USNESENÍ
ze 17. schůze Rady města Olomouce, konané dne 24.6.2003
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Kontrola usnesení

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
informace o plnění usnesení k termínu 24.6.2003
2. prodlužuje
termíny plnění usnesení dle důvodové zprávy
3. vypouští ze sledování
bod 19, část 7 usnesení RMO ze dne 8.8.2000, týkající se kanalizačního sběrače v lokalitě
Pražská-východ
Předložil:

2

Tesařík Martin, Ing., primátor města

Majetkoprávní záležitosti + dodatek

Rada města Olomouce po projednání:
1. schvaluje
1. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 246 ostatní plocha o výměře 80 m2
v k. ú. Lazce předem určeným zájemcům manželům Naděždě a Petru Malušovým bez
možnosti umístění staveb dle důvodové zprávy bod I. 1)
2. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 67/1 zahrada o výměře 130 m2 v
k. ú. Lazce předem určenému zájemci panu Miroslavu Dvořákovi bez možnosti umístění
staveb dle důvodové zprávy bod I. 2)
3. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 442/1 orná půda o výměře 120 m2
v k. ú. Povel předem určenému zájemci panu Zdeňku Vitáskovi bez možnosti umístění
staveb dle důvodové zprávy bod I. 3)
4. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 72 ostatní plocha o výměře 300 m2
v k. ú. Nová Ulice předem určenému zájemci panu Petru Tichému dle důvodové zprávy bod
I. 4)
5. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 469 orná půda o výměře 200 m2 v
k. ú. Neředín předem určenému zájemci paní Barboře Matulové bez možnosti umístění
staveb dle důvodové zprávy bod I. 5)
6. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 469 orná půda o výměře 150 m2 v
k. ú. Neředín předem určenému zájemci paní Haně Kloboučníkové bez možnosti umístění
staveb dle důvodové zprávy bod I. 6)

7. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 256/1 louka o výměře 897 m2 v
k. ú. Hejčín předem určeným zájemcům manželům Miloslavu a Anně Grmelovým dle
důvodové zprávy bod I. 7)
8. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 469 orná půda o výměře 90 m2 v
k. ú. Neředín předem určenému zájemci panu Radovanu Kubisovi bez možnosti umístění
staveb dle důvodové zprávy bod I. 8)
9. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 125/2 ostatní plocha o výměře 9
m2 v k. ú. Olomouc-město předem určenému zájemci panu Leopoldu Podmolíkovi dle
důvodové zprávy bod I. 9)
10. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 708 o výměře 216 m2 v k.ú. Nová
Ulice předem určenému zájemci Romanu Chrenkovi dle důvodové zprávy bod I. 10)
11. zveřejnění úplatného pronájmu nebytového prostoru I.P.Pavlova 62, 73,83m2 předem
určenému zájemci Přemyslu Holibkovi dle důvodové zprávy bod I. 11)
12. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 471/2 ost. pl. o výměře 1 m2 v k.
ú. Neředín předem určenému zájemci společnosti Tysje CZ s. r. o. dle důvodové zprávy bod
I. 12)
13. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 445/2 ostatní plocha o výměře 110 m2 v k. ú.
Nová Ulice panu Ing. Přemyslu Nastoupilovi dle důvodové z právy bod II. A) 1)
14. úplatný pronájem části pozemků parc. č. 613 ostatní plocha o výměře 1 m2 v k. ú. Nová
Ulice panu Alexanderu Mokošovi dle důvodové zprávy bod II. A) 2)
15. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 806/1 ostatní plocha o výměře 5 m2 v k. ú.
Hodolany panu Vítu Jedličkovi dle důvodové zprávy bod II. A) 3)
16. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 470/6 ostatní plocha o celkové výměře 8 m2 v
k. ú. Neředín panu Milanu Markovi dle důvodové zprávy bod II. A) 4)
17. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 93/20 ostatní plocha o výměře 13 m2 v k. ú.
Olomouc-město panu Aleši Vidrmanovi dle důvodové zprávy bod II. A) 5)
18. úplatný pronájem pozemku parc. č. 1857/78 orná půda o výměře 2 224 m2 v k. ú. Holice
panu Miroslavu Tichému dle důvodové zprávy bod II. A) 6)
19. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 346/3 ostatní plocha o výměře 1.108 m2 v k. ú.
Hejčín panu Jaroslavu Flachsovi dle důvodové zprávy bod II. A) 8)
20. úplatný pronájem pozemku parc. č. 1122/8 zast. pl. o výměře 23 m2 v k. ú. Hodolany
manželům Ladislavu a Monice Továrkovým dle důvodové zprávy bod II. A) 9)
21. úplatné zřízení věcného břemene obsahujícího uložení přípojky VN a rozvodů NN na
pozemcích parc. č. 278/1 o výměře 20 442 m2, parc. č. 429/3 o výměře 3 473 m2, parc. č.
429/4 o výměře 12 727 m2, parc. č. 540/1 o výměře 13 516 m2, parc. č. 557 o výměře 6 505
m2, parc. č. 584/1 o výměře 5 160 m2, parc. č. 615/13 o výměře 344 m2, ost. pl. a parc. č.
1396/1 o výměře 1 518 m2, parc. č. 1396/2 o výměře 263 m2, vše zast. pl. v k. ú. Neředín ve
prospěch společnosti Severomoravská energetika, a. s. za podmínky použití bezvýkopové
technologie při přechodu přes komunikace dle důvodové zprávy bod II. A) 10)
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22. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 868/1 ost. pl. o výměře 12 m2 v k. ú. Nová Ulice
společnosti Severomoravská energetika, a. s. dle důvodové zprávy bod II. A) 12)
23. úplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo uložení kabelů 6 kV na pozemcích
parc. č. 1788/1 orná půda o výměře 187 327 m2, parc. č. 1787 vodní plocha o výměře
24 511 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce a parc. č. 583/11orná půda o výměře 7 556 m2 v
k. ú. Hodolany ve prospěch společnosti České dráhy, a. s. dle důvodové zprávy bod
II. A) 13)
24. úplatný pronájem částí stěny objektu na pozemku parc. č. st. 1151/1zast. pl. o celkové
výměře 25 m2 v k. ú. Hodolany společnosti Akzent Media, spol. s r. o. dle důvodové zprávy
bod II. B) 1)
25. úplatný pronájem NP - trafika o ploše 10 m2 v Salmově paláci společnosti Timela s. r. o.
dle důvodové zprávy bod II. B) 2)
26. úplatný pronájem NP - Dolní nám. č. 38 - 16,1 m2 občanskému sdružení SPOLU dle
důvodové zprávy bod II. B) 3)
27. zveřejnění výpůjčky pozemků parc. č. 1163/13 o výměře 8 246 m2, parc. č. 1163/14 o
výměře 606 m2 a parc. č. 1163/19 o výměře 1 083 m2, vše ost. pl. v k. ú. Chválkovice
předem určenému zájemci Sportovnímu klubu Chválkovice dle důvodové zprávy bod III. 1)
28. zveřejnění výpůjčky pozemků parc. č. 146 orná půda o výměře 1 094 m2, parc. č. 380/1
ost. pl. o výměře 4 961 m2 a parc. č. 380/3 ost. pl. o výměře 1 827 m2, vše v k. ú. Nedvězí
předem určenému zájemci Sportovnímu fotbalovému klubu Nedvězí dle důvodové zprávy
bod III. 3)
29. úplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo vedení horkovodu na pozemcích
parc. č. 972 ost. pl. o výměře 1 102 m2 v k. ú. Hodolany, parc. č. 87/2 o výměře 9 365 m2,
parc. č. 89/4 o výměře 9 939 m2, parc. č. 90/32 o výměře 6 332 m2, parc. č. 94/31 o výměře
4 774 m2, parc. č. 94/40 o výměře 5 562 m2, parc. č. 94/59 o výměře 428 m2, parc. č. 94/73
o výměře 1 507 m2, parc. č. 94/85 o výměře 132 m2, parc. č. 95/3 o výměře 3 206 m2, parc.
č. 95/11 o výměře 3 027 m2, parc. č. 95/27 o výměře 1 619 m2, parc. č. 98/4 o výměře
38 228 m2, parc. č. 121/1 o výměře 1 670 m2, parc. č. 121/2 o výměře 1 940 m2, parc. č.
121/3 o výměře 4 079 m2, parc. č. 121/4 o výměře 2 215 m2, parc. č. 124/9 o výměře 2 402
m2, parc. č. 124/10 o výměře 3 924 m2, parc. č. 124/12 o výměře 4 848 m2, parc. č. 124/17
o výměře 5 279 m2, parc. č. 124/22 o výměře 4 370 m2, parc. č. 94/33 ost. pl. o výměře 3
173 m2, vše v k. ú. Olomouc - město, parc. č. 95/3 o výměře 11 693 m2, parc. č. 210 o
výměře 20 425 m2, parc. č. 271 o výměře 5 808 m2, parc. č. 272 o výměře 4 134 m2, parc.
č. 273 o výměře 7 763 m2, parc.č. 274 o výměře 26 093 m2, parc. č. 278 o výměře 5 613
m2, parc. č. 280 o výměře 2 317 m2, parc. č. 281 o výměře 8 748 m2, parc. č. 282 o výměře
6 806 m2, parc. č. 283 o výměře 8 550 m2, parc.č . 284 o výměře 16 843 m2, parc. č. 285 o
výměře 16 641 m2, parc. č. 287 o výměře 25 088 m2, parc. č. 288 o výměře 1 736 m2, parc.
č. 290 o výměře 8 541 m2, vše ost. pl. a parc. č 98/2 zahrada o výměře 8 406 m2, parc. č.
279 ost. pl. o výměře 1 176 m2, vše v k. ú. Lazce ve prospěch společnosti Dalkia Morava, a.
s. Olomouc za podmínky použití bezvýkopové technologie při přechodu přes komunikace dle
důvodové zprávy bod IV. 1)
30. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu plynárenských zařízení č. 614036/98, mezi
statutárním městem Olomouc a Severomoravskou plynárenskou, a. s. Ostrava, dle
důvodové zprávy bod IV. 2)
31. havarijní rekonstrukci veřejné části kanalizační přípojky nemovitosti Františka a Evy
Achillesových, Mojmírova 47/191, Olomouc, dle důvodové zprávy bod IV. 3)
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32. prodej elektrického mostového jeřábu 5 - 32 t umístěného na jeřábové dráze v hale C
areálu panelárny ve Chválkovicích společnosti IP systém, s.r.o. za kupní cenu ve výši 4.800,Kč dle důvodové zprávy bod IV. 4)
33. bezúplatné zřízení věcného břemene spočívající v povinnosti strpět odvedení
povrchových vod přes pozemky parc. č. 1916/23 o výměře 5618 m2 a parc. č. 1916/24 o
výměře 973 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce ve prospěch vlastníka pozemní komunikace
na pozemku parc. č. 1916/1 o výměře 52307 m2 v k. ú. Holice u Olomouce dle důvodové
zprávy bod IV. 5)
34. bezúplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo uložení a vedení kanalizačního
sběrače na pozemcích parc. č. 1916/23 o výměře 5618 m2 a parc. č. 1916/24 o výměře 973
m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce ve prospěch vlastníka pozemní komunikace na pozemku
parc. č. 1916/1 o výměře 52307 m2 v k. ú. Holice u Olomouce dle důvodové zprávy bod
IV. 5)
2. nevyhovuje žádosti
1. paní Michaely Michejevové o úplatný pronájem části pozemku parc. č. 210 ostatní plocha
o výměře 12 m2 v k. ú. Lazce dle důvodové zprávy bod II. A) 7)
2. pana Ing. Radomíra Chytrého - ARES o úplatný pronájem části pozemku parc. č. st. 605
zast. pl. o výměře 8 m2 a části pozemku parc. č. 449/43 ost. pl. o výměře 7 m2, vše v k. ú.
Nová Ulice dle důvodové zprávy bod II. A) 11)
3. společnosti Akzent Media, spol. s r. o. o úplatný pronájem části stěny objektu č. p. 594 na
pozemku parc. č. st. 7/2 zast. pl. o výměře 13 m2 v k. ú. Olomouc - město dle důvodové
zprávy bod II. B) 1)
3. souhlasí
1. s podnájmem v nebytovém prostoru Horní náměstí 10, o velikosti 36 m2 pro Zdravotnické
potřeby U Trojice spol. s r.o. zast. Jaromírou Krameriovou za podmínek stanovených v
podnájemní smlouvě ze dne 1. 6. 2003 dle důvodové zprávy bod II. B) 4)
2. se změnou předmětu nájmu v NP Palackého 1, 71 m2 na realitní kancelář za podmínky
zachování sazeb nájemného 2.000,-, 650,-, 400,- Kč/m2/rok dle důvodové zprávy bod
II. B) 5)
3. s podnájmem na část NP - Kosinova č. 2 o celkové výměře 50 m2 pro paní Ivanu
Odstrčilovou
4. revokuje
usnesení RMO ze dne 1. 4. 2003, čís. spis. seznamu 2, bod II. A) 26 ve věci schválení
úplatného zřízení věcného břemene obsahujícího právo vedení horkovodu na pozemcích
parc. č. 972 ost. pl. o výměře 1 102 m2 v k. ú. Hodolany, parc. č. 87/2 o výměře 9 365 m2,
parc. č. 89/4 o výměře 9 939 m2, parc. č. 90/32 o výměře 6 332 m2, parc. č. 94/31 o výměře
4 774 m2, parc. č. 94/40 o výměře 5 562 m2, parc. č. 94/59 o výměře 428 m2, parc. č. 94/73
o výměře 1 507 m2, parc. č. 94/85 o výměře 132 m2, parc. č. 95/3 o výměře 3 206 m2, parc.
č. 95/11 o výměře 3 027 m2, parc. č. 95/27 o výměře 1 619 m2, parc. č. 98/4 o výměře 38
228 m2, parc. č. 121/1 o výměře 1 670 m2, parc. č. 121/2 o výměře 1 940 m2, parc. č. 121/3
o výměře 4 079 m2, parc. č. 121/4 o výměře 2 215 m2, parc. č. 124/9 o výměře 2 402 m2,
parc. č. 124/10 o výměře 3 924 m2, parc. č. 124/12 o výměře 4 848 m2, parc. č. 124/17 o
výměře 5 279 m2, parc. č. 124/22 o výměře 4 370 m2, vše v k. ú. Olomouc - město, parc. č.
95/3 o výměře 11 693 m2, parc. č. 210 o výměře 20 425 m2, parc. č. 271 o výměře 5 808
m2, parc. č. 272 o výměře 4 134 m2, parc. č. 273 o výměře 7 763 m2, parc.č. 274 o výměře
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26 093 m2, parc. č. 278 o výměře 5 613 m2, parc. č. 280 o výměře 2 317 m2, parc. č. 281 o
výměře 8 748 m2, parc. č. 282 o výměře 6 806 m2, parc. č. 283 o výměře 8 550 m2, parc.č.
284 o výměře 16 843 m2, parc. č. 285 o výměře 16 641 m2, parc. č. 287 o výměře 25 088
m2, parc. č. 288 o výměře 1 736 m2, parc. č. 290 o výměře 8 541 m2, vše ost. pl. a parc. č
98/2 zahrada o výměře 8 406 m2, vše v k. ú. Lazce ve prospěch společnosti Dalkia Morava,
a. s. Olomouc za podmínky použití bezvýkopové technologie při přechodu přes komunikace
dle důvodové zprávy bod IV. 1)
5. doporučuje zastupitelstvu města schválit
1. bezúplatný převod pozemku parc. č. 649/14 ost. pl. o výměře 439 m2 v k. ú. Hodolany z
vlastnictví Alpha Immorent s. r. o. do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové
zprávy bod III. 6)
2. odprodej části pozemku parc. č. 115/5 zahrada o výměře 931 m2 v k. ú. Nová Ulice
Bytovému družstvu Terasy Olomouc za kupní cenu ve výši 1. 013 970, - Kč dle důvodové
zprávy bod III. 7)
3. odprodej části pozemku p.č. 79/109 o výměře 937 m2 a části pozemku p.č. 79/113 o
výměře 12 m2, vše k.ú. Neředín Stavebnímu bytovému družstvu Olomouc, části pozemku
p.č. 79/109 o výměře 1187m2 a části pozemku p.č. 79/113 o výměře 34 m2, vše k.ú.
Neředín Družstevním garážím Olomouc za kupní cenu ve výši 100,- Kč/m2 dle důvodové
zprávy bod III. 10)
4. směnu pozemků parc. č. 1916/23 o výměře 5618 m2 a parc. č. 1916/24 o výměře 973 m2
v k. ú. Holice u Olomouce ve vlastnictví ČR - Ředitelství silnic a dálnic ČR za pozemek parc.
č. 1349/4 o výměře 20076 m2 v k.ú. Slavonín ve vlastnictví statutárního města Olomouce
bez doplatku cenového rozdílu dle důvodové zprávy bod IV. 5)
6. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
1. žádosti Sportovního klubu Chválkovice o bezúplatný převod pozemků parc. č. 1163/13 o
výměře 8 246 m2, parc. č. 1163/14 o výměře 606 m2 a parc. č. 1163/19 o výměře 1 083 m2,
vše ost. pl. v k. ú. Chválkovice dle důvodové zprávy bod III. 1)
2. žádosti manželů Libora a Petry Kamínkových o odprodej části pozemku parc. č. 605 ost.
pl. o výměře 70 m2 v k. ú. Svatý Kopeček dle důvodové zprávy bod III. 2)
3. žádosti Sportovního fotbalového klubu Nedvězí o bezúplatný převod pozemků parc. č.
146 orná půda o výměře 1 094 m2, parc. č. 380/1 ost. pl. o výměře 4 961 m2 a parc. č. 380/3
ost. pl. o výměře 1 827 m2, vše v k. ú. Nedvězí z vlastnictví statutárního města Olomouce do
vlastnictví Sportovního fotbalového klubu Nedvězí dle důvodové zprávy bod III. 3)
4. žádosti manželů Bohuslavy a Františka Šimoníkových o odprodej pozemku parc. č. 184/19
orná půda o výměře 1 253 m2 v k. ú. Neředín dle důvodové zprávy bod III. 4)
5. žádosti společnosti ProMinent Dosiertechnik CS, spol. s r. o. o odprodej části pozemku
parc. č. 419/3 ost. pl. o výměře 53 m2 v k. ú. Hejčín dle důvodové zprávy bod III. 5)
6. žádosti pana Ing. Karla Manka o odprodej pozemku parc. č. 1501 zahrada o výměře 473
m2 v k ú. Holice u Olomouce dle důvodové zprávy bod III. 11)
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7. doporučuje zastupitelstvu města revokovat
usnesení ZMO ze dne 26. 9. 2002 čísl. spis. seznamu 3. 1. bod 67 ve věci schválení
bezúplatného převodu pozemků p. č. 1916/23 a 1916/24 (oddělených z p.č.1916/1 ) v k. ú.
Holice z vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic ČR do vlastnictví statutárního města Olomouce
dle důvodové zprávy bod IV. 5)
Předložil:
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Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora

Moravské divadlo Olomouc - úpravy

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. souhlasí
se stavební úpravou - vytvoření skladu kostýmů v budově HD Hodolany Ostravská 1 dle
důvodové zprávy
Předložil:
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Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora

Prodej domů + dodatek

Rada města Olomouce po projednání:
1. schvaluje
odklad II. poloviny kupní ceny za bytové jednotky dle důvodové zprávy bod 1 str. 1
2. schvaluje
uznání faktur dle důvodové zprávy bod 2 str. 1, 2
3. schvaluje
možnost proinvestování II. poloviny kupní ceny za bytovou jednotku před podpisem kupní
smlouvy dle důvodové zprávy bod 3 str. 2
4. schvaluje
odklad úhrady I. poloviny kupní ceny za bytovou jednotku o dva měsíce dle důvodové zprávy
bod 4 str. 2
5. schvaluje
prodej bytových jednotek oprávněným nájemníkům dle důvodové zprávy bod 5 str. 2, 3
6. doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej bytu oprávněným nájemníkům dle vyhlášky č. 13/1997,
č. 14/1998 a č. 8/2000 dle důvodové zprávy bod 6 str. 3
7. doporučuje
zastupitelstvu města schválit odprodej pozemku parc. č. st. 343 zast. pl. o výměře 275 m2 v
k. ú. Hodolany společnosti CAMPANULA spol. s.r.o. za kupní cenu ve výši 44.800,- Kč dle
důvodové zprávy bod 7 str. 3
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8. doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej bytu oprávněným nájemníkům dle vyhlášky č. 2/2000 dle
dodatku důvodové zprávy bod 8a) str. 1
9. doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej bytu oprávněné nájemkyni dle vyhlášky
č. 13/1997, č. 14/1998 a č. 8/2000 dle dodatku důvodové zprávy bod 8b) str. 1
10. schvaluje
možnost proinvestování II. poloviny kupní ceny za bytovou jednotku před podpisem kupní
smlouvy dle dodatku důvodové zprávy bod 9 str. 1
Předložil:

5

Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora

Bytové záležitosti - nájem bytů

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na městský byt v domě:
1. Černá cesta 27, Olomouc, velikosti 1+1, č.b. 13, s Klajblovou Klárou dle důvodové zprávy,
bod 1 a)
2. P. Přichystala 70, Olomouc, velikosti 0+1, č.b. 20, s Schulzovou Soňou dle důvodové
zprávy bod 1 b)
3. Zeyerova 26, Olomouc, velikosti 0+1, č.b. 2, s Hégrem Rudolfem dle důvodové zprávy 2)
3. souhlasí
1. s uzavřením nájemní smlouvy s Vlčkem Františkem na byt Pekařská 11, Olomouc dle
důvodové zprávy bod 3)
2. s uzavřením nájemní smlouvy na byt vel. 1+2 s Hasičským záchranným sborem
Olomouckého kraje dle důvodové zprávy bod 4)
3. s prodloužením nájemních smluv na městské byty uzavřených na dobu určitou
a) na 2 roky s nájemci:
Tatárová Jitka, Universitní 2, Olomouc
Švecová Vladislava, Jaroslav, I.P.Pavlova 38, Olomouc
Ulman Vlastislav, I.P.Pavlova 32, Olomouc
Hysková Lenka, Rooseveltova 107, Olomouc
Přindiš Zdeněk, Jaroslava, Družební 13, Olomouc
Vrchní státní zastupitelství Olomouc, Černá cesta 23, Olomouc
Okresní ředitelství policie ČR Olomouc, Stiborova 32, Olomouc
Katastrální úřad Olomouc, U Letiště 8, Olomouc
Ing. Zvoníčková Hana, U Letiště 8, Olomouc
Lachovská Martina, U Letiště 8, Olomouc
Vitula Zdeněk, Alena, Skupova 3, Olomouc
Krumpolcová Miluše, Černá cesta 27, Olomouc
Žáková Ilona, František, Zikova 7, Olomouc
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Ing. Španner Michal, Lenka, Mariánská 10, Olomouc
Mihok Miroslav, Margita, Černá cesta 45, Olomouc
Bartovičová Hana, Miroslav, Rooseveltova 107, Olomouc
Nepustilová Růžena, Na Vozovce 50, Olomouc
Králíková Ludmila, Jiří, Peškova 2, Olomouc
MUDr. Podstata Josef, Pavelčákova 21, Olomouc
Božková Jiřina, Pavelčákova 21, Olomouc
Mgr. Dárek Roman, Pavelčákova 21, Olomouc
Malík David, Jana, Pavelčákova 21, Olomouc
Paráková Klára, Pavelčákova 21, Olomouc
Horová Monika, Pavelčákova 21, Olomouc
Chovanec Zdeněk, Pavelčákova 21, Olomouc
Padalík Ilja, Pavelčákova 21, Olomouc
Navrátilová Sylva, Topolová 7, Olomouc
Novák Luboš, Topolová 7, Olomouc
Mgr. Nováková Zuzana, Topolová 7, Olomouc
Pevná Zuzana, Topolová 7, Olomouc
Pimer Dušan, Topolová 7, Olomouc
Pluskalová Michaela, Topolová 7, Olomouc
Poláček Martin, Topolová 7, Olomouc
Cabáková Renata, Topolová 7, Olomouc
Číž Drahomír, Topolová 7, Olomouc
Čížková Romana, Topolová 7, Olomouc
Mgr. Fillová Olga, Topolová 7, Olomouc
Fojtíková Lenka, Topolová 7, Olomouc
Gajdaczková Petra, Topolová 7, Olomouc
Grecmanová Andrea, Vítek Oldřich, Topolová 7, Olomouc
Habáňová Dagmar, Topolová 7, Olomouc
Hofman Petr, Topolová 7, Olomouc
Hrdličková Šárka, Topolová 7, Olomouc
Husička Jiří, Topolová 7, Olomouc
Janečková Soňa, Topolová 7, Olomouc
Jemelka Radek, Petra, Topolová 7, Olomouc
Kelnarová Jana, Topolová 7, Olomouc
Ing. Kropáč Marek, Topolová 7, Olomouc
Kudynová Dita, Topolová 7, Olomouc
Lažnovská Šárka, Topolová 7, Olomouc
Mazánková Šárka, Topolová 7, Olomouc
Michalovičová Zuzana, Topolová 7, Olomouc
Polepilová Marie, Topolová 7, Olomouc
Pykal Martin, Topolová 7, Olomouc
Strakoš David, Topolová 7, Olomouc
Ing. Svánovský Zdeněk, Topolová 7, Olomouc
Tabarková Lenka, Topolová 7, Olomouc
Tandler Jakub, Topolová 7, Olomouc
Vildner Milan, Smilovská Radka, Topolová 7, Olomouc
Žádník Richard, Topolová 7, Olomouc
dle důvodové zprávy bod 5a)
b) na 1 rok s nájemcem:
Jarma Ctirad,Pavla, Riegrova 33, Olomouc
Dětský domov Olomouc, U Letiště 8, Olomouc
dle důvodové zprávy bod 5b)
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c) na 1/2 roku s nájemcem:
Daňhelová Josefa, Drahomír, P. Přichystala 70, Olomouc
Gábor Jan, Alžběta, P. Přichystala 70, Olomouc
Komárek Lubomír, Mgr. Barbořík Oldřich, P. Přichystala 70, Olomouc
Koubek Antonín, P. Přichystala 70, Olomouc
dle důvodové zprávy bod 5c)
4. s prodloužením nájemní smlouvy uzavřené na dobu určitou po předchozí výměně bytu
na 2 roky s nájemcem:
Miroslav Chuda, Stiborova 12, Olomouc
Vrchní státní zastupitelství Olomouc, I.P.Pavlova 34, Olomouc
Jitka Blumová, tř.Kosmonautů 20, Olomouc
Jiřina Dočkalová, Černá cesta 18, Olomouc
dle důvodové zprávy bod 6)
5. s uzavřením nové nájemní smlouvy z důvodu přechodu nájmu bytu:
Dagmar Rodová, Foerstrova 33, Olomouc
dle důvodové zprávy bod 7)
6. s rozšířením nájemní smlouvy
na byt Stiborova 24, Olomouc, Josef Christian o družku Věru Utíkalovou
dle důvodové zprávy bod 8)
Předložil:

6

Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora

Bytové záležitosti (DPS)

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. schvaluje
a) uzavření nájemní smlouvy na byt č.28, v DPS na ul. Fischerova 2, s paní Terezií
Zachařovou, bytem Peškova 1, Olomouc
b) uzavření nájemní smlouvy na byt č.2, v DPS na ul. Holečkova 9, s paní Aurelií
Schovánkovou, bytem Na Příhonu 11, Olomouc - Droždín
c) uzavření nájemní smlouvy na byt č.19, v DPS Přichystalova 66, s paní Věrou
Janovčíkovou, bytem Kmochova 19, Olomouc
d) uzavření nájemní smlouvy na byt č.68, v DPS Politických vězňů 4, s manželi Jaroslavem a
Andělou Londinovými, bytem Matochova 12, Olomouc
e) uzavření nájemní smlouvy na byt č.10, v DPS Příčná 8, s paní Marií Smolíkovou, bytem
Příčná 6, Olomouc
Předložil:

Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora
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7

Pravidla pro poskytování nájmu bytů zvláštního určení

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2. schvaluje
upravená Pravidla pro poskytování nájmu bytů zvláštního určení
3. ukládá
postupovat při poskytování nájmu bytů zvláštního určení dle upravené důvodové zprávy
T: ihned
O: vedoucí odboru sociálních služeb a zdravotnictví
Předložil:
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Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora

Rozpočtové změny roku 2003

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu, týkající se rozpočtových změn roku 2003
2. schvaluje
rozpočtové změny roku 2003 dle důvodové zprávy
3. ukládá
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku 2003
T: nejbližší zasedání ZMO
O: Novotný Martin, náměstek primátora
Předložil:
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Novotný Martin, náměstek primátora

Pořízení kopírky pro odbor ochrany - zařazení do soupisu
nekrytých požadavků

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. schvaluje
zařazení požadavku nákupu kopírky dle důvodové zprávy do soupisu nekrytých požadavků
Předložil:

Večeř Jan, Bc., tajemník
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10

Rozpočtové změny - nekryté požadavky na rozpočet roku 2003

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu, týkající se soupisu nekrytých požadavků
2. schvaluje
zařazení částek dle upravené důvodové zprávy do soupisu nekrytých požadavků
3. schvaluje
vykrytí částek dle upravené důvodové zprávy
4. ukládá
předložit upřesněný návrh plánu oprav Plaveckého stadionu dle podkladů z RMO 1.4.2003
T: 15.7.2003
O: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
5. ukládá
zpracovat metodický postup pro čerpání finančních prostředků z KMČ a předložit jej RMO
T: 19.8.2003
O: Večeř Jan, Bc., tajemník
Předložil:
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Novotný Martin, náměstek primátora

Nekryté požadavky - dodatek 1

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu - žádost HCO o fin. podporu
2. schvaluje
zařazení upravené částky dle žádosti HCO do soupisu nekrytých požadavků
Předložil:
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Novotný Martin, náměstek primátora

Nekryté požadavky - dodatek 2

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu - žádost Nadačního fondu
2. schvaluje
zařazení částky dle důvodové zprávy do soupisu nekrytých požadavků
Předložil:

Novotný Martin, náměstek primátora
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13

Rekonstrukce ulice Na Trati

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. souhlasí
s návrhem řešení dle důvodové zprávy
3. ukládá
zařadit částku 445.124,00 Kč do soupisu nekrytých požadavků
T: ihned
O: vedoucí ekonomického odboru
Předložil:
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Petřík Miroslav, náměstek primátora

Tržnice - další postup

Rada města Olomouce po projednání:
1. jmenuje
pracovní skupinu pro řešení prostoru Tržnice ve složení: RNDr. Kosatík, Ing. Czmero, Mgr.
Vláčilová, Mgr. Ing. Konečný, M. Petřík
2. ukládá
pracovní skupině pro řešení prostoru Tržnice
připravit návrh dalšího postupu řešení prostor Tržnice a tento předložit k projednání v RMO
T: 19.8.2003
O: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Předložil:
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Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora

Einsteinova - rekreační plocha

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. schvaluje
upravený postup realizace 1. etapy dle upravené důvodové zprávy
Předložil:
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Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora

DPS Hejčín, BD Schweitzerova

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

Záměr čerpací stanice PHM ESSO

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. deklaruje
zájem řešit lokalitu v rozsahu dle důvodové zprávy ve prospěch investorů ESSO s.r.o. a
CAR CITON s.r.o.
Předložil:
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Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora

Sportovní areál Lazce

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. ukládá
odboru koncepce a rozvoje předložit návrh na pořízení změny v lokalitě Lazce - Kouty ke
schválení ZMO v rámci pravidelné aktualizace ÚPnSÚ
T: prosinec 2003
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje
3. ukládá
odboru majetkoprávnímu zahájit směnu části pozemku p.č.111/1 v k.ú. Hejčín a pokračovat v
rozjednané směně části pozemku 111/1.
T: 19.8.2003
O: vedoucí majetkoprávního odboru
Předložil:
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Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora

Mostní objekt - smlouva o sdružení

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. ukládá
předložit návrh smlouvy na nejbližší zasedání zastupitelstva
T: nejbližší zasedání ZMO
O: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
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3. doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě dle důvodové zprávy
Předložil:
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Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora

Multimediální park - návrh lokalit

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou upravenou důvodovou zprávu
2. schvaluje
doporučení výběru lokalit dle upravené důvodové zprávy
Předložil:
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Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora

Příprava SMO na strukturální fondy

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
navržený postup dle důvodové zprávy
3. ukládá
předložit vyhodnocení navrženého postupu
T: 19.8.2003
O: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
4. ukládá
předložit návrh potenciálních projektů města
T: 19.8.2003
O: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora
Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Novotný Martin, náměstek primátora
Petřík Miroslav, náměstek primátora
Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora
vedoucí odboru koncepce a rozvoje
vedoucí odboru investic
vedoucí odboru životního prostředí
vedoucí odboru dopravy
vedoucí odboru školství
vedoucí odboru sociální pomoci
vedoucí odboru sociálních služeb a zdravotnictví
vedoucí odboru vnějších vztahů a informací
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5. ukládá
předložit návrh změn organizační struktury MmOl ve vazbě na možnost čerpání prostředků
ze strukturálních fondů EU
T: 16.9.2003
O: Večeř Jan, Bc., tajemník
Předložil:
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Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora

Soudní exekutor

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. ukládá
předložit návrh Smlouvy o právní pomoci
T: 15.7.2003
O: vedoucí ekonomického odboru
Předložil:
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Novotný Martin, náměstek primátora

Projekt Bezbariérová Olomouc

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

Plavecký stadion - malý bazén

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. ukládá
předložit RMO přepracovaný text Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu, správě a provozování
Plaveckého stadionu
T: 15.7.2003
O: Petřík Miroslav, náměstek primátora
Předložil:

Petřík Miroslav, náměstek primátora
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Rekonstrukce Moravského divadla Olomouc

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
postup přípravy realizace dle bodu D důvodové zprávy
3. schvaluje
seznam firem pro obeslání nabídky dle bodu D 4) důvodové zprávy
4. souhlasí
s rozpracováním varianty B dopravního řešení vnitrobloku Moravského divadla
Předložil:
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Petřík Miroslav, náměstek primátora

Pásmové tarifní uspořádání IDOS

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
návrh Pásmového tarifního uspořádání IDOS dle důvodové zprávy
3. ukládá
odboru dopravy informovat obce zapojené do IDOS, dopravce a cestující veřejnost
T: 15.7.2003
O: vedoucí odboru dopravy
Předložil:
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Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora

HmOl - plán oprav a rekonstrukcí

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2. schvaluje
rekonstrukce a opravy dle upraveného bodu A důvodové zprávy
Předložil:

Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora
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Stav požární ochrany - pořízení požární cisterny

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu o plnění schválené koncepce rozvoje jednotek SDH města
Olomouce
2. bere na vědomí
předložené podklady - možnosti pořízení požární automobilové cisterny dle úkolu z usnesení
Rady města Olomouce z 18. 3. 2003, bod 13/5
3. ukládá
pokračovat v realizaci zvyšování akceschopnosti a zajišťování technických prostředků a
materiálu požární ochrany u jednotek SDH města dle schválené koncepce rozvoje jednotek
SDH
T: dle důvodové zprávy
O: vedoucí odboru ochrany
4. ukládá
vyhodnotit podklady - možnosti pořízení automobilové požární cisterny formou nájemného s
právem koupě - leasingu nebo formou splátek a předložit Radě města Olomouce návrh
T: 15.7.2003
O: vedoucí odboru investic
Předložil:
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Tesařík Martin, Ing., primátor města

Povodňový plán města 2003

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
Povodňový plán správního obvodu města Olomouce - obce s rozšířenou působností
3. ukládá
zajistit předání povodňových plánů v elektronické podobě členům povodňové komise,
náměstkům primátora města Olomouce, správcům toku, HZS Olomouckého kraje a
oddělení krizového řízení Olomouckého kraje
T: 19.8.2003
O: vedoucí odboru ochrany
4. odvolává
člena Povodňové komise města Olomouce Petra Matečku
Předložil:

Tesařík Martin, Ing., primátor města
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Kontrola využívání finančních prostředků z rozpočtu
zřizovatele, správa a vedení majetku u ZŠ Řezníčkova

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

31

Tesařík Martin, Ing., primátor města

Zahraniční služební cesta

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

32

Tesařík Martin, Ing., primátor města

Malé projekty

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

33

Tesařík Martin, Ing., primátor města

Povolení vjezdu do pěší zóny, přidělení bezplatné parkovací
karty

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2. schvaluje
vydání dlouhodobých povolení vjezdu do pěší zóny dle upravené důvodové zprávy
3. schvaluje
přidělení bezplatné dlouhodobé parkovací karty pro rok 2003 dle důvodové zprávy, odst. II
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Předložil:

34

Tesařík Martin, Ing., primátor města

Převod movitého majetku bývalého OkÚ

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
Předložil:
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Večeř Jan, Bc., tajemník

Fond rozvoje bydlení

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
vyhlášení 13. kola poskytnutí úvěrů z Fondu rozvoje bydlení dle důvodové zprávy
3. ukládá
zajistit zveřejnění vyhlášení 13. kola poskytnutí úvěrů z Fondu rozvoje bydlení ve
sdělovacích prostředcích
T: 19.8.2003
O: vedoucí ekonomického odboru
Předložil:

36

Novotný Martin, náměstek primátora

Fond rozvoje bydlení

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. vyhovuje žádosti
pana Jaromíra Horila o rovnoměrné splácení úvěru
3. vyhovuje žádosti
paní Kateřiny Tomíkové o rovnoměrné splácení úvěru
4. vyhovuje žádosti
pana Jiřího Vybíhala o rovnoměrné splácení úvěru
5. vyhovuje žádosti
paní Marcely Musilové o odklad splátek na dobu 5 měsíců u úvěru č. 00/563
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6. vyhovuje žádosti
pana Lubomíra Jeništy o odklad splátek na dobu 3 měsíců u úvěru č. 02/767
7. nevyhovuje žádosti
pana Josefa Hájka o udělení výjimky - vinkulace pojistky
8. nevyhovuje žádosti
Mgr. Evy Poláchové o udělení výjimky k převodu úvěru
Předložil:

37

Novotný Martin, náměstek primátora

Příspěvek

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2. schvaluje
udělení příspěvku dle upravené důvodové zprávy
Předložil:

38

Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora

Účast na prezentacích

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
účast dle důvodové zprávy
Předložil:
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Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora

Rekonstrukce krematoria

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

Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora
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Střednědobý výhled financování

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. doporučuje zastupitelstvu města schválit
přijetí úvěru do celkové výše 200 mil. Kč na financování investičních výdajů města v letech
2003 a 2004 od Kommunalkredit Austria AG zastoupená Kommunalkredit Finance a. s.
3. ukládá
předložit na nejbližší jednání ZMO doporučení dle bodu 2 usnesení
T: nejbližší zasedání ZMO
O: Novotný Martin, náměstek primátora
Předložil:
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Novotný Martin, náměstek primátora

Hřbitovy města Olomouce - návrh na řešení krytí ztráty

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. souhlasí
s doporučeními Ekonomické komise RMO dle důvodové zprávy
Předložil:

42

Novotný Martin, náměstek primátora

Zahraniční služební cesta

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

43

Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora

DHK Zora Olomouc

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. doporučuje zastupitelstvu města schválit
vzdání se práva a prominutí pohledávky vůči DHK Zora Olomouc ve výši 500.000,- Kč
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3. ukládá
předložit na nejbližší jednání ZMO doporučení dle bodu 2 usnesení
T: nejbližší zasedání ZMO
O: Novotný Martin, náměstek primátora
Předložil:

44

Novotný Martin, náměstek primátora

Změna ve statutárních orgánech akciových společností se
100% účastí města

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. souhlasí
s návrhem změn ve složení statutárních orgánů akciových společností TSMO, a.s. a DPMO,
a.s. dle důvodové zprávy
3. doporučuje zastupitelstvu
schválit návrh na změny ve složení statutárních orgánů akciových společností TSMO, a.s. a
DPMO, a s. dle důvodové zprávy a uložit primátorovi vydat rozhodnutí jediného akcionáře
dle schválených změn
4. ukládá
předložit zastupitelstvu k projednání návrh změn
T: nejbližší zasedání ZMO
O: Tesařík Martin, Ing., primátor města
Předložil:

Tesařík Martin, Ing., primátor města

Ing. Martin Tesařík
primátor města Olomouce

Ing. Vladimír Pokorný
náměstek primátora
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