USNESENÍ
z 81. schůze Rady města Olomouce, konané dne 26.2.2002
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Kontrola usnesení

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
informace o plnění usnesení k termínu 26.2.2002
2. prodlužuje
termíny plnění usnesení dle upravené důvodové zprávy
3. vypouští ze sledování
své usnesení ze dne 28.9.1993, bod 25 - Požární ochrana ve městě Olomouci (s termínem
kontroly ročně)
Předložil:
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Tesařík Martin, Ing., primátor města

Majetkoprávní záležitosti + dodatek

Rada města Olomouce po projednání:
1. schvaluje
1. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc.č. 24/3 louka o výměře 213 m2 v k.ú.
Lazce předem určenému zájemci panu Karlovi Křížovi dle důvodové zprávy bod I. 1)
2. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc.č. 24/3 louka o výměře 257 m2 v k.ú.
Lazce předem určenému zájemci panu Ing. Bohuslavovi Filipovi dle důvod. zprávy bod I. 2)
3. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc.č. 24/3 louka o výměře 162 m2 v k.ú.
Lazce předem určenému zájemci panu Jiřímu Panákovi dle důvodové zprávy bod I. 3)
4. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 319/3 ost. pl. o výměře 328 m2 v k.
ú. Nové Sady předem určenému zájemci panu Jaroslavovi Skácelovi dle důvodové zprávy
bod I. 4)
5. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc.č. 619 ost. pl. o výměře 12 m2 k.ú.
Svatý Kopeček předem určenému zájemci panu Zdenkovi Tomanovi dle důvodové zprávy
bod I. 5)
6. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc.č. 395 ost. pl. o výměře 38 m2 v k.ú.
Svatý Kopeček předem určenému zájemci panu Vladimírovi Kleinovi dle důvodové zprávy
bod I. 6)
7. zveřejnění úplatného pronájmu pozemku parc. č. 438/1 orná půda o výměře 1086 m2 v
k.ú. Nemilany předem určeným zájemcům manželům Janu a Zdence Nádvorníkovým dle
důvodové zprávy bod I. 7)

8. zveřejnění úplatného pronájmu pozemku parc.č. 435 orná půda o výměře 1586 m2 v k. ú.
Nemilany předem určenému zájemci panu Jiřímu Bábkovi dle důvodové zprávy bod I. 8)
9. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 63/1 ost. pl. o výměře 100 m2 v k.ú.
Nové Sady předem určeným zájemcům manželům Rudolfovi a Anně Bardyovým dle
důvodové zprávy bod I. 9)
10. zveřejnění úplatného pronájmu pozemku parc.č. 438/39 orná půda o výměře 345 m2 v
k.ú. Chválkovice předem určenému zájemci panu Jaroslavovi Baďurovi dle důvodové zprávy
bod I. 10)
11. zveřejnění přidělení míst pro stánkový prodej a prodej grilovaných kuřat předem určeným
zájemcům: paní Věře Svobodové - lokalita malá tř. Svobody - prodej sýrů (korbáčky, panu
Jiřímu Ondrovi - lokalita ul. 28. října - prodej občerstvení (vařená kukuřice, párek v rohlíku)
dle důvodové zprávy bod I. 11)
12. zveřejnění úplatného pronájmu části NP - hangárů na letišti v Olomouci Neředíně
předem určeným zájemcům společnosti PRE-INVEST, spol. s r. o. a společnosti
AUTOCENTRUM PŘEROV CZ, s. r. o. dle důvodové zprávy bod I. 12)
13. zveřejnění úplatného pronájmu garáže Za Poštou 2 předem určenému zájemci Ivo
Petruňovi dle důvodové zprávy bod I. 13)
14. zveřejnění NP - přístavba ZŠ Gorkého 39 o rozloze 159,9 m2 na pozemku parc. č. 116
st. pl. v k. ú. Pavlovičky předem určenému zájemci panu Markovi Matuškovi dle důvodové
zprávy bod I. 14)
15. úplatný pronájem části pozemku parc.č. 338/9 zahrada o výměře 96 m2 v k.ú. Slavonín
paní Emilii Tomečkové dle důvodové zprávy bod II. A) 1)
16. úplatný pronájem části pozemku parc.č. 338/4 zahrada o výměře 183 m2 v k.ú. Slavonín
panu Bedřichovi Kurzovi dle důvodové zprávy bod II. A) 2)
17. úplatný pronájem části pozemku parc.č. 338/5 zahrada o výměře 105 m2 v k.ú. Slavonín
paní Libuši Majdlochové dle důvodové zprávy bod II. A) 3)
18. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 787/1 ostatní plocha o výměře 190 m2 v k.ú.
Chválkovice paní PeadDr. Danuši Sedlákové dle důvodové zprávy bod II. A) 4)
19. úplatný pronájem části pozemku parc.č. 787/1 ostatní plocha o výměře 226 m2 v k.ú.
Chválkovice paní Evženii Špačkové dle důvodové zprávy bod II. A) 5)
20. úplatný pronájem části pozemku parc.č. 787/1 ostatní plocha o výměře 390 m2 v k.ú.
Chválkovice panu Stanislavovi Calábkovi dle důvodové zprávy bod II. A) 6)
21. úplatný pronájem částí pozemků parc.č. 447/1 orná půda o výměře 126 m2 a parc. č.
446/12 ostatní plocha o výměře 157 m2, vše v k.ú. Slavonín panu Jaromírovi Bednaříkovi dle
důvodové zprávy bod II. A) 7)
22. úplatný pronájem částí pozemků parc.č. 447/1 orná půda o výměře 105 m2 a parc. č.
446/1 orná půda o výměře 155 m2, vše v k.ú. Slavonín paní Hedvice Langerové dle
důvodové zprávy bod II. A) 8)
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23. úplatný pronájem části pozemků parc.č. 447/1 orná půda o výměře 127 m2 a parc.č.
446/1 orná půda o výměře 156 m2, vše v k.ú. Slavonín paní RNDr. Haně Řihákové dle
důvodové zprávy bod II. A) 9)
24. úplatný pronájem částí pozemků parc.č. 447/1 orná půda o výměře 50 m2 a parc.č.
446/1 orná půda o výměře 50 m2, vše v k.ú. Slavonín panu Ing. Zdeňkovi Maruškovi dle
důvodové zprávy bod II. A) 10)
25. úplatný pronájem částí pozemků parc.č. 447/1 orná půda o výměře 105 m2 a parc.č.
446/1 orná půda o výměře 178 m2, vše v k.ú. Slavonín panu PhDr. Dušanovi Žváčkovi dle
důvodové zprávy bod II. A) 11)
26. úplatný pronájem částí pozemků parc.č. 447/1 orná půda o výměře 105 m2 a parc.č.
446/1 orná půda o výměře 178 m2, vše v k.ú. Slavonín panu Lubomíru Krejčovskému dle
důvodové zprávy bod II. A) 12)
27. úplatný pronájem částí pozemků parc.č. 447/1 orná půda o výměře 148 m2 a parc.č.
446/12 ost. pl. o výměře 135 m2, vše v k.ú. Slavonín panu Josefu Dieslovi dle důvodové
zprávy bod II. A) 13)
28. úplatný pronájem částí pozemků parc.č. 447/1 orná půda o výměře 120 m2 a parc.č.
446/12 ostatní plocha o výměře 140 m2, vše v k.ú. Slavonín panu Pavlu Martinkovi dle
důvodové právy bod II. A) 14)
29. úplatný pronájem částí pozemků parc.č. 447/1 orná půda o výměře 120 m2, parc.č.
446/12 ost. pl. o výměře 90 m2 a parc.č. 446/1 orná půda o výměře 50 m2, vše v k.ú.
Slavonín panu Ivo Hlochovi dle důvodové zprávy bod II. A) 15)
30. úplatný pronájem části pozemku parc.č. 63/1 ostatní plocha o výměře 300 m2 v k.ú.
Nové Sady panu Pavlovi Dostálovi dle důvodové zprávy bod II. A) 16)
31. úplatný pronájem části pozemku parc.č. 787/1 ost. pl. o výměře 358 m2 v k.ú.
Chválkovice panu Antonínu Bilíkovi dle důvodové zprávy bod II. A) 17)
32. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 290 ost. pl. o výměře 9 m2 v k. ú. Lazce
manželům Radmile a Rostislavu Žlebkovým za podmínky OKR dle důvodové zprávy bod II.
A) 21)
33. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 808/1 ost. pl. o výměře 20 m2 v
k.ú. Hodolany předem určeným zájemcům manželům Šimšovým dle důvodové zprávy bod II.
A) 22)
34. úplatný pronájem částí pozemků parc. č. 1124 ost. pl. o výměře 0,625 m2 a parc. č.
1094/2 ost. pl. o výměře 0,625 m2 vše v k. ú. Černovír,částí pozemků parc. č. 1425 ost. pl. o
výměře 0,625 m2 a parc. č. 1424 ost. pl. o výměře 0,625 m2 vše v k. ú. Chválkovice
sdružení pro ochranu přírody střední Moravy SAGITTARIA za podmínek Správy lesů města
Olomouce dle upravené důvodové zprávy bod II. A) 24)
35. záměr úplatného pronájmu areálu Korunní pevnůstka – pozemků parc. č. 101/6 o výměře
2339 m2, parc. č. 101/7 o výměře 174 m2, parc. č. 101/10 o výměře 743 m2, parc. č. 102/4 o
výměře 514 m2, parc. č. 102/5 o výměře 1998 m2, parc. č. 102/6 o výměře 930m2, parc. č.
102/7 o výměře 102 m2, parc. č. 102/11 o výměře 5624 m2 včetně objektu ocelové garáže o
rozloze 320 m2, parc. č. 102/12 o výměře 5043 m2, parc. č. 102/18 o výměře 728 m2 a
parc. 128/1 o výměře 2276 m2 a ost. st. objekty č. p. 941 s pozemkem parc. č. st. 691 o
výměře 103 m2 (vrátnice), č. p. 939 s pozemkem parc. č. st. 692 o výměře 1666 m2 (hlavní
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sklad), č. p. 940 s pozemkem parc. č. st. 693 o výměře 465 m2 (menší sklad), ost. stav.
objekt s pozemkem parc. č.st. 755 o výměře 838 m2 ( býv. prachárna), vše v k. ú. Olomouc
- město společnosti P. M. PROXIMA s. r o. + stavitelství Pospíšil s. r. o. za podmínky
udržování příjezdové komunikace v provozuschopném stavu na vlastní náklady dle
upravené důvodové zprávy bod II. A) 28)
36. úplatný pronájem části střechy o velikosti 3,2 m2 na objektu Černá cesta 49 společnosti
Euromontela, s.r.o. dle důvodové zprávy bod II. B) 1)
37. úplatný pronájem NP - MŠ Jílová 41 - 297,04 m2 panu Stanislavu Božičevičovi dle
důvodové zprávy bod II. B) 3)
38. úplatný pronájem NP Vrchlického ul. - garáž - 12 m2
Masarykova 3, Olomouc dle důvodové zprávy bod II. B) 4)

Janu Klapetkovi, bytem

39. úplatný pronájem části střechy a části půdních prostor Dolní náměstí 30, Olomouc
společnosti SIEMENS, s.r.o. dle důvodové zprávy bod II. B) 5)
40. úplatný pronájem NP - Horní nám. č. 5 - 54,52 m2 – kanceláře paní Aleně Vlčkové dle
důvodové zprávy bod II. B) 16)
41. úplatný pronájem skladu v objektu Sušilovo nám. 1 panu Miloši Pohlovi dle důvodové
zprávy bod II. B) 17)
42. přidělení míst pro stánkový prodej a prodej grilovaných kuřat : panu Liboru Coufalovi lokalita ul. 28. října - prodej truhlářských výrobků a suvenýrů, paní Evě Studené - lokalita ul.
Kmochova - prodej zeleniny a panu Gustavu Berouskovi - lokalita ul. 28. října - prodej
dárkového zboží dle důvodové zprávy bod IV. 5)
43. uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnictví k movitým věcem mezi statutárním
městem Olomouc a Fakultní nemocnicí Olomouc a schvaluje zahrnutí ostatních movitých
věcí do dodatku č. 22, přílohy č. 1 - specifikace předmětu rozšíření nájmu a to bezúplatným
převodem dle důvodové zprávy bod IV. 11)
2. nevyhovuje žádosti
1. pana Jiřího Kývaly o výpůjčku části pozemku parc. č. 545/2 ost. pl. o výměře 34 m2 a
části pozemku parc. č. 79/108 ost. pl. o výměře 34 m2, vše v k. ú. Neředín dle důvodové
zprávy bod II. A) 20)
2. pana Luďka Plášila o úplatný pronájem části pozemku parc. č. 111/3 ost. pl. o výměře 23
m2 v k. ú. Lazce dle důvodové zprávy bod II. A) 25)
3. pana Františka Ryby o úplatný pronájem části pozemku parc. č. 1116/1 ost. pl. o výměře
70 m2 v k. ú. Slavonín dle důvodové zprávy bod II. A) 26)
4. paní Evy Tiché o úplatný pronájem pozemku parc. č. 195 zahrada o výměře 160 m2 v k.ú.
Slavonín dle důvodové zprávy bod II. A) 27)
5. paní Evy Tiché o úplatný pronájem části pozemku parc. č. 1132/1 ost. pl. o výměře 150
m2 v k.ú. Slavonín dle důvodové zprávy bod II. A) 27)
6. Sdružení diamantové cesty o úplatný pronájem NP - MŠ Jílová 41 - 297,04 m2 dle
důvodové zprávy bod II. B) 3)
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7. manželů Iriny a Tzvetana Popových o úplatný pronájem objektu (WC - Čechovy sady) na
pozemku parc. č. 1790 zast. pl. o výměře 137 m2 v k. ú. Olomouc - město dle důvodové
zprávy bod II. B) 8)
8. pana Nikolaye R. Stoeva o úplatný pronájem objektu (WC - Čechovy sady) včetně
pozemku parc. č. 1790 zastavěná plocha o výměře 137 m2 v k. ú. Olomouc - město dle
důvodové zprávy bod II. B) 9)
9. paní Marty Brožkové o převedení užívacího práva garáže Dolní náměstí 34 na Ing.
Vratislava Pavla dle důvodové zprávy bod II. B) 10)
10. JUDr. Jiřího Staňka o převedení užívacího práva garáže Kosinova 2 na Vlastimila
Bzonka dle důvodové zprávy bod II. B) 11)
11. MVDr. Evy Čáchové, paní Marie Mackové a pana Ladislava Staňka o úplatný pronájem
NP - Tererovo náměstí č. 3 - prodejna - 88 m2 a schvaluje opětovné vyvěšení NP - Tererovo
náměstí č. 3 - prodejna - 88 m2 bez možností pronájmu za účelem zřízení herny, restaurace,
baru apod. dle upravené důvodové zprávy bod II. B) 15)
12. pana Jana Navrátila o úplatný pronájem NP - Horní nám. č. 5 - 84,9 m2 + 72,5 m2 kanceláře dle důvodové zprávy bod II. B) 16)
13. paní Aleny Vlčkové o úplatný pronájem NP - Horní nám. č. 5 - 72,50 m2 a souhlasí s
opětovným vyvěšením NP - Horní nám. č. 5 -72,50 m2 dle důvodové zprávy bod II. B) 16)
14. Miroslava a Lenky Wagnerových o revokaci části usnesení RMO ze dne 3. 8. 1999, čís.
spis. seznamu 4, bod III. 7) ve věci výše nájemného pozemku parc. č. 834/4 pastvina o
výměře 1239 m2 v k.ú. Chválkovice ve vlastnictví Miroslava a Lenky Wagnerových dle
důvodové zprávy bod IV. 6)
15. manželů Jana a Marie Luňáčkových o úplatný pronájem částí pozemků parc. č. 959/10
ost. pl. o výměře 5 m2 v k.ú. Hodolany a parc. č. 451/41 ost. pl. o výměře 5 m2 v k.ú. Povel
dle důvodové zprávy bod I. 15)
16. žádosti společnosti CECOTRADE CZ s.r.o. o revokaci usnesení RMO ze 12. 9. 2000,
čís. spis. seznamu 4 bod III. B) 4) ve věci schválení splátkového kalendáře na úhradu
dlužného nájemního v NP - Dolní nám. č. 1 pro společnosti CECOTRADE CZ s. r. o. (dříve
INTERBURO s. r. o. ) dle upravené důvodové zprávy bod IV. 4)
3. souhlasí
1. s rozšířením účelu nájmu v NP - Horní nám. č. 1 o směnárenskou činnost dle důvodové
zprávy bod II. B) 6)
2. s podnájmem na část NP Horní nám. č. 1 o výměře 12 m2 pro Ing. Zdeňka Koutného dle
důvodové zprávy bod II. B) 6)
3. se stavebními úpravami v nemovitosti Mošnerova 5, které spočívají ve vybudování
sociálního zařízení, zvětšení čekárny a vytvoření prostoru pro příjem pacientů ve výši
160.000,- Kč vlastním nákladem nájemce a se zohledněním vložených investic formou
odpočtu z nájemného do výše 50% vložených investic dle důvodové zprávy bod II. B) 12)
4. s podnájmem v NP Jungmanova 18, Olomouc pro Michala Budínského za podmínek
stanovených v podnájemní smlouvě ze dne 13.2.2002 dle důvodové zprávy bod II. B) 14)
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5. s podnájmem NP na ul. Dvořákova, k.ú. Nová Ulice o výměře 124 m2 pro pana PeadDr.
Miroslava Piláta dle důvodové zprávy bod II. B) 18)
4. nesouhlasí
1. se změnami v nájemní smlouvě uzavřené dne 17. 12. 2001 mezi statutárním městem
Olomouc a společností REAL ATLANTA a.s. dle důvodové zprávy bod III. 20)
2. s navýšením nájemného o inflační koeficient 4,7 % dle důvodové zprávy bod IV. 8)
5. bere na vědomí
1. výsledek výběru nájemce pozemku parc. č. 1171/1 orná půda o výměře 4 376 m2 v k.ú.
Grygov mezi panem Jiřím Malým a manžely Vladimírem a Evou Horákovými obálkovou
metodou na výši nájemného při minimální výši nájemného 919,- Kč/ha/rok dle důvodové
zprávy bod II. A) 18)
2. smlouvu o prodeji podniku uzavřenou mezi Ing. Alexejem Zatloukalem a panem Evženem
Gastou dle důvodové zprávy bod II. B) 2)
3. smlouvu o prodeji části podniku uzavřenou mezi společností BRAVO OBUV, s. r. o. na
straně prodávajícího a společností MEDDLE, s. r. o. na straně kupujícího dle důvodové
zprávy bod II. B) 7)
6. revokuje
1. část usnesení RMO ze dne 9. 10. 2001 čís. spis seznamu 4 bod II. A) 1 ve věci výše
nájemného za úplatný pronájem části pozemku parc. č. 371 ost. pl. o výměře 269 m2 v k.ú.
Holice manželům Janu a Janě Kratochvílovým a schvaluje nájemné ve výši 5,- Kč/m2/rok
dle důvodové zprávy bod IV. 1)
2. usnesení RMO ze dne 8.2.2000 čísl. spis. seznamu 4 bod II.B) 17 a 23.1.2001 ve věci
změny částky k vydanému souhlasu s odepisováním vložených investic v účetnictví
nájemce a souhlasí se změnou výchozí částky pro odepisování rekonstrukce předmětného
nebytového prostoru ve výši 1.630.770,70 Kč a pro odepisování rekonstrukce parkoviště
522.931,- Kč dle důvodové zprávy bod IV. 7)
7. doporučuje zastupitelstvu města schválit
1. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 158/4 ost. pl. o
výměře 593 m2 v k.ú. Olomouc - město se společností STAFOS spol. s r. o. při kupní ceně
ve výši 630,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod II. A) 19)
2. směnu části pozemku parc. č. 265/1 orná půda o výměře 1067 m2 v k. ú. Neředín ve
vlastnictví manželů JUDr. Radomíra a Karly Pavlíkových za pozemek parc. č. 132/2 zahrada
o výměře 724 m2 v k.ú. Nová Ulice ve vlastnictví statutárního města Olomouce s tím, že
statutární město doplatí cenový rozdíl ve výši 377 300,- Kč dle důvodové zprávy bod III. 1)
3. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo umístění a provozování vodovodního
řadu DN 300 na pozemku parc. č. 809/1 dráhy - provozní pl. o výměře 16 989 m2 v k. ú.
Nová Ulice ve vlastnictví Českých drah, s. o. ve prospěch statutárního města Olomouce dle
důvodové zprávy bod III. 2)
4. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení parovodu na pozemcích parc.
č. 487/1 orná půda o výměře 11 732 m2, parc. č. 487/7 ost. pl. o výměře 2 024 m2, parc. č.
487/6 ost. pl. o výměře 1 008 m2, parc. č. 526/1 ost. pl. o výměře 23 046 m2,vše v k. ú.
Neředín, parc. č. 401/17 ost. pl. o výměře 7 904 m2, parc. č. 439/1 ost. pl. o výměře 7 874
m2, parc. č. 513 ost. pl. o výměře 1076 m2, vše v k. ú. Hejčín, parc. č. 499/3 ost. pl. o
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výměře 8 108 m2, parc. č. 506/1 ost. pl. o výměře 942 m2, parc. č. 505/1 ost. pl. o výměře
265 m2, parc. č. 136 zast. pl. o výměře 2 534 m2, parc. č. 226/1 zast. pl. o výměře 371 m2,
vše v k. ú. Neředín, parc. č. 618/1 ost. pl. o výměře 13 050 m2, parc. č. 536 ost. pl. o výměře
6 577 m2, parc. č. 625/2 ost. pl. o výměře 2 997 m2, parc. č. 542 ost. pl. o výměře 699 m2,
parc. č. 545 ost. pl. o výměře 1 964 m2, parc. č. 597/1 ost. pl. o výměře 14 326 m2, parc. č.
526 ost. pl. o výměře 195 m2, parc. č. 429/77 ost. pl. o výměře 1 802 m2, parc. č. 480/8 ost.
pl. o výměře 1 599 m2, parc. č. 429/4 ost. pl. o výměře 1 622 m2, parc. č. 525/4 ost. pl. o
výměře 4 313 m2, parc. č. 523/1 ost. pl. o výměře 4 888 m2, parc. č. 480/29 ost. pl. o výměře
10 102 m2, parc. č. 549/3 ost. pl. o výměře 5 024 m2, parc. č. 480/22 ost. pl. o výměře 1 17
m2, parc. č. 480/21 ost. pl. o výměře 1 207 m2, parc. č. 520/1 ost. pl. o výměře 7 942 m2,
parc. č. 621/1 ost. pl. o výměře 6 549 m2, parc. č. 516/1 ost. pl. o výměře 1 289 m2, parc. č.
485/1 ost. pl. o výměře 5 255 m2, parc. č. 480/4 ost. pl. o výměře 2 555 m2, parc. č. 480/6
ost. pl. o výměře 1 739 m2, parc. č. 483/1 ost. pl. o výměře 17 027 m2, parc. č. 485/2 ost. pl.
o výměře 4 345 m2, parc. č. 509 ost. pl. o výměře 14 386 m2, parc. č. 1087 zast. pl. o
výměře 508 m2, parc. č. 1083/2 zast. pl. o výměře 213 m2, parc. č. 1122 ost. pl. o výměře
133 m2, parc. č. 1017 zast. pl. o výměře 3 668 m2, parc. č. 1107 zast. pl. o výměře 78 m2,
parc. č. 1053 zast. pl. o výměře 503 m2, parc. č. 1049 zast. pl. o výměře 312 m2, parc. č.
1025 zast. pl. o výměře 568 m2, parc. č. 1036 zast. pl. o výměře 389 m2, parc. č. 815 ost. pl.
o výměře 2 911 m2, parc. č. 300/10 ost. pl. o výměře 5 824 m2, parc. č. 300/12 ost. pl. o
výměře 1 537 m2, parc. č. 300/4 ost. pl. o výměře 3 417 m2, parc. č. 303/3 ost. pl. o výměře
3 071 m2, parc. č. 355/3 ost. pl. o výměře 3 629 m2, parc. č. 341/3 ost. pl. o výměře 6 039
m2, parc. č. 362/4 ost. pl. o výměře 1 067 m2, parc. č. 280/2 ost. pl. o výměře 1 054 m2,
parc. č. 295/6 zahrada o výměře 592 m2, parc. č. 295/9 zahrada o výměře 343 m2, parc. č.
682 zast. pl. o výměře 347 m2, parc. č. 590/1 ost. pl. o výměře 8 516 m2, parc. č. 557/1 ost.
pl. o výměře 9 300 m2, parc. č. 556/3 ost. pl. o výměře 2 353 m2, parc. č. 555/2 ost. pl. o
výměře 15 739 m2, parc. č. 553/1 ost. pl. o výměře 2 369 m2, parc. č. 549/4 ost. pl. o výměře
1 957 m2, parc. č. 1066/1 zast. pl. o výměře 247 m2, parc. č. 1062 zast. pl. 270 m2, parc. č.
260/3 ost. pl. o výměře 3 702 m2, parc. č. 265/6 ost. pl. o výměře 1 062 m2, parc. č. 264/6
ost. pl. o výměře 1 627 m2, parc. č. 256/7 ost. pl. o výměře 2 374 m2, parc. č. 253/3 ost. pl. o
výměře 4 086 m2, parc. č. 257/12 ost. pl. o výměře 3 817 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, parc. č.
323/1 ost. pl. o výměře 17 318 m2, parc. č. 320/1 ost. pl. o výměře 3 541 m2, parc. č. 323/11
ost. pl. o výměře 69 m2, parc. č. 1452 zast. pl. o výměře 312 m2, parc. č. 1454 zast. pl. o
výměře 453 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 III. 3)
5. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení telekomunikační sítě na
pozemku parc. č. 1963/8 ost. pl. o výměře 757 m2 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)
6. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo umístění betonových podpěr NN,
vedení kabelu NN a AES vodiče na pozemcích parc. č. 615 o výměře 862 m2, parc. č. 686/1
o výměře 1 387 m2 a parc. č. 686/2 o výměře 936 m2, vše ost. pl. v k. ú. Nové Sady ve
prospěch společnosti Severomoravská energetika, a. s. za podmínky použití bezvýkopové
technologie při přechodu přes komunikace dle důvodové zprávy bod III. 6)
7. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo umístění nové skříně NN a kabelu NN
na pozemcích parc. č. 93/130 ost. pl. o výměře 1 361 m2, parc. č. 146 ost. pl. o výměře
5 743 m2 , parc. č. 1051 zast. pl. o výměře 581 m2 a parc. č. 1052 zast. pl. o výměře 400
m2, vše v k. ú. Olomouc-město ve prospěch společnosti Severomoravská energetika, a. s.
za podmínky použití bezvýkopové technologie při přechodu přes komunikace dle důvodové
zprávy bod III. 7)
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8. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo umístění kabelů NN a kabelové skříně
na pozemku parc. č. 810/1 ost. pl. o výměře 3 663 m2 v k. ú. Hololany ve prospěch
společnosti Severomoravská energetika, a. s. za podmínky použití bezvýkopové technologie
při přechodu přes komunikace dle důvodové zprávy bod III. 8)
9. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo umístění kabelu NN a kabelové skříně
na pozemcích parc. č. 318 o výměře 863 m2, parc. č. 320/1 o výměře 3 541 m2 a parc. č.
307/1 o výměře 13 208 m2, vše ost. pl. v k. ú. Olomouc-město ve prospěch společnosti
Severomoravská energetika, a. s. za podmínky použití bezvýkopové technologie při
přechodu přes komunikace dle důvodové zprávy bod III. 9)
10. výkup pozemků parc. č. 1633/17 lesní půda o výměře 609 m2 a parc. č. 1629/42 ost.
komunikace o výměře 86 m2, vše v k. ú. Horka nad Moravou z vlastnictví paní Věry
Houškové do vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní cenu ve výši 2 600,- Kč dle
důvodové zprávy bod III. 10)
11. výkup části pozemku parc. č. 373 zahrada o výměře 115 m2 v k.ú. Radíkov z vlastnictví
pana Jaroslava Bernarda a paní Lenky Oravové do vlastnictví statutárního města Olomouce
za kupní cenu ve výši 55 200,- Kč dle důvodové zprávy bod III. 14)
12. bezúplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo průjezdu a průchodu přes
pozemek parc. č. 238/1 ost. pl. o výměře 1 726 m2 v k. ú. Nová Ulice ve prospěch pana Mgr.
Ludvíka Sofky dle důvodové zprávy bod III. 15)
13. odprodej pozemků parc. č. 1208/3 zast. pl. o výměře 18 m2 v k. ú. Nová Ulice panu
MUDr. Vladimíru Jordovi za kupní cenu ve výši 9560, - Kč, parc. č. 1203/10 zast. pl. o
výměře 18 m2 v k. ú. Nová Ulice manželům Slavomilu a Františce Tepříkovým za kupní cenu
ve výši 9560, - Kč, parc. č. 1202/7 zast. pl.o výměře 17 m2 v k. ú. Nová Ulice manželům Ing.
Josefovi a Heleně Jiráskovým za kupní cenu ve výši 9060, - Kč, parc. č. 1202/2 zast. pl. o
výměře 17 m2 v k. ú. Nová Ulice manželům Jiřímu a Mgr.Evě Zítkovým za kupní cenu ve
výši 9060, - Kč, parc. č. 1202/3 zast. pl. o výměře 17 m2 v k. ú. Nová Ulice panu Vladimíru
Rusínovi za kupní cenu ve výši 9060, - Kč, parc. č. 1204/6 zast. pl. o výměře 16 m2 v k. ú.
Nová Ulice paní Miluši Bohuňkové za kupní cenu ve výši 8560, - Kč, parc. č. 2062 zast. pl. o
výměře 18 m2 v k. ú. Nová Ulice manželům Františku a Aleně Dvořákovým za kupní cenu ve
výši 9560, - Kč, parc. č. 1199/5 zast. pl. o výměře 17 m2 v k. ú. Nová Ulice manželům RNDr.
Evě a Ing. Michalovi Reiterovým za kupní cenu ve výši 9060, - Kč, parc. č. 1205/10 zast. pl.
o výměře 18 m2 v k. ú. Nová Ulice manželům Heleně a Ing. Jiřímu Vostrým za kupní cenu ve
výši 9560, - Kč, parc. č. 1198/6 zast. pl. o výměře 17 m2 v k. ú. Nová Ulice panu Vítu Šálkovi
za kupní cenu ve výši 9060, - Kč, parc. č. 1206/10 zast. pl. o výměře 18 m2 v k. ú. Nová
Ulice paní Janě Jurákové za kupní cenu ve výši 9560, - Kč, parc. č. 1206/4 zast. pl. o výměře
17 m2 v k. ú. Nová Ulice manželům Ing. Jiřímu a Marii Petrášovým za kupní cenu ve výši
9060, - Kč, parc. č. 1200/4 zast. pl. o výměře 16 m2 v k. ú. Nová Ulice manželům Ing.
Petrovi a Kristině Nováčkovým za kupní cenu ve výši 8560, - Kč, parc. č. 1204/5 zast. pl. o
výměře 17 m2 v k. ú. Nová Ulice paní MUDr. Yvoně Hrčkové za kupní cenu ve výši 9060, Kč, parc. č. 1204/8 zast. pl. o výměře 18 m2 v k. ú. Nová Ulice manželům PhDr. Karlovi a
Heleně Sommerovým za kupní cenu ve výši 9560, - Kč, parc. č. 1200/3 zast. pl. o výměře 16
m2 v k. ú. Nová Ulice manželům Ing. Zdeňku Lejskovi a Jiřině Lejkové - Skalické za kupní
cenu ve výši 8560, - Kč, parc. č. 1207/1 zast. pl. o výměře 17 m2 v k. ú. Nová Ulice
manželům PhDr. Václavu a Danuši Kovaříčkovým za kupní cenu ve výši 9060, - Kč, parc. č.
1198/1 zast. pl. o výměře 18 m2 v k. ú. Nová Ulice manželům Mgr. Pavlu a Soně
Chmelovým za kupní cenu ve výši 9560, - Kč, parc. č. 1207/2 zast. pl. o výměře 18 m2 v k.
ú. Nová Ulice manželům Ing. Petru a Martě Zbořilovým za kupní cenu ve výši 9060, - Kč,
parc. č. 1203/6 zast. pl. o výměře 16 m2 v k. ú. Nová Ulice manželům Janu a Marii
Svobodníkovým za kupní cenu ve výši 8560, - Kč, parc. č. 1206/2 zast. pl. o výměře 17 m2 v
k. ú. Nová Ulice panu Petru Staňkovi za kupní cenu ve výši 9060, - Kč, parc. č. 1198/7 zast.
pl. o výměře 17 m2 v k. ú. Nová Ulice panu Janu Vyroubalovi za kupní cenu ve výši 9060, -
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Kč, parc. č. 1204/4 zast. pl. o výměře 17 m2 v k. ú. Nová Ulice manželům Miroslavu a Pavle
Gallistlovým za kupní cenu ve výši 9060, - Kč, parc. č. 1202/5 zast. pl. o výměře 17 m2 v k.
ú. Nová Ulice manželům Ing. Vítovi a Marii Adamcovým za kupní cenu ve výši 9060, - Kč,
parc. č. 1208/5 zast. pl. o výměře 17 m2 v k. ú. Nová Ulice panu Aloisi Purmenskému za
kupní cenu ve výši 9060, - Kč, parc. č. 1207/8 zast. pl. o výměře 18 m2 v k. ú. Nová Ulice
manželům Františku a Vlastě Lučanovým za kupní cenu ve výši 9560, - Kč, parc. č. 1203/11
zast. pl. o výměře 18 m2 v k. ú. Nová Ulice manželům Františku a Emílii Holemým za kupní
cenu ve výši 9560, - Kč a parc. č. 1208/8 zast. pl. o výměře 18 m2 v k. ú. Nová Ulice
manželům Ing. Bohuslavu a Věře Matochovým za kupní cenu 9560, - Kč dle důvodové
zprávy bod III. 17)
14. odprodej pozemku parc. č. 1198/4 st. pl. o výměře 17 m2 v k. ú. Nová Ulice manželům
Pavlu a PaedDr. Evě Tesařovým za kupní cenu ve výši 9060, - Kč dle důvodové zprávy bod
III. 18)
15. odprodej části pozemku parc. č. 24/6 orná půda o výměře 187 m2 v k.ú. Pavlovičky
manželům MUDr. Soně a Pavlu Procházkovým za kupní cenu ve výši 78.139,- Kč dle
důvodové zprávy bod III. 19)
16. bezúplatné zřízení věcného břemene přístupu a užívání objektu občanské vybavenosti
č.p. 65 (Svatoplukova 11) s pozemkem parc.č.st. 110/1 zast.pl. a pozemkem parc.č.st. 110/2
zast.pl., vše v k.ú. Řepčín, obec Olomouc, za účelem zřízení, umístění, vedení, provozu,
kontroly, opravy, údržby, montáže (resp. demontáže) a modernizace tepelného zdroje a
expanzního zařízení, vnitřních teplovodních rozvodů včetně koncových topných a
regulačních zařízení zdroje, odběru a vedení studené vody a el.energie, připojení na
kanalizaci ve prospěch společnosti Olterm&TD Olomouc, a. s. dle důvodové zprávy bod III.
21)
17. výkup pozemku parc. č. 804/31 ost. pl. o výměře 1788 m2 v k. ú. Hodolany, obec
Olomouc, z vlastnictví Českých drah, s. p. do vlastnictví statutárního města Olomouc, za
kupní cenu ve výši 858.240,- Kč dle důvodové zprávy bod III. 23)
18. bezúplatné zřízení věcného břemene vedení a uložení inženýrských sítí a bezúplatné
zřízení věcného břemene práva příchodu a příjezdu k rychlozboží přes pozemek parc. č.
804/31 ost. pl. o výměře 1788 m2, ve prospěch Českých drah, s.p. dle důvodové zprávy bod
III. 23)
19. odprodej sousoší Klanění sv. Tří Králů z vlastnictví statutárního města Olomouce do
vlastnictví ČR - Památkového ústavu Olomouc za kupní cenu ve výši vynaložených nákladů
spojených s převodem sousoší Klanění sv. Tří Králů dle důvodové zprávy bod IV. 2)
8. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
1. žádosti pana Nikolaye R. Stoeva o odprodej objektu (WC - Čechovy sady) včetně
pozemku parc. č. 1790 zastavěná plocha o výměře 137 m2 v k. ú. Olomouc - město dle
důvodové zprávy bod II. B) 9)
2. žádosti pana Libora Maříka o odprodej části pozemku parc. č. 296/33 ost. pl. o výměře 15
m2 v k. ú. Nová Ulice dle důvodové zprávy bod III. 4)
3. žádosti pana Petra Kováře o odprodej pozemku parc. č. 960/4 orná půda o výměře 672
m2 v k. ú. Nová Ulice dle důvodové zprávy bod III. 11)

4. žádosti manželů Ivana a Ludmily Jechových o odprodej pozemku parc. č. 960/4 orná půda
o výměře 672 v k. ú. Nová Ulice dle důvodové zprávy bod III. 12)
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5. žádosti 7. Střediska Junáka v Olomouce o bezúplatný převod objektu bývalé stravovny v
areálu ZŠ Rooseveltova 38 na části pozemku parc. č. 112/5 st. pl. v k.ú. Nové Sady dle
důvodové zprávy bod III. 13)
6. žádosti pana Františka Dopity o odprodej pozemků parc. č. 247/12 zahrada o výměře 996
m2 a parc. č. 247/25 pastvina o výměře 456 m2, vše v k.ú. Neředín dle důvodové zprávy bod
III. 22)
7. žádosti Miroslava a Lenky Wagnerových o výkup pozemku parc. č. 834/4 pastvina o
výměře 1239 m2 v k.ú. Chválkovice do vlastnictví statutárního města Olomouce dle
důvodové zprávy bod IV. 6)
8. žádosti paní Emílie Strcoňové o revokaci usnesení ZMO ze dne 13. 12. 2001, čís. spis.
seznamu 3, bod 27 ve věci odprodeje pozemku parc. č. 180/4 zahrada o výměře 597 m2 v
k.ú. Hodolany panu Luďkovi Smolkovi dle důvodové zprávy bod IV. 10)
9. žádosti ČR - MV ČR o směnu pozemku parc. č. 304 ost. pl. o výměře 309 m2 v k.ú.
Olomouc - město ve vlastnictví ČR - MV ČR za pozemek parc. č. 875/6 ost. pl. o výměře 179
m2 v k.ú. Nová Ulice ve vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod
III. 16)
9. doporučuje zastupitelstvu
1. souhlasit se vzdáním se spoluvlastnického předkupního práva k částem nemovitostí:
ideální 39/100 nemovitostí: bytového domu č.p. 1199 na pozemku parc.č.st. 126/12 a
bytového domu č.p. 1200 na pozemcích parc.č.st. 126/13, st. 126/14, st. 126/15, a ideální
2/5 nemovitostí:pozemků parc.č.st. 126/12 zast.pl. a nádvoří, parc.č.st. 126/13 zast.pl. a
nádvoří, parc.č.st. 126/14 zast.pl. a nádvoří, parc.č.st. 126/15 zast.pl. a nádvoří, parc.č. 1113
ost.pl., parc.č. 1114 ost.pl., vše v k.ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvod. zprávy bod IV. 9)
2. nesouhlasit se změnou budoucí kupní smlouvy uzavřené dne 17. 12. 2001 mezi
statutárním městem Olomouc a společností REAL ATLANTA a.s. dle důvodové zprávy bod
III. 20)
10. doporučuje zastupitelstvu města revokovat
usnesení ZMO ze dne 27. 9. 2001 čís. spis. seznamu 3, bod 24 ve věci schválení
bezúplatného převodu sousoší Klanění sv. Tří Králů z vlastnictví statutárního města
Olomouce do vlastnictví ČR -Památkový ústav dle důvodové zprávy IV. 2)
11. ukládá
ve spolupráci s TSMO a.s. postupně v průběhu 5 let vytvořit rezervu kostek 20/20 cm v
objemu 567 tun dlažebních kostek pro vrácení DPMO a. s. dle důvodové zprávy bod IV. 3)
T: dle důvodové zprávy
O: vedoucí odboru dopravy
12. ukládá
jednat s paní Strcoňovou o poskytnutí náhradní zahrádky dle důvodové zprávy bod IV. 10)
T: 26.3.2002
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje
vedoucí majetkoprávního odboru
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13. ukládá
vypracovat zastavovací studii pro individuální bytovou výstavbu na pozemku parc. č. 435
orná půda o výměře 1586 m2 v k.ú. Nemilany, včetně zakreslení inženýrských sítí dle
důvodové zprávy bod I. 8)
T: 9.4.2002
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje
14. ukládá
vypovědět nájemní smlouvu uzavřenou se společnosti BRAVO OBUV s. r. o. na NP - Horní
nám. č. 18 - prodejna obuvi - 101 m2 dle důvodové zprávy bod II. B) 7)
T: 12.3.2002
O: Horák Pavel, Ing., náměstek primátora
15. ukládá
zapracovat do obou nájemních smluv na NP - Horní nám. č. 5 - 54,52 m2 + 143 m2 s paní
Alenou Vlčkovou následující podmínky:
- rekonstrukce nebytového prostoru na vlastní náklady bez možnosti odpočtu z nájemného
- zprovoznění kavárny do 1. 7. 2002 dle upravené důvodové zprávy bod II. B) 16)
T: 12.3.2002
O: Horák Pavel, Ing., náměstek primátora
16. ukládá
vytipovat a RMO předložit pozemky ve vlastnictví ČR - MV ČR vhodné ke směně dle
důvodové zprávy bod III. 16)
T: 12.3.2002
O: vedoucí odboru investic
17. deklaruje
nesouhlas s budoucím pronájmem části pozemku par. č. 79/108 v k.ú. Neředín ve prospěch
pana Jiřího Kývaly
Předložil:

3

Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora

Majetkoprávní záležitosti - pozemková agenda odboru investic

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
1. uzavření úplatné nájemní smlouvy s Okresním úřadem na pozemky ul. Zikova a
Rooseweltova v Olomouci dle důvodové zprávy bod č. 1
2. uzavření úplatné nájemní smlouvy s Okresním úřadem na pozemky na Sv. Kopečku dle
důvodové zprávy bod 4
3. doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření kupních smluv na pozemky v Týnečku dle důvodové zprávy bod č. 2 a 3
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4. 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

Majetkoprávní záležitosti - pozemková agenda odboru investic
(dodatek)

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. doporučuje zastupitelstvu města schválit
směnnou smlouvu na pozemky: část parc. č. 587 o výměře 4 m2 - ostatní plocha, vedená na
LV č. 419 k.ú. Chomoutov, obec Olomouc ve vlastnictví Radomila a Jitky Juříkových za část
parc. č. 588 o výměře 4 m2 - zbořeniště, vedená na LV č. 10001 k.ú. Chomoutov, obec
Olomouc ve vlastnictví Statutárního města Olomouc
3. ukládá
předložit důvodovou zprávu na nejbližším zasedání ZmO
T: nejbližší zasedání ZMO
O: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Předložil:

5

Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora

Majetkoprávní záležitosti - převod nemovitostí

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2. souhlasí
s podmínkami pro odprodej objektu Ostružnická 8 - Ztracená 5 dle upravené důvodové
zprávy
Předložil:

6

Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora

Majetkoprávní záležitosti - veřejné dražby

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
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2. souhlasí
s postupem ve věci převodu nemovitostí dle upravené důvodové zprávy
3. doporučuje zastupitelstvu
souhlasit s převodem nemovitostí tř. 1. máje 12, tř. 1. máje 10 a Panská 9 v souladu se z.č.
26/2000 Sb. o veřejných dražbách
T: nejbližší zasedání ZMO
O: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Předložil:

7

Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora

Nájem bytů

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
1. uzavření nájemní smlouvy na byt v domě Rumunská 11, Olomouc, velikosti 1+2, č.b. 15,
s Hanou Uhlířovou dle důvodové zprávy, bod 1a
2. uzavření nájemní smlouvy na byt v domě Sladkovského 1A, Olomouc, velikosti 1+2, č.b.
10, s Pavlem Hobzou dle důvodové zprávy, bod 1b
3. uzavření nájemní smlouvy na byt v domě Sladkovského 1A, Olomouc, velikosti 1+1, č.b. 7,
s Šárkou Rajtovou dle důvodové zprávy, bod 1c
4. uzavření nájemní smlouvy na byt v domě Dvořákova 24a, Olomouc, velikosti 1+2, č.b. 6,
s Kubešovou Annou dle důvodové zprávy, bod 2a
5. uzavření nájemní smlouvy na byt v domě Masarykova 53, Olomouc, velikosti 1+1, č.b. 2,
se Zapletalovou Ladou dle důvodové zprávy, bod 2b
6. uzavření nájemní smlouvy na byt v domě Nešverova 1, Olomouc, velikosti 1+4, č.b. 34,
s Andreou a Jaromírem Zavřelovými dle důvodové zprávy, bod 3
3. souhlasí
1. s prodloužením nájemních smluv na městské byty uzavřených na dobu určitou s:
Čížková Renata, Černá cesta 9, Olomouc
Freyová Dana a Rostislav, Zikova 13, Olomouc
Konečná Naděžda a Milan, Tř. Svobody 25, Olomouc
Vykoukalová Milena a Radek, Černá cesta 19 , Olomouc
Kohlerová Věra, Tř. Svobody 25, Olomouc
Machálek Marek a Lenka, Černá cesta 19, Olomouc
Šlehoferová Iva a Libor, Černá cesta 11, Olomouc
dle důvodové zprávy, bod 4a, 4b
2. s neprodloužením nájemních smluv na městské byty uzavřených na dobu určitou s:
Matulová Iveta, Politických vězňů 2, Olomouc
dle důvodové zprávy, bod 4c
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3. s rozšířením nájemní smlouvy Vladislava a Marie Studených, bytem Fibichova 12,
Olomouc, dle bodu 5 důvodové zprávy.
4. s výměnou bytů:
· Anna Navrátilová, Černá cesta 21, Olomouc, vel. 2+1
· Miroslav a Anna Ošťádalovi, Dvořákova 30, Olomouc, vel. 3+1
· Michal a Kateřina Pekárkovi, Stiborova 26, Olomouc, vel. 3+1
· Andrea Zeidlerová, Krakovská 12, Olomouc, vel. 3+1
· Tomáš a Dagmar Markovi, Norská 39, Olomouc, vel. 2+1
· Marie Vejmolová, Přichystalova 71b, Olomouc, vel. 2+1
dle bodu 6 důvodové zprávy
5. s prodloužením nájemních smluv na městské byty uzavřených na dobu určitou po
předchozí výměně bytu, přechodu nájmu:
Marta Kozáková, tř. Kosmonautů 16, Olomouc
dle bodu 7 důvodové zprávy;
6. s neprodloužením nájemních smluv na městské byty uzavřených na dobu určitou s:
Iva Procházková, Černá cesta 13, Olomouc
Miroslav a Věra Ištokovi, Černá cesta 49, Olomouc
dle bodu 8 důvodové zprávy
7. s uzavřením nových nájemních smluv z důvodu přechodu nájmu bytu:
Ludmila Šandorová, Komenského 4, Olomouc
Marie Petulová, Václava III. Č. 16, Olomouc
Jitka Bednaříková, Lazecká 61, Olomouc
dle bodu 9 důvodové zprávy
8. uzavřením nových nájemních smluv na garáže
Kateřina Junková, Rumunská 11, Olomouc
Jana Hubáčková, Rumunská 11, Olomouc
Zdeněk a Leona Parčovi, Rumunská 11, Olomouc
Eva Litvíková, Rumunská 11, Olomouc
dle bodu 10 důvodové zprávy

Předložil:

8

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.18 v DPS na ul.Peškova 1 s paní Ludmilou
Žemčákovou, bytem Olomouc, kapitána Nálepky 5
2. uzavření nájemní smlouvy na byt č.31 v DPS na ul.Politických vězňů 4 s panem
Ing.Oldřichem Šponerem, bytem Olomouc, Dolní náměstí 20
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3. uzavření nájemní smlouvy na byt č.41 v DPS na ul. Přichystalova 64 s paní Jaroslavou
Procházkovou, bytem Olomouc, I.P.Pavlova 95
4. uzavření nájemní smlouvy na byt č.45 v DPS na ul. Přichystalova 68 s paní Annou
Skoupou, bytem Olomouc, Slunečná 3
3. ukládá
uzavřít nájemní smlouvy
T: 23.4.2002
O: ředitel Správy nemovitostí Olomouc, a.s.
Předložil:
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Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora

Prodej domů + dodatek

Rada města Olomouce po projednání:
1. doporučuje zastupitelstvu města revokovat
část svého usnesení ze dne 27.9.2001 a schválit nové kupní ceny dle důvodové zprávy bod
1 str. 1 a přiložené tabulky
2. doporučuje zastupitelstvu města revokovat
část svého usnesení ze dne 27.9.2001 a schválit nové kupní ceny dle důvodové zprávy bod
2 str.1 a přiložené tabulky
3. revokuje
část svého usnesení ze dne 20.11.2001 a doporučuje zastupitelstvu města ponechat
původní kupní ceny dle důvodové zprávy bod 3 str.1,2 a přiložené tabulky
4. revokuje
část svého usnesení ze dne 20.11.2001 u domu s NP a souhlasí s ponecháním původních
kupních cen dle důvodové zprávy bod 4 str.2 a přiložené tabulky
5. revokuje
část svého usnesení ze dne 27.9.2001 a schvaluje nové kupní ceny dle přiložené tabulky,
schvaluje prodej pozemku parc.č. 75/90 zahrada o výměře 509 m2 za kupní cenu ve výši
346 036,-Kč budoucím spoluvlastníkům domu do podílového spoluvlastnictví a to Jaroslavě
Sloukové,Marii Nešporové, Martinu Zednulkovi, Bronislavě Štenclové, manželům Jaromíru a
Ivete Krempovým, Nataši Hurtové, Michalu Bednaříkovi, manželům Zuzaně a Karlu
Zámečníkovým a manželům Evě a Pavlu Pospěchovým formou ročních splátek po dobu 5-ti
let dle důvodové zprávy bod 5 str.2.
6. revokuje
část svého usnesení ze dne 6.3.2001 a doporučuje zastupitelstvu města schválit kupní ceny
dle důvodové zprávy bod 7 str. 3 a přiložené tabulky
7. revokuje
část svého usnesení ze dne 6.3.2001 a doporučuje zastupitelstvu města schválit kupní ceny
dle důvodové zprávy bod 6 str.3 a přiložené tabulky
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8. revokuje
část svého usnesení ze dne 6.3.2001 a doporučuje zastupitelstvu města schválit kupní ceny
dle důvodové zprávy bod 8 str.3,4 a přiložené tabulky
9. doporučuje zastupitelstvu města revokovat
část svého usnesení ze dne 8.3.2001 a schválit nové kupní ceny dle důvodové zprávy bod 9
str.4 a přiložené tabulky, dále doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku
parc.č. 841 zahrada o výměře 985m2 za kupní cenu ve výši 455 509,-Kč budoucím
spoluvlastníkům domu do podílového spoluvlastnictví a to Hildegardě Bartoškové,manželům
Věře a Jiřímu Vaculíkovi a Libuši Grygové formou ročních splátek po dobu 5 ti let dle
důvodové zprávy
10. doporučuje zastupitelstvu města revokovat
část svého usnesení ze dne 8.3.2001 a schválit nové kupní ceny dle přiložené tabulky a
důvodové zprávy bod 10 str.4,5 a dále doporučuje schválit prodej pozemku parc.č. 448/2
zahrada o výměře 108 m2 a pozemku parc.č. 449/14 zahrada o výměře 745 m2 vše v k.ú.
Nová Ulice za kupní cenu ve výši 478 151,-Kč budoucím vlastníkům domu do podílového
spoluvlastnictví a to Marii Vavrekové, Tamaře Černé, Jaroslavě Helekalové, manželům
Josefu a Martině Andreovým, Janě Nemravové a manželům Markovi a Kateřině
Zapletalovým formou ročních splátek po dobu 5ti let dle důvodové zprávy bod 10 str 4,5
11. doporučuje zastupitelstvu města revokovat
část svého usnesení ze dne 8.3.2001 a schválit nové kupní ceny dle důvodové zprávy bod
11 str.5 a přiložené tabulky,dále doporučuje zastupitelstvu schválit prodej pozemku parc.č.
449/15 zahrada o výměře 562 m2 za kupní cenu ve výši 484 565,-Kč budoucím vlastníkům
domu do podílového spoluvlastnictví a to manželům Čestmíru a Jaromíře Matouškovým,
Miroslavě a Franntišku Holíkovým, Vladimíře a Karlovi Dočekalovým, Žofii Koblížkové a
manželům Janovi a Drahomíře Protivánkovým a Petru Dosedělovi formou ročních splátek po
dobu 5 let
12. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti nájemníků domu Helsinská 10,12,14 a trvá na původních kupních cenách dle
důvodové zprávy bod 12 str.5,6 a přiložené tabulky
13. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti pana Tomáše Zavadila a Martina Stratila dle důvodové zprávy bod 13 str. 6
14. doporučuje zastupitelstvu
schválit prodej přístavku dvorního traktu domu Barvířská 3 panu Danu Kolibovi za kupní
cenu ve výši 89 134,-Kč dle důvodové zprávy bod 16 str.7
15. schvaluje
navrhovaný postup při řešení žádostí o odkoupení domů dle důvodové zprávy bod 14
16. doporučuje zastupitelstvu
vyhovět žádosti pana Svrčka a schvaluje prodej NP za kupní cenu ve výši 59 937,-Kč dle
důvodové zprávy bod 16 str.7
17. doporučuje zastupitelstvu
schválit prodej NP v domě Masarykova 22 spoluvlastníkům domu do podílového
spoluvlastnictví za kupní cenu ve výši 102 834,-Kč dle důvodové zprávy bod 17 str. 7
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18. doporučuje zastupitelstvu
schválit prodej bytů oprávněným nájemníkům dle vyhlášky č. 13/97a 14/98 dle důvodové
zprávy bod 18 str.7,8
19. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti pana Martina Vlčka a trvá na původním rozhodnutí prodeje domu formou veřejné
dražby. Vyvolávací cena 2 950 000 ,-Kč dle důvodové zprávy bod 19 str.8
20. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej pozemku parc.č. 831/2 zahrada o výměře 1 730 m2 v k.ú. Nová Ulice budoucím
spoluvlastníkům domu do podílového spoluvlastnictví a to paní Jiřině Šopokové a Jaroslavu
Šopkovi, Jiřímu a Ludmile Smolkovým, Petře a Petrovi Příhodovým, Miroslavu a Věře Hrdým,
Miroslavu Kolomazníkovi a Narcise Dokládalové formou ročních splátek po dobu 5 ti let dle
důvodové zprávy bod 20 str.8
21. schvaluje
odklad splátek dle dodatku důvodové zprávy bod 1 str. 1
22. schvaluje
proplacení faktur dle dodatku důvodové zprávy bod 2 str. 1
23. schvaluje
vrácení II. poloviny kupní ceny dle dodatku důvodové zprávy bod 3 str. 1
24. ukládá
Ing. Horákovi náměstkovi primátora zajistit převedení účtu na fond oprav spoluvlastníků
domu dle dodatku důvodové zprávy bod 3 str. 1
T: 12.3.2002
O: Horák Pavel, Ing., náměstek primátora
25. schvaluje
uznání faktur dle dodatku důvodové zprávy bod 4 str. 2
26. schvaluje
proinvestování II. poloviny kupní ceny dle dodatku důvodové zprávy bod 5 str. 2
27. doporučuje zastupitelstvu města revokovat
část svého usnesení ze dne 27.9.2001 a schválit nové kupní ceny u domu Wellnerova 4 dle
důvodové zprávy bod 6 a přiložené tabulky
28. schvaluje
oprávněného nájemníka dle důvodové zprávy bod 7 . str 2
Předložil:

10

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 včetně dodatku odboru školství
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2. schvaluje
rozpočtové změny roku 2002 dle doplněné 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:

11

Horák Pavel, Ing., náměstek primátora

Nekryté požadavky na rozpočet roku 2002 (MPO)

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

12

Tesařík Martin, Ing., primátor města

Nekryté požadavky na rozpočet r. 2002 (Francouzsko-české
ekonomické dny)

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu ve věci soupisu nekrytých požadavků
2. schvaluje
zařazení částky dle důvodové zprávy do soupisu nekrytých požadavků
3. schvaluje
krytí částky dle důvodové zprávy
Předložil:

13

Horák Pavel, Ing., náměstek primátora

Rozpočtové změny - naplnění nařízení vlády ČR č. 253 /1992
Sb. ve znění pozdějších předpisů

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

14

Večeř Jan, Bc., tajemník

Fibichova ulice - rozpočtová změna

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
rozpočtovou změnu ve výši 90.000,00 Kč na pořízení PD rekonstrukce ul. Fibichova dle
upravené dův.zprávy
Předložil:

15

Látal Jan, Ing., náměstek primátora

Plavecký stadion - nezbytné opravy v roce 2002

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. schvaluje
soupis oprav položky č. 1 - 3 dle přílohy č. 2 a zařazení souvisejících finančních částek do
soupisu nekrytých požadavků dle důvodové zprávy
3. ukládá
předložit RMO požadovaný návrh na financování oprav plaveckého stadionu v roce 2002
T: 26.3.2002
O: Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora
4. ukládá
informovat ředitele společnosti Olterm & TD Olomouc, a.s. o přijatém usnesení
T: 12.3.2002
O: vedoucí odboru školství
Předložil:
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Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora

Tržnice

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2. doporučuje zastupitelstvu města revokovat
část usnesení ZMO ze dne 8. 3. 2001 čísl. spis. seznamu VI ve věci změny výměr a
podmínek pro přípravu a realizaci stavby u úplatného pronájmu a budoucí kupní smlouvy na
pozemky parc. č. 104/1 ost. pl. o výměře 4205 m2, parc. č. 105/50 ost. pl. o výměře 537 m2,
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část pozemku parc. č. 125/2 ost. pl. o výměře 2008 m2, část pozemku parc. č. 125/9 ost. pl.
o výměře 272 m2 a část pozemku parc. č. 125/6 ost. pl. o výměře 27 m2, vše v k. ú.
Olomouc - město, obec Olomouc se společností D. A. Engineering s. r. o.
3. doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření nájemní a budoucí kupní smlouvy na pozemky parc. č. 104/1 ost. pl. o výměře 4366
m2, parc. č. 105/50 ost. pl. o výměře 504 m2, část pozemku parc. č. 125/6 ost. pl. o výměře
1898 m2, část pozemku parc. č. 125/9 ost. pl. o výměře 343 m2, vše v k. ú. Olomouc město, obec Olomouc se společností D. A. Engineering s. r. o. za nově definovaných
podmínek pro přípravu a realizaci stavby dle důvodové zprávy
4. doporučuje zastupitelstvu
souhlasit se změnami v budoucí nájemní smlouvě uzavřené dne 13. 6. 2001 mezi
společností D.A. Engineering s. r. o. a statutárním městem Olomouc dle důvodové zprávy.
5. doporučuje zastupitelstvu města schválit
zřízení bezúplatného věcného břemene obsahujícího právo průjezdu a právo vybudování
příjezdových ramp na částech pozemků parc. č. 125/9 ost. pl. o výměře 1032m2, parc. č.
125/6 ost. pl. o výměře 496 m2, parc. č. 125/20 ost. pl. o výměře 47 m2, parc. č. 125/2 ost.
pl. o výměře 865 m2 a parc. č. 105/1 ost. pl. o výměře 1 m2, vše v k.ú. Olomouc - město ve
prospěch společnosti D.A. Engineering s. r. o.
6. doporučuje zastupitelstvu města schválit
zřízení bezúplatného věcného břemene obsahujícího právo zřízení a provozování
podzemních parkovacích stání na částech pozemků parc. č. 104/1 ost,. pl. o výměře 1032
m2, parc. č. 105/50 ost. pl. o výměře 969 m2, parc. č. 125/6 ost. pl. o výměře 741 m2 a parc.
č. 125/2 ost. pl. o výměře 58 m2, vše v k. ú. Olomouc - město ve prospěch společnosti D.A.
Engineering s. r. o. za podmínky bezúplatného užívání 25 parkovacích stání pro potřeby
Statutárního města Olomouc po dobu životnosti stavby
Předložil:

17

Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora

Hodnocení Komplexního součinnostního programu prevence
kriminality a sociální patologie „Naše město“ za rok 2001

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

Program prevence kriminality 2002 - žádost o.s.Caduceus a
MPO

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
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2. vyhovuje
žádosti o.s.Caduceus o uvolnění části finančních prostředků z rozpočtu Statutárního města
Olomouce určených na realizaci dílčího projektu programu prevence kriminality pro rok 2002
dle bodu 1 důvodové zprávy
3. ukládá
uzavřít smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku dle bodu 1 důvodové zprávy
T: 12.3.2002
O: Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora
Předložil:
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Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora

Analýza bezpečnostní situace ve městě Olomouci za rok 2001

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. ukládá
předložit RMO zprávu o spáchaných přestupcích a činnosti přestupkové komise za rok 2001
T: 12.3.2002
O: vedoucí odboru správy
Předložil:
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Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora

Festival Visegrádské 4

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. ukládá
postupovat ve smyslu důvodové zprávy a informovat RMO
T: 23.4.2002
O: vedoucí odboru vnějších vztahů a informací
Předložil:
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Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora

Označení historických míst

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
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2. ukládá
postupovat ve smyslu důvodové zprávy a informovat RMO
T: 23.4.2002
O: vedoucí odboru vnějších vztahů a informací
3. schvaluje
redakční radu dle důvodové zprávy
4. ukládá
redakční radě zahájit práce na materiálu ve smyslu důvodové zprávy, za redakční radu
zodpovídá Mgr. Irena Marie Kubešová
T: ihned
O: vedoucí odboru vnějších vztahů a informací
5. zařazuje
částku dle důvodové zprávy do soupisu nekrytých požadavků pro rok 2002
Předložil:
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Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora

Veřejné osvětlení - akce r. 2002

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
seznam akcí k realizaci v roce 2002 v lokalitách Rybniční ulice, Legionářská ulice, Polská
ulice, ulice Na Luhu, Droždín - zahrádky a ulice Jánského dle bodu A) 1, 2; B) 3a; C) 5, 6,
10 důvodové zprávy
3. ukládá
realizovat akce dle bodu 2 usnesení
T: 18.6.2002
O: vedoucí odboru investic
Předložil:
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Látal Jan, Ing., náměstek primátora

Zastávky MHD - akce rok 2002

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
seznam akcí k realizaci v roce 2002 dle bodu B) 1 důvodové zprávy
Předložil:

Látal Jan, Ing., náměstek primátora
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Drobné akce - úpravy komunikací r. 2002

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
přípravu a realizaci akcí dle bodů 1, 2, 3, 12, 19, 20, 21(mimo parkoviště), 26, 34 dle
předložené důvodové zprávy
3. ukládá
odboru investic zahájit přípravu a realizaci drobných akcí dle schváleného seznamu
T: 18.6.2002
O: vedoucí odboru investic
Předložil:
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Látal Jan, Ing., náměstek primátora

Polská ulice - oprava komunikace

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
harmonogram výstavby a způsob financování výstavby akce dle bodu 4 a 6 důvodové
zprávy
Předložil:
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Látal Jan, Ing., náměstek primátora

Stav požární ochrany organizací města v roce 2001

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu o stavu požární ochrany u organizací SMO za rok 2001
2. ukládá
zabezpečit podklady pro vyhodnocení a zpracování zprávy pro RMO u organizací SMO
T: prosinec 2002
O: vedoucí odboru ochrany
3. ukládá
vyhodnotit podklady a zpracovat zprávu pro RMO o stavu požární ochrany u organizací
SMO za rok 2002
T: březen 2003
O: vedoucí odboru ochrany
Předložil:

Látal Jan, Ing., náměstek primátora
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Průmyslová zóna Šlechtitelů

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
postup řešení dle důvodové zprávy
3. ukládá
ved. odboru investic, ved. odboru majetkoprávního a ved.odboru životního prostředí
spolupracovat s ved. odd. hospodářského rozvoje tak, aby byl zajištěn harmonogram
přípravy zóny dle důvodové zprávy
T: ihned
O: vedoucí odboru investic
vedoucí majetkoprávního odboru
vedoucí odboru životního prostředí
4. ukládá
informovat RMO o dalším vývoji projektu v návaznosti na mimorozpočtové finanční zdroje
T: 26.3.2002
O: vedoucí odd. hospodářského rozvoje
5. souhlasí
s podmínkami pro vstup investorů do průmyslové zóny Šlechtitelů dle bodu 3 upravené
důvodové zprávy
6. ukládá
předložit podmínky pro vstup investorů do průmyslové zóny Šlechtitelů ke schválení ZMO
T: zasedání ZMO
O: Horák Pavel, Ing., náměstek primátora
7. doporučuje zastupitelstvu
podmínky pro vstup investorů do průmyslové zóny Šlechtitelů schválit
Předložil:
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Horák Pavel, Ing., náměstek primátora

Podnikatel roku

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou upravenou důvodovou zprávu
2. souhlasí
s vyhlášením soutěže za podmínek uvedených v upraveném statutu soutěže
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3. ukládá
předložit upravený statut soutěže Zastupitelstvu města Olomouce na jeho nejbližším
zasedání dne 1.3.2002
T: březen 2002
O: Horák Pavel, Ing., náměstek primátora
4. ukládá
zajistit plnění postupů dle upravené důvodové zprávy
T: trvale
O: vedoucí odd. hospodářského rozvoje
Předložil:
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Horák Pavel, Ing., náměstek primátora

Fond hospodářského rozvoje

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou upravenou důvodovou zprávu
2. souhlasí
s návrhem čerpání z Fondu hospodářského rozvoje
3. doporučuje zastupitelstvu města schválit
navržené čerpání z Fondu hospodářského rozvoje
Předložil:
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Horák Pavel, Ing., náměstek primátora

Pavelčákova 21

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou upravenou důvodovou zprávu
2. schvaluje
rozpočtovou změnu dle upravené důvodové zprávy
Předložil:
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Horák Pavel, Ing., náměstek primátora

Zpráva kontrolního výboru ZMO

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou informaci z kontroly kontrolního výboru ZMO
Předložil:

Tesařík Martin, Ing., primátor města
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Plán kontrolní činnosti na rok 2002

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
plán činnosti na rok 2002 podle upravené přílohy č. 1 důvodové zprávy
Předložil:
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Tesařík Martin, Ing., primátor města

Žádost f. Bumerang kontakt s.r.o.

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. nevyhovuje
žádosti f. Bumerang kontakt s.r.o.
Předložil:
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Látal Jan, Ing., náměstek primátora

Organizační záležitosti

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
v souladu s ustanovením § 102 odstavce 2, písmeno j) zákona č. 128/2002 Sb., o obcích, v
platném znění organizační změny v odboru koncepce a rozvoje Magistrátu města Olomouce
dle důvodové zprávy s účinností od 1. 3. 2002
Předložil:
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Večeř Jan, Bc., tajemník

Vyhodnocení smluvního vztahu se SNO, a.s.

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. ukládá
dopracovat Smlouvu o obstarání nemovitostí a výkonu dalších práv a povinností vlastníka a
předložit ji RMO
T: 12.3.2002
O: ředitel Správy nemovitostí Olomouc, a.s.
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Předložil:
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Horák Pavel, Ing., náměstek primátora

Vyhodnocení činnosti letiště za rok 2001

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. ukládá
dopracovat předloženou zprávu dle diskuse
T: 26.3.2002
O: Večeř Jan, Bc., tajemník
Předložil:
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Večeř Jan, Bc., tajemník

MERA - CZECH, a.s. v likvidaci

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
ústní informaci o MERA - CZECH, a.s. v likvidaci
Předložil:
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Horák Pavel, Ing., náměstek primátora

Fond rozvoje bydlení

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. souhlasí
s udělením výjimek dle důvodové zprávy
3. souhlasí
s poskytnutím účelových úvěrů 11. kola dle tabulky
4. ukládá
předložit žádosti žadatelů o úvěr z klasického Fondu rozvoje bydlení města Olomouce ke
schválení Zastupitelstvu města Olomouce
T: nejbližší zasedání ZMO
O: Horák Pavel, Ing., náměstek primátora
5. doporučuje
Zastupitelstvu města Olomouce schválit udělení výjimek z vyhlášky č. 6/1999 o FRB
6. doporučuje
Zastupitelstvu města Olomouce schválit poskytnutí účelových úvěrů z Fondu rozvoje bydlení
města Olomouce
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Předložil:
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Horák Pavel, Ing., náměstek primátora

Fond rozvoje bydlení (žádost pí Snášelové)

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. vyhovuje žádosti
Silvie Snášelové o rovnoměrné splátky úvěru dle důvodové zprávy
Předložil:
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Horák Pavel, Ing., náměstek primátora

Povolení vjezdu do pěší zóny

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2. schvaluje
vydání dlouhodobých povolení vjezdu do pěší zóny dle upravené přílohy č. 1
3. promíjí
poplatek za povolení vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí města dle
vyhlášky č. 19/1998 následujícím žadatelům:
1) TV Morava, žádost č. 166, 1 ks přen.
2) UP Olomouc, žádost č. 167, 2 SPZ - 50 % poplatek
3) Česká televize Olomouc, žádost č. 168, 1 SPZ
4) Správa lesů města Olomouce, žádost č. 173, 1 SPZ
5) Hřbitovy města Olomouce, žádost č. 174, 1 přen.
Předložil:
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Tesařík Martin, Ing., primátor města

Přísedící okresního soudu

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. doporučuje zastupitelstvu zvolit
12 přísedících Okresního soudu v Olomouci pro funkční období 2002 - 2006 dle důvodové
zprávy
Předložil:

Tesařík Martin, Ing., primátor města
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Moravské divadlo Olomouc

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
variantu č. II. týkající se obsazení funkce ředitele Moravského divadla Olomouc (tj. vypsání
výběrového řízení)
3. schvaluje
podmínky výběrového řízení dle důvodové zprávy
4. ukládá
vypsat výběrové řízení
T: 12.3.2002
O: vedoucí odboru vnějších vztahů a informací
5. ukládá
zajistit organizaci výběrového řízení
T: 26.3.2002
O: vedoucí odboru vnějších vztahů a informací
6. ukládá
předložit návrh členů výběrové komise
T: 26.3.2002
O: vedoucí odboru vnějších vztahů a informací
7. ukládá
informovat ředitele Moravského divadla o výsledcích jednání RMO
T: 12.3.2002
O: Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora
Předložil:
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Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora

Rozhodnutí jediného akcionáře Výstaviště Flora Olomouc, a.s.

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. schvaluje
rozhodnutí jediného akcionáře akciové společnosti Výstaviště Flora Olomouc
3. ukládá
vydat rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady dle příloh 1 a 2.
T: 12.3.2002
O: Tesařík Martin, Ing., primátor města
Předložil:

Ščudlík Svatopluk, Mgr., člen rady města
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Žádost o prominutí poplatku

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou žádost Arcidiecézní charity Olomouc o prominutí poplatku za užívání veřejného
prostranství
2. souhlasí
s prominutím poplatku za užívání veřejného prostranství Arcidiecézní charitě Olomouc dle
důvodové zprávy
Předložil:
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Horák Pavel, Ing., náměstek primátora

Program regenerace MPR

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2. souhlasí
s návrhem na alokaci státní dotace z Programu regenerace MPR dle upravené důvodové
zprávy
3. doporučuje zastupitelstvu
schválit finanční příspěvky města soukromým a církevním subjektům dle upravené důvodové
zprávy
4. ukládá
zajistit zpracování souhrnných přehledů MK ČR pro objekty ve vlastnictví města
T: 9.4.2002
O: ředitel Správy nemovitostí Olomouc, a.s.
5. ukládá
předložit program regenerace MPR pro rok 2002 ZMO dne 1.3.2002
T: nejbližší zasedání ZMO
O: Horák Pavel, Ing., náměstek primátora
Předložil:
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Horák Pavel, Ing., náměstek primátora

Pořízení změny ÚPnSÚ Olomouc č. VIII - revokace usnesení
ZMO ze dne 13.12.2001, bod 11

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu v předloženém znění
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2. ukládá
předložit na zasedání ZMO dne 1.3. 2002 návrh revokace usnesení ZMO ze dne 13.12.2001,
bod 11- pořízení změny ÚPnSÚ Olomouc č.VIII
T: březen 2002
O: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
3. doporučuje zastupitelstvu města schválit
revokaci usnesení ZMO ze dne 13.12.2001, bod 11 v předloženém znění
Předložil:
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Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora

Hřbitov Neředín - oplocení tř.Míru - hřbitov

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. ukládá
zajistit demolici kritické části oplocení a její náhradu provizorním pletivovým oplocením
T: 18.6.2002
O: ředitel Hřbitovů města Olomouce
Předložil:
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Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora

Žádost UP Olomouc o příspěvek na úhradu cestovních nákladů

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou upravenou důvodovou zprávu
2. schvaluje
příspěvek na úhradu cestovních nákladů dle upravené důvodové zprávy
Předložil:
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Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora

Delegování zástupce města

Rada města Olomouce po projednání:
1. souhlasí
s delegováním zástupce města na členské schůze družstev
a) Bytové družstvo Olomouc - Jiráskova - Ing.Pavel Horák
náhradník - Ing.Jaromír Czmero
b) Bytové družstvo Olomouc - Jižní
- Ing.Pavel Horák
náhradník - Ing.Jaromír Czmero
2. doporučuje
Zastupitelstvu města Olomouce schválit delegování zástupců města dle bodu 1 usnesení
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Předložil:

50

Horák Pavel, Ing., náměstek primátora

Nemocnice Řepčín

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. ukládá
jednat v duchu důvodové zprávy se zástupci Olomouckého kraje a o výsledcích informovat
RMO
T: 12.3.2002
O: Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora
Vomáčka Jaroslav, MUDr., člen rady města
Předložil:
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Vomáčka Jaroslav, MUDr., člen rady města
Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora

Různé - návrh novely vyhlášky č. 4/2001

Rada města Olomouce po projednání:
1. ukládá
připravit návrh novely vyhlášky č. 4/2001, který bude zohledňovat úlevy z poplatků za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů na území města Olomouce
T: 26.3.2002
O: vedoucí ekonomického odboru
vedoucí odboru životního prostředí
Předložil:

Petřík Miroslav, člen rady města

Ing. Martin Tesařík
primátor města Olomouce

Ing. Pavel Horák
náměstek primátora
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