USNESENÍ
z 82. schůze Rady města Olomouce, konané dne 12.3.2002
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Kontrola usnesení

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
informace o plnění usnesení k termínu 12.3.2002
2. prodlužuje
termíny plnění usnesení dle upravené důvodové zprávy
Předložil:
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Tesařík Martin, Ing., primátor města

Majetkoprávní záležitosti + dodatek

Rada města Olomouce po projednání:
1. schvaluje
1. zveřejnění přidělení místa pro stánkový prodej a prodej grilovaných kuřat předem
určenému zájemci panu Richardu Maňáskovi - lokalita ul. malá tř. Svobody - prodej zeleniny
a ovoce dle důvodové zprávy bod I. 1)
2. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 97/1 ostatní plocha o výměře 6,5
m2 v k.ú. Pavlovičky předem určenému zájemci paní Anně Lošťákové dle důvodové zprávy
bod I. 2)
3. zveřejnění úplatného pronájmu části NP - Dolní nám. č. 1 - 1,5 m2 předem určenému
zájemci společnosti KB a. s. dle doplněné důvodové zprávy bod I. 3)
4. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 469 orná půda o výměře 130 m2 k. ú. Neředín
panu Rostislavovi Bednaříkovi dle důvodové zprávy bod II. A) 1)
5. úplatný pronájem pozemku parc. č. 787/3 zastavěná plocha o výměře 36 m2 v k. ú.
Slavonín panu Josefu Švihelovi dle důvodové zprávy bod II. A) 2)
6. úplatný pronájem pozemků parc. č. 1721/11 orná půda o výměře 7 955 m2, parc. č.
1722/1 orná půda o výměře 17 429 m2, parc. č. 1723/1 orná půda o výměře 34 913 m2,
parc. č. 1724/1 ost. plocha o výměře 923 m2, parc. č. 1725/1 ost. plocha o výměře 1 007 m2,
parc. č. 1726/1 orná půda o výměře 41 155 m2, vše k. ú. Holice Výzkumnému ústavu
rostlinné výroby Praha - Ruzyně na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou k 1. 10.
běžného roku dle důvodové zprávy bod II. A) 3)
7. úplatný pronájem 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 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 důvodové zprávy bod II. A) 5)
8. úplatný pronájem části pozemku parc.č. 48 ostatní plocha o výměře 55 m2 v k.ú. Holice
panu Pavlu Vítkovi dle důvodové zprávy bod II. A) 6)
9. úplatný pronájem NP - garáž Čajkovského - 19 m2 panu Miroslavu Petříkovi dle důvodové
zprávy bod II. B) 2)
10. úplatný pronájem NP- Horní nám. 5 - 172 m2 JUDr. Vlastě Audyové při nájemném
1 800,-, 650,-, 400,- Kč/m2/rok od 1. 1. 2003 dle důvodové zprávy bod II. B) 4)
11. úplatný pronájem pozemku parc. č. 291/1 orná půda o výměře 487 m2 v k.ú. Nemilany
manželům Robertovi a Ivaně Tomigovým dle důvodové zprávy bod IV. 1)
12. nabytí plynárenského zařízení do majetku statutárního města Olomouce od
Severomoravské plynárenské a.s. a to na základě protokolu o předání odběrního plynového
zařízení, který nahrazuje smlouvu darovací dle důvodové zprávy bod IV. 7)
13. uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na infrastrukturní stavbu mezi statutárním
městem Olomouc a MUDr. Roman Havlík, Fischerova 28, 772 00 Olomouc, MUDr. Ilona
Havlíková, Fischerova 28, 772 00 Olomouc, MUDr. Joseph Sheety, Poupětova 1132/7,
Olomouc a MUDr. Renata Sheetyová, Poupětova 1132/7, Olomouc dle důvodové zprávy bod
IV. 8)
14. vykrytí částky ve výši 62 000,- Kč z rezervy k dispozici dle důvodové zprávy bod IV. 9)
15. vykrytí částky ve výši 1. 000.000,- Kč z rezervy k dispozici dle důvodové zprávy bod IV.
10)
16. nájemné za pronájem veřejných vodovodů a kanalizací na r. 2002 ve výši 65,442.000,Kč dle důvodové zprávy bod IV. 12)
17. zveřejnění úplatného pronájmu NP - Hynaisova 34/10 - 360 m2 - podkrovní archiv
předem určenému zájemci společnosti DSO a. s. - v likvidaci dle důvodové zprávy bod I. 4)
18. zřízení práva přístupu k ostatnímu stavebnímu objektu na pozemku parc. č. st. 85/2 (dle
GP) domem č. p. 507, jakož i dvorní částí pozemku p. č. 85/1 ( dle GP) pro pana
MUDr. Mgr. Ivana Langera po dobu oprav dle důvodové zprávy bod II. A) 8)
19. pravidlo o výši nájemného při pronájmu pozemků za účelem umístění billboardů o
rozměrech 10 - 13 m2 reklamní plochy na 10 000,- Kč/jednostranný billboard/rok a 15 000,Kč/oboustranný billboard/rok dle důvodové zprávy bod IV. 4)
2. nevyhovuje žádosti
1. paní Marcely Šafranové o úplatný pronájem části pozemku parc. č. 18 ost. pl. o výměře
35 m2 v k. ú. Týneček dle důvodové zprávy bod II. A) 4)
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2. společnosti LUMA nova s. r. o. o úplatný pronájem 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 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 dle důvodové zprávy bod II. A) 5)
3. pana Ing. Jana Polcra o snížení nájemného v NP Masarykova 19 dle důvodové zprávy
bod II. B) 9)
3. souhlasí
1. se změnou účelu nájmu pozemků parc. č. 622 zast. pl. a nádvoří o výměře 1 548 m2,
parc. č. 875/6 ost. pl. o výměře 179 m 2 a parc. č. 875/10 ost. pl. o výměře 173 m2, vše v
k. ú. Nová Ulice Okresnímu úřadu dle důvodové zprávy bod II. A) 7)
2. se snížením pronajaté plochy pozemku parc. č. 875/10 ost. pl. v k.ú. Nová Ulice z 5 250
m2 na 65 m2, tj. část pozemku navazující na pozemek parc. č. 875/6 dle důvodové zprávy
bod II. A) 7)
3. s tím, že po zániku Okresního úřadu Olomouc přejde nájemní smlouva se stejně
vymezenými právy a povinnosti na organizační složku státu nebo státní organizaci, na kterou
bude převedena příslušnost hospodařit s budovou č. p. 1191 dle důvodové zprávy bod II. A)
7)
4. s odpuštěním dlužného nájemného ve výši 18 156,- Kč občanskému sdružení KLUB
FEMINA v NP - MŠ Dělnická dle důvodové zprávy bod II. B) 3)
5. se stavebními úpravami v nebytovém prostoru Náves Svobody 41 a Litovelská 1, které
spočívají v napojení datového uzlu na samostatný přívod elektrické energie a na
slaboproudé telefonní rozvody a souhlasí s odepisováním technického zhodnocení
pronajatého majetku v účetnictví nájemce dle důvodové zprávy bod II. B) 5)
6. se změnou účelu nájmu v NP Dolní náměstí 30 z prodejny s mobilními telefony na prodej
sudového a lahvového vína dle důvodové zprávy bod II. B) 6)
7. s rozšířením účelu nájmu v NP tř. Svobody 27 o sběrnu zakázek polygrafických prací a
výroby razítek, prodej merkantilních výrobků tiskárny a kopírovací služby dle důvodové
zprávy bod II. B) 7)
8. s rozšířením účelu nájmu v NP Opletalova 1 - prodejna parfumerie - 67,60 m2 o prodej
novin, časopisů, tabákových výrobků a upomínkových předmětů se sazbou nájmu
2.250,- Kč /m2/rok dle důvodové zprávy bod II. B) 8)
9. se změnou výpovědní lhůty tak, aby bylo zajištěno dokončení školního roku, tedy v
termínu vždy k 30.6. běžného nebo následujícího roku dle důvodové zprávy bod II. B) 10)
10. s pronájmem třetím osobám části nebytových prostor ke vzdělávacím činnostem,
pořádání kurzů a seminářů v době, kdy nebudou využívány školou dle důvodové zprávy bod
II. B) 10)
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11. s pronájmem třetím osobám nevyužité kanceláře /kabinety/ za podmínky, že podnájemní
smlouva nebude uzavřena na dobu delší než 1 rok a nájemné nebude vyšší než stanovené v
nájemní smlouvě s tím, že konkrétní podnájemní smlouva musí být schválena Radou města
Olomouce dle důvodové zprávy bod II. B) 10)
12. s prodloužením podnájemní smlouvy v NP - nám. Republiky č. 1 pro pana Jaroslava
Ježka do 31. 12. 2006 dle důvodové zprávy bod II. B) 11)
13. se zařazením částky ve výši 62 000,- Kč do soupisu nekrytých požadavků na rozpočet
statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod IV. 9)
14. se zařazením částky 2. 000.000,- Kč do nekrytých požadavků na rozpočet statutárního
města Olomouce dle důvodové zprávy bod IV. 10)
15. s archeologickým průzkumem pro společnost D. A. Engineering s. r. o. dle důvodové
zprávy bod IV. 11)
4. revokuje
1. část usnesení RMO ze dne 25. 9. 2001, čís. spis. seznamu 4, bod III. 25) ve věci
úplatného pronájmu pozemku parc. č. 291/1 orná půda o výměře 482 m2 v k.ú. Nemilany
manželům Robertovi a Ivaně Tomigovým dle důvodové zprávy bod IV. 1)
2. část usnesení RMO ze dne 18.12.2001 čís. spis seznamu 2 bod II A ) ve věci výše
nájemného za úplatný pronájem pozemku parc.č. 735/16 zahrada o výměře 604m2 v k.ú.
Hodolany panu Kamilu Strážnickému a schvaluje nájemné ve výši 2,- Kč/m2/rok dle
důvodové zprávy bod IV. 2)
3. část usnesení RMO ze dne 6. 6. 2000 č. spis. seznamu 4 bod III. A) 1 ve věci snížení
výměry úplatného pronájmu části parc.č. 5/8 ost.pl. o výměře 15 m2 v k.ú. Nové Sady paní
Marii Luňáčkové a schvaluje úplatný pronájem části pozemku parc. č. 5/8 ost. pl. o výměře
4 m2 v k.ú. Nové Sady dle důvodové zprávy bod IV. 3)
4. usnesení RMO ze dne 26. 2. 2002, čís. spis. seznamu 2, bod II. B) 7) ve věci vypovězení
nájemní smlouvy uzavřené se společností BRAVO OBUV s. r. o. na NP - Horní nám. č. 18 prodejna obuvi - 101 m2 dle důvodové zprávy bod IV. 6)
5. část usnesení RMO ze dne 20. 11. 2001 čísl.. spis. seznamu 4 bod II. A) 10 ve věci výše
nájemného za úplatný pronájem části pozemku parc. č. 605 zast. pl. o výměře 15 m2 v k. ú.
Nová Ulice panu Radoslavu Chytrého - ARES a schvaluje nájemné ve výši 10 000,Kč/jednostranný billboard/rok dle důvodové zprávy bod IV. 4)
6. část usnesení RMO ze dne 4. 12. 2001, čís. spis. seznamu 3, bod IV) 9) ve věci výše
nájemného za úplatný pronájem části pozemku parc. č. 51/7 ost. pl. o celkové výměře
15 m2 v k. ú. Nové Sady panu Radoslavu Chytrému - ARES a schvaluje nájemné ve výši
10 000,- Kč/jednostranný billboard/rok dle důvodové zprávy bod IV. 5)
5. doporučuje zastupitelstvu města schválit
úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo umístění telekomunikační sítě na
pozemcích parc. č. 531 zast. pl. o výměře 43 m2, parc. č. 136/1 o výměře 2 255 m2, parc. č.
148/3 o výměře 4 867 m2 , parc. č. 599/1 o výměře 4 372 m2, parc. č. 601/1 o výměře 7 493
m2, parc. č. 602 o výměře 1 274 m2, parc. č. 603 o výměře 682 m2, parc. č. 604 o výměře
2 085 m2, parc. č. 605/9 o výměře 51 m2, parc. č. 600 o výměře 2 464 m2, parc. č. 150/3 o
výměře 31 601m2, parc. č. 155/1 o výměře 7 628 m2 a parc. č. 150/12 o výměře 1 865 m2,
vše ost. pl. v k. ú. Neředín ve prospěch společnosti ČESKÝ TELECOM, a. s. za podmínek -
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použití bezvýkopové technologie při přechodu přes komunikace a zapůjčení dvou optických
vláken statutárnímu městu Olomouc dle důvodové zprávy bod III. 1)
6. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti Ing. Břetislava Valenty o odprodej objektu č. 18 na letišti v Neředíně dle důvodové
zprávy bod III. 2)
7. ukládá
zajistit provedení opravy památníku dle varianty 1 do 23. 4. 2002 dle důvodové zprávy bod
IV. 9)
T: 23.4.2002
O: vedoucí majetkoprávního odboru
Předložil:
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Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora

Majetkoprávní záležitosti - pozemková agenda odboru investic

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. doporučuje zastupitelstvu města schválit
1. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení bezúplatného věcného břemene pro
kanalizaci v Topolanech ve prospěch Statutárního města Olomouc dle důvodové zprávy bod
č .3 a 4
2. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení úplatného věcného břemene pro uložení
potrubí CZT v Holici průmyslová zóna Šlechtitelů ve prospěch Dalkia Morava a.s. dle
důvodové zprávy bod č .1
3. revokuje
část svého usnesení RMO ze dne 12. 2. 2002, bod 3/1, číslo spisového seznamu 2.2 ve
věci uzavření smlouvy budoucí na věcné břemeno s ČR - Okresním úřadem Olomouc pro
kanalizaci v Hejčíně
4. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy s ČR - Okresním úřadem Olomouc pro kanalizaci v Hejčíně dle
důvodové zprávy bod č. 5
5. ukládá
předložit důvodovou zprávu na nejbližším zasedání ZMO
T: nejbližší zasedání ZMO
O: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
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
uzavření nájemní smlouvy na byt v domě P. Přichystala 62, Olomouc, velikosti 0+1, č.b. 6 s
Marií Voňkovou dle důvodové zprávy, bod 1
3. souhlasí
1. s prodloužením nájemních smluv na městské byty uzavřených na dobu určitou s:
PhDr. Krosesková Vlasta, U Letiště 4, Olomouc
Machátová Simona, U Letiště 10, Olomouc
Čapák Zdeněk, Trnkova 22, Olomouc
Žerníček Petr a Olga, Družební 9, Olomouc
Štembírková Věra a Oskar, Družební 13, Olomouc
Šmerdová Alena, Družební 13, Olomouc
Prof. Kučera Zdeněk, Havlíčkova 13, Olomouc
Okr.řed.policie ČR, U Letiště 4, Olomouc
Sontodinomo Michal, Vídeňská 7, Olomouc
Kleisl Pavel a Helena, Žerotínovo nám. 3, Olomouc
Soušková Jarmila, Černá cesta 3, Olomouc
Ing. Šiška Antonín, Stiborova 28, Olomouc
Trilč Patrik, U Letiště 2, Olomouc
Trúsik David a Eva, U Letiště 4, Olomouc
Ing. Schneider Karel a Běla, U Letiště 4, Olomouc
Skaličková Zdenka. Černá cesta 21, Olomouc
Kavalec Karel a Dita, Václava III. 16, Olomouc
Kučerová Ludmila, U Letiště 2, Olomouc
Kundrátová Růžena a Aleš, Wolkerova 46, Olomouc
Mestlová Dana, Tovární 21, Olomouc
Běhalová Eva, Kanadská 8, Olomouc
dle důvodové zprávy, bod 2a, 2b
2. s rozšířením nájemní smlouvy:
· Jany a Radima Sixtových, Fibichova 12, Olomouc o Josefa Hanáka, dle bodu 3a) důvodové
zprávy
· ing.Miloslava Kolomazníka, Wellnerova 23, Olomouc o Mgr.Ivu Orálkovou, dle bodu 3b)
důvodové zprávy
· Miroslavy a Petra Bazgerových, Pekařská 11/13, Olomouc o syna Miroslava Bazgera, dle
bodu 3c) důvodové zprávy
3. s prodloužením nájemních smluv na městské byty uzavřených na dobu určitou po
předchozí výměně bytu:
Vlasta Kadlecová, U Letiště 2, Olomouc
Jan a Zdenka Gáborovi, Vojanova 8, Olomouc
dle bodu 4 důvodové zprávy
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4. s uzavřením nových nájemních smluv z důvodu přechodu nájmu bytu:
Rudolf Trtil, Foerstrova 17, Olomouc
Martin Sabol, Vojanova 2, Olomouc
Libor Hammer, Dr. Nešpora 9, Olomouc
Jana Kupková, Černá cesta 41, Olomouc
dle bodu 5 důvodové zprávy
Předložil:
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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.10 v DPS na ul. Peškova 1 s paní Bohuslavou
Pavlíkovou, bytem Olomouc, Na Bystřičce 6
2. uzavření nájemní smlouvy na byt č.5 v DPS na ul.Přichystalova 68 s panem Jaromírem
Havlem a paní Danou Špiříkovou, bytem Olomouc, Božetěchova 3
3. ukládá
zástupci RMO v představenstvu SNO, a.s. uzavřít nájemní smlouvy
T: 21.5.2002
O: Horák Pavel, Ing., náměstek primátora
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. nevyhovuje
žádosti o přednostní přidělení bytu mimo pořadník panu Michaelu Menclovi, bytem
Hněvotín 9
3. ukládá
seznámit žadatele s usnesením RMO
T: 26.3.2002
O: vedoucí sociálně zdravotního odboru
Předložil:

Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora

7
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Nájmy bytů - poskytnutí bytu mimo pořadník

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. schvaluje
poskytnutí bytu mimo pořadník panu Josefu Šoltýsovi za podmínky uvolnění bytu Družební
4, Olomouc
3. ukládá
zástupci RMO v představenstvu SNO, a..s. vytipovat vhodný byt a podepsat nájemní
smlouvu
T: 21.5.2002
O: Horák Pavel, Ing., náměstek primátora
Předložil:

8

Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora

Prodej domů

Rada města Olomouce po projednání:
1. schvaluje
odklad splátek dle důvodové zprávy bod 1 str. 1
2. schvaluje
proinvestování II. poloviny kupní ceny před podpisem kupní smlouvy dle důvodové zprávy
bod 2 str. 1
3. ukládá
obeslat nájemníky domu Nálevkova 11 s návrhem kupních smluv dle důvodové zprávy bod 3
str. 1
T: 9.4.2002
O: vedoucí majetkoprávního odboru
4. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti pí Gruntové o snížení kupní ceny a trvá na původní kupní ceně dle důvodové zprávy
bod 4 str. 1, 2
5. schvaluje
vrácení II. poloviny kupní ceny dle důvodové zprávy bod 5 str. 2 a ukládá Ing.Horákovi, nám.
primátora zajistit vrácení II. poloviny kupní ceny na fond oprav spoluvlastníků domu
T: 26.3.2002
O: Horák Pavel, Ing., náměstek primátora
6. schvaluje
úhradu nákladů za bytové jednotky v majetku města dle důvodové zprávy bod 6 str. 2
7. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti spoluvlastníků domu Polská 70 dle důvodové zprávy bod 7 str. 2
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8. schvaluje
pozastavení prodeje bytu p. Chrapkovi v domě Václava III 14, 16 do soudního rozhodnutí dle
důvodové zprávy bod 8 str. 2
9. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej bytů oprávněnému nájemníkovi za kupní cenu podle vyhlášky č. 13/97 a 14/98 dle
důvodové zprávy bod 9 str. 3
10. schvaluje
uzavření kupních smluv dle důvodové zprávy bod 10 str. 3
11. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti p. Pacáka dle důvodové zprávy bod 13 str. 4
Předložil:

9

Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora

Rozpočtové změny

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 - „Výstavba přednádražního uzlu přednádraží ČD - II. etapa“

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. souhlasí
se zařazením částky 421 tis. Kč do soupisu nekrytých požadavků a s proplacením částky
z rezervy města Olomouce
Předložil:

Látal Jan, Ing., náměstek primátora

9
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Nekryté požadavky na rozpočet roku 2002

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
zařazení částek dle důvodové zprávy do soupisu nekrytých požadavků
Předložil:
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Horák Pavel, Ing., náměstek primátora

Pravidla pro poskytování nájmu bytů zvláštního určení

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. schvaluje
upravená Pravidla pro poskytování nájmu bytů zvláštního určení dle diskuse
3. ukládá
postupovat při poskytování nájmu bytů zvláštního určení dle důvodové zprávy
T: ihned
O: vedoucí sociálně zdravotního odboru
Předložil:

13

Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora

Návrh na poskytnutí finančních příspěvků z rozpočtu
Statutárního města Olomouce zdravotnickým subjektům

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2. schvaluje
poskytnutí finančních příspěvků dle upravené důvodové zprávy
3. ukládá
uzavřít smlouvu o poskytnutí finančních příspěvků dle důvodové zprávy a v souladu s
Pravidly pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Olomouce, schválenými
RMO dne 25.1.2000
T: 21.5.2002
O: vedoucí sociálně zdravotního odboru
Předložil:

Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora

10
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Krajské zdravotnické zařízení v Olomouci

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. schvaluje
zajištění studie na využití objektu odborem sociálně zdravotním MmOl ve spolupráci se
zdravotní komisí Rady Olomouckého kraje dle důvodové zprávy
3. schvaluje
zařazení částky ve výši 100 tis.Kč do soupisu nekrytých požadavků na rozpočet Statutárního
města Olomouce dle důvodové zprávy
Předložil:
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Vomáčka Jaroslav, MUDr., člen rady města
Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora

Žádost občanského sdružení Duševní zdraví o změnu účelu
užití poskytnutého finančního příspěvku z rozpočtu města
Olomouce v roce 2001

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. nevyhovuje
žádosti o.s.Duševní zdraví o změnu účelu užití poskytnutého finančního příspěvku z
rozpočtu města v roce 2001 ve smyslu důvodové zprávy
3. ukládá
informovat žadatele o přijatém usnesení
T: ihned
O: vedoucí sociálně zdravotního odboru
Předložil:
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Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora

Problematika čištění komunikací

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. ukládá
vyžádat stanovisko advokátní kanceláře Ritter-Šťastný k problematice povinnosti čištění
komunikací po spadu listí, ve smyslu vyhl. č. 104/1997 Sb., § 47
T: 21.5.2002
O: Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora
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3. ukládá
projednat financování celoročního čištění komunikací se zástupcem hejtmana
RNDr. I. Kosatíkem a informovat RMO o výsledcích jednání
T: 21.5.2002
O: Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora
Předložil:
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Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora

Příspěvky v oblasti životního prostředí

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou upravenou důvodovou zprávu
2. schvaluje
výši příspěvků dle upravené důvodové zprávy
3. ukládá
uzavřít smlouvy o poskytnutí finančních příspěvků dle upravené důvodové zprávy a v
souladu s Pravidly pro poskytování finančních prostředků z rozpočtu města Olomouce,
schválenými RMO dne 25.1.2000
T: 9.4.2002
O: Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora
Předložil:
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Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora
Andrš Pavel, MUDr., člen rady města

Granty v oblasti sportu a tělovýchovy

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. schvaluje
poskytnutí finančních příspěvků dle důvodové zprávy
3. ukládá
uzavřít dohody na poskytnutí finančních příspěvků dle důvodové zprávy v souladu s Pravidly
pro poskytování příspěvků z rozpočtu statutárního města Olomouce
T: 9.4.2002
O: Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora
4. schvaluje
zařazení žádosti TJ Lokomotiva Olomouc do seznamu nekrytých požadavků
T: ihned
O: Horák Pavel, Ing., náměstek primátora
Předložil:

Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora
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Zpráva o činnosti přestupkové komise za r. 2001

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
zprávu o činnosti přestupkové komise za r. 2001
Předložil:

20

Večeř Jan, Bc., tajemník

Koncepce rozvoje jednotek sborů dobrovolných hasičů (SDH)
města Olomouce

Rada města Olomouce po projednání:
1. schvaluje
koncepci zabezpečení činnosti jednotek SDH města Olomouce dle předložené důvodové
zprávy
2. ukládá
zajistit zpracování studie pro výstavbu víceúčelového objektu - požární zbrojnice v městské
části Chomoutov a předložit RMO
T: 24.9.2002
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje
vedoucí odboru ochrany
3. ukládá
zařadit částku 2,5 mil. Kč na pořízení požární automobilové cisterny v roce 2003 do návrhu
rozpočtu
T: 24.9.2002
O: vedoucí odboru investic
4. ukládá
prostřednictvím Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje požádat o státní dotaci
ve výši 2,5 mil. Kč na pořízení požární automobilové cisterny pro rok 2003
T: 24.9.2002
O: vedoucí odboru ochrany
Předložil:
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Látal Jan, Ing., náměstek primátora

Aktualizace Povodňového plánu města Olomouce

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
aktualizovaný Povodňový plán města Olomouce 2002
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3. odvolává
člena povodňové komise města p. Antonína Zívalu
4. jmenuje
člena povodňové komise města Ing. Jiřího Fryce
5. schvaluje
aktualizovaný statut Povodňové komise města Olomouce
6. bere na vědomí
informaci o povodňové situaci v měsících leden – únor 2002
7. ukládá
2 x ročně provádět aktualizaci Povodňového plánu města Olomouce s důrazem na kontrolu
platnosti kontaktních adres, tel. čísel a personálního obsazení
T: pololetně
O: vedoucí odboru ochrany
Předložil:
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Tesařík Martin, Ing., primátor města

Povodňové plány nemovitostí - III. etapa

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
výsledky II. etapy povodňových plánů nemovitostí dle bodu 1. důvodové zprávy
3. schvaluje
postup zpracování III. etapy povodňových plánů nemovitostí dle bodu 2. důvodové zprávy
4. schvaluje
navržené formuláře dle upravené přílohy č. 1, č. 2
5. ukládá
realizovat III. etapu povodňových plánů nemovitostí
T: 10.9.2002
O: vedoucí odboru ochrany
Předložil:
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Tesařík Martin, Ing., primátor města

Cyklostezky - akce v roce 2002

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
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2. ukládá
zahájit projekční práce na akce upravené důvodové zprávy část B a C
T: 23.4.2002
O: vedoucí odboru investic
3. ukládá
dořešit majetkoprávní vztahy pro akci dle bodu A.1 důvodové zprávy
T: 9.4.2002
O: vedoucí odboru investic
4. ukládá
předložit RMO návrh na realizaci akcí v roce 2002
T: 4.6.2002
O: vedoucí odboru investic
Předložil:
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Látal Jan, Ing., náměstek primátora

Denisova, Pekařská - stav přípravy

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
zařazení finančních prostředků na zpracování SO 302 - trolejové vedení ve výši 150 000,- Kč
do soupisu nekrytých požadavků
3. schvaluje
postup přípravy akce dle bodu C) důvodové zprávy
4. ukládá
ekonomickému odboru uvolnit finanční prostředky ve výši 150 000,- Kč z rezervy rozpočtu
města Olomouce
T: 26.3.2002
O: vedoucí ekonomického odboru
5. ukládá
odboru investic zpracování dokumentace na SO 302 trolejové vedení dle důvodové zprávy
T: 18.6.2002
O: vedoucí odboru investic
6. ukládá
zástupci RMO v představenstvu DPMO a.s. zajistit zahájení jednání o věcných břemenech
dle DZ bod C/3
T: dle důvodové zprávy
O: Ščudlík Svatopluk, Mgr., člen rady města
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7. ukládá
ve spolupráci s DPMO,a.s. zpracovat a předložit návrh financování investiční akce dle
důvodové zprávy a předložit RMO
T: 18.6.2002
O: vedoucí odboru investic
Předložil:
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Látal Jan, Ing., náměstek primátora

Plán akcí z nájemného SMV, a.s. - rok 2002

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
změnu plánu SMV, a.s.na rok 2002 dle důvodové zprávy
Předložil:
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Látal Jan, Ing., náměstek primátora

Horní náměstí - postup prací

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. ukládá
postupovat ve věci reklamace osvětlení na Horním náměstí v souladu se smluvním vztahem
T: 26.3.2002
O: vedoucí odboru investic
Předložil:
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Látal Jan, Ing., náměstek primátora

IDOS - smlouvy s obcemi na r. 2002

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
obecné znění smluv o zajištění dopravní obslužnosti v rámci IDOS a o poskytnutí příspěvku
na pokrytí ztráty dopravců, uzavírané mezi Statutárním městem Olomoucí a obcemi,
začleněnými do IDOS
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3. ukládá
podepsat smlouvy s jednotlivými obcemi dle důvodové zprávy
T: 26.3.2002
O: Látal Jan, Ing., náměstek primátora
Předložil:
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Látal Jan, Ing., náměstek primátora

Dopravní obslužnost obchodních center

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. ukládá
odboru dopravy zajistit zpracování metodického postupu a zásad spolufinancování dopravní
obslužnosti obchodních center.
T: 23.4.2002
O: vedoucí odboru dopravy
Předložil:
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Látal Jan, Ing., náměstek primátora

Autobusové zastávky Keplerova - Průmyslová

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. souhlasí
s postupem řešení dle bodu 5 důvodové zprávy
3. ukládá
zajistit plnění úkolů dle bodu 5 důvodové zprávy
T: 26.3.2002
O: vedoucí odboru investic
vedoucí odboru dopravy
vedoucí odd. hospodářského rozvoje
Předložil:
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Látal Jan, Ing., náměstek primátora

Žádosti o umístění předzahrádek

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
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2. schvaluje
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení ORFEUS v ulici
Ostružnická č. 22, Olomouc, v rozsahu 20,25 m2 pro žadatelku p. Jarmilu Theimerovou,
Bělkovice - Lašťany 39, 783 15, na dobu od 21. 4. do 15. 9. 2002
3. schvaluje
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení BISTRO U VALOUCHA v
ulici Zeyerova 14, 772 00 Olomouc, v rozsahu 18 m2 pro žadatele p. Jaroslava Valoucha,
Zeyerova 14, 772 00 Olomouc, na dobu od 1. 4. do 15. 9. 2002
4. schvaluje
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení Restaurace „U SEDLÁKŮ“
v ulici Uhelná č. 17, Olomouc, v rozsahu 18,6 m2 pro žadatele p. Aleše Jakubce, Výšovice
69, 798 09 Vřesovice, na dobu od 1. 4. do 1. 10. 2002
5. schvaluje
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení TRATORIE v ul. Tř.
Svobody 24, Olomouc, v rozsahu 24 m2 pro žadatele p. Jiřího Doležílka, Dlouhá 38, 772 00
Olomouc, na dobu od 1. 5. do 30. 9. 2002
6. schvaluje
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení Bar JANA v ulici
Masarykova č. 15, Olomouc, v rozsahu 27 m2 pro žadatele f. BERTOLDI spol. s r.o.,
Masarykova 15, 772 00 Olomouc, na dobu od 20. 4. do 30. 9. 2002 – 2003
7. schvaluje
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení ZENIT v ulici Dr. Nedvěda
č. 2, Olomouc, v rozsahu 25 m2 pro žadatele p. Bohuslava Romsyho, Polská 232/59, 779 00
Olomouc, na dobu od 1. 4. do 31. 10. 2002
8. schvaluje
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení MARCO POLO v ulici
Riegrova 21, Olomouc, v rozsahu 48 m2 pro žadatele f. Bertoldi, spol. s r.o., Masarykova
891/15, 772 00 Olomouc, na dobu od 20. 4. do 20. 10. 2002
9. schvaluje
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení Kavárna MAMKA v ulici
Kosmonautů 21, Olomouc, v rozsahu 36 m2 pro žadatelku p. Renatu Ištokovou, Trnkova 32,
779 00 Olomouc, na dobu od 20. 4. do 6. 10. 2002 a od 2. 5. do 5. 10. 2003
10. schvaluje
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení FAIR PLAY CLUB v ulici
Březinova 7, Olomouc, v rozsahu 30 m2 pro žadatele p. Vlastimila Myšáka, Lazecká 89, 772
00 Olomouc, na dobu od 1. 4. do 30. 9. 2002 – 2003
11. schvaluje
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení v ulici Riegrova 6,
Olomouc, v rozsahu 56 m2 pro žadatele p. Petra Doležela, Wolkerova 39/25, Olomouc, na
dobu od 15. 4. do 12. 10. 2002
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12. schvaluje
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení RESTAURANT
VALOUCH v ulici Kosmonautů č. 11, Olomouc, v rozsahu 57,76 m2 pro žadatele p.
Jaroslava Valoucha, Zeyerova 14, 772 00 Olomouc, na dobu od 1. 4. do 15. 9. 2002
Předložil:
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Látal Jan, Ing., náměstek primátora

DPMO - fakturace služeb městu

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

Investiční akce kanalizace - vodovod Týneček + veřejná část
přípojek - výběrová řízení, hospodářské smlouvy, realizace

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. ukládá
realizovat u investičních akcí navržená opatření dle bodu V/4 důvodové zprávy
T: trvale
O: vedoucí odboru investic
3. ukládá
ve spolupráci s odbornou firmou dopracovat důvodovou zprávu dle diskuse a předložit RMO
T: 21.5.2002
O: vedoucí odboru kontroly
Předložil:

33

Tesařík Martin, Ing., primátor města

Divadelní FLORA 2002

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
zařazení částky dle upravené důvodové zprávy do souboru nekrytých požadavků
3. schvaluje
vykrytí částky dle upravené důvodové zprávy z rezervy rozpočtu
Předložil:

Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora
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Koncepce předlažeb komunikací v MPR

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2. schvaluje
Koncepci předlažeb komunikací v MPR a jejím ochranném pásmu dle přílohy důvodové
zprávy
3. ukládá
provádět údržby komunikací v MPR a jejím ochranném pásmu v souladu se schválenou
Koncepcí předlažeb komunikací
T: průběžně
O: vedoucí odboru dopravy
Předložil:
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Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Procházka Vladimír, Ing. Bc., člen rady města

Kanalizace - generel odvodnění

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. schvaluje
pořízení Generelu odvodnění města Olomouce dle důvodové zprávy
3. schvaluje
ustavení pracovní skupiny pro koordinaci prací na Generelu odvodnění města Olomouce ve
struktuře dle důvodové zprávy
4. pověřuje
Ing. Czmera, nám. primátora pořízením Generelu odvodnění města Olomouce dle důvodové
zprávy
5. ukládá
vyzvat orgány a organizace dle důvodové zprávy k delegování zástupců do pracovní skupiny
pro koordinaci prací na Generelu odvodnění města Olomouce
T: 26.3.2002
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje
Předložil:

Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
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Parkoviště u krematoria

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. ukládá
dopracovat důvodovou zprávu dle diskuse v RMO a předložit RMO
T: 9.4.2002
O: vedoucí odboru investic
Předložil:
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Látal Jan, Ing., náměstek primátora

RARSM - vyhodnocení projektů

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. doporučuje
zástupci města v RARSM na jednání valné hromady schválit:
- výsledky hospodaření r. 2001
- upravený finanční plán na rok 2002
- plán činnosti na rok 2002
T: 26.3.2002
O: Tesařík Martin, Ing., primátor města
Předložil:
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Horák Pavel, Ing., náměstek primátora

Organizační záležitosti SLMO

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
výši měsíčního základního platu pro rok 2002 a roční odměny tak, jak je uvedeno v
důvodové zprávě
Předložil:
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Horák Pavel, Ing., náměstek primátora

Podpora třídění a minimalizace odpadů

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
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2. ukládá
realizovat navržená opatření dle bodu 1 důvodové zprávy
T: 18.6.2002
O: vedoucí odboru životního prostředí
ředitel Technických služeb města Olomouce, a.s.
3. ukládá
OŽP ve spolupráci s odbornými útvary MmOl zpracovat a RMO předložit projekt budování
lokalit pro umístění nádob na separovaný sběr odpadů ve smyslu bodu 2 důvodové zprávy
T: 23.4.2002
O: vedoucí odboru životního prostředí
Předložil:
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Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora

Fond rozvoje bydlení

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. zamítá
žádosti p. Ladislava Čuriho, p. Jaroslava Čuriho a p. Roberta Čuriho podané Romským
kulturním sdružením mládeže o možnost odpracování dlužných částek z úvěrů z Fondu
rozvoje bydlení a Povodňového fondu formou výkonu práce - ručních výkopových prací dle
důvodové zprávy
Předložil:
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Horák Pavel, Ing., náměstek primátora

MERA-CZECH, a.s.v likvidaci - komplexní zpráva

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

Dokončení výstavby bytového domu

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2. pověřuje
Správu nemovitostí Olomouc, a.s. inženýrskou činností stavby
3. schvaluje
postup dokončení investice s využitím zákona 199/94 Sb., § 49

22

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) Vojenské obranné zpravodajství, žádost č. 172/5, 1 ks přen.
4. schvaluje
přidělení bezplatných parkovacích karet dle upraveného odst. III. důvodové zprávy
Předložil:
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Tesařík Martin, Ing., primátor města

Malé projekty

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. souhlasí
s podporou projektů dle důvodové zprávy

Předložil:

45

Tesařík Martin, Ing., primátor města

Rozpracování usnesení z 21. zasedání ZMO, konaného dne
1.3.2002

Rada města Olomouce po projednání:
1. ukládá
k bodu 6, části 3 usnesení ZMO z 1.3.2002 – Majetkoprávní záležitosti - pozemková agenda
odboru investic:
- uzavřít smlouvy dle důvodové zprávy
T: 6.8.2002
O: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
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2. ukládá
k bodu 8, části 32 usnesení ZMO z 1.3.2002 - Prodej domů + dodatek:
- zpracovat a v termínu 23.3.2002 odeslat členům ZMO písemnou zprávu o činnosti pracovní
skupiny pro předložení návrhu na Koncepci prodeje domů
T: 26.3.2002
O: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
3. ukládá
k bodu 13, části 4 usnesení ZMO z 1.3.2002 - Regulační plán Sídliště Povel-Čtvrtky:
- pořídit čistopis RP Sídliště Povel-Čtvrtky v souladu s předchozími částmi usnesení ZMO,
dohodami s DOSS a stanoviskem nadřízeného orgánu územního plánování, předat ověřený
čistopis RP Sídliště Povel-Čtvrtky stavebnímu odboru Magistrátu města Olomouce a referátu
regionálního rozvoje Okresního úřadu
T: 2.7.2002
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje
4. ukládá
k bodu 13, části 4 usnesení ZMO z 1.3.2002 - Regulační plán Sídliště Povel-Čtvrtky:
- rozeslat schválenou závaznou část a schéma hlavního výkresu (B 2b) RP Sídliště Povel Čtvrtky dotčeným orgánům státní správy
T: 2.7.2002
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje
5. ukládá
k bodu 13, části 4 usnesení ZMO z 1.3.2002 - Regulační plán Sídliště Povel-Čtvrtky:
- zpracovat obecně závaznou vyhlášku města o závazné části RP Sídliště Povel - Čtvrtky a
předložit ji ke schválení ZMO
T: 2.7.2002
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje
6. ukládá
k diskusním vystoupením občanů k bodu 5 programu „Prodej domů“ na ZMO 1.3.2002:
- v termínu do 29.3.2002 písemně odpovědět Mgr. Evě Čečotkové dle přílohy č. 1 a
informovat RMO a v rámci kontroly usnesení nejbližší zasedání ZMO
T: 26.3.2002
O: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
7. ukládá
k diskusním vystoupením občanů k bodu 5 programu „Prodej domů na ZMO 1.3.2002“:
- v termínu do 29.3.2002 písemně odpovědět panu Janu Dohnalovi dle přílohy č. 2 a
informovat RMO a v rámci kontroly usnesení nejbližší zasedání ZMO
T: 26.3.2002
O: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
8. ukládá
k diskusním vystoupením občanů k bodu 5 programu „Prodej domů“ na ZMO 1.3.2002:
- v termínu do 29.3.2002 písemně odpovědět RNDr. Janu Jelínkovi dle přílohy č. 3 a
informovat RMO a v rámci kontroly usnesení nejbližší zasedání ZMO
T: 26.3.2002
O: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
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9. ukládá
k úkolům ze zápisu ZMO z 1.3.2002:
k bodu 3 programu „Výsledky hospodaření za r. 2001“ vypracovat komentář k plnění
investičních akcí (kde rozdíl mezi plánem a skutečností je vyšší než 20 %) za uplynulý rok a
předložit jej na nejbližší zasedání ZMO
T: 26.3.2002
O: Látal Jan, Ing., náměstek primátora
10. ukládá
k úkolům ze zápisu ZMO z 1.3.2002:
k bodu 4.1 „Majetkoprávní záležitosti“ doplnit vyjádření OKR v záležitosti směny pozemků
dle bodu 30 důvodové zprávy a písemně odpovědět ing. Markovi v termínu do 29.3.2002
T: 26.3.2002
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje
11. ukládá
k úkolům ze zápisu ZMO z 1.3.2002:
komisi pro program regenerace MPR a památky sledovat a ZMO informovat o péči
Památkového ústavu Olomouc o Sousoší Klanění sv. Tří Králů ( bod 4.1 „Majetkoprávní
záležitosti“, bod 84 důvodové zprávy)
T: trvale
O: Procházka Vladimír, Ing. Bc., člen rady města
12. ukládá
k úkolům ze zápisu ZMO z 1.3.2002:
k bodu 4.1 „Majetkoprávní záležitosti“ ( bod 85 důvodové zprávy) prověřit a písemně
odpovědět Mgr. Pátkovi v záležitosti komunikace - ul. Libušina v termínu do 29.3.2002
T: 26.3.2002
O: Látal Jan, Ing., náměstek primátora
Předložil:
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Tesařík Martin, Ing., primátor města

Příprava 22. zasedání ZMO

Rada města Olomouce po projednání:
1. stanovila
- termín konání 22. zasedání ZMO na 11.4.2002 od 9.oo hod.
- místo konání: aula právnické fakulty UP Olomouc
2. bere na vědomí
předběžný návrh programu dle upravené důvodové zprávy
Předložil:

Tesařík Martin, Ing., primátor města
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Změna v komisi RMO

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. odvolává
z komise Fondu rozvoje bydlení Ing. Stanislava Loserta na vlastní žádost
Předložil:
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Horák Pavel, Ing., náměstek primátora

Změny v KMČ

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. odvolává
člena KMČ Hejčín podle důvodové zprávy
3. jmenuje
členy KMČ Hejčín podle důvodové zprávy
Předložil:
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Petřík Miroslav, člen rady města

Prezentace města Olomouce

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. souhlasí
s účastí za město Olomouc dle doplněné důvodové zprávy
Předložil:
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Petřík Miroslav, člen rady města

Program „Oživení centra „- granty

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2. schvaluje
rozdělení grantů dle upravené důvodové zprávy
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3. ukládá
podepsat příslušné smlouvy
T: 26.3.2002
O: Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora
4. ukládá
OVVI zpracovat ve spolupráci s manažerem CR harmonogram programu „Oživení centra“
T: 9.4.2002
O: vedoucí odboru vnějších vztahů a informací
Předložil:

51

Petřík Miroslav, člen rady města

Zimní stadion

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. souhlasí
se záměrem pořízení a provozování in-line povrchu dle důvodové zprávy
3. schvaluje
zařazení finančních prostředků na pořízení in-line povrchu dle důvodové zprávy do soupisu
nekrytých požadavků
Předložil:
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Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora

Rekonstrukce komunikace ul. Polská - rozšíření objektové
skladby

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. ukládá
postupovat dle varianty B
T: 26.3.2002
O: vedoucí odboru investic
Předložil:

Látal Jan, Ing., náměstek primátora
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Výběr ekonomického SW MmOl

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
variantu a) dle důvodové zprávy
3. ukládá
podepsat smlouvu dle návrhu předloženého ve schválené nabídce
T: 9.4.2002
O: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
4. ukládá
oddělení MIS zahájit práce na realizaci zavedení nového ekonomického systému dle
schválené varianty
T: 9.4.2002
O: vedoucí oddělení MIS
Předložil:
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Horák Pavel, Ing., náměstek primátora

Vítání občánků

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. nesouhlasí
s návrhem spolupráce dle důvodové zprávy
Předložil:
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Petřík Miroslav, člen rady města

Různé - zahraniční služební cesta

Rada města Olomouce po projednání:
1. schvaluje
účast na zahraniční služební cestě do Itálie ve dnech 2. - 6. dubna 2002 dle ústní důvodové
zprávy
Předložil:

Procházka Vladimír, Ing. Bc., člen rady města

Ing. Martin Tesařík
primátor města Olomouce

Ing. Pavel Horák
náměstek primátora
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