USNESENÍ
z 80. schůze Rady města Olomouce, konané dne 12.2.2002
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Kontrola usnesení

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
informace o plnění usnesení:
- k termínu 12.2.2002
- s termínem plnění ročně
2. prodlužuje
termíny plnění usnesení dle předložené důvodové zprávy
Předložil:

2

Tesařík Martin, Ing., primátor města

Majetkoprávní záležitosti

Rada města Olomouce po projednání:
1. schvaluje
1. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 784/1 zahrada o výměře 280 m2 v
k.ú. Chválkovice předem určenému zájemci panu Pavlu Stejskalovi dle důvodové zprávy bod
I. 1)
2. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 784/1 zahrada o výměře 397 m2 v
k.ú. Chválkovice předem určenému zájemci panu Jaroslavovi Michajlovi dle důvodové
zprávy bod I. 2)
3. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 784/1 zahrada o výměře 222 m2 v
k.ú. Chválkovice předem určenému zájemci panu Ing. Ladislavovi Hammerovi dle důvodové
zprávy bod I. 3)
4. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 784/1 zahrada o výměře 280 m2 v
k.ú. Chválkovice předem určenému zájemci paní Anně Krčkové dle důvodové zprávy bod I.
4)
5. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 247/21 louka o výměře 300 m2 v
k.ú. Neředín předem určenému zájemci panu Josefu Borovičkovi dle důvodové zprávy bod I.
5)
6. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 575/1 zahrada o výměře 70 m2 v
k.ú. Neředín předem určeným zájemcům manželům MUDr. Ladislavu a Miladě
Korotvičkovým dle důvodové zprávy bod I. 6)
7. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 575/1 zahrada o výměře 70 m2 v
k.ú. Neředín předem určenému zájemci paní Naděždě Křižanové dle důvod. zprávy bod I. 7)

8. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 21/1 ost. pl. o výměře 28 762 m2 v
k. ú. Lazce předem určenému zájemci Střední zemědělské škole Olomouc dle důvodové
zprávy bod I. 9)
9. zveřejnění úplatného pronájmu s následným odprodejem části pozemku parc. č. 207/14
orná půda o výměře 20 m2 v k. ú. Hodolany předem určenému zájemci panu Milanu
Trávníčkovi a části pozemku o výměře 207/14 orná půda o výměře 20 m2 v k.ú. Hodolany
předem určenému zájemci panu Ing. Jiřímu Zrníkovi dle důvodové zprávy bod I. 10)
10. zveřejnění úplatného pronájmu garáže Vrchlického ul., o velikosti 12 m2 předem
určenému zájemci Jiřímu Minaříkovi dle důvodové zprávy bod I. 11)
11. zveřejnění úplatného pronájmu prodejny holandských sýrů, sudových a lahvových vín o
velikosti 23 m2, Horní náměstí 18 předem určenému zájemci paní Daně Vojáčkové za
podmínky, že uhradí dluh po předchozím nájemci dle důvodové zprávy bod I. 12)
12. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 1071/1 ost. plocha o výměře 148 m2 v k. ú.
Nová Ulice manželům Anně a Karlu Bumbálkovým dle důvodové zprávy bod II. A) 1)
13. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 22/4 zahrada o výměře 200 m2 v k.ú. Klášterní
Hradisko manželům Jaroslavu a Lence Černým dle důvodové zprávy bod II. A) 2)
14. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 24/28 louka o výměře 100 m2 v k. ú. Lazce
panu Ing. Miroslavovi Vránovi dle důvodové zprávy bod II. A) 3)
15. úplatný pronájem pozemku parc. č. 224 st. pl. o výměře 565 m2 v k.ú. Černovír Silvio a
Gabriele Bairovovým s tím, že uhradí nájemné za 3 roky zpětně dle důvodové zprávy bod II.
A) 4)
16. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 134/4 ostatní plocha o výměře 470 m2 v k.ú.
Nové Sady paní MUDr. Ireně Travěncové dle důvodové zprávy bod II. A) 5)
17. úplatný pronájem části pozemku parc.č. 1712 zastavěná plocha o výměře 16 m2 v k. ú.
Olomouc-město manželům Mgr. Václavu a Mgr. Martině Kašparovým dle důvodové zprávy
bod II. A) 6)
18. úplatný pronájem části pozemku parc.č. 2122 ostatní plocha o výměře 227 m2 v k.ú.
Nová Ulice panu Květoslavu Šťastnému dle důvodové zprávy bod II. A) 7)
19. úplatný pronájem části pozemku parc.č. 48 ostatní plocha o výměře 55 m2 v k.ú. Holice
panu Janu Buchtovi dle důvodové zprávy bod II. A) 8)
20. úplatný pronájem části pozemku parc.č. 48 ostatní plocha o výměře 55 m2 v k.ú. Holice
paní Jarmile Voráčové dle důvodové zprávy bod II. A) 9)
21. úplatný pronájem části pozemku parc.č. 48 ostatní plocha o výměře 55 m2 v k.ú. Holice
paní Anně Součkové dle důvodové zprávy bod II. A) 10)
22. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 48 ostatní plocha o výměře 55 m2 v k.ú. Holice
panu Vladimíru Vítkovi dle důvodové zprávy bod II. A) 11)
23. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 178/4 orná půda o výměře 284 m2 v k. ú.
Černovír Josefu Jurákovi dle důvodové zprávy bod II. A) 12)
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24. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 319/7 louka o výměře 300 m2 v k.ú. Nové Sady
panu Vilémovi Grohmannovi dle důvodové zprávy bod II. A) 13)
25. úplatný pronájem pozemků parc.č. 1105/5 ost. pl. o výměře 4 653 m2, parc. č. 1105/6
zahrada o výměře 187 m2 a parc. č. 1105/7 zahrada o výměře 92 m2, vše v k.ú. Černovír
Českému kynologickému svazu dle upravené důvodové zprávy bod II. A) 14)
26. výpůjčku části pozemku parc. č. 1297/7 pastvina o výměře 945 m2 a části pozemku
parc. č. 1297/8 o výměře 1 130 m2, vše v k. ú. Slavonín sdružení na ochranu přírody střední
Moravy SAGITTARIA dle upravené důvodové zprávy bod II. A) 15)
27. úplatný pronájem pozemků parc. č. 164/3 o výměře 3 708 m2 a parc. č. 446/8 o výměře
403 m2, vše ost. pl. v k. ú. Hejčín manželům Ing. Aleši a Ing. Monice Kráčmarovým za
podmínek OKR dle upravené důvodové zprávy bod II. A) 16)
28. zvýšení nájemného v NP Lazecká 73, sklad elektroniky 52,60 m2 u jedné místnosti na
1.200,- Kč/m2/rok u druhé místnosti 400,- Kč/m2/rok a u vedlejší plochy na 250,- Kč/m2/rok
dle důvodové zprávy bod II. B) 4)
29. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 576/2 ost. pl. o výměře 1 200 m2 v k. ú.
Hodolany společnosti FLUTURE s. r. o. dle důvodové zprávy bod III. 12)
30. nabytí plynárenských zařízení do majetku statutárního města Olomouce od
Severomoravské plynárenské a.s. a to na základě protokolů o předání odběrního plynového
zařízení, které nahrazují smlouvu darovací dle důvodové zprávy bod IV. 4)
31. uzavření dodatku č.1/2002 ke smlouvě o dodávce vody z veřejného vodovodu a
odvádění odpadních vod veřejnou kanalizací, mezi statutárním městem Olomouc a
STŘEDOMORAVSKOU VODÁRENSKOU,a. s. dle důvodové zprávy bod IV. 5)
2. nevyhovuje žádosti
1. společnosti ROLOMATIC, spol. s r. o. o úplatný pronájem části pozemku parc. č. 1086 ost.
pl. o výměře 1 225 m2 v k. ú. Hodolany dle důvodové zprávy bod II. A) 17)
2. společnosti JG Interteam s. r. o. o úplatný pronájem NP - Javoříčská č. 2 - 210 m2 - bistro
Luneta dle důvodové zprávy bod II. B) 2)
3. pana Romana Bubeníka o změnu účelu užívání v NP Kosinova 2 z prodejny
autosoučástek na provozovnu denního baru s hernou dle důvodové zprávy bod II. B) 5)
3. souhlasí
1. se změnou doby nájmu z doby určité do 31.12.2003 na dobu neurčitou v NP - nám.
Republiky 1, Okresní knihovna dle důvodové zprávy bod II. B) 6)
2. se změnou účelu užívání v NP Denisova 4 z provozování cestovní kanceláře a nákupu a
prodeje zboží - zahradnických potřeb, osiva na provozování cestovní kanceláře a prodejní
expozici při zachování sazeb nájemného dle důvodové zprávy bod II. B) 7)
3. se změnou účelu užívání v NP Palackého 3 z provozování prodejny elektro, kožené
galanterie a dílny pro výrobu drobných předmětů na provozování prodejny textilu a dílny pro
výrobu drobných předmětů při zachování sazeb nájemného dle důvodové zprávy bod II. B)
8)
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4. s podnájmem NP - Lafayetova č. 9 pro neziskové organizace Občanské sdružení Region
Olomouc, Občanské sdružení Interporadna.cz a Občanské sdružení na podporu vzniku
existence „Olomoucká nadace filantropů a mecenášů dle důvodové zprávy bod II. B) 9)
4. bere na vědomí
1. výsledek výběru nájemce NP - Ostružnická č. 32 - 94 m2 - 1. NP mezi panem Janem
Píchalem - CHAOS-sportwear, paní Naďou Špičkovou, společností PŘEROVSKÉ JATKY s.
r. o., panem Miroslavem Kraváčkem, panem Tomášem Huňkou, Ing. Jiřím Sítařem, paní
Alenou Vlčkovou, společností MORAVEL a. s., panem Elmanem Iljasovem, paní Kamalou
Malikovou dle důvodové zprávy bod II. B) 1)
2. výběr nájemce NP - Javoříčská č. 2 - 210 m2 - bistro Luneta - Rostislav Frait dle důvodové
zprávy bod II. B) 2)
3. smlouvu o prodeji podniku uzavřenou dne 1. 1. 2002 mezi Františkem Kalabisem, PhDr.,
Csc., jako prodávajícím a Tabák PROFIT, s. r. o., jako kupujícím - NP Ostružnická 32 dle
důvodové zprávy bod II. B) 3)
5. doporučuje zastupitelstvu města schválit
1. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemky parc. č. 164/3 o výměře
3 708 m2 a parc. č. 446/8 o výměře 403 m2, vše ost. pl. v k. ú. Hejčín s manžely Ing.
Alešem a Ing. Monikou Kráčmarovými při kupní ceně ve výši 500,- Kč/m2 za podmínek OKR
a zbudování mycí linky dle důvodové zprávy bod II. A) 16)
2. odprodej části pozemku parc. č. 590/3 ost. pl. o výměře 25 m2 v k. ú. Nová Ulice České
poště s. p. za kupní cenu ve výši 12 000,- Kč dle důvodové zprávy bod III. 1)
3. odprodej pozemků parc. č. 100/1 zast. pl. o výměře 1 672 m2 včetně objektu bydlení č. p.
17, parc.č. 100/2 zast. pl. o výměře 1 794 m2, parc.č. 101 zast. pl. o výměře 6 940 m2
včetně objektu bydlení č. p. 18, parc.č. 83/1 ost. pl. o výměře 7 422 m2, parc.č. 551/3 ost. pl.
o výměře 528 m2, parc.č. 551/5 ost. pl. o výměře 473 m2, parc.č. 551/7 ost. pl. o výměře
39 m2, parc.č. 595/1 ost. pl. o výměře 3 978 m2, parc. č. 598 ost. pl. o výměře 267 m2,
parc.č. 599/1 ost. pl. o výměře 537 m2, parc.č. 599/2 ost. pl. o výměře 1 827 m2, parc.č.
600 ost. pl. o výměře 3 891 m2, parc.č. 548 orná půda o výměře 592 413 m2, parc.č. 551/1
orná půda o výměře 562 508 m2, parc.č. 552 orná půda o výměře 90 871 m2, parc.č. 560/1
orná půda o výměře 14 221 m2, parc.č. 565/1 orná půda o výměře 181 031 m2, parc.č.
(207)o výměře 930 m2, parc.č. (208) o výměře 404 m2, parc.č. (433/2) o výměře 5 224 m2,
parc.č. (562) o výměře 176 603 m2, parc.č. (563/1) o výměře 48 718 m2, parc.č. (563/2) o
výměře 927 m2, parc.č. (564) o výměře 100 039 m2, parc.č. (605) o výměře 2 384 m2,
parc.č. (561) o výměře 200 790 m2, parc.č. 82 ost. pl. o výměře 930 m2, parc. č. 551/4 ost.
pl. o výměře 670 m2, parc.č. 551/6 ost. pl. o výměře 253 m2, parc.č. 683/1 ost. pl. o výměře
6 055 m2, parc.č. (550) o výměře 315 937 m2, parc.č. 556/2 ost. pl. o výměře 7 790 m2,
parc.č. 681/2 ost. pl. o výměře 16 626 m2, parc.č. 551/2 ost. pl. o výměře 891 m2, parc.č.
601/1 ost. pl. o výměře 2 116 m2, parc. č. st. 435 st. pl. o výměře 142 m2, vše v k.ú. Skrbeň,
parc. č. 359 zast. pl. o výměře 20 m2, parc. č. 360 zast. pl. 8 m2, parc. č. 601/2 ost. pl. o
výměře 38 m2, parc. č. 696 ost. pl. o výměře 4 03 m2, parc. č. 705 ost. pl. o výměře 40 m2,
parc. č. 706 ost. pl. o výměře 343m2, parc. č. 707 ost. pl. o výměře 158 m2, parc. č. 708 ost.
pl. o výměře 300 m2, parc. č. 709 lesní půda o výměře 24 870 m2, parc. č. 711 lesní půda o
výměře 413 m2, parc. č. 712 lesní půda o výměře 1 257m2, parc. č. 713 ost. plocha o
výměře 17 m2, parc. č. 714 ost. plocha o výměře 57 m2, parc. č. 716 ost. plocha o výměře
27 m2, parc. č. 717 ost. plocha o výměře 36 m2, parc. č. 718 ost. pl. o výměře 8 m2, parc. č.
565/19 orná půda o výměře 388 m2, parc. č. 565/20 orná půda o výměře 1 579 m2, parc. č.
759/3 orná půda o výměře 1 260 m2, parc. č. 759/4 orná půda o výměře 330 m2, parc. č.
759/5 orná půda o výměře 33 m2, parc. č. 759/6 orná půda o výměře 24 m2, parc. č.759/1
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lesní půda o výměře 9 603 m2, parc. č. 523 lesní půda o výměře 711 m2, parc. č. 525 lesní
půda o výměře 675 m2, parc. č. 527 lesní půda o výměře 803 m2, parc.č. 538 lesní půda o
výměře 635 m2, parc. č. 539 lesní půda o výměře 605 m2, parc. č. 540 lesní půda o výměře
804 m2, parc. č. 551/10 lesní půda o výměře 30 m2, parc. č. 551/9 lesní půda o výměře
32 m2, parc. č. 551/8 lesní půda o výměře 11 m2, parc. č. 560/2 lesní půda o výměře
1 888 m2, parc. č. 394 zast. plocha o výměře 129 m2, parc. č. 701 ost. pl. o výměře 6 m2,
parc. č. 702 ost. pl. o výměře 38 m2, parc. č. 703 ost. pl. o výměře 520 m2, parc. č. 704 ost.
pl. o výměře 18 m2, parc. č. 561/2 ost. pl. o výměře 3250 m2, parc. č. 715 ost. pl. o výměře
71 m2, parc. č. 759/2 ost. pl. o výměře 2 m2, vše v k. ú. Skrbeň společnosti SOLVIT s. r. o.
za kupní cenu ve výši 31 mil. Kč + 176 875,44 Kč za podmínky, že současně bude uzavřena
mezi společností SOLVIT s. r. o. a statutárním městem Olomouc smlouva o budoucí kupní
smlouvě na pozemky parc. č. 523, 525, 527, 538, 539, 540, 709, 711, 712, vše lesní
pozemky a parc. č. 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 713, 714, 715, 716, 717, 718,
vše ost. pl. v k.ú. Skrbeň s tím, že řádná kupní smlouva bude uzavřena po provedení
pozemkových úprav na těchto pozemcích dle důvodové zprávy bod III. 4)
4. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo vedení telekomunikační sítě na
pozemcích parc. č. 1938 ost. pl. o výměře 7 361 m2, parc. č. 1937 ost. pl. o výměře
5 403 m2, parc. č. 1791/4 orná půda o výměře 226 116 m2 a parc. č. 1965/8 ost. pl. o
výměře 2 210 m2, vše v k. ú. Holice ve prospěch společnosti ČESKÝ TELECOM, a. s. za
podmínky použití bezvýkopové technologie při přechodu přes komunikace dle důvodové
zprávy bod III. 5)
5. odprodej pozemku parc. č. 149 ost. pl. o výměře 867 m2 v k. ú. Nové Sady panu
Ing. Radomíru Pechovi za kupní cenu ve výši 312 872,- Kč a za podmínky bezúplatného
zřízení věcného břemene obsahujícího právo uložení kabelových rozvodů NN na pozemku
parc. č. 149 ost. pl. o výměře 867 m2 ve prospěch vlastníků inženýrských sítí dle důvodové
zprávy bod III. 9)
6. odprodej pozemku parc. č. 296/37 zahrada o výměře 192 m2 v k. ú. Nová Ulice
společnosti TEPER IMPORT s. r. o. za kupní cenu ve výši 223 461,- Kč dle důvodové zprávy
bod III. 10)
7. výkup pozemku parc. č. 432 ost. pl. o výměře 18 m2 v k. ú. Olomouc - město z vlastnictví
manželů Nikodema a Marie Šnevajsových do vlastnictví statutárního města Olomouce za
kupní cenu ve výši 8 640,- Kč dle důvodové zprávy bod III. 11)
8. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 576/2 ost. pl. o
výměře 1 200 m2 v k. ú. Hodolany se společností FLUTURE s. r. o. při kupní ceně ve výši
480,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod III. 12)
9. směnu pozemku parc. č. 75 orná půda o výměře 461 m2 v k. ú. Nemilany ve vlastnictví
statutárního města Olomouce za pozemek parc. č. 954/14 louka o výměře 656 m2 v k. ú.
Nemilany ve vlastnictví pana Zdeňka Dudka s doplatkem cenového rozdílu ve výši 151 130,Kč dle důvodové zprávy bod III. 13)
10. odprodej pozemku parc. č. 430/2 ost. pl. o výměře 8 m2 a části pozemku parc. č. 614/1
ost. pl. o výměře 23 m2, vše v k.ú. Nová Ulice manželům Ing. Pavlu a Ing. Marii Nosálkovým
a panu Ondřeji Špundovi za kupní cenu ve výši 20 450,- Kč dle upravené důvodové zprávy
bod III. 14)
11. odprodej pozemku parc. č. 549/3 ost. pl. o výměře 8 m2 v k. ú. Neředín manželům
Květoslavu a Dagmar Gasmanovým za kupní cenu ve výši 5 340,- Kč dle upravené
důvodové zprávy bod III. 15)

5

12. odprodej pozemku parc. č. 392/2 zast. pl. o výměře 17 m2 v k. ú. Nové Sady paní Taťáně
Valentové za kupní cenu ve výši 15 100,- Kč dle důvodové zprávy bod III. 17)
13. odprodej pozemku parc. č. 2/82 pastvina o výměře 74 m2 v k. ú. Neředín manželům Ing.
Radoslavu a Mgr. Věře Chytrým za kupní cenu ve výši 59 070,- Kč dle důvodové zprávy bod
III. 18)
14. směnu pozemků parc. č. 1699/1 orná půda o výměře 10 843 m2 v k. ú. Holice a parc. č.
1678/41 orná půda o výměře 51 991 m2 v k.ú. Holice ve vlastnictví statutárního města
Olomouce za pozemek parc. č. 1961 ost. pl., ost. komunikace o výměře 4089 m2 v k. ú.
Holice ve vlastnictví pana Ing. Jaroslava Spurného s tím, že cenový rozdíl ve výši 206 240,Kč uhradí Ing. Jaroslav Spurný ve dvou ročních splátkách ve výši 103 120,- Kč dle důvodové
zprávy bod IV. 2)
15. odprodej části pozemku parc. č. 293 pastvina o výměře 583 m2 v k.ú. Droždín panu
Oldřichu Pražákovi za kupní cenu ve výši 24 840,- Kč dle důvodové zprávy bod IV. 3)
6. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
1. žádosti manželů Bc. Miroslava a PaedDr. Lenky Vatrtových o odprodej části pozemku
parc. č. 533/11 orná půda o výměře 630 m2 v k. ú. Slavonín dle důvodové zprávy bod III. 2)
2. žádosti manželů Bc. Miroslava a PaedDr. Lenky Vatrtových o odprodej pozemku parc. č.
424/4 orná půda o výměře 443 m2 v k. ú. Slavonín dle důvodové zprávy bod III. 3)
3. žádosti Ing. Stanislava Zbořílka a Ing. Josefa Zatloukala o odprodej pozemků parc. č.
100/1 zast. pl. o výměře 1 672 m2 včetně objektu bydlení č. p. 17, parc.č. 100/2 zast. pl. o
výměře 1 794 m2, parc.č. 101 zast. pl. o výměře 6 940 m2 včetně objektu bydlení č. p. 18,
parc.č. 83/1 ost. pl. o výměře 7 422 m2, parc.č. 551/3 ost. pl. o výměře 528 m2, parc.č.
551/5 ost. pl. o výměře 473 m2, parc.č. 551/7 ost. pl. o výměře 39 m2, parc.č. 595/1 ost. pl. o
výměře 3 978 m2, parc. č. 598 ost. pl. o výměře 267 m2, parc.č. 599/1 ost. pl. o výměře
537 m2, parc.č. 599/2 ost. pl. o výměře 1 827 m2, parc.č. 600 ost. pl. o výměře 3 891 m2,
parc.č. 548 orná půda o výměře 592 413 m2, parc.č. 551/1 orná půda o výměře 562 508 m2,
parc.č. 552 orná půda o výměře 90 871 m2, parc.č. 560/1 orná půda o výměře 14 221 m2,
parc.č. 565/1 orná půda o výměře 181 031 m2, parc.č. (207)o výměře 930 m2, parc.č. (208)
o výměře 404 m2, parc.č. (433/2) o výměře 5 224 m2, parc.č. (562) o výměře 176 603 m2,
parc.č. (563/1) o výměře 48 718 m2, parc.č. (563/2) o výměře 927 m2, parc.č. (564) o
výměře 100 039 m2, parc.č. (605) o výměře 2 384 m2, parc.č. (561) o výměře 200 790 m2,
parc.č. 82 ost. pl. o výměře 930 m2, parc. č. 551/4 ost. pl. o výměře 670 m2, parc.č. 551/6
ost. pl. o výměře 253 m2, parc.č. 683/1 ost. pl. o výměře 6 055 m2, parc.č. (550) o výměře
315 937 m2, parc.č. 556/2 ost. pl. o výměře 7 790 m2, parc.č. 681/2 ost. pl. o výměře
16 626 m2, parc.č. 551/2 ost. pl. o výměře 891 m2, parc.č. 601/1 ost. pl. o výměře
2 116 m2, parc. č. st. 435 st. pl. o výměře 142 m2, vše v k.ú. Skrbeň, parc. č. 359 zast. pl. o
výměře 20 m2, parc. č. 360 zast. pl. 8 m2, parc. č. 601/2 ost. pl. o výměře 38 m2, parc. č.
696 ost. pl. o výměře 4 03 m2, parc. č. 705 ost. pl. o výměře 40 m2, parc. č. 706 ost. pl. o
výměře 343m2, parc. č. 707 ost. pl. o výměře 158 m2, parc. č. 708 ost. pl. o výměře 300 m2,
parc. č. 709 lesní půda o výměře 24 870 m2, parc. č. 711 lesní půda o výměře 413 m2,
parc. č. 712 lesní půda o výměře 1 257m2, parc. č. 713 ost. plocha o výměře 17 m2, parc. č.
714 ost. plocha o výměře 57 m2, parc. č. 716 ost. plocha o výměře 27 m2, parc. č. 717 ost.
plocha o výměře 36 m2, parc. č. 718 ost. pl. o výměře 8 m2, parc. č. 565/19 orná půda o
výměře 388 m2, parc. č. 565/20 orná půda o výměře 1 579 m2, parc. č. 759/3 orná půda o
výměře 1 260 m2, parc. č. 759/4 orná půda o výměře 330 m2, parc. č. 759/5 orná půda o
výměře 33 m2, parc. č. 759/6 orná půda o výměře 24 m2, parc. č.759/1 lesní půda o výměře
9 603 m2, parc. č. 523 lesní půda o výměře 711 m2, parc. č. 525 lesní půda o výměře
675 m2, parc. č. 527 lesní půda o výměře 803 m2, parc.č. 538 lesní půda o výměře 635 m2,
parc. č. 539 lesní půda o výměře 605 m2, parc. č. 540 lesní půda o výměře 804 m2, parc. č.
6

551/10 lesní půda o výměře 30 m2, parc. č. 551/9 lesní půda o výměře 32 m2, parc. č. 551/8
lesní půda o výměře 11 m2, parc. č. 560/2 lesní půda o výměře 1 888 m2, parc. č. 394 zast.
plocha o výměře 129 m2, parc. č. 701 ost. pl. o výměře 6 m2, parc. č. 702 ost. pl. o výměře
38 m2, parc. č. 703 ost. pl. o výměře 520 m2, parc. č. 704 ost. pl. o výměře 18 m2, parc. č.
561/2 ost. pl. o výměře 3250 m2, parc. č. 715 ost. pl. o výměře 71 m2, parc. č. 759/2 ost. pl.
o výměře 2 m2, vše v k. ú. Skrbeň dle důvodové zprávy bod III. 4)
4. žádosti manželů Ing. Jana a MUDr. Zdenky Podešvových o odprodej pozemku parc. č.
675 zast. pl. o výměře 18 m2 v k. ú. Chválkovice dle důvodové zprávy bod III. 6)
5. žádosti společnosti MIRTOM CZ s. r. o. o odprodej pozemku parc. č. 121/5 ost. pl. o
výměře 2 596 m2 v k. ú. Neředín dle důvodové zprávy bod III. 7)
6. žádosti manželů Ing. Františka a Stanislavy Wünschových o odprodej části pozemku
parc. č. 320/1 ost. pl. o výměře 102 m2 v k.ú. Olomouc - město dle důvodové zprávy bod III.
16)
7. doporučuje zastupitelstvu města revokovat
1. část usnesení ZMO ze dne 13. 12. 2001 čísl. spis. seznamu 3, bod 31 ve věci výše kupní
ceny za pozemek parc. č. 894/63 ost. pl. o výměře 2.423 m2 v k. ú. Chválkovice společnosti
AGRA Chválkovice spol. s r. o. a schválit kupní cenu ve výši 100,- Kč/m2 dle důvodové
zprávy bod IV. 1)
2. usnesení ZMO ze dne 15. 11. 2001 ze věci schválení směny pozemku parc. č. 1699/1
orná půda o výměře 10 843 m2 v k. ú. Holice ve vlastnictví statutárního města Olomouce za
pozemek parc. č. 1961 ost. pl., ost. komunikace o výměře 4089 m2 v k. ú. Holice ve
vlastnictví pana Ing. Jaroslava Spurného dle důvodové zprávy bod IV. 2)
3. usnesení ZMO ze dne 27. 9. 2001, čís. spis. seznamu 3, bod 95 ve věci nevyhovění
žádosti pana Oldřicha Pražáka o odprodej části pozemku parc. č. 293 pastvina o výměře
583 m2 v k.ú. Droždín dle důvodové zprávy bod IV. 3)
8. ukládá
realizovat údržbu a opravy památkových objektů a demolice dle důvodové zprávy bod IV. 6)
T: 21.5.2002
O: vedoucí odboru investic
9. ukládá
zajistit přesun finančních prostředků na údržbu a opravu památkových objektů a na demolice
z rozpočtu odboru majetkoprávního do rozpočtu odboru investic do 26. 2. 2002 dle důvodové
zprávy bod IV. 6)
T: 26.2.2002
O: vedoucí majetkoprávního odboru
Předložil:

Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
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Majetkoprávní záležitosti - pozemková agenda odboru investic

Rada města Olomouce po projednání:
1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
1.uzavření smlouvy o budoucí o smlouvě na zřízení úplatného věcného břemene
obsahujícího právo :
·
uložení a vedení kanalizačního sběrače (DN 1800 mm ) s odlehčovací komorou s
dešťovou zdrží OS2B ( DN 1400 mm ) v rozsahu, jak bude specifikováno v geometrickém
plánu, zhotoveném po dokončení stavby
·
vstupu pověřených osob a techniky pro případnou opravu nebo údržbu výše
uvedené stavby.
na pozemku parc.č. 84/3 o výměře 54731 m2 - ostatní plocha , vedené na LV č. 413 k.ú.
Hejčín, obec Olomouc, ve vlastnictví ČR - Okresního úřadu ve prospěch Statutárního města
Olomouc dle důvůdové zprávy bod č. 1
2. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení bezúplatného věcného břemene
obsahujícího právo:
·
uložení a vedení kanalizačního potrubí a čerpací stanice 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:
a) parc.č. 60 o výměře 1409 m2 - zahrada, vedená na LV č. 156 k.ú. Radíkov, obec
Olomouc, ve vlastnictví Jindřicha a Heleny Večeřových
b) parc.č. 64/1 o výměře 942 m2 - zahrada, vedená na LV č. 190 k.ú. Radíkov, obec
Olomouc, ve vlastnictví Miroslava a Marie Řezníčkových
c) parc.č. 67 o výměře 696 m2 - louka, vedená na LV č. 123 k.ú. Radíkov, obec Olomouc,
ve vlastnictví Jindřicha a Marie Melcerových
d) parc.č. 72 o výměře 644 m2 - zahrada, vedená na LV č. 204 k.ú. Radíkov, obec Olomouc,
ve vlastnictví Vladimíra a Jany Stříbrnských
e) parc.č. 74 o výměře 549 m2 - zahrada, vedená na LV č. 153 k.ú. Radíkov, obec Olomouc,
ve vlastnictví Vladislava Hynka
f) parc.č. 78 o výměře 586 m2 - orná půda, vedená na LV č. 186 k.ú. Radíkov, obec
Olomouc, ve vlastnictví Miroslava a Anny Rešlových a Magdaleny Herlenderové
g) parc.č. 514/1 o výměře 1011 m2 - zahrada, vedená na LV č. 73 k.ú. Radíkov, obec
Olomouc, ve vlastnictví Jana a Zdeňky Stojaspalových dle důvůdové zprávy bod č.2
3. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě darovací, v níž se zaváže Statutární město
Olomouc bezúplatně převést po dokončení a kolaudaci stavby přečerpávací stanici do
vlastnictví majitelů níže specifikovaných pozemků na nichž se přečerpávací stanice nalézají
a majitelé níže specifikovaných parcel se zaváží přečerpávací stanici s příslušenstvím do
svého vlastnictví přijmout a dále ji provozovat, opravovat a udržovat na své náklady.
a) parc.č. 60 o výměře 1409 m2 - zahrada, vedená na LV č. 156 k.ú. Radíkov, obec
Olomouc, ve vlastnictví Jindřicha a Heleny Večeřových
b) parc.č. 64/1 o výměře 942 m2 - zahrada, vedená na LV č. 190 k.ú. Radíkov, obec
Olomouc, ve vlastnictví Miroslava a Marie Řezníčkových
c) parc.č. 67 o výměře 696 m2 - louka, vedená na LV č. 123 k.ú. Radíkov, obec Olomouc,
ve vlastnictví Jindřicha a Marie Melcerových
d) parc.č. 72 o výměře 644 m2 - zahrada, vedená na LV č. 204 k.ú. Radíkov, obec Olomouc,
ve vlastnictví Vladimíra a Jany Stříbrnských
e) parc.č. 74 o výměře 549 m2 - zahrada, vedená na LV č. 153 k.ú. Radíkov, obec Olomouc,
ve vlastnictví Vladislava Hynka
f) parc.č. 78 o výměře 586 m2 - orná půda, vedená na LV č. 186 k.ú. Radíkov, obec
Olomouc, ve vlastnictví Miroslava a Anny Rešlových a Magdaleny Herlenderové
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g) parc.č. 514/1 o výměře 1011 m2 - zahrada, vedená na LV č. 73 k.ú. Radíkov, obec
Olomouc, ve vlastnictví Jana a Zdeňky Stojaspalových dle důvůdové zprávy bod č. 3
4. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení bezúplatného 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:
a) parc.č. 140 o výměře 68 m2 - zahrada, vedená na LV č. 292 k.ú. Radíkov, obec Olomouc
ve vlastnictví Vodohospodářské společnosti a.s.
b) parc.č. 473 o výměře 663 m2 - louka a parc.č. 489 o výměře 511 m2 - louka, vedené na
LV č. 14 k.ú. Radíkov, obec Olomouc, ve vlastnictví Evy Snášelové a Mileny Vašákové
c) parc.č. 475 o výměře 770 m2 - louka a parc.č. 486 o výměře 477 m2 - louka, vedené na
LV č. 36 k.ú. Radíkov, obec Olomouc, ve vlastnictví Milana Krumpholce a Libuše
Krumpholcové
d) parc.č. 476 o výměře 1166 m2 - louka a parc.č. 487 o výměře 455 m2 - louka, vedené na
LV č. 24 k.ú. Radíkov, obec Olomouc, ve vlastnictví Petra Malíka, Ludmily Malíkové a
Ludmily Mederové
e) parc.č. 478 o výměře 1011 m2 - louka a parc.č. 488 o výměře 513 m2 - louka, vedené na
LV č.275 k.ú. Radíkov, obec Olomouc, ve vlastnictví Miroslavy Zemánkové
f) parc.č. 482 o výměře 505 m2 - louka, vedená na LV č. 79 k.ú. Radíkov, obec Olomouc, ve
vlastnictví Marie Ondráčkové
g) parc.č. 480 o výměře 1176 m2 - louka a parc.č. 491 o výměře 414 m2 - louka, vedené na
LV č. 37 k.ú. Radíkov, obec Olomouc, ve vlastnictví Jana Smetany a Emílie Smetanové
h) parc.č. 485 o výměře 436 m2 - louka, vedená na LV č. 263 k.ú. Radíkov, obec Olomouc,
ve vlastnictví Hany Drlíkové
i) parc.č. 469 o výměře 499 m2 - lesní pozemek, parc.č. 470 o výměře 3182 m2 - vodní
plocha, vedené na LV č. 272 k.ú. Radíkov, obec Olomouc, ve vlastnictví Tomáše Laty, Věry
Latové a Věry Bulové
j) parc.č. 1180 o výměře 2324 m2 - vodní nádrž, parc.č. 1316 o výměře 4226 m2 - pastvina a
parc.č. 1315 o výměře 491 m2 - lesní pozemek, vedené na LV č. 421 k.ú. Lošov, obec
Olomouc, ve vlastnictví Tomáše Laty, Věry Latové a Věry Bulové
k) parc.č. 423 o výměře 1045 m2 - zahrada, vedená na LV č. 123 k.ú. Lošov, obec Olomouc,
ve vlastnictví Marie Jurové
l) parc.č. 425 o výměře 507 m2 - zahrada, vedená na LV č. 326 k.ú. Lošov, obec Olomouc,
ve vlastnictví Milana a Libuše Navrátilových
m) parc.č. 427 o výměře 3315 m2 - pastvina, parc.č. 428 o výměře 769 m2 - manipulační
plocha a parc.č. 460 o výměře 2228 m2 - rekreační a ubytovací plocha, vše vedené na LV č.
483 k.ú. Lošov, obec Olomouc, ve vlastnictví Miroslava a Marie Bradáčových
n) parc.č. 1320 o výměře 100 m2 - jiná plocha, vedená na LV č. 82 k.ú. Lošov, obec
Olomouc, ve vlastnictví Alice Orálkové
o) parc.č. 1321 /1 o výměře 447 m2 - ostatní komunikace, parc.č. 1330 o výměře 1343 m2 ostatní plocha a parc.č. 461 o výměře 254 m2 - rekreační a ubytovací plocha, vše vedené na
LV č. 132 k.ú. Lošov, obec Olomouc, ve vlastnictví Zdenka a Marie Kozelkových
p) parc.č. 1321/2 o výměře 86 m2 - rekreační a ubytovací plocha, vedená na LV č. 133 k.ú.
Lošov, obec Olomouc, ve vlastnictví Josefa Nádvorníka, Petra Nádvorníka, Jany
Nádvorníkové Jany Výkrutíkové
q) parc.č. 1321/3 o výměře 80 m2 - ostatní komunikace, vedená na LV č. 423 k.ú. Lošov,
obec Olomouc, ve vlastnictví Davida Zámečníka, Oldřicha a Elišky Jurášových, Jiřího a
Aleny Jurášových, Vladimíra a Aleny Bártlových a Vladimíra Hlásného
r) parc.č. 1317 o výměře 4133 m2 - pastvina, vedená na LV č. 314 k.ú. Lošov, obec
Olomouc, ve vlastnictví Jana a Dany Johanesových
s) parc.č. 1319 o výměře 2336 m2 - jiná plocha a parc.č. 1321/4 o výměře 130 m2 - ostatní
komunikace, vše vedené na LV č. 422 k.ú. Lošov, obec Olomouc, ve vlastnictví Milana a
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Zdeňky Jurečkových, Vojtěcha a Jarmily Došlíkových, Alice Orálkové a Ladislava Lindnera
t) parc.č. 142/1 o výměře 964 m2 - zahrada, vedená na LV č. 229 k.ú. Radíkov, obec
Olomouc, ve vlastnictví Anny a Zdeňka Střelákových dle důvůdové zprávy bod č. 4
5. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení bezúplatného věcného břemene
obsahujícího právo:
·
uložení a vedení kabelového rozvodu veřejného osvětlení a umístění 2 ks stožárů s
parkovacími svítidly v rozsahu, jak bude specifikováno v geometrickém plánu, zhotoveném
po dokončení stavby
·
vstupu pověřených osob a techniky pro případnou opravu nebo údržbu těchto
zařízení
ve prospěch Statutárního města Olomouce na pozemcích parc.č. 34 o výměře 1303 m2 zahrada a parc.č. 36 o výměře 1709 m2 - zahrada , vše vedené na LV č. 27 k.ú. Pavlovičky,
obec Olomouc ve vlastnictví manželů Petra a Zlaty Májových dle důvůdové zprávy bod č. 5
2. ukládá
předložit důvodovou zprávu na nejbližším zasedání ZMO
T: nejbližší zasedání ZMO
O: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Předložil:

4

Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora

Žádost o zařazení do nekrytých požadavků na rozpočet města nabytí pozemku

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. souhlasí
se zařazením částky ve výši 28 tis. Kč do soupisu nekrytých požadavků na rozpočet
Statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy
3. schvaluje
vykrytí částky ve výši 28 tis. Kč z rezervy k dispozici
T: 26.2.2002
O: vedoucí ekonomického odboru
Předložil:

5

Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora

Žádost o zařazení do nekrytých požadavků na rozpočet města investiční akce „Hynaisova 10 - nabytí objektu“

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

Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
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Nájem bytů

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
1. uzavření nájemní smlouvy na byt v domě U Letiště 8, Olomouc, velikosti 1+1,
č.b. 13, s Lucií Benýškovou dle důvodové zprávy, bod 1a
2. uzavření nájemní smlouvy na byt v domě Peškova 2, Olomouc, velikosti 0+2,
č.b. 1, 2. patro, s Ivanou a Josef Škodovými dle důvodové zprávy, bod 1b
3. uzavření nájemní smlouvy na byt v domě Politických vězňů 2, Olomouc, velikosti 1+1,
č.b. 18, s Jitkou Skácelovou dle důvodové zprávy, bod 2a
4. uzavření nájemní smlouvy na byt v domě P. Přichystala 70, Olomouc, velikosti 0+1,
č.b. 6, s Břetislavou Štefánikovou dle důvodové zprávy, bod 2b
5. uzavření nájemní smlouvy na byt v domě Sienkiewiczova 11, Olomouc, velikosti 1+3,
č.b. 8 s Michalem Píšem dle důvodové zprávy, bod 3
6. uzavření nájemní smlouvy na byt v domě Trnkova 20, Olomouc, velikosti 1+4,
č.b. 2 s Ivanou Kuhnovou dle důvodové zprávy, bod 4a
7. uzavření nájemní smlouvy na byt v domě P. Přichystala 70, Olomouc, velikosti 0+2,
č.b. 74, s Josefou Balážovou dle důvodové zprávy, bod 4b
8. uzavření nájemní smlouvy na byt v domě P. Přichystala 70, Olomouc, velikosti 0+1,
č.b. 68, s Mojmírem Sedláčkem dle důvodové zprávy, bod 4c
9. uzavření nájemní smlouvy na byt v domě Za Vodojemem 8, Olomouc, velikosti 1+3,
č.b. 6, s Irenou a Zdeňkem Vláčilovými dle důvodové zprávy, bod 4d
10. uzavření nájemní smlouvy na byt v domě Dolní náměstí 34, Olomouc, velikosti 0+1,
č.b. 8, s Ivetou Gáborovou dle důvodové zprávy, bod 4e
11. uzavření nájemní smlouvy na byt v domě Na Vozovce 38, Olomouc, velikosti 0+4,
č.b. 23, s Mgr. Věroslavem a Danou Řezáčovými dle důvodové zprávy, bod 5
12. uzavření nájemní smlouvy na byt v domě Jeremenkova 32, Olomouc, velikosti 0+1,
č.b. 10, s Milanem Kaiserem dle důvodové zprávy, bod 6
13. uzavření nájemních smluv na byty z nové výstavby v lokalitě Olomouc-Hodolany, ul.
Jiráskova 13 a 14 dle důvodové zprávy, bod 7:
Procházková Jana, Komenského 8, Olomouc
Víssek Petr, Norská 15, Olomouc
Navrátil Karel, Mišelnická Jana, Velký Újezd 306
Ing. Benýšek Richard, Fischerova 8, Olomouc
Bajerková Jaroslava, Frágnerova 10, Olomouc
Ing. Zicháčková Emilie, Krakovská 12, Olomouc
Dr. Dřímal Ludvík, Zašovská 174, Valašské Meziříčí
Jurková Anna, Litovelská 254, Uničov
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Brachtl Jan, U Kovárny 40, Olomouc
Ing. Gulaši Ján, Polní 8, Jihlava
Rellovi Aleš a Jana, Smetanova 12, Olomouc
Vybral Libor, Zeyerova 12, Olomouc
Volf Daniel, Černá cesta 4, Olomouc
Přikryl Martin, Černá cesta 47, Olomouc
Šufanovi Jitka a Jiří, Trnkova 23, Olomouc
Kohutová Kateřina, Krčmaň 42
Ing. Sedláček Lukáš, Heyrovského 15, Olomouc
Škurková Soňa, Hrabišín 27
Hrubá Simona, Kpt. Jaroše 9, Olomouc
Jedličková Miroslava, Řezníčkova 30, Olomouc
Kolářová Kateřina, Geislerova 22, Olomouc
Dostálová Jana, Rooseveltova 117, Olomouc
Švestková Kamila, Jiráskova 10A, Olomouc
Mgr. Krmelová Jana, Dolní nám. 46, Olomouc
Maňasová Eva, Štítného 12, Olomouc
Kriaková Magdaléna, Dolní náměstí 24, Olomouc
Kopečný Radim, Jílová 2, Olomouc
Klímek Zdeněk, Krapkova 28, Olomouc
3. souhlasí
1. s prodloužením nájemních smluv na městské byty uzavřených na dobu určitou s:
Spáčilová Marcela a Petr, Černá cesta 12, Olomouc
Hrabská Gabriela, Černá cesta 3, Olomouc
Majerová Dana, Albertova 3, Olomouc
Bubela Marek, Rumunská 11, Olomouc
Barboříková Brigita, Rumunská 11, Olomouc
Mgr. Kupková Petra, Rumunská 11, Olomouc
dle důvodové zprávy, bod 8a
Mižikárová Jana a Miroslav, P. Přichystala 70, Olomouc
Poláková Helena, Družební 17, Olomouc
Kadala Jaroslav, J. Nálevky 11, Olomouc
Jurečková Jaroslava, Stiborova 12, Olomouc
Moravské divadlo Olomouc, Opletalova 1, Olomouc
Okresní ředitelství policie ČR, Foersterova 33, Olomouc
dle důvodové zprávy, bod 8b
Ing. Kašpárek Petr a Dagmar, Černá cesta 33, Olomouc
dle důvodové zprávy bod 8c
2. s neprodloužením nájemních smluv na městské byty uzavřených na dobu určitou s
Rajs Alexandr, P. Přichystala 70, Olomouc
Ezerová Lada, Rumunská 11, Olomouc
dle důvodové zprávy, bodu 8d
3. s vystavením nájemní smlouvy na byt č. 3 na adrese Dvořákova 26A, Olomouc s Jindrou
Velenovou dle bodu č. 9 důvodové zprávy
4. s rozšířením nájemní smlouvy Jana a Anny Konečných, bytem Helsinská 14, Olomouc dle
bodu 10 důvodové zprávy
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5. s výměnou bytů:
· Hana Kvapilová, Skupova 9, Olomouc, vel. 3+1
· Petr a Edita Žaludovi, Rožňavská 15, Olomouc, vel. 2+1
· Mgr. Jan a RNDr. Taťána Klaclovi, Řezáčova 16, Olomouc, vel. 3+1
· Josef a Mgr. Božena Mikušovi, Sokolská 1, Olomouc, vel. 4+1
· Ludmila Kavalcová, Synkova 9, Olomouc, vel. 3+1
· Pavel a Kateřina Horňákovi, Synkova 9, Olomouc, vel. 2+1
· Mgr. Jan Ruboš, Legionářská 3, Olomouc, vel. 3+1
· Josef a Leona Fajtovi, Vojanova 8, Olomouc , vel. 2+1
dle bodu 11 důvodové zprávy
6. s prodloužením nájemních smluv na městské byty uzavřených na dobu určitou po
předchozí výměně bytu, přechodu nájmu:
Johana Kohutová, Černá cesta 45, Olomouc
Petr Záhumenský, Polit.vězňů 2, Olomouc
Jaroslav Roschl, Černá cesta 13, Olomouc
Jaroslav Herold, Nálevkova 11, Olomouc
dle bodu 12 důvodové zprávy;
7. s uzavřením nových nájemních smluv z důvodu přechodu nájmu bytu:
Mgr. Eva Dohnalová, Pekařská 11, Olomouc
Ludmila Švestková, Černá cesta 9, Olomouc
Lucie Ambrozová, Dukelská 5, Olomouc
Dušan Doležel, P.Přichystala 62, Olomouc
dle bodu 13 důvodové zprávy
Předložil:

7

Horák Pavel, Ing., náměstek primátora

Nájem bytů - byty zvláštního určení

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. schvaluje
1. uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5 v DPS na ul. Fischerova 2 s paní Ivankou
Démarovou, bytem Olomouc, DPS Přichystalova 66
2. uzavření nájemní smlouvy na byt č.17 v DPS na ul. Fischerova 2 s Milanem a Marií
Himrovými, bytem Olomouc, DPS Přichystalova 68
3. uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4 v DPS na ul. Fischerova 2 s paní Josefou Goldovou,
bytem Olomouc, Riegrova 33
4. uzavření nájemní smlouvy na byt č. 45 v DPS na ul. Přichystalova 64 s paní Marií
Orsavovou, bytem Olomouc, Sladkovského 51
5. uzavření nájemní smlouvy na byt č. 31 v DPS na ul. Politických vězňů 4 s paní Annou
Březinivou, bytem Olomouc, Černá cesta 16
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6. uzavření nájemní smlouvy na byt č. 20 v DPS Příčná 6 s paní Libuší Blumovou, bytem
Olomouc, Černá cesta 19
7. uzavření nájemní smlouvy na byt č. 13 v DPS Příčná 4 s paní Štěpánkou Rakovou, bytem
Selské náměstí 14
3. ukládá
SNO,a.s. uzavřít nájemní smlouvy
T: 9.4.2002
O: ředitel Správy nemovitostí Olomouc, a.s.
Předložil:
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Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora

Nájmy bytů - poskytnutí bytu mimo pořadník

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. schvaluje
poskytnutí bytu mimo pořadník paní Marii Štočkové, bytem Handkeho 1, Olomouc
3. ukládá
SNO, a.s., vytipovat vhodný byt a podepsat nájemní smlouvu
T: 26.3.2002
O: ředitel Správy nemovitostí Olomouc, a.s.
Předložil:
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Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora

Prodej domů

Rada města Olomouce po projednání:
1. ukládá
uzavřít smlouvu o výkonu správy nemovitostí dle důvodové zprávy a přílohy bod 1 str.1
T: 26.2.2002
O: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
2. schvaluje
oprávněné nájemníky dle důvodové zprávy bod 2 str.1
3. doporučuje zastupitelstvu
schválit prodej bytů oprávněným nájemníkům dle vyhlášky č.2/2000 dle důvodové zprávy
bod 3 str.1
4. schvaluje
uznání faktur dle důvodové zprávy bod 4 str.2
5. schvaluje
úhradu společných nákladů dle důvodové zprávy bod 5 str.2
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6. ukládá
zajistit převedení částky na fond oprav domu dle důvodové zprávy bod 5 str.2
T: 26.2.2002
O: Horák Pavel, Ing., náměstek primátora
7. schvaluje
úhradu společných nákladů dle důvodové zprávy bod 6 str.2
8. ukládá
projednat provedení prací se stavební firmou na základě výběru spoluvlastníků domu dle
důvodové zprávy 6 str.2
T: 26.2.2002
O: Horák Pavel, Ing., náměstek primátora
9. doporučuje zastupitelstvu
nevyhovět žádosti o snížení kupní ceny o 20% a trvat na svém původním rozhodnutí dle
upravené důvodové zprávy bod 7 str.2, 3
Předložil:
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Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora

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: Horák Pavel, Ing., náměstek primátora
Předložil:
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Horák Pavel, Ing., náměstek primátora

Rozpočtové změny roku 2002 - SNO, a. s.

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu, týkající se rozpočtových změn Správy nemovitostí Olomouc, a. s.
2. schvaluje
rozpočtové změny SNO, a. s. dle str. 1 důvodové zprávy
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3. ukládá
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku 2002
dle upravené důvodové zprávy
T: nejbližší zasedání ZMO
O: Horák Pavel, Ing., náměstek primátora
Předložil:
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Horák Pavel, Ing., náměstek primátora

Rozpočtové změny roku 2002 - dodatek

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: Horák Pavel, Ing., náměstek primátora
Předložil:
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Horák Pavel, Ing., náměstek primátora

Fond ohrožených dětí v Olomouci - poskytnutí daru

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. schvaluje
poskytnutí daru dle důvodové zprávy
3. ukládá
uzavřít smlouvu o poskytnutí daru dle důvodové zprávy
T: 26.3.2002
O: Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora
Předložil:
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Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora

Návrh na poskytnutí finančních příspěvků z rozpočtu
Statutárního města Olomouce nestátním subjektům působícím
v sociální oblasti

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
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2. schvaluje
poskytnutí finančních příspěvků dle upravené důvodové zprávy - tabulka č. 1
3. ukládá
uzavřít smlouvy o poskytnutí finančních příspěvků dle upravené důvodové zprávy - tabulky
č. 1 a v souladu s Pravidly pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města
Olomouce, schválenými RMO dne 25.1.2000
T: 26.3.2002
O: Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora
4. ukládá
předložit RMO návrh na poskytnutí fin. prostředků z rezervy vč. příslušného komentáře
T: 9.4.2002
O: Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora
Předložil:
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Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora

Nemocnice Řepčín - návrh na další využití objektu

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. schvaluje
využití objektu bývalé nemocnice Řepčín na adrese Svatoplukova 11 dle bodu 3 důvodové
zprávy
3. ukládá
dále jednat o využití budovy v intencích bodu 3 důvodové zprávy
T: 26.3.2002
O: Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora
4. ukládá
informovat RMO o výsledcích jednání
T: 26.3.2002
O: Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora
Předložil:
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Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora

SK UP Olomouc - užívání plaveckého stadionu

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
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2. ukládá
jednat s představenstvem společnosti Olterm & TD o možnosti užívání plaveckého stadionu
SK UP Olomouc dle důvodové zprávy
T: 26.3.2002
O: Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora
Předložil:
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Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora

Bytová výstavba - Balbínova

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. souhlasí
s odkupem práva k pozemku v k.ú. Hejčín dle důvodové zprávy
3. schvaluje
zaplacení odkupu práva k pozemku v k.ú. Hejčín dle důvodové zprávy
a) z rozpočtu města
4. ukládá
zajistit rozpočtovou změnu na odkup práva k pozemku v k.ú. Hejčín dle důvodové zprávy
T: 26.2.2002
O: Horák Pavel, Ing., náměstek primátora
5. souhlasí
se zahrnutím pozemku v k.ú. Hejčín do připravované směny mezi Univerzitou Palackého a
Statutárním městem Olomouc dle důvodové zprávy
6. ukládá
zajistit uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ze Státního fondu rozvoje bydlení na 38 b.j.
Balbínova
T: 21.5.2002
O: Horák Pavel, Ing., náměstek primátora
7. ukládá
ucházet se o získání dotace ze Státního fondu rozvoje bydlení na druhý bytový dům na
pozemku v k.ú. Hejčín dle důvodové zprávy
T: 21.5.2002
O: Horák Pavel, Ing., náměstek primátora
8. souhlasí
s financováním záměru bytové výstavby z Fondu bytové výstavby
9. souhlasí
s pověřením SNO a.s. k výkonu činnosti investora dle důvodové zprávy
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10. ukládá
pověřenému investorovi SNO, a.s. předložit RMO upravený rozpočet stavby
T: 9.4.2002
O: ředitel Správy nemovitostí Olomouc, a.s.
Předložil:

18

Horák Pavel, Ing., náměstek primátora

Směna pozemků s UP

Rada města Olomouce po projednání:
1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
směnu pozemků parc.č. 94/74 ost. pl. o výměře 958 m2, parc.č. 94/71 ost. pl. o výměře 9
425 m2, parc.č. 94/60 ost. pl. o výměře 1 142 m2, parc.č. 94/69 ost. pl. o výměře 1 767 m2,
parc.č. 94/39 ost. pl. o výměře 9 126 m2, parc.č. 94/67 ost. pl. o výměře 1 067 m2, parc.č.
94/1 ost. pl. o výměře 13 321 m2, vše v k.ú. Olomouc - město ve vlastnictví statutárního
města Olomouce
za pozemky parc.č. 1512/4 zast. pl. o výměře 512 m2 v k.ú. Olomouc - město, parc. č. 346/2
ost. pl. o výměře 446 m2 v k. ú. Hejčín včetně objektu skladové haly, parc.č. 346/4 ost. pl. o
výměře 10 708 m2 v k.ú. Hejčín, parc.č. 345/2 ost. pl. o výměře 505 m2 v k.ú. Hejčín, části
pozemku parc.č. 527 ost. pl. o výměře 620 m2 a o výměře 3 728 m2 v k. ú. Hejčín (dle GP
527/5 ost. pl. a 527/4 ost. pl.), parc.č. 346/3 ost. pl. o výměře 6 511 m2 v k.ú. Hejčín, parc.č.
344 ostatní plocha o výměře 293 m2 v k.ú. Hejčín, část pozemku parc. č. 343 ost. pl. o
výměře 1 595 m2 v k. ú. Hejčín (dle GP 343/2 ost. pl.), parc.č. 431 zast. pl. o výměře 19 m2
v k.ú. Hejčín, parc.č. 433 zast. pl. o výměře 19 m2 v k.ú. Hejčín parc.č. 434 zast. pl. o
výměře 19 m2 v k.ú. Hejčín, parc.č. 435 zast. pl. o výměře 19 m2 v k.ú. Hejčín, parc.č. 436
zast. pl. o výměře 19 m2 v k.ú. Hejčín, parc.č. 438 zast. pl. o výměře 19 m2 v k.ú. Hejčín,
parc.č. 440 zast. pl. o výměře 19 m2 v k.ú. Hejčín, část pozemku parc. č. 341/14 ost. pl. o
výměře 6 246 m2 (dle GP parc. č. 341/26 ost. pl ), část pozemku parc. č. 341/14 ost. pl. o
výměře 2 583 m2 (dle GP parc. č. 341/27 ost. pl.) a část pozemku parc. č. 341/14 ost. pl. o
výměře 5575 m2 (dle GP parc. č. 341/24 ost.pl.), vše v k. ú. Hejčín ve vlastnictví Univerzity
Palackého Olomouc, s tím, že UP uhradí cenový rozdíl ve výši 748.530,- Kč
2. doporučuje zastupitelstvu města schválit
zřízení bezúplatného věcného břemene obsahujícího právo chůze a jízdy přes pozemek
parc.č. 94/67 ost. pl. o výměře 1 067 m2 v k.ú. Olomouc - město ve prospěch vlastníka
pozemku parc. č. 250/1 ost. pl. o výměře 1 833 m2 v k. ú. Olomouc - město, tj. ČR - Vrchní
státní zastupitelství v Olomouci
Předložil:
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Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora

Přemístění tržiště

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
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2. ukládá
zapracovat do návrhu dodatků ke smlouvě o budoucí nájemní smlouvě a ke smlouvě o
budoucí kupní smlouvě se společností D.A.Engineering s.r.o. hrazení nákladů na přemístění
tržiště investorem stavby dle var. 2 důvodové zprávy, kterou je přemístění vyvoláno
T: 26.2.2002
O: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
3. ukládá
ukončit nájemní vztahy s nájemci na předmětných pozemcích do 24.6.2002
T: 18.6.2002
O: vedoucí majetkoprávního odboru
Petřík Miroslav, člen rady města
4. ukládá
provést přípravu a realizaci stavby Přemístění zeleninového tržiště, vyvolané stavbou v
lokalitě Tržnice, dle projektové dokumentace a časového harmonogramu bodu 1. důvodové
zprávy s tím, že zplnomocňuje TSMO a.s. k úkonům spojeným s přípravou a realizací této
stavby
T: 7.5.2002
O: Petřík Miroslav, člen rady města
5. ukládá
vyžádat si úhradu nákladů na přemístění tržiště dle var. 2 důvodové zprávy od investora
stavby, kterou je přemístění vyvoláno
T: červenec 2002
O: Petřík Miroslav, člen rady města
6. ukládá
nabídnout majitelům plechových stánků přemístění této části tržiště dle bodu 2. důvodové
zprávy, zjistit jejich zájem o toto přemístění a o výsledku jednání informovat RMO
T: 9.4.2002
O: Petřík Miroslav, člen rady města
7. ukládá
postupovat při hledání lokality pro trvalé umístění zeleninového tržiště dle bodu 3. důvodové
zprávy
T: červenec 2002
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje
Předložil:
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Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora

Služební cesta Tarragona

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
zahraniční služební cestu dle důvodové zprávy
Předložil:

Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora

20

21

Žádost o udělení výjimky z počtu škol

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. schvaluje
předložení žádosti Krajskému úřadu Olomouckého kraje
3. ukládá
předložit žádost Krajskému úřadu Olomouckého kraje
T: ihned
O: Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora
Předložil:
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Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora

Příspěvky do 5.000,-- Kč

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2. schvaluje
finanční příspěvky dle upravené důvodové zprávy
3. ukládá
uzavřít dohody na poskytnutí příspěvků dle důvodové zprávy v souladu s Pravidly pro
poskytování příspěvků z rozpočtu statutárního města Olomouce
T: 26.2.2002
O: vedoucí odboru školství
Předložil:
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Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora

Drobné akce - úpravy komunikací

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

Linka č. 29 - rozšíření

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
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2. ukládá
přepracovat materiál dle diskuze
T: 26.2.2002
O: ředitel Dopravního podniku města Olomouce, a.s.
vedoucí odboru dopravy
Předložil:
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Ščudlík Svatopluk, Mgr., člen rady města

Návrh řešení havarijní situace komunikací

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. ukládá
zajistit provedení opravy Třídy Svobody lokálním předlážděním poškozených částí
T: 21.5.2002
O: vedoucí odboru dopravy
3. ukládá
zpracovat návrh financování a časový harmonogram realizace celkové rekonstrukce části
ulice Polské od žel. přejezdu po křižovatku s ulicí Vídeňskou a předložit jej RMO
T: 26.2.2002
O: vedoucí odboru investic
4. ukládá
zajistit provedení celkové rekonstrukce části ulice Polská od železničního přejezdu po
křižovatku s ulicí Vídeňskou
T: září 2002
O: vedoucí odboru investic
5. ukládá
zajistit provedení opravy komunikace v ulici Náves Svobody (západně od kostela) lokálním
předlážděním poškozených míst
T: 21.5.2002
O: vedoucí odboru dopravy
6. ukládá
zajistit provedení opravy ulice Náves Svobody (od křižovatky ul. Přemysla Oráče po kostel)
lokálním předlážděním poškozených míst
T: 21.5.2002
O: vedoucí odboru dopravy
7. souhlasí
se zařazením opravy ulice Fibichova jako vyvolané investice výstavby přednádraží
Předložil:

Látal Jan, Ing., náměstek primátora
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Zástupci do pracovní skupiny pro hodnocení projektů v oblasti
sportu a tělovýchovy

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. jmenuje
navržené zástupce za členy pracovní skupiny dle důvodové zprávy
3. ukládá
informovat jmenované členy o přijatém usnesení
T: 26.2.2002
O: vedoucí odboru školství
Předložil:
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Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora

Čerpání fondu bytové výstavby

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou upravenou důvodovou zprávu
2. souhlasí
s návrhem komise Fondu bytové výstavby na čerpání prostředků fondu v r. 2002 dle
upravené důvodové zprávy
3. ukládá
předložit návrh na čerpání prostředků fondu dle upravené důvodové zprávy na ZMO
T: nejbližší zasedání ZMO
O: Horák Pavel, Ing., náměstek primátora
4. doporučuje zastupitelstvu města schválit
návrh čerpání prostředků fondu dle upravené důvodové zprávy
Předložil:
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Horák Pavel, Ing., náměstek primátora

Výsledky hospodaření za rok 2001

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu včetně všech příloh
2. doporučuje zastupitelstvu
a) schválit finanční vypořádání se státním rozpočtem za rok 2001
b) vyjádřit souhlas s celoročním hospodařením města Olomouce v roce 2001, a to bez
výhrad
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3. ukládá
předložit na nejbližším jednání Zastupitelstva města Olomouce finanční vypořádání se
státním rozpočtem a výsledky hospodaření za rok 2001
T: nejbližší zasedání ZMO
O: Horák Pavel, Ing., náměstek primátora
Předložil:

29

Horák Pavel, Ing., náměstek primátora

Regulační plán Sídliště Povel-Čtvrtky - návrh

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu v předloženém znění
2. ukládá
předložit na zasedání ZMO dne 1.3.2002 Návrh regulačního plánu Sídliště Povel-Čtvrtky s
doplněním dle stanoviska nadřízeného orgánu a dle důvodové zprávy
T: nejbližší zasedání ZMO
O: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
3. doporučuje zastupitelstvu města schválit
Návrh regulačního plánu Povel-Čtvrtky v předloženém rozsahu
Předložil:
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Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora

Způsob převodu nemovitostí

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. souhlasí
se způsobem a mechanismem převodu nemovitostí dle důvodové zprávy
3. ukládá
předložit RMO návrh smluv o provedení dražeb u nemovitostí Panská 9, tř. 1. máje 10, 12
T: 26.2.2002
O: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
4. ukládá
připravit podmínky výběrového řízení na objekt Ostružnická 8 - Ztracená 5 a předložit je
RMO
T: 26.2.2002
O: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Předložil:

Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
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Olomoucké šachové léto

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. ukládá
projednat žádost v pracovní skupině pro hodnocení projektů v oblasti sportu a tělovýchovy
T: 12.3.2002
O: Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora
Předložil:
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Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora

Jmenování zástupce obce do konkurzní komise

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. schvaluje
zástupce obce do konkurzní komise
3. ukládá
informovat o přijatém usnesení schváleného zástupce obce a odbor školství, mládeže a
tělovýchovy Krajského úřadu Olomouckého kraje
T: 26.2.2002
O: vedoucí odboru školství
Předložil:
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Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora

Dodatek smlouvy - Dějiny města

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. ukládá
podepsat dodatek smlouvy dle důvodové zprávy
T: 26.2.2002
O: Tesařík Martin, Ing., primátor města
Předložil:

Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora
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Přednádraží - mobiliář

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
rozmístění mobiliáře v přednádražním prostoru (s připomínkami) dle důvodové zprávy
Předložil:
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Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora

Změny v komisích RMO

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. odvolává
z ekonomické komise a z komise pro prevenci kriminality a bezpečnost RNDr. Ivana
Kosatíka na vlastní žádost
Předložil:
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Horák Pavel, Ing., náměstek primátora

Malé projekty

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

Povolení vjezdu do PZ

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2. schvaluje
vydání dlouhodobých povolení vjezdu do pěší zóny dle upravené přílohy č. 1
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3. promíjí
poplatek za povolení vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí města dle
vyhlášky č. 19/1998 následujícím žadatelům:
1) Charita Olomouc, 1 ks SPZ
2) Úřad práce Olomouc, 2 ks přenosné
Předložil:
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Tesařík Martin, Ing., primátor města

Salmův palác - havárie kanalizace

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. souhlasí
se zařazením částky ve výši 250 000,00 Kč do soupisu nekrytých požadavků
3. schvaluje
postup řešení likvidace havárie dle bodu B) 1 důvodové zprávy
4. schvaluje
vykrytí částky ve výši 250 000,00 Kč z rezervy rozpočtu
T: ihned
O: vedoucí ekonomického odboru
5. ukládá
zajistit odstranění havárie dle bodu B) 1 důvodové zprávy
T: dle důvodové zprávy
O: vedoucí odboru investic
Předložil:
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Látal Jan, Ing., náměstek primátora

Výběr poplatků za komunální odpad na detašovaných
pracovištích

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2. schvaluje
systém výběru poplatků podle důvodové zprávy
3. ukládá
zajistit výběr poplatků na detašovaných pracovištích a jejich předávání na pokladnu
T: 9.4.2002
O: vedoucí odboru vnějších vztahů a informací
vedoucí ekonomického odboru
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4. ukládá
zajistit svoz peněz podle upravené důvodové zprávy
T: 9.4.2002
O: Král Jiří, Ing., ředitel městské policie
Předložil:
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Horák Pavel, Ing., náměstek primátora

Program 21. zasedání ZMO, konaného dne 1.3.2002

Rada města Olomouce po projednání:
1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
návrh programu 21. zasedání ZMO, konaného dne 1.3.2002 dle upravené důvodové zprávy
Předložil:
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Tesařík Martin, Ing., primátor města

Hřbitov Neředín - oplocení tř.Míru - hřbitov

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. ukládá
zajistit provizorní pletivové oplocení spadlé části plotu
T: 26.2.2002
O: ředitel Hřbitovů města Olomouce
Předložil:
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Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora

Hřbitovy města - mzdové prostředky 2001

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. schvaluje
Hřbitovům města Olomouce posílit provozní prostředky roku 2002 ušetřenými mzdovými
prostředky roku 2001
Předložil:
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Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora

Hřbitov Neředín - Kolumbární stěna - soudní spor

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
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2. ukládá
postupovat dle varianty B) důvodové zprávy
T: ihned
O: ředitel Hřbitovů města Olomouce
Předložil:
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Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora

Komise pro posuzování a vyhodnocení nabídek SNO, a.s.
Komise pro otevírání obálek SNO, a.s.

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2. souhlasí
se zastoupením zástupců v Komisi pro posuzování a vyhodnocení nabídek SNO, a.s. a v
Komisi pro otevírání obálek SNO, a.s. dle upravené důvodové zprávy
Předložil:
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Horák Pavel, Ing., náměstek primátora

SHS ČMS - studijní cesta

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
účast na studijní cestě SHS ČMS dle důvodové zprávy
Předložil:
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Horák Pavel, Ing., náměstek primátora

Plán oprav bytového fondu na r. 2002 - Masarykova 3

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. schvaluje
opravu domu Masarykova 3 v rozsahu dle důvodové zprávy
Předložil:

Horák Pavel, Ing., náměstek primátora
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Různé - revokace usnesení RMO

Rada města Olomouce po projednání:
1. revokuje
částečně své usnesení ze dne 29.1.2002, bod 26, část 2 ve věci zplnomocnění dr. Rittra
zastupováním SMO k jednání s MERA Czech, a.s. a zplnomocňuje tímto zastupováním
dr. Leoše Viktorína
Předložil:

Horák Pavel, Ing., náměstek primátora

Ing. Martin Tesařík
primátor města Olomouce

Ing. Pavel Horák
náměstek primátora
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