USNESENÍ
z 18. schůze Rady města Olomouce, konané dne 15.7.2003
1

Kontrola usnesení (včetně kontroly úkolů se čtvrtletním a
pololetním termínem plnění)

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
informace o plnění usnesení:
- k termínu plnění 15.7.2003 dle části A) důvodové zprávy
- s termínem plnění čtvrtletně dle části B) důvodové zprávy
- s termínem plnění pololetně dle části C) důvodové zprávy
2. prodlužuje
termíny plnění dle důvodové zprávy
3. vypouští ze sledování
bod 40, část 2 usnesení RMO ze dne 4.3.2003, týk. se Smlouvy k zabezpečení veřejně
prospěšných služeb
Předložil:
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Tesařík Martin, Ing., primátor města

Majetkoprávní záležitosti + dodatek

Rada města Olomouce po projednání:
1. schvaluje
1. zveřejnění úplatného pronájmu částí pozemků parc. č 1505/1 orná půda o výměře
271.887 m2, parc. č. 1568/1 orná půda o výměře 90.649 m2 a parc. č. 1571 orná půda o
výměře 25.744 m2, vše v k. ú. Horka nad Moravou předem určenému zájemci
Zemědělskému družstvu Horka nad Moravou dle upravené důvodové zprávy bod I. 1)
2. zveřejnění úplatného pronájmu části střechy o ploše 1 m2 a části půdy o výměře 9 m2 ZŠ
- Řezníčkova předem určenému zájemci společnosti Český Mobil a. s. dle důvodové zprávy
bod I. 2)
3. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 366/2 o výměře 38 m2 v k.ú. Nová
Ulice předem určenému zájemci Ing. Petru Machalovi dle důvodové zprávy bod I. 3)
4. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 366/2 o výměře 46 m2 a 38 m2 v
k.ú. Nová Ulice předem určenému zájemci Ing. Petru Machalovi dle důvodové zprávy bod I.
4)
5. zveřejnění úplatného pronájmu místnosti I.P.Pavlova 62, o velikosti 2,55 m2 předem
určenému zájemci Českému Telecomu, a.s. při nájemném 5.000,- Kč/rok za podmínky
uhrazení nájemného 3 roky zpětně dle důvodové zprávy bod I. 5)
6. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 624/2 ostatní plocha o výměře 10 m2 v k. ú.
Hodolany panu Pavlu Šrottovi za podmínky OKR dle důvodové zprávy bod II. A) 3)

7. bezúplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo uložení přípojky kanalizace a
vodovodní přípojky na pozemcích parc. č. 247/3 louka o výměře 2 507 m2 a parc. č. 559 ost.
pl. o výměře 1 356 m2, vše v k. ú. Neředín ve prospěch pana Ing. Víta Číhala dle důvodové
zprávy bod II. A) 4)
8. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení trubek HDPE na pozemcích
parc. č. 392 ost. pl. o výměře 13 200 m2, parc. č. 482 orná půda o výměře 347 m2, parc. č.
486 orná půda o výměře 573 m2, parc. č. 502 ost. pl. o výměře 2 136 m2, parc. č. 503 orná
půda o výměře 37 194 m2, parc. č. 1300/29 orná půda o výměře 2 805 m2, parc. č. 1303 ost.
pl. o výměře 1 966 m2, parc. č. 1309 ost. pl. o výměře 1 139 m2, vše v k. ú. Droždín, parc. č.
2 zahrada o výměře 1 580 m2, parc. č. 200 ost. pl. o výměře 4 224 m2, parc. č. 225 ost. pl. o
výměře 1 143 m2, parc. č. 851 ost. pl. o výměře 3 950 m2, parc. č. 926 ost. pl. o výměře
1 131 m2, parc. č. 949 ost. pl. o výměře 1 824 m2, parc. č. 952 louka o výměře 2 940 m2 a
parc. č. 2002 ost. pl. o výměře 25 309 m2, vše v k. ú. Lošov ve prospěch společnosti ČESKÝ
TELECOM, a. s. za podmínky použití bezvýkopové technologie při přechodu přes
komunikace dle důvodové zprávy bod II. A) 5)
9. úplatné zřízení věcného břemene obsahujícího uložení přípojky páry na pozemcích parc.
č. 75/135 ost. pl. o výměře 11 264 m2 a parc. č. 116/3 ost. pl. o výměře 347 m2, vše v k. ú.
Olomouc - město ve prospěch společnosti Dalkia Morava, a. s. za podmínky použití
bezvýkopové technologie při přechodu přes komunikace dle důvodové zprávy bod II. A) 8)
10. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení kabelového vedení VN na
pozemcích parc. č. 485/2 o výměře 4 345 m2 a parc. č. 607/1 o výměře 4 227 m2, vše v k. ú.
Nová Ulice a uložení kabelového vedení VN a NN na pozemcích parc. č. st. 278 zast. pl. o
výměře 2 905 m2, parc. č. 499/1 o výměře 13 117 m2, parc. č. 506/1 o výměře 942 m2, parc.
č. 515/5 o výměře 4 282 m2, parc. č. 515/43 o výměře 1 999 m2, parc. č. 545/2 o výměře
7 071 m2, parc. č. 589 o výměře 3 837 m2, vše ost. pl. v k. ú. Neředín ve prospěch
společnosti Severomoravská energetika, a. s. Ostrava za podmínky použití bezvýkopové
technologie při přechodu přes komunikace dle důvodové zprávy bod II. A) 9)
11. bezúplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo vstupu, údržby a oprav
vodovodního řadu a kanalizací na pozemcích parc. č. 115/2 orná půda o výměře 4 861 m2 a
115/6 orná půda o výměře 1 175 m2, vše v k. ú. Nová Ulice ve prospěch statutárního města
Olomouce dle důvodové zprávy bod II. A) 10)
12. úplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo uložení inženýrských sítí na
pozemcích parc. č. 1672/3 orná půda o výměře 1 655 m2, parc. č. 1669 zahrada o výměře
415 m2 a parc. č. 1674/2 orná půda o výměře 768 m2 v k. ú. Holice u Olomouce ve
prospěch společnosti ALBEVA MORAVA, s. r. o. Olomouc za podmínky použití bezvýkopové
technologie při přechodu přes komunikace dle důvodové zprávy bod II. A) 11)
13. bezúplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo uložení inženýrských sítí na
pozemcích parc. č. 647 louka o výměře 46 m2 a parc. č. 648 ost. pl. o výměře 886 m2, vše v
k.ú. Radíkov u Olomouce ve prospěch manželů Jindřicha a Ivany Markových dle důvodové
zprávy bod II. A) 13)
14. úplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo uložení kabelového vedení VN na
pozemcích parc. č. 602/1 ost. pl. o výměře 2779 m2, parc. č. 599 ost. pl. o výměře 11696 m
2, parc. č. 600 ost. pl. o výměře 755 m2, parc. č. 532/1 louka o výměře 3485 m2 a parc. č.
601 ost. pl. o výměře 617 m2, vše v k. ú. Svatý Kopeček u Olomouce ve prospěch
společnosti Severomoravská energetika, a. s. za podmínky použití bezvýkopové technologie
při přechodu přes komunikace dle důvodové zprávy bod II. A) 14)

2

15. úplatný pronájem NP - garážového stání č. 12 manželům Marianu a Vladěně Heczkovým
dle důvodové zprávy bod II. B) 1)
16. zveřejnění odprodeje části pozemku parc. č. 875/1 ost. pl. o výměře 100 m2 v k. ú. Nová
Ulice předem určeným zájemcům panu Marcelu Batovi a panu Romanu Batovi dle důvodové
zprávy bod III. 3)
17. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 451/21 ost. pl. o výměře 66 m2 v k.ú. Povel
Mgr. Ivetě Žouželkové dle důvodové zprávy bod IV. 2)
18. zařazení částky 20.000,- Kč do soupisu nekrytých požadavků na rozpočet statutárního
města dle důvodové zprávy bod IV. 5)
19. vykrytí částky ve výši 20.000,- Kč z rezervy k dispozici dle důvodové zprávy bod IV. 5)
20. uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na infrastrukturní stavbu „Přípojka vody a
kanalizace pro HZO stavební s.r.o. Olomouc, Lazecká 121“ - prodloužení kanalizačního
sběrače a vodovodního řadu, mezi statutárním městem Olomouc a HZO stavební s. r. o.,
dle důvodové zprávy bod IV. 8)
21. uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na infrastrukturní stavbu „Prodloužení
vodovodního řadu ul. E. Destinové“, mezi statutárním městem Olomouc a Pavlem Krajcem,
dle důvodové zprávy bod IV. 9)
22. uzavření nájemní smlouvy na plynárenské a plynové zařízení stavby „STL plynovod ul.
Balbínova, Olomouc“, mezi statutárním městem Olomouc a Severomoravskou plynárenskou
a. s. Ostrava, dle důvodové zprávy bod IV. 10)
23. uzavření smlouvy darovací na infrastrukturní stavby „Slavonín, Nemilany - kanalizace III.
Etapa, veřejná část kanalizačních přípojek - veřejná část kanalizačních přípojek ul.
Machátova“ a „Mimoúrovňová křižovatka Slavonín – vodohospodářské objekty - SO 11
Kompenzační opatření“, mezi statutárním městem Olomouc a TK Czech Development VI s.
r. o., dle důvodové zprávy bod IV. 11)
24. bezúplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo uložení optického kabelu a
vstupu za účelem oprav a údržby optického kabelu na pozemcích parc. č. 148/4 o výměře
2 694 m2 a parc. č. 75/83 o výměře 8 784 m2, vše ost. pl. v k. ú. Olomouc - město ve
prospěch společnosti Metropolitní síť Olomouc, a. s. za podmínky uzavření smlouvy o
výpůjčce dvou vláken optického kabelu se statutárním městem Olomouc na dobu určitou, a
to po dobu trvání výše uvedeného věcného břemene, nejdéle do 31. 12. 2053 a za podmínky
použití bezvýkopové technologie při přechodu přes komunikace a podmínky vyhotovení
geometrického plánu dle důvodové zprávy bod IV. 12)
25. bezúplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo uložení optického kabelu a
vstupu za účelem oprav a údržby 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 dvou vláken
optického kabelu se statutárním městem Olomouc na dobu určitou, a to po dobu trvání výše
uvedeného věcného břemene, nejdéle do 31. 12. 2053 a za podmínky použití bezvýkopové
technologie při přechodu přes komunikace a podmínky vyhotovení geometrického plánu dle
důvodové zprávy bod IV. 13)
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26. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 776/1 orná půda o výměře 6 700 m2 v k. ú.
Slavonín společnosti VCES Olomouc, s. r. o. při nájemném 15,- Kč/m2/rok dle důvodové
zprávy bod IV. 16)
27. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 776/1 orná půda o výměře 1 300 m2 v k. ú.
Slavonín společnosti VCES Olomouc, s. r. o. při nájemném 11,- Kč/m2/rok dle důvodové
zprávy bod IV. 16)
2. nevyhovuje žádosti
1. pana Stanislava Poisla o úplatný pronájem části pozemku parc. č. 5/8 ostatní plocha o
výměře 5 m2 v k. ú. Nové Sady dle důvodové zprávy bod II. A) 2)
2. společnosti LIDL Česká republika, v. o. s. o úplatný pronájem pozemků parc. č. 19/1 o
výměře 874 m2, parc. č. 19/2 o výměře 1 926 m2, parc. č. 19/3 o výměře 423 m2, parc. č.
17/5 o výměře 5 817 m2,vše ost. pl., parc. č. st. 212 o výměře 529 m2, parc. č. st. 214 o
výměře 534 m2 a parc. č. st. 215 o výměře 516 m2, vše zast. pl. v k. ú. Klášterní Hradisko
dle důvodové zprávy bod II. A) 7)
3. společnosti HydroTechnik Olomouc, s. r. o. o úplatný pronájem části pozemku parc. č.
203/1 ostatní plocha o výměře 42 m2 v k. ú. Bělidla dle důvodové zprávy bod II. A) 12)
4. manželů Jindřicha a Ivany Markových o bezúplatné zřízení věcného břemene
obsahujícího právo průchodu a průjezdu přes pozemky parc. č. 647 louka o výměře 46 m2 a
parc. č. 648 ost. pl. o výměře 886 m2, vše v k.ú. Radíkov u Olomouce dle důvodové zprávy
bod II. A) 13)
5. manželů Kašparových o snížení nájemného v NP - Balbínova ulice - garážová stání dle
důvodové zprávy bod II. B) 1)
6. paní Kamaly Malikové o přidělení místa pro stánkový prodej – lokalita ul. Jeremenkova prodej rychlého občerstvení typu „GYROS“ dle důvodové zprávy bod IV. 1)
7. paní Gizely Lichnovské, Zdeňky Herzánové, Emila Lichnovského a Věry Klabíkové o
revokaci usnesení RMO ze dne 14. 1. 2003 čísl. spis. seznamu 3. 1. bod III. 2. ve věci
doporučení zastupitelstvu města nevyhovět 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 IV. 3)
8. paní Ing. Silvie Tomandlové o úplatný pronájem garáže č. 1 (18m2) a parkovacích stání č.
1,2,3 (3x11,18 m2) ve vnitrobloku domu Palackého 8, Legionářská 1,3 pro zařízení
staveniště - stavební úpravy podkroví bytového domu - zřízení bytové jednotky Palackého 8
dle důvodové zprávy bod I. 6)
3. souhlasí
1. se stavebními úpravami, které spočívají v rekonstrukci, rozšíření a modernizaci sociálního
zařízení a odpočinkových prostor pro řidiče NP Legionářská 1, o velikosti 302 m2,
maximálně do výše 383 000,- Kč + DPH a souhlasí s vyrovnáním za vložené investice do
technického zhodnocení odepisováním technického zhodnocení v účetnictví nájemce dle
důvodové zprávy bod II. B) 2)
2. s odpočtem vložených investic do stavebních úprav v NP Masarykova 19 ve výši 82.421,Kč z nájemného dle důvodové zprávy bod II. B) 3)
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3. se stavebními úpravami v NP tř. Svobody 43 (Křivá 12) za účelem vybudování
zákaznického centra a obchodního střediska do výše 1 325 835, 20 Kč dle důvodové zprávy
bod II. B) 5)
4. se stavebními úpravami do výše 9.855,- Kč spočívající v opravě podlah v NP Karafiátova
6 dle důvodové zprávy bod II. B) 6)
5. se změnou účelu nájmu v NP- Horní nám. č. 18 - 23 m2 z prodejny holandských sýrů a
sudových a lahvových vín na prodejnu textilu - oděvů a doplňků při nájemném 2 500,-, 650,-,
400,- Kč/m2/rok dle důvodové zprávy bod II. B) 7)
6. se stavebními úpravami v NP tř. Svobody 27 ve výši 2. 775 979,50 Kč dle důvodové bod
II. B) 4)
4. revokuje
1. část usnesení RMO ze dne 29. 4. 2003, čís. spis. seznamu 2, bod II. B) 2) ve věci
schválení úplatného pronájmu NP - garážového stání č. 8 - Balbínova ulice manželům
Marianu a Vladěně Heczkovým dle důvodové zprávy bod II. B) 1)
2. část usnesení RMO ze dne 10. 6. 2003 čísl. spis. seznamu 2 bod II. A) 62 ve věci
schválení úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 451/21 ost. pl. o výměře 46 m2 v k.ú.
Povel Mgr. Ivetě Žouželkové dle důvodové zprávy bod IV. 2)
3. část usnesení RMO ze dne 3. 12. 2002 ve věci výše nájemného za úplatný pronájem části
střechy NP - ZŠ 8. května 29 společnosti TV Morava, s. r. o. a schvaluje nájemné ve výši
30 000,- Kč/rok dle upravené důvodové zprávy bod IV. 4)
4. usnesení RMO ze dne 14. 1. 2003 čísl. spis. seznamu 2 bod II. A) 6 ve věci schválení
úplatného 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 IV. 13)
5. část usnesení RMO ze dne 24. 6. 2003, čís. spis. seznamu 2, bod IV. 1) ve věci výše
úhrady za 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
5

komunikace a schvaluje jednorázovou úhradu ve výši 524 020,- Kč dle důvodové zprávy bod
IV. 14)
6. část usnesení RMO ze dne 18.3.2003, čís. spis.seznamu 2, bod II A) 5) ve věci výše
nájemného při úplatném pronájmu částí mostní konstrukce - ocelového zábradlí na
nadjezdu o celkovém rozsahu o výměře 14 m2 nacházejícího se na pozemcích parc. č. 1180
ostatní plocha a parc. č. 1181 ostatní plocha, vše v k.ú. Řepčín společnosti BastArt. cz spol.
s r. o. a schvaluje nájemné ve výši 2 000,- Kč/m2 reklamní plochy/rok za podmínky
umístnění reklamy k propagaci vlastní společnosti BastArt. cz spol. s r. o. dle důvodové
zprávy bod IV. 15)
7. usnesení RMO ze dne 10. 6. 2003, čís. spis. seznamu 2, bod IV. 4) ve věci schválení
úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 776/1 orná půda o výměře 7 365 m2 v k. ú.
Slavonín společnosti VCES Olomouc, s. r. o. při nájemném 15,- Kč/m2/rok dle důvodové
zprávy bod IV. 16)
8. usnesení RMO ze dne 10. 6. 2003, čís. spis. seznamu 2, bod IV. 4) ve věci schválení
úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 776/1 orná půda o výměře 635 m2 v k. ú.
Slavonín společnosti VCES Olomouc, s. r. o. při nájemném 11,- Kč/m2/rok dle důvodové
zprávy bod IV. 16)
5. doporučuje zastupitelstvu města schválit
1. odprodej části pozemku parc. č. 1414/1 ost. pl. o výměře 1 m2 v k. ú. Chválkovice
manželům Pavlu a Miroslavě Štýbnarovým za kupní cenu ve výši 1 413,- Kč dle důvodové
zprávy bod III. 5)
2. odprodej pozemku parc. č. st. 810 zast. pl. o výměře 58 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce
společnosti Severomoravská energetika, a. s. za kupní cenu ve výši 29 417,- Kč dle
důvodové zprávy bod III. 6)
3. odprodej pozemku parc. č. 189/5 zahrada o výměře 50 m2 v k. ú. Hodolany manželům
Františku a Marii Frankovým za kupní cenu ve výši 29 490,- Kč dle důvod. zprávy bod III. 7)
4. odprodej části pozemku parc. č. 105/24 ost. pl. o výměře 5 m2 v k.ú. Olomouc - město
MUDr. Zdence Werner, Mgr. Silvii Sabrině Werner a Ivě Sofii Werner za kupní cenu ve výši
10 962,- Kč dle důvodové zprávy bod III. 8)
5. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 776/1 orná půda o
výměře 1 300 m2 v k. ú. Slavonín se společností VCES Olomouc,s. r. o. při kupní ceně ve
výši 1 080,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod IV. 16)
6. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
1. žádosti společnosti LIDL Česká republika, v. o. s. o odprodej pozemků parc. č. 19/1 o
výměře 874 m2, parc. č. 19/2 o výměře 1 926 m2, parc. č. 19/3 o výměře 423 m2, parc. č.
17/5 o výměře 5 817 m2,vše ost. pl., parc. č. st. 212 o výměře 529 m2, parc. č. st. 214 o
výměře 534 m2 a parc. č. st. 215 o výměře 516 m2, vše zast. pl. v k. ú. Klášterní Hradisko
dle důvodové zprávy bod II. A) 7)
2. žádosti pana Mgr. Petra Žouželky o odprodej části pozemku parc. č. 247/1 ost. pl. o
výměře 30 m2 v k. ú. Nová Ulice dle důvodové zprávy bod III. 1)
3. žádosti pana Aleše Opletala a pana Jana Růžičky o odprodej části pozemku parc. č. 22/15
ost. pl. o výměře 302 m2 a objekt s pozemkem parc. č. 246 zast. pl. o výměře 198 m2, vše v
k. ú. Klášterní Hradisko dle důvodové zprávy bod III. 2)
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7. doporučuje zastupitelstvu města revokovat
1. usnesení ZMO ze dne 11. 4. 2002 čísl. spis. seznamu 2. bod 17 ve věci schválení
úplatného zřízení věcného břemene obsahující právo uložení, vedení a vstupu za účelem
oprav optického kabelu na pozemcích parc. č. 148/4 o výměře 2 694 m2 a parc. č. 75/83 o
výměře 8 784 m2, vše ost. pl. v k. ú. Olomouc - město ve prospěch společnosti Metropolitní
síť Olomouc, a. s. za podmínky bezúplatného zapůjčení dvou optických vláken statutárnímu
městu Olomouc pro budoucí předem nespecifikované potřeby propojení objektů města
Olomouce a za podmínky použití bezvýkopové technologie při přechodu přes komunikace
dle důvodové zprávy bod IV. 12)
2. usnesení ZMO ze dne 25. 6. 2003, čís. spis. seznamu 3.1, bod 31 ve věci schválení
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 776/1 orná půda o
výměře 635 m2 v k. ú. Slavonín se společností VCES Olomouc, s. r. o. při kupní ceně ve výši
1 080,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod IV. 16)
8. ukládá
odboru majetkoprávnímu zajistit provedení zabezpečení vstupu do objektu podzemních
záchodků na ul. Foerstrova dle důvodové zprávy bod IV. 5)
T: 19.8.2003
O: vedoucí majetkoprávního odboru
9. ukládá
odboru majetkoprávnímu, odd. evidence majetku udělit společnosti STŘEDOMORAVSKÁ
VODÁRENSKÁ, a. s. souhlas s umístěním objektu chemického hospodářství v areálu
úpravny vody na pozemku parc. č. 809/318 v k.ú. Černovír dle důvodové zprávy bod IV. 6)
T: 19.8.2003
O: vedoucí majetkoprávního odboru
Předložil:

3

Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora

Knihovna města Olomouce – majetkoprávní vztahy

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. doporučuje zastupitelstvu města schválit
znění dodatku č.1 k zřizovací listině Knihovny města Olomouce s účinností od 1.10.2003 dle
přílohy č. 1
3. schvaluje
zveřejnění úplatného pronájmu nebytových prostor – kancelář o výměře 12m2 , kancelář o
výměře 31m2, kancelář o výměře 20m2, dílna, sklad o výměře 58m2 a dvůr=parkoviště o
výměře 50m2 v domě č.p. 500, 501 na pozemcích parc. č. 92 zast.pl., parc. č. 93 zast. pl.,
vše v k.ú. Nová Ulice předem určenému zájemci ing. Jiřímu Vysloužilovi
4. schvaluje
zveřejnění úplatného pronájmu nebytových prostor – půdní prostory o výměře 50m2, část
střechy, část fasády v domě č.p. 856 na pozemku parc. č. st.181 zast.pl. v k.ú. Olomoucměsto předem určenému zájemci společnosti T-Mobile Czech Republic a.s.
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5. schvaluje
zveřejnění úplatného pronájmu nebytových prostor – podzemní nebytové prostory o výměře
307m2 a suterénní nebytové prostory o výměře 36m2 v domě č.p. 856 na pozemku parc. č.
st. 181 zas.pl. v k.ú. Olomouc-město předem určenému zájemci Jaroslavu Ježkovi
6. schvaluje
zveřejnění úplatného pronájmu nebytových prostor o výměře 124m2 v přízemí v domě č.p.
856 na pozemku parc. č. st. 181 zast.pl. v k.ú. Olomouc-město předem určenému zájemci
Oblastní sdružení ODS Olomouc
7. schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu služebního bytu v domě Brněnská 80, 82 Janě Kamarádové na
dobu neurčitou
Předložil:
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Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora

Prodej domů

Rada města Olomouce po projednání:
1. schvaluje
zveřejnění pronájmu části pozemku parc. č. 290/64 ostatní plocha o výměře 128 m2 v k. ú.
Nová Ulice předem určenému zájemci Společenství vlastníků bytů Wolkerova 700/54
Olomouc dle důvodové zprávy bod 1 str. 1
2. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej bytové jednotky novému kupujícímu dle vyhlášky č. 13/1997, č. 14/1998 a č. 8/2000
dle důvodové zprávy bod 2 str. 1, 2
3. schvaluje
prodej bytových jednotek oprávněným nájemcům dle důvodové zprávy bod 3 str. 2
4. schvaluje
zřízení bezúplatných věcných břemen pro OLTERM & TD Olomouc, a.s. dle důvodové
zprávy bod 4 str. 2, 3
5. schvaluje
možnost proinvestování II. části kupní ceny za bytovou jednotku před podpisem kupní
smlouvy dle důvodové zprávy bod 5 str. 3
6. schvaluje
prodloužení termínu zaplacení I. části kupní ceny za bytovou jednotku o dva měsíce dle
důvodové zprávy bod 6 str. 3
7. schvaluje
uznání faktur dle důvodové zprávy bod 7 str. 3, 4, 5
8. schvaluje
vrácení II. části kupní ceny a převod na fond oprav spoluvlastníků domů dle důvodové
zprávy bod 8 str. 5, 6
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9. schvaluje
odklad splátek II. části kupní ceny za bytové jednotky dle důvodové zprávy bod 9 str. 6
10. 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 10 str. 6, 7
11. schvaluje
úhradu finančních nákladů za práce provedené ve společných částech domů za jednotky v
majetku statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod 11 str. 7, 8
Předložil:
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Novotný Martin, náměstek primátora

Bytové záležitosti - nájem bytů

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na městský byt v domě:
1. U Letiště 2, Olomouc, velikosti 1+1, č.b., s Kozákovou Libuší dle důvodové zprávy, bod 1
a)
2. P. Přichystala 70, Olomouc, velikosti 0+1, č.b. 36, s Divinovou Evou dle důvodové zprávy
bod 1 b)
3. Topolová 2, Olomouc, velikosti 0+1, č.b. 16, se Zaoralem Tomášem dle důvodové zprávy
bod1 c)
4. Topolová 1, Olomouc, velikosti 1+1, č.b. 33, s Opianovou Miluší dle důvodové zprávy bod
1 d)
5. Peškova 2, Olomouc, velikosti 1+1, č.b. 14, s Bundilovou Andreou dle důvodové zprávy
bod 1 e)
6. Nedbalova 8, Topolany, velikosti 1+3, s Korchem Martinem dle důvodové zprávy bod 2 a)
7. Na Letné 55, Olomouc, velikosti 1+2, č.b. 19, se Sofkovou Pavlou dle důvodové zprávy
bod 2 b)
8. Tř. Svornosti 31, Olomouc, velikosti 1+3, č.b. 1, s Otčenáškovou Miladou dle důvodové
zprávy bod 3)
9. Foersterova 1, Olomouc, velikosti 1+3, č.b. 32, s Kovaříkovou Anežkou dle důvodové
zprávy bod 4a)
10. Rožňavská 8, Olomouc, velikosti 1+3, č.b. 4, se Suchomelovou Marcelou dle důvodové
zprávy bod 4b)
3. souhlasí
1. s prodloužením nájemních smluv na městské byty uzavřených na dobu určitou
a) na 2 roky s nájemci:
Rašnerová Iva, U Letiště 10, Olomouc
Rašťáková Miloslava,Miroslav, U Letiště 8, Olomouc
Hložková Alena, Vladimír, U Letiště 8, Olomouc
Staňková Pavla, Jaroslav, Stiborova 20, Olomouc
Arbeitová Dita, Wolkerova 44, Olomouc
Novotný Jaroslav, Naděžda, I.P.Pavlova 38, Olomouc
Niedecki Jiří, Černá cesta 11, Olomouc
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Vařeková Dana, František, Černá cesta 17, Olomouc
Kohutová Šárka, Černá cesta 7, Olomouc
Polakovič Kamil, Anna, Černá cesta 1, Olomouc
Odstrčilová Miroslava, Černá cesta 21, Olomouc
Antošová Zdenka, Aleš, Černá cesta 21, Olomouc
Škrachová Jitka, Černá cesta 21, Olomouc
Rýznarová Martina, Černá cesta 23, Olomouc
Absatz Radek, Petra, Černá cesta 21, Olomouc
Bedrava Miroslav, Simona, Černá cesta 23, Olomouc
Garguláková Ivana, Dušan, Černá cesta 23, Olomouc
Lakomý Jiří, Markéta, Černá cesta 23, Olomouc
Navrátil Václav, Lenka, Černá cesta 23, Olomouc
Janečková Dagmar, Černá cesta 25, Olomouc
Ibiševič Aldo, Miroslava, Černá cesta 25, Olomouc
Conceicao Augusto, Viera, Černá cesta 29, Olomouc
Zdražilová Kristýna, Černá cesta 27, Olomouc
Sedlářová Libuše, Černá cesta 25, Olomouc
Novák Ivan, Andrea, Černá cesta 25, Olomouc
Vernerová Miroslava, Leoš, Černá cesta 27, Olomouc
Klučák Josef,Petra, Jiráskova 10A, Olomouc
Žílová Ivana, Zdeněk, Topolová 4, Olomouc
Vrchní soud Olomouc, Masarykova 54, Olomouc
dle důvodové zprávy bod 5a)
b) na 1 rok s nájemcem:
Vaško František, Za vodojemem 2, Olomouc
Dupalová Pavlína, Černá cesta 21, Olomouc
Halouzka Marek, Dana, Černá cesta 27, Olomouc
Tesařová Vladimíra, Pavel, Černá cesta 27, Olomouc
dle důvodové zprávy bod 5b)
c) na 1/2 roku s nájemcem:
Gronichová Marcela, Černá cesta 5, Olomouc
dle důvodové zprávy bod 5c)
2. s neprodloužením nájemních smluv uzavřených na dobu určitou
Illešová Simona, Náves Svobody 37, Olomouc
Šandorová Anastázie, P.Přichystala 70, Olomouc
dle důvodové zprávy bod 6 a,b)
3. s uzavřením nájemní smlouvy na městský byt po výměně:
Eva Sedlárová, Sienkiewiczova 9, Olomouc, vel. 3+1
Vladimír Uvízl, Věra Iwachovová, Karafiátova 1, Olomouc, vel. 3+1
David Dvořáček, Zelená 13, Olomouc, vel. 2+1
Ladislav Jílek, Stiborova 14, Olomouc, vel. 3+1
Vladislava Hrubá, Nešporova 7, Olomouc, vel. 1+1
Lubomír a Alena Langerovi, Trnkova 7, Olomouc, vel. 2+1
Michaela Jankotová, Jeremenkova 32, Olomouc, vel. 2+1
Marie Vyroubalová, Foerstrova 17, Olomouc, vel. 1+1
dle důvodové zprávy bod 9
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4. s prodloužením nájemní smlouvy uzavřené na dobu určitou po předchozí výměně bytu,
přechodu nájmu
a) na 2 roky s nájemcem:
Margita Hájková, Černá cesta 17, Olomouc
Miroslav a Naděžda Marečkovi, Černá cesta 31, Olomouc
Olga Smékalová, Černá cesta 33, Olomouc
Monika Hejlová, Družební 11, Olomouc
Ing.Magda a Pavel Obručníkovi, Družební 13, Olomouc
Pavlína Drábová, I.P.Pavlova 42, Olomouc
Ján a Marie Strkáčovi, Blažejské nám.5, Olomouc
Jan a Eva,PaedDr. Žváčkovi, Barvířská 1, Olomouc
b) na 1 rok s nájemcem:
Silvie Plačková, Skupova 11, Olomouc
Edita Maciuchová, Peškova 1, Olomouc
c) na 1/2 roku s nájemcem:
Iveta Balážová, Přichystalova 70, Olomouc
dle důvodové zprávy bod 10 a,b,c
5. s uzavřením nové nájemní smlouvy z důvodu přechodu nájmu bytu:
Iva Trusinová, Dolní náměstí 26, Olomouc
Jan Ott, Řezáčova 4, Olomouc
Pavla a Martin Rozsypalovi, Řezáčova 6, Olomouc
dle důvodové zprávy bod 11 a,b,c
6. s rozšířením nájemní smlouvy
na byt Univerzitní 2, Olomouc, Jitka Tatárová o druha Petra Milko, rodiče druha - Zoltána a
Boženu Milkovou
dle důvodové zprávy bod 12
7. s řešením žádosti ing. Zuzany Sedlákové dle důvodové zprávy bod 13, písm .b)
4. nesouhlasí
s uzavřením nájemní smlouvy s panem Zdeňkem Rudolfským, trvale bytem A. Aksamita 6,
Olomouc dle důvodové zprávy bod 7
Předložil:

6

Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora

Výběr žadatelů - Balbínova II. etapa

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2. schvaluje
výběr nájemců bytů Balbínova II. etapa dle upravené důvodové zprávy
Předložil:

Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora
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7

Bytové záležitosti - nájmy bytů zvláštního určení mimo
pořadník

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. neschvaluje
poskytnutí nájmu bytu v DPS mimo pořadník panu Jozefu Maršalovi dle důvodové zprávy
3. neschvaluje
poskytnutí nájmu bytu v DPS mimo pořadník paní Zdeně Hanzalové dle důvodové zprávy
4. neschvaluje
poskytnutí nájmu bytu v DPS mimo pořadník paní Jiřině Smětalové dle důvodové zprávy
5. neschvaluje
poskytnutí nájmu bytu v DPS mimo pořadník paní Libuši Elgnerové dle důvodové zprávy
6. ukládá
ihned informovat žadatele o přijatém usnesení
T: 19.8.2003
O: vedoucí odboru sociálních služeb a zdravotnictví
Předložil:
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Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora

Bytové záležitosti

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. schvaluje
a) uzavření nájemní smlouvy na byt č.10, v DPS na ul.Politických vězňů 4, s paní Vlastou
Strnadovou, bytem Olomouc, Lazecká 8
b) uzavření nájemní smlouvy na byt č.28, v DPS na ul. Fischerova 2, s paní Evou
Jeřábkovou, bytem Olomouc, Přichystalova 66
c) uzavření nájemní smlouvy na byt č.1, v DPS Fischerova 2, s paní PhDr.Alenou
Jochmannovou, bytem Olomouc, Zikova 10
Předložil:

Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora
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9

Ubytovna Milo, Hněvotínská ulice

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. neschvaluje
nabytí nemovitosti za stávajících podmínek
3. ukládá
dále jednat o kupních a souvisejících podmínkách
T: 14.10.2003
O: Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora
Předložil:
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Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora

Rozpočtové změny roku 2003

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu, týkající se rozpočtových změn roku 2003
2. schvaluje
rozpočtové změny roku 2003 dle důvodové zprávy - část A
3. ukládá
a) seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku
2003 - část A
b) předložit Zastupitelstvu města Olomouce ke schválení rozpočtové změny roku 2003,
týkající se závazných ukazatelů - část B
T: nejbližší zasedání ZMO
O: Novotný Martin, náměstek primátora
4. doporučuje zastupitelstvu
schválit rozpočtové změny roku 2003, týkající se závazných ukazatelů - část B
T: nejbližší zasedání ZMO
O: Novotný Martin, náměstek primátora
Předložil:
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Novotný Martin, náměstek primátora

Odtahy vozidel

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
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2. ukládá
předložit ve spolupráci s ředitelem městské policie návrh řešení odtahu vozidel ve městě
Olomouci
T: 19.8.2003
O: vedoucí odboru dopravy
Král Jiří, Ing., ředitel městské policie
Předložil:
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Novotný Martin, náměstek primátora

Stipendium SmOl

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. ukládá
předložit návrh spolupráce s UP, zpracovaný dle varianty č. 2 důvodové zprávy
T: 2.9.2003
O: Tesařík Martin, Ing., primátor města
Předložil:
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Novotný Martin, náměstek primátora

Podniky v likvidaci

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. bere na vědomí
aktualizované likvidační plány včetně předběžných termínů ukončení likvidace
3. ukládá
odeslat odpověď na dopis MF ČR dle přílohy č. 2 důvodové zprávy
T: 19.8.2003
O: Novotný Martin, náměstek primátora
Předložil:
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Novotný Martin, náměstek primátora

Žádost o změnu účelu využití poskytnutého finančního
příspěvku z rozpočtu města v roce 2002

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. nevyhovuje
žádosti klubu maminek a dětí na sídlišti dle důvodové zprávy
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3. ukládá
ihned informovat žadatele o přijatém usnesení
T: 19.8.2003
O: vedoucí odboru sociálních služeb a zdravotnictví
Předložil:
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Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora

Žádost o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Statutárního města
Olomouce

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. nevyhovuje
žádosti Mezinárodního charitativního fondu „Pomoc ukrajinským dětem“ o poskytnutí
finančního příspěvku z rozpočtu města ve smyslu důvodové zprávy
3. nevyhovuje
žádosti občanské poradny NOPO o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města ve
smyslu důvodové zprávy
4. ukládá
ihned informovat žadatele o přijatém usnesení
T: 19.8.2003
O: vedoucí odboru sociálních služeb a zdravotnictví
Předložil:
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Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora

Analýza zdravotních a environmentálních rizik v Olomouci

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
Analýzu zdravotních a environmentálních rizik v Olomouci
2. schvaluje
Závěr Analýzy zdravotních a environmentálních rizik v Olomouci
3. ukládá
zdravotní komisi RMO projednat návrhy předkladatele uvedené v důvodové zprávě
T: 30.9.2003
O: předseda komise
4. souhlasí
se zařazením částky ve výši 30 tis. Kč do souboru nekrytých požadavků na rozpočet
Statutárního města Olomouce na odbornou publikaci
Předložil:

Vomáčka Jaroslav, MUDr., člen rady města
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Plavecký stadion - malý bazén

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. ukládá
dokončit projektovou dokumentaci v rozsahu příslušného zadání
T: 19.8.2003
O: vedoucí odboru investic
3. schvaluje
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu, správě a provozování Plaveckého stadionu dle přílohy
důvodové zprávy
4. ukládá
podepsat Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu, správě a provozování Plaveckého stadionu dle
přílohy důvodové zprávy
T: 19.8.2003
O: Tesařík Martin, Ing., primátor města
5. ukládá
předložit RMO návrh rekonstrukce přístupové rampy včetně finančního zajištění
T: 19.8.2003
O: Petřík Miroslav, náměstek primátora
6. ukládá
předložit RMO varianty řešení parkování v blízkosti plaveckého stadionu
T: 19.8.2003
O: Petřík Miroslav, náměstek primátora
Předložil:
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Petřík Miroslav, náměstek primátora

Protipovodňová opatření - I. etapa

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. ukládá
jednat se zástupci firmy FE Produkt, a.s. a Povodí Moravy, s.p. dle důvodové zprávy
T: 30.9.2003
O: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
3. ukládá
jednat se zástupci firmy Pevnůstka a.s. dle důvodové zprávy
T: 30.9.2003
O: vedoucí majetkoprávního odboru
vedoucí odboru koncepce a rozvoje
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4. ukládá
majetkoprávnímu odboru udělit souhlas s dotčením pozemků SMO pro akce Morava,
Olomouc - I. etapa a III/03551 Olomouc - most u plynárny ev. č. 03551-2 dle důvodové
zprávy
T: 19.8.2003
O: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Předložil:
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Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora

Propojovací komunikace ulic U Panelárny a Roháče z Dubé v
trase severního spoje

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
zahájení přípravy stavby „Propojovací komunikace ulic U Panelárny a Roháče z Dubé v trase
severního spoje“ dle navrženého postupu v kapitole 3. důvodové zprávy
3. schvaluje
zařazení finanční částky 131 tis. Kč na zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí do
seznamu nekrytých požadavků
4. ukládá
zahájit jednání o zajištění financování této akce a zajištění pozemků pro tuto stavbu
T: 14.10.2003
O: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
5. ukládá
zahájit aktualizaci dokumentace pro územní rozhodnutí dle důvodové zprávy
T: 14.10.2003
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje
6. ukládá
předložit RMO komplexní zprávu o přípravě stavby
T: 14.10.2003
O: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Předložil:
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Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora

Opera - další postup

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
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2. souhlasí
s navrženým postupem dle upravené důvodové zprávy vč. upravených příloh č. 3 a 4
Předložil:
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Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora

Náklady spojené s pronájmy a službami v budovách pro výkon
přenesené působnosti MmOl

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. souhlasí
se zařazením částky 1.933 715,- Kč pro zajištění úhrady nájmů a služeb v objektech
pronajatých pro výkon přenesené působnosti do soupisu nekrytých rozpočtových požadavků
Předložil:
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Večeř Jan, Bc., tajemník

Předzahrádky

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. dává podnět
k zahájení správního řízení ve věcech nepovoleného záboru komunikací dle přílohy č. 7
důvodové zprávy
T: 19.8.2003
O: Večeř Jan, Bc., tajemník
Předložil:
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Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora

Přednádraží ČD - II. etapa

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. souhlasí
s přípravou opatření dle důvodové zprávy před realizací III. etapy úprav přednádražního
prostoru
3. ukládá
zajistit přípravu opatření dle důvodové zprávy
T: 30.9.2003
O: Petřík Miroslav, náměstek primátora
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Předložil:
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Petřík Miroslav, náměstek primátora

Oprava kaple v Topolanech

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
Předložil:
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Petřík Miroslav, náměstek primátora

Změna plánu akcí SMV, a. s. hrazených z nájemného

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
předloženou důvodovou zprávu včetně příloh
Předložil:
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Petřík Miroslav, náměstek primátora

Evropský týden mobility

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu a zprávu o projektu České centrály cestovního ruchu
„Krásná země“
2. schvaluje
zapojení statutárního města Olomouce do Evropského dne bez aut
3. ukládá
podepsat Chartu 2003 (Evropský den bez aut / Evropský týden mobility) za statutární město
Olomouc
T: 19.8.2003
O: Tesařík Martin, Ing., primátor města
4. ukládá
ve spolupráci s Centrem dopravního výzkumu připravit a zorganizovat „Evropský den bez
aut/Evropský týden mobility“ ve smyslu upraveného návrhu programu dle důvodové zprávy
T: 30.9.2003
O: vedoucí odboru životního prostředí
vedoucí odboru koncepce a rozvoje
Předložil:

Ščudlík Svatopluk, Mgr., člen rady města
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Hynaisova 10 - veřejná obchodní soutěž – zadání

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
uzavření Mandátní smlouvy s firmou RTS, a. s. Brno
3. ukládá
dořešit způsob využití dotace na reformu státní správy
T: 19.8.2003
O: Petřík Miroslav, náměstek primátora
Novotný Martin, náměstek primátora
Večeř Jan, Bc., tajemník
Předložil:
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Petřík Miroslav, náměstek primátora

Hynaisova 10 - dislokace

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
doplněnou důvodovou zprávu
2. schvaluje
rámcovou dislokaci odborů MmOl v objektu Hynaisova 10 dle důvodové zprávy
3. ukládá
ihned prověřit potřebný rozsah a alokaci pracovišť odboru ekonomického a správy v 1. N.P.
objektu Hynaisova 10 dle důvodové zprávy
T: 19.8.2003
O: Večeř Jan, Bc., tajemník
4. ukládá
předložit koncepci komplexní dislokace všech pracovišť MmOl včetně vazby na umístění
odboru ochrany dle důvodové zprávy
T: 19.8.2003
O: Večeř Jan, Bc., tajemník
Předložil:
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Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora

Příspěvky v oblasti kultury

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
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2. schvaluje
udělení příspěvku z oblasti kultury dle upravené důvodové zprávy
Předložil:
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Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora

Tržnice - další postup

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2. souhlasí
s navrženým postupem v lokalitě tržiště a bývalého autobusového nádraží dle důvodové
zprávy
3. ukládá
zpracovat zadání pro výběr nájemce tržiště
T: 19.8.2003
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje
4. jmenuje
pracovní skupinu pro výběr nájemce tržiště ve složení:
Ing. Czmero, RNDr. Kosatík, Mgr. Vláčilová, Mgr. Ing.Konečný a M. Petřík
5. ukládá
připravit podklady pro pořízení změny ÚPnSÚ Olomouc dle důvodové zprávy
T: prosinec 2004
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje
Předložil:
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Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora

MŠ Škrétova - kontrola využití příspěvku

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

Rozpracování usnesení 6. zasedání ZMO, konaného dne
25.6.2003

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
že k bodu 4 , části 4 usnesení ZMO z 25.6.2003 - Výhled financování SmOl - návrh
dofinancování investičních akcí z vnějších zdrojů:
- ZMO zmocnilo RMO k čerpání investičního úvěru do celkové maximální výše 150 mil. Kč za
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předpokladu, že u nově zařazených akcí nebude překročena částka 5 mil. Kč na jednu akci
2. ukládá
k bodu 9, části 3 usnesení ZMO z 25.6.2003 - Seznam domů ve vlastnictví SmOl, určených k
ponechání v majetku statutárního města:
-prošetřit podnět RNDr. Jelínka ve věci vynaložených nákladů na opravy domu Legionářská
3, Olomouc přednesený na ZMO dne 25.6.2003 (dle přílohy důvodové zprávy) a výsledek
předložit na ZMO v září 2003
T: 19.8.2003
O: Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora
3. ukládá
k bodu 10, části 4 usnesení ZMO z 25.6.2003 -Schválení změny č. VII ÚPnSÚ Olomouc,
dokončení:
- pořídit čistopis změny č. VII ÚPnSÚ Olomouc v lokalitě č. 2 Slavonín - Za sokolovnou,
etapa „A“ v souladu s předchozími částmi usnesení ZMO, dohodami s DOSS a stanoviskem
nadřízeného orgánu, předat ověřený čistopis změny č. VII ÚPnSÚ Olomouc v lokalitě č. 2
Slavonín - Za sokolovnou, etapa „A“ stavebnímu odboru MmOl a odboru strategického
rozvoje Krajského úřadu
T: 2.9.2003
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje
4. ukládá
k bodu 11, části 4a) usnesení ZMO z 25.6.2003 - Návrh změny ÚPnSÚ Olomouc č.IX protipovodňová opatření:
- pořídit čistopis změny ÚPnSÚ Olomouc č.IX - Protipovodňová opatření v souladu s
předchozími částmi usnesení ZMO, dohodami s DOSS a stanoviskem nadřízeného orgánu,
předat ověřený čistopis změny ÚPnSÚ Olomouc č.IX - Protipovodňová opatření stavebnímu
odboru Magistrátu města Olomouce a odboru strategického rozvoje kraje Krajského úřadu
T: 2.9.2003
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje
5. ukládá
k bodu 11, části 4b) usnesení ZMO z 25.6.2003 - Návrh změny ÚPnSÚ Olomouc č.IX protipovodňová opatření:
- rozeslat schválenou závaznou část a schéma hlavního výkresu změny ÚPnSÚ Olomouc
č.IX - Protipovodňová opatření dotčeným orgánům státní správy
T: 2.9.2003
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje
6. ukládá
k bodu 11, části 4c) usnesení ZMO z 25.6.2003 - Návrh změny ÚPnSÚ Olomouc č.IX protipovodňová opatření:
- zpracovat novelu obecně závazné vyhlášky města o závazné části územního plánu
sídelního útvaru Olomouc dle schválené změny ÚPnSÚ Olomouc č.IX - Protipovodňová
opatření a předložit ji ke schválení ZMO
T: 2.9.2003
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje
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7. ukládá
k bodu 11, části 5 usnesení ZMO z 25.6.2003 - Návrh změny ÚPnSÚ Olomouc č.IX protipovodňová opatření:
-trvale uplatňovat při přípravě konkrétních investičních akcí, které souvisejí s realizací
protipovodňových opatření, zájmy vlastníků domů v ulicích Nábřeží, Praskova a vlastníků
objektů v ul. Husova a to ve všech majetkoprávních úkonech nebo správních řízeních tak,
aby nebyly ohroženy uvedené domy a 1x za rok informovat RMO
T: ročně
O: vedoucí odboru investic
vedoucí odboru koncepce a rozvoje
vedoucí majetkoprávního odboru
8. ukládá
k bodu 12, části 3 usnesení ZMO z 25.6.2003 - Návrh zadání změny č. XI ÚPnSÚ Olomouc:
- ihned pokračovat v pořizování změny č. XI ÚPnSÚ Olomouc
T: 2.9.2003
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje
9. ukládá
k bodu 13, části 3 usnesení ZMO z 25.6.2003 - Pořízení změny II RPn MPR:
- ihned pořídit změnu II RPn MPR Olomouc
T: 2.9.2003
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje
10. ukládá
k bodu 19, části 3 usnesení ZMO z 25.6.2003 - Různé - změny ve statutárních orgánech
akciových společností se 100% účastí města:
-ihned vydat rozhodnutí jediného akcionáře dle důvodové zprávy
T: 19.8.2003
O: Tesařík Martin, Ing., primátor města
11. ukládá
k podnětům ze ZMO ze dne 25.6.2003:
-ve spolupráci se SNO a.s. prověřit oprávněnost požadavku ing. Krejčího, týkající se jím
navrhované rozpočtové změny dle důvodové zprávy
T: 19.8.2003
O: Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora
12. ukládá
k podnětům ze ZMO ze dne 25.6.2003:
- zpracovat pro zastupitele písemnou informaci o severním spoji a východní tangentě a
předložit na zasedání ZMO v září 2003
T: 2.9.2003
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje
Předložil:

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

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

MDO - odměny FKSP

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. souhlasí
s vyplacením odměn z FKSP dle důvodové zprávy
Předložil:
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Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora
Novotný Martin, náměstek primátora

Různé - Rekonstrukce komunikace a inženýrských sítí v ulici
Tomkově a náměstí Bratří Mrštíků

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. souhlasí
s postupem dle varianty I. předložené důvodové zprávy
3. ukládá
zajistit realizaci schváleného postupu
T: 30.9.2003
O: vedoucí odboru investic
Předložil:
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Petřík Miroslav, náměstek primátora

Výstavba přednádraží - III. stavba

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
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2. ukládá
projednat podmínky pro uvolnění příspěvku statutárního města Olomouce s ČD, a.s. dle
důvodové zprávy
T: 19.8.2003
O: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Předložil:

Petřík Miroslav, náměstek primátora

Ing. Martin Tesařík
primátor města Olomouce

Ing. Jaromír Czmero
náměstek primátora

25

