USNESENÍ
z 5. schůze Rady města Olomouce, konané dne 14.1.2003
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Kontrola usnesení

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
informace o plnění usnesení k termínu plnění 14.1.2003
2. prodlužuje
termíny plnění usnesení dle upravené důvodové zprávy
Předložil:
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Tesařík Martin, Ing., primátor města

Majetkoprávní záležitosti + dodatek

Rada města Olomouce po projednání:
1. schvaluje
1. zveřejnění odprodeje části pozemku parc. č. 1071/1 ost. pl. o výměře 550 m2 v k. ú. Nová
Ulice předem určenému zájemci Bytovému družstvu Okružní Olomouc dle důvodové zprávy
bod I. 1)
2. zveřejnění odprodeje části pozemku parc. č. 115/45 zahrada o výměře 15 m2 v k. ú. Nová
Ulice předem určenému zájemci Bytovému družstvu Bacherova Olomouc dle důvodové
zprávy bod I. 2)
3. zveřejnění úplatného pronájmu části NP - hangárů na letišti v Olomouci Neředíně předem
určenému zájemci panu Josefu Reitterovi dle důvodové zprávy bod I. 3)
4. úplatné zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 615/2 ost. pl. o výměře 136 m2,
parc. č. 845 ost. pl. o výměře 1192 m2, parc. č. 449/19 ost. pl. o výměře 1486 m2, parc. č.
2322/2 zast. pl. o výměře 14 m2 a parc. č. 2322/3 zast. pl. o výměře 76 m2, vše v k.ú. Nová
Ulice obsahujícího právo uložení a přístupu k elektrokabelu ve prospěch společnosti
Severomoravská energetika, a. s. dle důvodové zprávy bod II. A) 1)
5. uzavření smlouvy o nájmu mezi statutárním městem Olomouc a Lesy České republiky,
s.p. na část pozemku parc.č. 1346/1 lesní půda o výměře 13 700 m2 v k.ú. Droždín ve
vlastnictví Lesů České republiky, s.p. při nájemném 1,05 Kč/m2/rok s tím, že statutární
město Olomouc uhradí zpětně nájemné od 1. 5. 2002 dle důvodové zprávy bod II. A) 2)
6. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení plynovodu na pozemcích parc.
č. 1458/1 o výměře 4 348 m2, parc. č. 1458/25 o výměře 2 m2 a parc. č. 693/2 o výměře
20 212 m2, vše ost. pl. v k. ú. Chválkovice ve prospěch společnosti PREFA T.E.C., a. s.
Olomouc za podmínky použití bezvýkopové technologie při přechodu přes komunikace dle
důvodové zprávy bod II. A) 3)

7. úplatný pronájem části pozemku parc.č. 624/3 ostatní plocha o výměře 300 m2 v
k.ú.Hodolany společnosti SIDIA, a.s. při nájemném 10,- Kč/m2/rok dle důvodové zprávy
bod II. A) 4)
8. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 1132/3 ost. pl. o výměře 157 m2 v k. ú. Slavonín
manželům Mgr. Michaele a Janu Dvořákovým dle důvodové zprávy bod II. A) 5)
9. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení optického kabelu na
pozemcích parc. č. 260/3 o výměře 3 702 m2, parc. č. 263/5 o výměře 10 970 m2, parc. č.
590/3 o výměře 9 490 m2 a parc. č. 590/4 o výměře 7 063 m2, vše ost. pl. v k. ú. Nová Ulice
ve prospěch společnosti Metropolitní síť Olomouc, a. s. za podmínky uzavření smlouvy o
výpůjčce 2 vláken optického kabelu se statutárním městem Olomouc na dobu 10-ti let ode
dne nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí dle důvodové zprávy bod II. A) 6)
10. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení telekomunikačního kabelu na
pozemku parc. č. 750 ost. pl. o výměře 2 988 m2 v k. ú. Radíkov u Olomouce ve prospěch
společnosti Český Telecom, a. s. dle důvodové zprávy bod II. A) 7)
11. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení telekomunikačního kabelu na
pozemcích parc. č. 864 o výměře 2 416 m2, parc. č. 449/41 o výměře 1 212 m2 a parc. č.
449/8 o výměře 1 333 m2, vše ost. pl. v k. ú. Nová Ulice ve prospěch společnosti Český
Telecom, a. s. za podmínky použití bezvýkopové technologie při přechodu přes komunikace
dle důvodové zprávy bod II. A) 8)
12. zřízení úplatného věcného břemene obsahujícího právo uložení kabelů VN a NN na
pozemku parc. č. 278/1 ost. pl. o výměře v k. ú. Neředín ve prospěch společnosti
Severomoravská energetika, a. s. dle důvodové zprávy bod II. A) 9)
13. uzavření kupní smlouvy na stavbu „Inženýrské sítě rozvojových ploch - ul. Keplerova,
Olomouc - Holice - stavební úpravy trafostanice (rekonstrukce)“, z majetku SmOl do
vlastnictví Cukrovaru Olomouc, s. p. v likvidaci dle důvodové zprávy bod IV. 1)
14. bezúplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení vodovodu na pozemku
parc. č. 641/10 zahrada o výměře 86 m2 v k.ú. Chválkovice ve vlastnictví pana Jiřího Hávy,
manželů Tomáše a Ing. Pavly Ottových, pana Stanislava Skladaného a paní Kateřiny
Šrotové ve prospěch statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod IV. 2)
15. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 580/1 ost. pl. o výměře 40 m2 v k. ú. Nová Ulice
Severomoravské energetice, a. s. dle důvodové zprávy bod II. A) 10)
16. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení kabelových rozvodů VN a NN
na pozemcích parc. č. 580/1o výměře 20 997 m2 a parc. č. 590/1o výměře 8 516 m2, vše
ost. pl. v k. ú. Nová Ulice ve prospěch Severomoravské energetiky, a. s. dle důvodové
zprávy bod II. A) 11)
17. úplatný pronájem NP - parní rozvodny v přízemí objektu sociální budovy v areálu
panelárny Chválkovice - 50 m2 společnosti Pozemní stavby - panelárna spol. s r. o. při
nájemném ve výši 1 000,- Kč/měsíc bez možnosti odpočtu vložených investic z nájemného
dle důvodové zprávy bod II. B) 3)
18. úplatný pronájem NP - Riegrova 33, 186,32 m2 Knihkupectví VOTOBIA, s. r. o. dle
důvodové zprávy bod II. B) 4)
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2. nevyhovuje žádosti
1. pana Václava Bartoňka o úplatný pronájem části pozemku parc.č. 1930 ostatní plocha o
výměře 30 m2 v k.ú. Holice dle důvodové zprávy bod I. 4)
2. SBD Olomouc, U kovárny 44 o úhradu částky 25.200,- Kč za pronájem pozemku parc. č.
348/2 ost. pl. o výměře 4 077 m2 v k. ú. Nová Ulice dle důvodové zprávy bod III. 11)
3. společnosti VIA LOGOS s. r. o. o úplatný pronájem NP v podchodu v přednádraží dle
důvodové zprávy bod IV. 4)
4. pana Pavla Kodyma o revokaci části usnesení RMO ze dne 10. 9. 2002 čísl. spis.
seznamu 2, bod II. B) 17 ve věci nevyhovění žádosti pana Pavla Kodyma o úplatný pronájem
NP v podchodu v přednádraží dle důvodové zprávy bod IV. 4)
3. souhlasí
1. s vydáním územního rozhodnutí na stavbu „Kaskádový obytný dům Okružní ul. - objekt D“
na části pozemku parc. č. 1071/1 ost. pl. o výměře 550 m2 v k.ú. Nová Ulice ve prospěch
Bytového družstva Okružní Olomouc s dobou platnosti 2 roky dle důvodové zprávy bod I. 1)
2. s vydáním územního rozhodnutí na stavbu „Kaskádový obytný dům Bacherova ulice - 2.
etapa“ na části pozemku parc. č. 115/45 zahrada o výměře 15 m2 v k.ú. Nová Ulice ve
prospěch Bytového družstva Bacherova Olomouc s dobou platnosti 2 roky dle důvodové
zprávy bod I. 2)
3. s bezplatným užíváním vnitrobloku Palackého 8, Legionářská 1 a Legionářská 3
nájemníky těchto domů do doby, než budou radou města přiděleny všechny garáže a
parkovací stání dle důvodové zprávy bod II. B) 1)
4. s odpočtem nákladů v celkové výši 183.849,- Kč vynaložených na údržbu areálu Korunní
pevnůstky z nájemného společnosti P. M. PROXIMA spol. s r. o. a stavitelství Pospíšil
s. r. o. dle důvodové zprávy bod II. B) 2)
4. revokuje
1. usnesení RMO ze dne 23.4.2002 ve věci převodu stavby „Inženýrské sítě rozvojových
ploch - ul. Keplerova, Olomouc - Holice - stavební úpravy trafostanice (rekonstrukce)“, na
základě smlouvy darovací dle důvodové zprávy bod IV. 1)
2. usnesení RMO ze dne 17. 12. 2002 , čís. spis. seznamu 2, bod I. A) 1)
ve věci
bezúplatného zřízení věcného břemene obsahující právo uložení vodovodu na pozemku
parc. č. 641/10 zahrada o výměře 86 m2 v k.ú. Chválkovice ve vlastnictví pana Jiřího Hávy a
manželů Tomáše a Ing. Pavly Ottových ve prospěch statutárního města Olomouce dle
důvodové zprávy bod IV. 2)
3. usnesení RMO ze dne 21. 5. 2002 čísl. spis. seznamu 2 bod II. B) 4 ve věci nevyhovění
žádosti pana Viktora Němce o prodloužení nájemní smlouvy na objekt č. 26 na pozemku
parc. č. 1395 st. pl. o výměře 73 m2 v k.ú. Neředín a schvaluje dobu nájmu do 31. 12. 2003
dle důvodové zprávy bod IV. 3)
4. část usnesení RMO ze dne 10. 9. 2002 čísl. spis. seznamu 2, bod II. B) 17 ve věci
nevyhovění žádosti pana Richarda Rába o úplatný pronájem NP v podchodu v přednádraží
a schvaluje úplatný pronájem NP č. 7 v podchodu v přednádraží panu Richardu Rábovi za
účelem zřízení kavárny a prodejny káv dle důvodové zprávy bod IV. 4)
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5. ukládá
zpracovat analýzu problematiky převodu nezastavěných pozemků od Bytových družstev
statutárnímu městu Olomouc dle důvodové zprávy bod III. 11)
T: 27.5.2003
O: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
6. doporučuje zastupitelstvu města schválit
1. odprodej části pozemku parc. č. 621/1 ost. pl. o výměře 28 m2 v k.ú. Nová Ulice panu Ing.
Milanu Kroupovi za kupní cenu ve výši 13 440,- Kč dle důvodové zprávy bod III. 1)
2. výkup pozemku parc. č. 139/48 ost. pl. o výměře 172 m2 v k. ú. Chválkovice ve vlastnictví
paní Gizely Lichnovské, Zdeňky Herzánové, Emila Lichnovského a Věry Klabíkové do
vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní cenu ve výši 82 560,- Kč dle důvodové
zprávy bod III. 2)
3. odprodej pozemku parc. č. 502/1 orná půda o výměře 776 m2 v k. ú. Nemilany manželům
Pavlu a Stanislavě Masným za kupní cenu ve výši 316 000,- Kč dle důvodové zprávy
bod III. 3)
4. odprodej pozemku parc. č. 1204/3 zast. pl. o výměře 18 m2 v k. ú. Nová Ulice panu
Františku Lindnerovi za kupní cenu ve výši 9 824,- Kč dle důvodové zprávy bod III. 4)
5. odprodej části pozemku parc. č. 510 o výměře 161 m2 a části pozemku parc. č. 512 ost.
pl. o výměře 8 m2, vše v k. ú. Hejčín manželům Ivanu a Ivetě Henikovým za kupní cenu ve
výši 82 077,- Kč za podmínky zřízení bezúplatného věcného břemene obsahujícího právo
umístění sloupu VO a vstupu na část pozemku parc. č. 512 ost. pl. (dle GP parc. č. 510/2) v
k.ú. Hejčín ve prospěch statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod III. 5)
6. odprodej části pozemku parc. č. 1117 ost. pl. o výměře 9 m2 a část pozemku parc. č.
1907/11 vodní plocha o výměře 9 m2, vše v k. ú. Holice paní MUDr. Jarmile Koutné za kupní
cenu ve výši 7 740,- Kč dle důvodové zprávy bod III. 6)
7. výkup části pozemku parc. č. 991 orná půda o výměře 107 m2 v k. ú. Grygov z vlastnictví
pana Jiřího Zrosta a paní Moniky Řezníčkové do vlastnictví statutárního města Olomouce za
kupní cenu ve výši 7 490,- Kč dle důvodové zprávy bod III. 8)
8. odprodej části pozemku parc. č. 487/1 ost. pl. o výměře 520 m2 v k. ú. Neředín
společnosti VH PROSPEKT s. r. o. za kupní cenu ve výši 1.408,- Kč/m2 dle důvodové
zprávy bod III. 9)
9. směnu pozemků parc. č. 45/7 orná půda o výměře 1 185 m2 a části parc. č. 45/8 orná
půda o výměře 1 567 m2, vše v k. ú. Nový Svět u Olomouce ve vlastnictví statutárního města
Olomouce za pozemky parc. č. 1678/30 o výměře 586 m2, parc. č. 1678/99 o výměře 699
m2 a parc. č. 1678/100 o výměře 567 m2, vše orná půda v k. ú. Holice u Olomouce ve
vlastnictví manželů Ing. Petra a Zdeňky Křenkových za podmínky, že manželé Ing. Petr a
Zdeňka Křenkovi uhradí cenový rozdíl ve výši 35.712,- Kč dle důvodové zprávy bod III. 10)
10. směnu části pozemku parc. č. 265/131 o výměře 11 m2 v k. ú. Neředín ve vlastnictví
manželů MUDr. Miroslava a MUDr. Zuzany Heřmanových za část pozemku parc. č. 2/95 o
výměře 22 m2 v k. ú. Neředín ve vlastnictví statutárního města Olomouce s tím, že manželé
Heřmanovi doplatí cenový rozdíl ve výši 4 747,- Kč a za podmínky, že manželé Heřmanovi
zruší zástavní právo na pozemku parc. č. 265/131 orná půda v k.ú. Neředín dle důvodové
zprávy bod III. 12)
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11. odprodej části pozemku parc. č. 1028/7 ost. pl. o výměře 68 m2 v k. ú. Řepčín paní Marii
Bartoňkové za kupní cenu ve výši 38.088,- Kč dle důvodové zprávy bod III. 13)
7. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
1. žádosti paní Gizely Lichnovské, Zdeňky Herzánové, Emila Lichnovského a Věry
Klabíkové o směnu pozemku parc. č. 139/48 ost. pl. o výměře 172 m2 v k. ú. Chválkovice v
jejich vlastnictví za část pozemku parc. č. 1162/1 zahrada o výměře 172 m2 v k. ú.
Chválkovice ve vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod III. 2)
2. žádosti pana Zdeňka Grossmanna o odprodej pozemků parc. č. 45/7 o výměře 1 185 m5
a parc. č. 45/8 o výměře 2 215 m2, vše orná půda v k. ú. Nový Svět u Olomouce dle
důvodové zprávy bod III. 10)
3. žádosti SBD Olomouc, U kovárny 44 o bezúplatný převod pozemku parc. č. 348/2 ost. pl.
o výměře 4 077 m2 v k. ú. Nová Ulice z vlastnictví SBD Olomouc, U kovárny 44 do vlastnictví
statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod III. 11)
8. ukládá
zajistit podání výpovědi na garáže č. 3 a 5 ve vnitrobloku Palackého 8, Legionářská 1 a
Legionářská 3 dle důvodové zprávy bod II. B) 1)
T: 28.1.2003
O: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
9. ukládá
prověřit možnost umístění více parkovacích míst ve vnitrobloku Palackého 8, Legionářská 1
a Legionářská 3 dle důvodové zprávy bod II. B) 1)
T: 11.2.2003
O: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
10. ukládá
zajistit umístění odpadkového koše na psí exkrementy ve vnitrobloku Palackého 8,
Legionářská 1 a Legionářská 3 dle důvodové zprávy bod II. B) 1)
T: 11.2.2003
O: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
11. ukládá
prověřit zabezpečení příjezdu do dvorního traktu Palackého 8, Legionářská 1 a Legionářská
3 dle důvodové zprávy bod II. B) 1)
T: 11.2.2003
O: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Předložil:
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Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora

Majetkoprávní záležitosti odboru investic

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu

5

2. revokuje
1. část svého usnesení ze dne 22.10.2002 č. 4 bod 3/1, kterým doporučila zastupitelstvu
města schválit uzavření smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení úplatného věcného
břemene obsahujícího právo :
· uložení a vedení kanalizačního potrubí v rozsahu, jak bude specifikováno v geometrickém
plánu, zhotoveném po dokončení stavby
· vstupu pověřených osob a techniky pro případnou opravu nebo údržbu této stavby
ve prospěch Statutárního města Olomouce na pozemku parc. č. 381/11 o výměře 7803 m2
- orná půda, vedeném na LV č. 73 k.ú. Topolany, obec Olomouc, ve vlastnictví Věry
Erbenové za cenu dle znaleckého posudku cca 106 tis. Kč a schvaluje uzavření smlouvy o
budoucí smlouvě a po provedení stavby reálné smlouvy na zřízení úplatného věcného
břemene obsahujícího právo
· uložení a vedení kanalizačního potrubí v rozsahu, jak bude specifikováno v geometrickém
plánu, zhotoveném po dokončení stavby
· vstupu pověřených osob a techniky pro případnou opravu nebo údržbu této stavby
ve prospěch Statutárního města Olomouce na pozemku parc. č. 381/11 o výměře 7803 m2
- orná půda, vedeném na LV č. 73 k.ú. Topolany, obec Olomouc, ve vlastnictví Věry
Erbenové za cenu dle znaleckého posudku cca 106 tis. Kč.
2. část svého usnesení ze dne 3.12.2002 č. 3 bod 2/4 , kterým doporučila zastupitelstvu
města schválit uzavření budoucí smlouvy a po provedení stavby reálné smlouvy na zřízení
úplatného věcného břemene obsahujícího právo průchodu nebo přejezdu po lávce na
pozemku parc. číslo 219/1 - vodní plocha, vedeném na LV č. 180 k.ú. Bělidla , obec
Olomouc a pozemku parc. číslo 1473 - vodní plocha, vedeném na LV č. 372 k.ú.
Chválkovice , obec Olomouc, ve vlastnictví Povodí Moravy, s.p. ve prospěch Statutárního
města Olomouce a schvaluje uzavření budoucí smlouvy a po provedení stavby reálné
smlouvy na zřízení úplatného věcného břemene obsahujícího právo průchodu nebo
přejezdu po lávce na pozemku parc. číslo 219/1 - vodní plocha, vedeném na LV č. 180 k.ú.
Bělidla , obec Olomouc a pozemku parc. číslo 1473 - vodní plocha, vedeném na LV č. 372
k.ú. Chválkovice , obec Olomouc, ve vlastnictví Povodí Moravy, s.p. ve prospěch
Statutárního města Olomouce.
3. část svého usnesení ze dne 3.12.2002 č. 3 bod 3/2, kterým doporučila ZMO schválit
uzavření smlouvy budoucí a po provedení stavby smlouvy reálné na zřízení úplatného
věcného břemene obsahujícího právo :
· uložení a vedení kanalizačního potrubí v rozsahu, jak bude specifikováno v geometrickém
plánu, zhotoveném po dokončení stavby
· vstupu pověřených osob a techniky pro případnou opravu nebo údržbu této stavby
ve prospěch Statutárního města Olomouce na níže specifikovaných pozemcích parc.č. 711
o výměře 17806 m2 - ostatní plocha , parc.č. 712/1 o výměře 22383 m2 - ostatní plocha a
parc. č. 773 o výměře 92308 m2 - vodní plocha, vše vedené na LV č. 543 k.ú. Chomoutov,
obec Olomouc, ve vlastnictví ve vlastnictví Povodí Moravy s.p za cenu 10.000,- Kč a
schvaluje uzavření smlouvy budoucí a po provedení stavby smlouvy reálné na zřízení
úplatného věcného břemene obsahujícího právo :
· uložení a vedení kanalizačního potrubí v rozsahu, jak bude specifikováno v geometrickém
plánu, zhotoveném po dokončení stavby
· vstupu pověřených osob a techniky pro případnou opravu nebo údržbu této stavby
ve prospěch Statutárního města Olomouce na níže specifikovaných pozemcích parc.č. 711
o výměře 17806 m2 - ostatní plocha , parc.č. 712/1 o výměře 22383 m2 - ostatní plocha a
parc. č. 773 o výměře 92308 m2 - vodní plocha, vše vedené na LV č. 543 k.ú. Chomoutov,
obec Olomouc, ve vlastnictví ve vlastnictví Povodí Moravy s.p za cenu 10.000,- Kč
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3. ukládá
zahrnout náklady na vyřešení majetkoprávních vztahů do rozpočtů jednotlivých investičních
akcí
T: průběžně
O: vedoucí odboru investic
Předložil:

4

Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora

JACOBO EUROPE CZ, a.s. - záměr

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
úplatný pronájem části pozemku parc. č. 88/1 ost. pl. o výměře 1 605 m2 v k.ú. Svatý
Kopeček společnosti JACOBO EUROPE CZ a.s. za podmínek OKR
3. ukládá
zpracovat záměr rekonstrukce úprav komunikace včetně odvodnění a parkování a předložit
RMO
T: 13.5.2003
O: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Petřík Miroslav, náměstek primátora
Předložil:

5

Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora

Prodej domů

Rada města Olomouce po projednání:
1. schvaluje
prodej bytů oprávněným nájemníkům dle důvodové zprávy bod 1 str. 1
2. schvaluje
žádosti pana Dvořáka a paní Knopsové o prodloužení termínů zaplacení I. poloviny kupní
ceny za bytovou jednotku o dva měsíce dle důvodové zprávy bod 2 str. 1
3. schvaluje
odklad splátek II. poloviny kupní ceny dle důvodové zprávy bod 3 str. 2
4. schvaluje
vrácení II. poloviny kupní ceny a převod na fond oprav spoluvlastníků bytových jednotek dle
důvodové zprávy bod 4 str. 2
5. schvaluje
vrácení II. poloviny kupní ceny a převod na fond oprav spoluvlastníků bytových jednotek dle
důvodové zprávy bod 5 str. 2, 3
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6. schvaluje
uznání faktur dle důvodové zprávy bod 6 str. 3, 4
7. schvaluje
uznání faktury ve výši 209.886,- Kč dle důvodové zprávy bod 7 str. 4, 5
8. schvaluje
úhrady nákladů za podíly na společných částech domů za bytové jednotky v majetku
statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod 8 str. 5
Předložil:

6

Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora

Bytové záležitosti - nájem bytů

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na městský byt v domě:
1. Horní náměstí 18, Olomouc, velikosti 1+1, č.b. 5, s Jankem Přemyslem dle důvodové
zprávy, bod 1)
2. Michalská 2, Olomouc, velikosti 1+2, č.b. 5, s Holanem Emilem důvodové zprávy bod 2)
3. P. Přichystala 70, Olomouc, velikosti 0+2, č.b. 28, s Bandyovou Jarmilou dle důvodové
zprávy, bod 3 a)
4. Komenského 6, Olomouc, velikosti 1+1, č.b. 1, s Klempárovou Marií dle důvodové zprávy,
bod 3b)
3. souhlasí
1. s prodloužením nájemních smluv na městské byty uzavřených na dobu určitou:
a) na 2 roky s nájemci:
Wurzlerová Alena, Lukáš, Lazecká 71, Olomouc
Řezníčková Barbora, Synkova 7, Olomouc
Silný Jiří, Dagmar, U Letiště 8, Olomouc
Spáčilová Hana, Charkovská 9, Olomouc
Hartelová Marie, Horní náměstí 23, Olomouc
Moravské divadlo Olomouc, Dolní nám.2, Olomouc
Kirschbaumová Silvie a Petr, Družební 15, Olomouc
dle důvodové zprávy bod 4a)
b) na 1 rok s nájemcem:
Ondráš Alois, Selské náměstí 65, Olomouc
dle důvodové zprávy bod 4b)
c) na 1/2 roku s nájemcem:
Vaško František, Za vodojemem 2, Olomouc
dle důvodové zprávy bod 4c)
2. s neprodloužením nájemní smlouvy na městský byt uzavřených s:
Navrátil Josef, I.P.Pavlova 62, Olomouc
Kandrová Iveta, I.P.Pavlova 40, Olomouc
dle důvodové zprávy bod 5 a,b)
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3. s prodloužením nájemní smlouvy uzavřené na dobu určitou po předchozí výměně a
přechodu nájmu bytu:
a) na 2 roky s nájemcem:
Antonie Motyčková, Černá cesta 1, Olomouc
dle důvodové zprávy bod 6a)
b) na 1 rok s nájemcem:
Kamil a Ivana Dombiovi, Synkova 13, Olomouc
Edita Funková, Pavelčákova 18, Olomouc
dle důvodové zprávy bod 6 b)
c) na 1/2 roku s nájemcem:
Ing. Magda a Pavel Obručníkovi, Družební 13, Olomouc
Miroslav a Naděžda Marečkovi, Černá cesta 31, Olomouc
dle důvodové zprávy bod 6 c)
4. s uzavřením nových nájemních smluv z důvodu přechodu nájmu bytu:
Josef Pavelka, Černá cesta 33, Olomouc
Antonín a Anna Škrabalovi, Za vodojemem 8, Olomouc
dle důvodové zprávy bod 7 a, b)
Předložil:

7

Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora

Bytové záležitosti - revokace usnesení rady města

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou upravenou důvodovou zprávu
2. revokuje
a) bod 18 usnesení RMO ze dne 26.6.2001
b) bod 19 usnesení RMO ze dne 23.10.2001
3. souhlasí
se změnou velikosti poskytnutého bytu dle upravené důvodové zprávy, bod 1)
Předložil:
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Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora

Bytové záležitosti - výběr nájemníků na dům Balbínova 7,9

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou upravenou důvodovou zprávu
2. schvaluje
postup při výběru nájemníků na byty v domě Balbínova 7,9, Olomouc dle upravené
důvodové zprávy
Předložil:

Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora

9

9

Rozpočtové změny roku 2002

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu, týkající se rozpočtových změn roku 2002
2. schvaluje
rozpočtové změny roku 2002 dle důvodové zprávy
3. ukládá
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku 2002
T: nejbližší zasedání ZMO
O: Novotný Martin, náměstek primátora
Předložil:
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Novotný Martin, náměstek primátora

Jmenovitý rozpis rozpočtového provizoria

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou upravenou důvodovou zprávu
2. schvaluje
jmenovitý rozpis provozních a investičních výdajů rozpočtového provizoria Statutárního
města Olomouce na období leden až březen 2003 dle upravené důvodové zprávy
Předložil:
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Novotný Martin, náměstek primátora

Rekonstrukce sokolovny - Slavonín

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

12

Petřík Miroslav, náměstek primátora

Plán oprav SNO, a.s. na rok 2003

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
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2. schvaluje
plán oprav na rok 2003 upravený v bodech 11, 12, 13, 16, 17 s tím, že opravy budou
prováděny pouze na domech, které si město musí ponechat z důvodů veřejného zájmu
3. ukládá
PhDr. Marcele Hanákové, náměstkyni primátora, předložit RMO
a) návrh domů navržených k realizaci energetických auditů a TRV (termoregulačních ventilů)
b) návrh přepočítané smluvní odměny SNO, a.s. za správu
c) seznam domů, které prokazatelně zůstanou v majetku města Olomouce
d) rozpis investiční akce „krematorium“
e) skutečný rozpis hospodářské činnosti SNO, a.s. za rok 2002
T: 28.1.2003
O: Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora
Předložil:
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Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora

Tř. Míru - řešení tramvajové smyčky

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

Organizační záležitosti

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. schvaluje
organizační změny v Magistrátu města Olomouce dle důvodové zprávy
Předložil:

15

Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora

Organizační záležitosti

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. schvaluje
s účinností od 15. 1. 2003 první změnu „Podpisového řádu Statutárního města Olomouce“
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Předložil:

16

Večeř Jan, Bc., tajemník

Organizační záležitosti

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávy
2. souhlasí
s uzavřením veřejnoprávních smluv dle §63, odst. 1 zák.č.128/2000 Sb. o obcích ve znění
zák.č. 313/02 Sb. pro výkon přenesené působnosti podle zák.č. 200/90 Sb. o přestupcích ve
znění pozdějších předpisů a zák.č. 246/92 Sb. na ochranu zvířat proti týrání. Smlouvy budou
uzavřeny s obcemi uvedenými v důvodové zprávě.
Předložil:

17

Večeř Jan, Bc., tajemník

Organizační záležitosti

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. schvaluje
organizační změny dle důvodové zprávy
Předložil:
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Večeř Jan, Bc., tajemník

Organizační záležitosti

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. ukládá
ihned uzavřít dohodu o ukončení nájemní smlouvy na kinokavárnu JAS s Olomouckými kiny,
s.r.o.
T: 28.1.2003
O: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
3. schvaluje
zveřejnění úplatného pronájmu NP - býv. kino JAS (168,3 m2) předem určenému zájemci spol. Eglon, s.r.o.
4. ukládá
připravit návrh smlouvy o pronájmu uvedených prostor
T: 11.2.2003
O: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
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Předložil:
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Večeř Jan, Bc., tajemník

Hynaisova - rekonstrukce

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. schvaluje
koncepci studie tak jak je doložena v příloze důvodové zprávy
3. ukládá
dopracovat čistopis studie včetně projednání s rozhodujícími orgány a předložit odboru
investic jako závazný podklad pro další přípravu realizace
T: 11.2.2003
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje
Předložil:
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Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora

Rozvojová zóna - Příkopy

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. ukládá
postupovat v přípravě lokality Příkopy dle upravené důvodové zprávy - bodu VI. ZÁVĚR
předložené na RMO dne 17.12.2002, jako bod 13 programu
T: 11.2.2003
O: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Petřík Miroslav, náměstek primátora
Předložil:
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Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora

Řád veřejného pohřebiště

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. vydává
v souladu s §19 zák.č.256/2001 Sb. a §102 odst.3 zák.č.128/2000 Sb. řád veřejného
pohřebiště v Neředíně, Nové Ulici, Nedvězí, Slavoníně, Nových Sadech, Holici, Hodolanech,
Chválkovicích, Sv.Kopečku, Černovíře, Chomoutově
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3. ukládá
ihned podepsat řády pohřebišť dle bodu 2 usnesení
T: 28.1.2003
O: Tesařík Martin, Ing., primátor města
Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora
4. ukládá
ihned předložit vydané řády pohřebišť Krajskému úřadu v Olomouci a vyvěsit řády pohřebišť
na místa obvyklá jednotlivých pohřebišť
T: 28.1.2003
O: ředitel Hřbitovů města Olomouce
Předložil:
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Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora

Komise RMO, výbory ZMO

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2. jmenuje
a. členy odborných komisí RMO dle upravené důvodové zprávy
b. předsedy odborných komisí RMO dle upravené důvodové zprávy
c. tajemníky odborných komisí RMO dle upravené důvodové zprávy
3. schvaluje
preambuli Statutu komise pro sport, tělovýchovu a využití volného času dle části B)
důvodové zprávy
4. ukládá
vyzvat poslanecké kluby k navržení členů do komise pro sport, tělovýchovu a využití volného
času
T: 11.2.2003
O: Vláčilová Marta, Mgr., členka rady města
5. doporučuje zastupitelstvu města schválit
a. počet členů finančního výboru ZMO dle upravené důvodové zprávy
b. počet členů kontrolního výboru ZMO dle upravené důvodové zprávy
6. ukládá
předložit návrhy členů finančního a kontrolního výboru ZMO k projednání RMO
T: 11.2.2003
O: Vláčilová Marta, Mgr., členka rady města
Předložil:

Vláčilová Marta, Mgr., členka rady města
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Redakční rada Radničních listů

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. odvolává
členy redakční rady Radničních listů dle bodu č. 1 důvodové zprávy
3. jmenuje
členy redakční rady Radničních listů dle bodu č. 2 důvodové zprávy
Předložil:

24

Petřík Miroslav, náměstek primátora

Komise RMO se zvláštním statutem - Povodňová komise města
Olomouce

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. odvolává
členy Povodňové komise města Olomouce: Ing. Horák Pavel (město Olomouc), Ing. Látal
Jan (město Olomouc), Bébar Jan (KHS Ol.), Prof. Štěrba Otakar (Přír. fakulta UP)
3. jmenuje
nové členy Povodňové komise města Olomouce: Novotný Martin (město Olomouc), MUDr.
Lenka Pešáková (KHS Olomouc), Petr Matečka (MmOl)
4. schvaluje
statut povodňové komise, dle přílohy č.1
Předložil:
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Tesařík Martin, Ing., primátor města

Zastoupení města ve sdruženích, nadacích a výborech

Rada města Olomouce po projednání:
1. deleguje
- jako zástupce statutárního města Olomouce v orgánech Sdružení historických sídel Čech,
Morava a Slezska ing. Jaromíra Czmera
- jako zástupce statutárního města Olomouce v orgánech sdružení České dědictví UNESCO
ing. Vladimíra Pokorného
- jako zástupce statutárního města Olomouce ve správní radě Nadačního fondu Dalkia
Morava Martina Novotného
- jako zástupce statutárního města Olomouce v kontrolní komisi RARSM Mgr. Martu
Vláčilovou
- jako zástupce statutárního města Olomouce v orgánech sdružení AVEC ing. Vladimíra
Pokorného
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2. ukládá
informovat orgány Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, sdružení České
dědictví UNESCO, Nadačního fondu Dalkia Morava a RARSM o delegování nových
zástupců statutárního města Olomouce
T: 28.1.2003
O: Tesařík Martin, Ing., primátor města
3. odvolává
PaedDr. Miroslava Piláta z funkce předsedy pracovní skupiny pro Farmak s platností k 14.
1. 2003
4. jmenuje
náměstka primátora Miroslava Petříka předsedou pracovní skupiny pro Farmak s platností k
14. 1. 2003
Předložil:
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Tesařík Martin, Ing., primátor města

Petice - supermarkety

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. ukládá
odpovědět autorovi petice „Stop dalším supermarketům v Olomouci“
T: 28.1.2003
O: Tesařík Martin, Ing., primátor města
Předložil:
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Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora

Povolení vjezdu do pěší zóny

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2. schvaluje
vydání dlouhodobých povolení dle upravené přílohy č. 1 důvodové zprávy
3. promíjí
poplatek za povolení vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí města dle
vyhlášky č. 19/1998 následujícím žadatelům:
- ZZIP Communication, 2 přenosné, žádost č. 65 - prominuto 50%
- Obec Náměšť na Hané, 1 SPZ, žádost č. 68
- Hotel Lafayette, 1 přenosná, žádost č. 71
- Vědecká knihovna Olomouc, 1 přenosná, žádost č. 80
- Olomoucký den, 1 přenosná, žádost č. 90
- Aura, pečovatelská služba, 3 přenosné, žádost č. 96
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- Penzion pro důchodce a pečovatelská služba, 5 přenosných, žádost č. 100
- SDOP s.r.o., 1 přenosná, žádost č. 101
- Poslanecký klub Zelení/Šance, MUDr. Andrš, 1 SPZ, žádost č. 111
- Vrchní soud v Olomouci, 2 přenosné, žádost č. 118
- Velitelství pozemních sil, 6 přenosných, žádost č. 120
Předložil:
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Tesařík Martin, Ing., primátor města

Žádosti o přidělení bezplatných parkovacích karet na r. 2003

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. schvaluje
přidělení bezplatných parkovacích karet pro rok 2003 žadatelům dle upravené důvodové
zprávy
Předložil:
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Tesařík Martin, Ing., primátor města

Stanovení termínů a místa konání zasedání zastupitelstva

Rada města Olomouce po projednání:
1. stanovila
a) termín konání 3. zasedání ZMO na úterý 4.2.2003 od 9.oo hod.
místo konání: Krajský úřad Olomouc, zasedací místnost
b) termín konání 4. zasedání ZMO na úterý 11.3.2003 od 9.oo hod.
místo konání: aula Právnické fakulty UP Olomouc, tř. 17. listopadu 6
2. schvaluje
návrh programu 3. zasedání ZMO, konaného dne 4.2.2003 dle upravené důvodové zprávy
3. doporučuje zastupitelstvu města schválit
program 3. zasedání ZMO, konaného dne 4.2.2003 dle upravené důvodové zprávy
Předložil:

Tesařík Martin, Ing., primátor města
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Rozpracování usnesení 2. zasedání ZMO, konaného dne
19.12.2002

Rada města Olomouce po projednání:
1. ukládá
k bodu 8, části 4 usnesení ZMO z 19.12.2002 - Návrh rozpočtového provizoria na období
leden až březen r. 2003:
- informovat Zastupitelstvo města Olomouce při schvalování rozpočtu SMO na r. 2003 o
plnění rozpočtového provizoria
T: 11.2.2003
O: Novotný Martin, náměstek primátora
2. ukládá
k bodu 12, části 4 usnesení ZMO z 19.12.2002 - Změna ÚPnSÚ č. XI - pořízení:
- ihned zahájit pořízení změny č. XI ÚPnSÚ Olomouc dle bodu 2. usnesení ZMO
T: 11.2.2003
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje
3. ukládá
k bodu 13, části 6 usnesení ZMO z 19.12.2002 - Okresní knihovna:
- podepsat protokol s Okresním úřadem Olomouc o přechodu Okresní knihovny v Olomouci
na Statutární město Olomouc dle zák. 290/2002 Sb.
T: ihned
O: Tesařík Martin, Ing., primátor města
4. ukládá
k bodu 13, části 7 usnesení ZMO z 19.12.2002 - Okresní knihovna:
-uzavřít dohody o převodu poboček Knihovny města Olomouce na dotčené obce okresu
Olomouc
T: 11.2.2003
O: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora
5. ukládá
k bodu 13, části 8 usnesení ZMO z 19.12.2002 - Okresní knihovna:
- předložit RMO a následně na zasedání ZMO dne 4.2.2003 návrh zřizovací listiny Knihovny
města Olomouce
T: 28.1.2003
O: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora
6. ukládá
k bodu 14, části 3 usnesení ZMO z 19.12.2002 - Zřizovací listiny škol a předškolních
zařízení:
- podepsat zřizovací listiny škol a předškolních zařízení
T: ihned
O: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora
Tesařík Martin, Ing., primátor města
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7. ukládá
k bodu 14, části 4 usnesení ZMO z 19.12.2002 - Zřizovací listiny škol a předškolních
zařízení:
- podepsat návrh na zapsání do obchodního rejstříku
T: 28.1.2003
O: Tesařík Martin, Ing., primátor města
8. bere na vědomí
k bodu 21 usnesení ZMO z 19.12.2002 - Diskuse - komise RMO
doporučení ZMO, týkající se ustavení Komise pro sport, tělovýchovu a volný čas
9. ukládá
k podnětům ze ZMO z 19.12.2002- Majetkoprávní záležitosti:
-zpracovat a členům zastupitelstva předat seznam platných vyhlášek, dle kterých je
zpracováváno soudními znalci ocenění majetku města, vč. příkladů modelových situací
T: 28.1.2003
O: vedoucí majetkoprávního odboru
10. ukládá
k podnětům ze ZMO z 19.12.2002- Majetkoprávní záležitosti:
- ihned prověřit postup soudního znalce při ocenění majetku dle bodů 21 a 28 důvodové
zprávy „Majetkoprávní záležitostí“ a z případných pochybení vyvodit důsledky
- předložit na jednání RMO jako bod programu
T: 28.1.2003
O: vedoucí majetkoprávního odboru
11. ukládá
k podnětům ze ZMO z 19.12.2002- Prodej domů:
- zabývat se diskusním vystoupením pana Jana Dohnala, pana Josefa Dostála, MUDr. Pavla
Erdöse a RNDr. Jana Jelínka -uvedených v příloze důvodové zprávy
T: 28.1.2003
O: Hanáková Marcela, PhDr., uvolněná členka rady
12. ukládá
k podnětům ze ZMO z 19.12.2002- Diskuse:
- zabývat se diskusním vystoupením Mgr. Dagmar Žůrkové, týkající se KMČ
T: 28.1.2003
O: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora
Petřík Miroslav, náměstek primátora
13. ukládá
k podnětům ze ZMO z 19.12.2002- Diskuse:
- zabývat se diskusním vystoupením paní Heleny Nováčkové, požadující zařadit hřiště
„Orlák“ v lokalitě Černá cesta do investic r. 2003
T: 28.1.2003
O: Petřík Miroslav, náměstek primátora
14. ukládá
předložit RMO návrh závazného pokynu školám ve věci pronájmu nebytových prostor
T: 11.2.2003
O: vedoucí odboru školství
Předložil:

Tesařík Martin, Ing., primátor města
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Akciové společnosti s účastí města - TSMO, a.s.

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. doporučuje
Zastupitelstvu města Olomouce schválit návrh na členy statutárních orgánů TSMO, a.s. dle
důvodové zprávy
3. doporučuje
Zastupitelstvu města Olomouce uložit primátorovi vydat rozhodnutí jediného akcionáře
Předložil:

32

Tesařík Martin, Ing., primátor města

Akciové společnosti s účastí města - DPMO, a.s.

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. doporučuje
Zastupitelstvu města Olomouce schválit návrh na členy statutárních orgánů DPMO, a.s. dle
důvodové zprávy
3. doporučuje
Zastupitelstvu města Olomouce uložit primátorovi vydat rozhodnutí jediného akcionáře
Předložil:
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Tesařík Martin, Ing., primátor města

Akciové společnosti s účastí města - VFO, a.s.

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. doporučuje
Zastupitelstvu města Olomouce schválit návrh na členy statutárních orgánů VFO, .a.s. dle
důvodové zprávy
3. doporučuje
Zastupitelstvu města Olomouce uložit primátorovi vydat rozhodnutí jediného akcionáře
Předložil:

Tesařík Martin, Ing., primátor města
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Akciové společnosti s účastí města - SNO, a.s.

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. doporučuje
Zastupitelstvu města Olomouce schválit návrh na členy statutárních orgánů SNO, a.s. dle
důvodové zprávy
3. doporučuje
Zastupitelstvu města Olomouce uložit primátorovi vydat rozhodnutí jediného akcionáře
Předložil:

35

Tesařík Martin, Ing., primátor města

Akciové společnosti s účastí města - VHS, a.s.

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. doporučuje
Zastupitelstvu města Olomouce schválit návrh na členy statutárních orgánů VHS, a.s. za
město Olomouc dle důvodové zprávy
3. doporučuje
Zastupitelstvu města Olomouce delegovat zástupce města Olomouce na valnou hromadu
VHS, a.s.
Předložil:
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Tesařík Martin, Ing., primátor města

Akciové společnosti s účastí města - OLTERM & TD, a.s.

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. doporučuje
Zastupitelstvu města Olomouce schválit návrh na členy statutárních orgánů OLTERMU, a.s.
za město Olomouc dle důvodové zprávy
3. doporučuje
Zastupitelstvu města Olomouce delegovat zástupce města Olomouce na valnou hromadu
OLTERMU, a.s.
Předložil:

Tesařík Martin, Ing., primátor města

21

37

Akciové společnosti s účastí města - SK Sigma, a.s.

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. doporučuje
Zastupitelstvu města Olomouce schválit návrh na členy statutárních orgánů SK Sigma, a.s.
za město Olomouc dle důvodové zprávy
3. doporučuje
Zastupitelstvu města Olomouce delegovat zástupce města Olomouce na valnou hromadu SK
Sigma , a.s.
Předložil:

38

Tesařík Martin, Ing., primátor města

Fond rozvoje bydlení

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. vyhovuje žádosti
paní Ludmily Hynkové s odkladem splátek na dobu tří měsíců
Předložil:
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Novotný Martin, náměstek primátora

Osvobození od poplatku za užívání veřejného prostranství

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. schvaluje
osvobození od poplatku za užívání veřejného prostranství v souladu s článkem č. 28 odst.
1a) vyhl. č. 19/1998 dle důvodové zprávy
3. ukládá
ekonomickému odboru zajistit naplnění usnesení, bod 2
T: 28.1.2003
O: vedoucí ekonomického odboru
Předložil:

Petřík Miroslav, náměstek primátora
Novotný Martin, náměstek primátora
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Bytová družstva

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. souhlasí
s navýšením členského vkladu v Bytovém družstvu Olomouc, Jižní a Bytovém družstvu
Olomouc, Jiráskova dle důvodové zprávy
3. ukládá
předložit navýšení členského vkladu v Bytovém družstvu Olomouc, Jižní a Bytovém družstvu
Olomouc, Jiráskova na zasedání ZMO dne 11.3.2003
T: zasedání ZMO
O: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
4. doporučuje
ZMO schválit navýšení členského vkladu dle důvodové zprávy
5. ukládá
ihned vyzvat poslanecké kluby k předložení návrhů na obsazení orgánů bytových družstev a
návrhy předložit RMO
T: 28.1.2003
O: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
6. pověřuje
Martina Novotného, náměstka primátora, řešením problematiky bytových družstev dle
důvodové zprávy
Předložil:

41

Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora

ISPA

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. odvolává
členy výběrových komisí projektu ISPA dle bodu č. 1 důvodové zprávy
3. jmenuje
členy výběrových komisí projektu ISPA dle bodu č.2 důvodové zprávy
Předložil:

Petřík Miroslav, náměstek primátora
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Úpravy přednádražního prostoru - III. etapa

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. ukládá
uhradit první splátku v termínu dle samostatné „Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku z
rozpočtu Statutárního města Olomouc“
T: dle důvodové zprávy
O: vedoucí ekonomického odboru
Předložil:
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Petřík Miroslav, náměstek primátora

Platový výměr pro ředitelku knihovny

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. schvaluje
platové zařazení ředitelky příspěvkové organizace Knihovna Města Olomouce s účinností k
1.1.2003 dle přílohy č.1 důvodové zprávy
Předložil:

Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora

Ing. Martin Tesařík
primátor města Olomouce

Ing. Vladimír Pokorný
náměstek primátora
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