USNESENÍ
z 84. schůze Rady města Olomouce, konané dne 9.4.2002
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Kontrola usnesení

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
informace o plnění usnesení k termínu 9.4.2002
2. prodlužuje
termíny plnění usnesení dle upravené důvodové zprávy
3. vypouští
ze sledování své usnesení ze dne 15.1.2002, bod 31, část 3, týkající se osvětlení kašen
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 paní Věře Svobodové - lokalita ul. 28. října - prodej sýrů a korbáčků dle
důvodové zprávy bod I. 1)
2. zveřejnění úplatného pronájmu části NP - hangárů na letišti v Olomouci Neředíně předem
určeným zájemcům panu Pavlu Kučerovi, panu Pavlu Jiříčkovi, JUDr. Bohuslavu Cahovi,
panu Miloslavu Látalovi a panu Zdeňku Pazderovi, společnosti TECHNOTRADE spol.
s r. o., Ing. Petru Kochtovi dle důvodové zprávy bod I. 3)
3. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 624/9 ost. pl. o výměře 6 m2 v k. ú. Hodolany
paní Marii Běhalové a úplatný pronájem části pozemku parc. č. 445/2 ost. pl. o výměře 6 m2
v k. ú. Nová Ulice paní Marii Vosolové dle důvodové zprávy bod II. A) 1)
4. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 808/1 ost. pl. o výměře 20 m2 v k.ú. Hodolany
manželům Pavlu a Jitce Šimšovým dle důvodové zprávy bod II. A) 2)
5. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 21/1 ost. pl. o výměře 28 762 m2 v k. ú. Lazce
Střední zemědělské škole Olomouc dle důvodové zprávy bod II. A) 4)
6. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 1959 ost. pl. o výměře 9 m2 v k. ú. Holice
společnosti OLMA, a. s. Olomouc dle důvodové zprávy bod II. A) 7)
7. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 109/1 zahrada o výměře 75 m2 v k. ú. Olomouc
- město paní Gabriele Sedlákové za podmínky umožnění přístupu statutárnímu městu
Olomouc pro práce související se zpracováním studie umělého vodního kanálu dle důvodové

zprávy bod II. A) 8)
8. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 480/3 ost. pl. o výměře 0, 5 m2 v k. ú. Neředín
panu Jaroslavu Melzrovi za podmínek OKR dle důvodové zprávy bod II. A) 9)
9. uzavření smlouvy o výpůjčce na pozemky parc.č.523 lesní pozemek, parc.č. 525 lesní
pozemek, parc.č.527 lesní pozemek, parc.č. 538 lesní pozemek, parc.č. 539 lesní pozemek,
parc.č. 540 lesní pozemek, parc.č. 701 ost.pl., parc.č. 702 ost.pl., parc.č. 703 ost.pl., parc.č.
704 ost.pl., parc.č. 705 ost.pl., parc.č. 706 ost.pl., parc.č. 707 ost.pl., parc.č. 708 ost.pl.,
parc.č. 709 lesní pozemek, parc.č. 711 lesní pozemek, parc.č. 712 lesní pozemek, parc.č.
713 lesní pozemek, parc.č. 713 ost.pl., parc.č. 714 ost.pl., parc.č. 715 ost.pl., parc.č. 716
ost.pl., parc.č. 717 ost.pl. a parc.č. 718 ost.pl., vše v k.ú. Skrbeň, obec Olomouc dle
důvodové zprávy bod II. A) 10)
10. úplatný pronájem části NP - hangárů na letišti v Olomouci Neředíně společnosti PREINVEST, spol. s r. o. a společnosti AUTOCENTRUM PŘEROV CZ, s. r. o. dle důvodové
zprávy bod II. B) 4)
11. úplatný pronájem garáže Vrchlického, 12 m2 panu Jiřímu Minaříkovi dle důvodové
zprávy bod II. B) 5)
12. úplatný pronájem prodejny holandských sýrů, sudových a lahvových vín, Horní náměstí
18 - 23 m2 paní Daně Vojáčkové za podmínky, že uhradí dluh po předchozím nájemci dle
důvodové zprávy bod II. B) 6)
13. úplatný pronájem garáže Za Poštou 2 - 18 m2 panu Ivo Petruňovi dle důvodové zprávy
bod II. B) 7)
14. úplatný pronájem NP - přístavba ZŠ Gorkého 39 o rozloze 159,55 m2 na pozemku parc.
č. 116 st. pl. v k. ú. Pavlovičky panu Markovi Matuškovi dle důvodové zprávy bod II. B) 8)
15. úplatný pronájem pozemku parc. č. 862/1 zahrada o výměře 39 004 m2 v k. ú. Slavonín
Českému zahrádkářskému svazu - osada Na Vyhlídce - Slavonín dle důvodové zprávy bod
III. 7)
16. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 207/14 orná půda o výměře 20 m2 v k. ú.
Hodolany panu Milanu Trávníčkovi a části pozemku parc. č. 207/14 orná půda o výměře
20 m2 v k.ú. Hodolany panu Ing. Jiřímu Zrníkovi dle důvodové zprávy bod III. 8)
17. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 449 st. pl. o výměře 60 m2 v k.ú.
Olomouc - město předem určeným zájemcům panu Josefu a Ing. Pavlovi Fritscherovým dle
důvodové zprávy bod III. 11)
18. úplatný pronájem části pozemku č. 75/135 ost. pl. o výměře 20 m2 v k. ú. Olomouc město společnosti Obchodní centrum Olomouc a. s. dle důvodové zprávy bod III. 12)
19. přidělení míst pro stánkový prodej a prodej grilovaných kuřat : 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 IV. 2)
20. uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na infrastrukturní stavby mezi statutárním
městem Olomouc a společností ARPRO, spol. s r.o. dle důvodové zprávy bod IV. 6)
21. úplatný pronájem NP - Tererovo nám. č. 3 - dříve prodejna a servis motorových vozidel 88 m2 panu Zbyňku Mikulkovi dle důvodové zprávy bod II. B) 2)
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2. nevyhovuje žádosti
1. pana Marka Schüllera o úplatný pronájem části pozemku parc. č. 624/17 ost. pl. o výměře
8 m2 v k. ú. Hodolany dle důvodové zprávy bod II. A) 5)
2. pana Rostislava Smutného o úplatný pronájem části pozemku parc. č. 875/1 ost. pl. o
výměře 16 m2 v k. ú. Nová Ulice dle důvodové zprávy bod II. A) 6)
3. pana JUDr. Leoše Viktorina a paní Pavlíny Grohmannové o úplatný pronájem pozemků
parc. č. 360/3 orná půda o výměře 595 m2, parc. č. 360/4 orná půda o výměře 588 m2 a
parc. č. 360/9 orná půda o výměře 250 m2, vše v k. ú. Týneček dle důvodové zprávy bod
III. 4)
4. manželů Ing. Jiřího a Aleny Havelkových o uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou
dle důvodové zprávy bod IV. 3)
5. pana Jana Marka o úplatný pronájem NP - Tererovo nám. č. 3 - dříve prodejna a servis
motorových vozidel - 88 m2 dle důvodové zprávy bod II. B) 2)
3. souhlasí
1. se změnou účelu nájmu na části pozemku parc. č. 1064 ost. pl. o výměře 60 m2 v k.ú.
Hodolany paní Janě Kobzové do 31. 8. 2002 dle důvodové zprávy bod II. A) 3)
2. se změnou účelu nájmu v NP Wolkerova 46 z drogerie na prodejnu potravin se sazbami
nájemného 700,- 350,- 250,- Kč/m2/rok dle důvodové zprávy bod II. B) 9)
3. s podnájmem na část NP Rožňavská 10 o rozloze 30 m2 pro pana Martina Skřičku za
podmínek stanovených v podnájemní smlouvě ze dne 29.3.2002 dle důvodové zprávy bod
II. B) 10)
4. s podnájmem na část NP Fischerova 4 o rozloze 16,20 m2 pro paní Šárku Žákovou za
podmínek stanovených v dohodě o společném užívání NP ze dne 21.3.2002 dle důvodové
zprávy bod II. B) 11)
5. se snížením sazby nájemného v NP Jilemnického 29, sklad - 20 m2 na 10,- Kč/m2/rok dle
důvodové zprávy bod II. B) 12)
6. se snížením sazby nájemného v NP Školní 1 (zprostředkovatelská kancelář)
na 1.150,400,- Kč/m2/rok dle důvodové zprávy bod II. B) 13)
7. se zrušením výpovědi z nájmu NP Komenského 1 - 169 m2 a s pokračováním
v původním nájemním vztahu dle důvodové zprávy bod II. B) 14)
8. s prodloužením termínu pro předložení pravomocného územního rozhodnutí v nájemní
smlouvě manželů Ing. Jiřího a Aleny Havelkových do 31. 12. 2002 dle důvodové zprávy bod
IV. 3)
9. s tím, že statutární město Olomouc po bezúplatném nabytí pozemků parc. č. 885/6 st. pl. o
výměře 29 m2, parc. č. 885/7 st. pl. o výměře 273 m2, par. č. 885/8 ost. pl. o výměře 4 262
m2, parc. č.885/14 ost. pl. o výměře 10 688 m2, parc. č. 885/15 ost. pl. o výměře 777 m2,
parc. č. 885/16 ost. pl. o výměře 924 m2, parc. č. 885/19 ost. pl. o výměře 189 m2, parc. č.
885/21 ost. pl. o výměře 390 m2, parc. č. 885/23 ost. pl. o výměře 1 098 m2, parc. č. 885/24
ost. pl. o výměře
6 231 m2, parc. č. 885/26 ost. pl. o výměře 796 m2, vše v k.ú. Holice u
Olomouce z vlastnictví ČR - SEMPRA Olomouc s.p. v likvidaci do vlastnictví statutárního
města Olomouce, zajistí jejich dlouhodobé užívání k sportovním účelům
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4. nesouhlasí
s přechodem podrobných odvodňovacích zařízení ve vlastnictví státu umístěných na
pozemcích ve vlastnictví statutárního města Olomouce do vlastnictví SmOl dle důvodové
zprávy bod IV. 7)
5. doporučuje zastupitelstvu města schválit
1. zřízení předkupního práva na sousoší Klanění sv. Tří Králů ve prospěch statutárního
města Olomouce dle ust. § 602 občanského zákoníku za stejných podmínek jako při prodeji
sousoší Klanění sv. Tří Králů ČR -Památkovému ústavu, tj. za kupní cenu ve výši 1.000,- Kč
dle důvodové zprávy bod III. 3)
2. odprodej části pozemku parc. č. 1064 ost. pl. o výměře 7 m2 v k. ú. Hodolany paní Janě
Kobzové za kupní cenu ve výši 4 220,- Kč dle důvodové zprávy bod III. 5)
3. bezúplatné zřízení věcného břemene obsahující právo vedení kanalizace a vodovodu na
pozemku parc. č. 1756 louka o výměře 4 459 m2 v k. ú. Lošov ve vlastnictví pana Jana
Johanese, manželů Jana a Dany Johanesových ve prospěch statutárního města Olomouce
dle důvodové zprávy bod III. 6)
4. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 207/14 orná půda
o výměře 20 m2 v k.ú. Hodolany s panem Milanem Trávníčkem a na část pozemku parc. č.
207/14 orná půda o výměře 20 m2 v k.ú. Hodolany s panem Ing. Jiřím Zrníkem při kupní
ceně ve výši 570,- Kč/m2 a za podmínky zbudování zpevněné obslužné komunikace dle
důvodové zprávy bod III. 8)
5. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení, vedení a vstupu za účelem
oprav optického kabelu na pozemcích parc. č. 148/4 o výměře 2 694 m2 a parc. č. 75/83
o výměře 8 784 m2, vše ost. pl. v k. ú. Olomouc - město ve prospěch společnosti
Metropolitní síť Olomouc, a. s. za podmínky bezúplatného zapůjčení dvou optických vláken
statutárnímu městu Olomouc pro budoucí předem nespecifikované potřeby propojení objektů
města Olomouce a za podmínky použití bezvýkopové technologie při přechodu přes
komunikace dle důvodové zprávy bod III. 10)
6. směnu pozemku p.č.1081/43 o výměře 5589 m2 orná půda v k. ú. Slavonín ve vlastnictví
ČR a správě PF za pozemky p.č.1070/58 o výměře 2067 m2, p.č.1130/25 o výměře 3614 m2
a p.č.1130/60 o výměře 2453 m2, vše orná půda v k. ú. Chválkovice ve vlastnictví
statutárního města Olomouce bez doplatku cenového rozdílu dle důvodové zprávy bod III.
13)
7. směnu pozemků p.č. 1835 o výměře 69 509 m2,orná půda v k.ú. Holice ve vlastnictví
Statutárního města Olomouc za pozemky p.č. 1843/49 o výměře 470 m2, p.č. 1843/52 o
výměře 5 940 m2 (část 3 228 m2), p.č. 1843/53 o výměře 330 m2, p.č. 1843/60 o výměře
7 560 m2 (část 2 643 m2), p.č.1843/81 o výměře 10 211 m2 (část 4 197 m2), p.č. 1843/83 o
výměře 28 436 m2 (část 8 719 m2), p.č. 1843/94 o výměře 10 647 (část 2 319), p.č. 1845/1
o výměře 982 m2, p.č. 1845/9 o výměře 4 548 m2, p.č. 1845/10 o výměře 4 608 m2, p.č.
1845/19 o výměře 7 522 m2, p.č. 1845/24 o výměře 7 820 m2, p.č. 1845/26 o výměře
11 196 m2, p.č. 1845/29 o výměře 4 663 m2, p.č. 1845/38 o výměře 1 376 m2, p.č. 1847/7 o
výměře 954 m2 (část 772 m2), p. č. 1847/11 o výměře 1 707 m2, p.č. 1847/14 o výměře
1 474 m2, p. č. 1847/21 o výměře 2 584 m2, p. č. 1847/22 o výměře 1 050 m2, p.č. 1847/25
o výměře 186 m2,vše orná půda v k.ú. Holice ve vlastnictví ČR a správě Pozemkového
fondu ČR o celkové výměře 72 394 m2 bez doplatku cenového rozdílu dle důvodové zprávy
bod III. 15)
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8. bezúplatný převod části pozemku parc. č. 849/24 o výměře 178 m2 a části pozemku parc.
č. 849/26 o výměře 284 m2, vše orná půda v k.ú.Řepčín z vlastnictví ČR - Pozemkového
fondu ČR do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod III. 16)
9. odprodej části pozemku parc. č. 332/2 zahrada o výměře 182 m2 v k.ú. Hejčín Ing.
Tomáši Petrlemu za kupní cenu ve výši 92 250,- Kč dle důvodové zprávy bod III. 17)
10. odprodej části pozemku parc. č. 136/1 ost. pl. o výměře 60 m2 v k. ú. Neředín manželům
Josefu a Evě Slaninovým za kupní cenu ve výši 52 522,- Kč dle důvodové zprávy bod III. 18)
11. bezúplatné zřízení věcného břemene obsahující právo přístupu a užívání objektu bydlení
č.p. 202 s pozemkem parc.č.st.623 zast.pl. a nádvoří, vše v k.ú. Olomouc-město, obec
Olomouc (Školní 2a) 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 a připojení na kanalizaci za účelem výroby a rozvodu
tepelné energie ve prospěch společnosti OLTERM & TD Olomouc, a.s. dle důvodové zprávy
bod III. 19)
12. odprodej části pozemku parc. č. 810/1 ost. pl. o výměře 33 m2 v k.ú. Hodolany panu
Petru Maříkovi za kupní cenu ve výši 19 823,- Kč dle důvodové zprávy bod III. 22)
13. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemky parc. č. 506/2 zast. pl. o výměře
25 m2 a parc. č. 506/3 zahrada o výměře 646 m2, vše v k.ú. Slavonín s panem Pavlem
Havlem při kupní ceně ve výši 590,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod III. 23)
6. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
1. žádosti paní Mgr. Magdalény Harlenderové a manželů Ing. Miroslava a Anny Rešlových o
odprodej pozemku parc. č. 76 ost. pl. o výměře 87 m2 v k. ú. Radíkov dle důvodové zprávy
bod III. 1)
2. žádosti manželů Jana a Ludmily Zatloukalových o odprodej pozemku parc. č. 76 ost. pl. o
výměře 87 m2 v k. ú. Radíkov dle důvodové zprávy bod III. 2)
3. žádosti pana JUDr. Leoše Viktorina a paní Pavlíny Grohmannové o odprodej pozemků
parc. č. 360/3 orná půda o výměře 595 m2, parc. č. 360/4 orná půda o výměře 588 m2 a
parc. č. 360/9 orná půda o výměře 250 m2, vše v k. ú. Týneček dle důvod. zprávy bod III. 4)
4. žádosti Českého zahrádkářského svazu - osada Na Vyhlídce - Slavonín o odprodej
pozemku parc. č. 862/1 zahrada o výměře 39 004 m2 v k. ú. Slavonín dle důvodové zprávy
bod III. 7)
5. žádostem o odprodej pozemků parc. č. 319/4 zahrada o výměře 1 880 m2, parc. č. 318/2
zahrada o výměře 1 863 m2 , parc. č. 319/3 zahrada o výměře 746 m2 , parc. č. 319/7
zahrada o výměře 786 m2, parc. č. 319/1 louka o výměře 1 827 m2 , vše v k. ú. Nové Sady dle GP parc. č. 319/4 o výměře 271 m2 panu Vladimíru Krejčířovi, parc. č. 319/21 zahrada
o výměře 289 m2 manželům PhDr. Jiřímu a Anně Koplíkovým,parc. č. 319/16 zahrada o
výměře 295 m2 paní Danuši Kopecké, parc. č. 319/17 zahrada o výměře 346 m2 panu ing.
Vladimíru Nejezchlebovi, parc. č. 318/8 zahrada o výměře 314 m2 manželům Václavu a
Elišce Gelnerovým, parc. č. 318/9 zahrada o výměře 373 m2 panu Pavlu Dvorskému, parc.
č. 318/6 zahrada o výměře 321 m2 panu Ing. Miroslavu Bernátovi, parc. č. 318/7 zahrada o
výměře 316 m2 manželům Jitce a Jiřímu Coufalovým, parc. č. 319/3 zahrada o výměře 328
m2 panu Jaroslavu Skácelovi, parc. č. 319/22 zahrada o výměře 261 m2 paní Milici
Vaňharové, parc. č. 319/23 zahrada o výměře 164 m2 paní Žofii Kameníčkové, parc. č.
319/25 zahrada o výměře 417 m2 panu Vilému Grohmannovi, parc. č. 319/7 zahrada o
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výměře 441 m2 manželům MUDr. Milanu a Pavle Brázdilovým, parc. č. 319/26 zahrada o
výměře 504 m2 panu Jaroslavu Opletalovi, parc. č. 319/11 louka o výměře 325 m2 paní
Anežce Flachsové, parc. č. 319/10 louka o výměře 381 m2 panu Ing. Ivo Pospíšilovi, parc.
č. 319/13 louka o výměře 219 m2 paní Ing. Marii Frantíkové, parc. č. 319/12 louka o výměře
323 m2 paní Ludmile Flégrové, parc. č. 319/9 louka o výměře 461 m2 panu Vojtěchu
Uhlířovi, vše v k. ú. Nové Sady dle důvodové zprávy bod III. 9)
6. žádosti pana Josefa a Ing. Pavla Fritscherových o odprodej části pozemku parc. č. 449 st.
pl. o výměře 60 m2 v k.ú. Olomouc - město dle důvodové zprávy bod III. 11)
7. žádosti manželů Ing. Jiřího a Aleny Havelkových o odprodej pozemku parc. č. 28/5 orná
půda o výměře 293 m2 v k.ú. Pavlovičky dle důvodové zprávy bod IV. 3)
8. žádosti společnosti Obchodní centrum Olomouc a. s. o odprodej části pozemku parc. č.
75/135 ost. pl. o výměře 20 m2 v k.ú. Olomouc - město dle důvodové zprávy bod III. 12)
7. doporučuje zastupitelstvu
souhlasit se vzdáním se práva převodu pozemku parc. č. 1863/158 orná půda o výměře
5097 m2 v k.ú. Holice ve vlastnictví ČR - Pozemkového fondu ČR dle důvodové zprávy bod
III. 14)
8. doporučuje zastupitelstvu
nesouhlasit s přijetím navráceného majetku ve smyslu vlastnických práv k pozemkům, které
tvoří koryta vodních toků, které nejsou dosud vedeny v katastru nemovitostí jako parcely s
druhem pozemku vodní plocha a které se staly podle zákona č. 138/1973 Sb., o vodách
(vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, státním vlastnictvím a přecházejí na vlastníky
pozemků evidovaných v katastru nemovitostí, na nichž tato koryta leží dle důvodové zprávy
bod IV. 7)
9. doporučuje zastupitelstvu města revokovat
usnesení ZMO ze dne 13.12. 2001, čís. spis. seznamu 3, bod 36 ve věci výše kupní ceny za
výkup pozemků parc. č. 276/26 a 276/27, vše ost. pl. v k.ú. Nové Sady z vlastnictví paní
Jany Khýrové a paní Sylvy Šindlerové do vlastnictví statutárního města Olomouce a
schválit kupní cenu ve výši 72 260,- Kč dle důvodové zprávy bod IV. 1)
10. ukládá
odboru majetkoprávnímu jednat s Krajskou hospodářskou komorou Olomouckého kraje o
vhodném volném nebytovém prostoru k pronajmutí dle důvodové zprávy bod II. B) 1)
T: 23.4.2002
O: vedoucí majetkoprávního odboru
Předložil:

3

Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora

Majetkoprávní záležitosti - pozemková agenda odboru investic

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou upravenou důvodovou zprávu
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2. doporučuje zastupitelstvu města schválit
1. uzavření kupní smlouvy s s.p. Cukrovary Olomouc dle upravené důvodové zprávy bod č. 1
2. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení bezúplatného věcného břemene na
vedení CZT s Universitou Palackého dle důvodové zprávy bod č. 2
3. 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

Moravská filharmonie Olomouc - prodej a nákup

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
prodej a nákup dle důvodové zprávy
Předložil:

5

Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora

Kupní smlouva o prodeji movitých věcí

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
prodej movitých věcí dle předložené důvodové zprávy
3. ukládá
podepsat uvedenou kupní smlouvu
T: 23.4.2002
O: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Předložil:
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Horák Pavel, Ing., náměstek primátora
Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora

Nájem bytů

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
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2. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na městský byt v domě:
a) Zikova 7, Olomouc, velikosti 1+2, č.b. 10, s Tomanovou Renatou dle důvodové zprávy,
bod 1
b) Komenského 6, Olomouc, velikosti 1+1, č.b. 6, s Janem Hrabovským dle důvodové
zprávy, bod 2
3. souhlasí
1. s prodloužením nájemních smluv na městské byty uzavřených na dobu určitou s:
Gončárová Jiřina, Dr. Nešpora 15, Olomouc
Koleňáková Irena a Jan, Foersterova 17, Olomouc
Kotráš Jaroslav a Hana, Denisova 4, Olomouc
Zornová Jindřiška a Edgar, Hrnčířská 38, Olomouc
Katzer Radovan, Černá cesta 17, Olomouc
Schneiderová Lucie, Sladkovského 1B, Olomouc
Jančíková Jaroslava a Libor, U Letiště 2, Olomouc
Juřenová Renata a Martin, Černá cesta 13, Olomouc
Geržová Jitka, Černá cesta 5, Olomouc
dle důvodové zprávy bod 3 a,b
2. s neprodloužením nájemních smluv na městské byty uzavřených na dobu určitou s
Baláž Zdeněk, P.Přichystala 70, Olomouc
Čapák Zdeněk, Trnkova 22, Olomouc
dle důvodové zprávy, bod 4
3. s rozšířením nájemní smlouvy:
a) p. Františka Jordána, I.P.Pavlova 42, Olomouc o vnučku Magdu Jordánovou dle bodu 5 a)
důvodové zprávy
b) p. Jana Vilhelma, U solných mlýnů 7, Olomouc o vnuka Petra Vilhelma dle bodu 5 b)
důvodové zprávy
4. s výměnou bytů:
· Milouš Sedláček, Vídeňská 7, Olomouc, vel. 1+1
· Gabriela Hrabská, Černá cesta 3, Olomouc, vel. 1+1
· Marta Máčalová, Tř.Svornosti 1, Olomouc, vel. 2+1
· Jiří Vrchlický, Bezručova 4, Olomouc, vel. 0+1
· Alice Tarnócziová, Dolní náměstí 30, Olomouc, vel. 2+1
· František a Ludmila Madrovi, Ztracená 3, vel. 3+1
· Radim a Lenka Černínovi, Černá cesta 33, Olomouc, vel. 3+1
· Dušan a Marie Hulmanovi, Šrámkova 2, Bystrovany
dle bodu 6 důvodové zprávy
5. s prodloužením nájemní smlouvy na městský byt uzavřené na dobu určitou po předchozí
výměně bytu:
Zdenka Vymazalová, Řezáčova 20, Olomouc
dle bodu 7 důvodové zprávy
6. s neprodloužením nájemní smlouvy na městský byt uzavřené na dobu určitou po
předchozí výměně bytu:
Vladimír a Dagmar Šandorovi, I.P.Pavlova 36, Olomouc
dle bodu 8 důvodové zprávy
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7. s uzavřením nových nájemních smluv z důvodu přechodu nájmu bytu:
Petr a Hildegarda Brodovi, Stiborova 32, Olomouc
dle bodu 9 důvodové zprávy
Předložil:

7

Horák Pavel, Ing., náměstek primátora

Nájem bytů - byty zvláštního určení

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. schvaluje
1. uzavření nájemní smlouvy na byt č.16 v DPS na ul. Erenburgova 26 s paní Zdenkou
Vainbuchovou, bytem Olomouc, U solných mlýnů 1
2. uzavření nájemní smlouvy na byt č.7 v DPS na ul. Holečkova 9 s panem Josefem
Neradem, bytem Olomouc, Polská 14
3. uzavření nájemní smlouvy na byt č.17 v DPS Přichystalova 68 s panem Radomilem
Slavíčkem, bytem Olomouc, Masarykova 24
4. uzavření nájemní smlouvy na byt č.5 v DPS Přichystalova 66 s panem Františkem
Rubášem, bytem Olomouc, Švermova 1
5. uzavření nájemní smlouvy na byt č. 24 v DPS Politických vězňů 4 s manžely Mikulášem a
Julií Šarkoziovými, bytem Olomouc, Politických vězňů 4
6. uzavření nájemní smlouvy na byt č.9 v DPS Politických vězňů 4 s panem Antonínem
Havlíkem, bytem Olomouc, Horní Hejčínská 2
7. uzavření nájemní smlouvy na byt č.39 v DPS Politických vězňů 4 s paní Jarmilou
Hynkovou, bytem Olomouc, Česká čtvrť 11
8. uzavření nájemní smlouvy na byt č. 35 v DPS Přichystalova 68 s manžely Miroslavem a
Evou Omelkovými, bytem Olomouc, Lazecká 4
9. uzavření nájemní smlouvy na byt č. 29 v DPS Přichystalova 64 s panem Josefem
Fazekašem, bytem Olomouc, tř. Míru 67
3. ukládá
zástupci RMO v představenstvu SNO, a.s., zajistit uzavření nájemních smluv
T: 4.6.2002
O: Horák Pavel, Ing., náměstek primátora
Předložil:

Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora
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8

Nájmy bytů - poskytnutí bytu mimo pořadník

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. schvaluje
poskytnutí bytu mimo pořadník paní Lence Mlčochové, bytem Fischerova 6, Olomouc za
podmínky uvolnění bytu na ul.Fischerova 6
3. ukládá
zástupci RMO v představenstvu SNO., a.s., zajistit uzavření nájemní smlouvy dle důvodové
zprávy
T: 4.6.2002
O: Horák Pavel, Ing., náměstek primátora
Předložil:
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Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora

Prodej domů

Rada města Olomouce po projednání:
1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej NP do podílového spoluvlastnictví manželům Bohumilu a Vojtěšce Ticháčkovým,
Daně Žaludové, Aleně Hájkové, Vladimíru a Josefě Berkové, Ladislavě a Martě Zelinkovým,
Oldřichu a Emílii Bártkovým, Michalu a Jarmile Zavřelovým, Zdeňkovi a Jitce Pospíšilovým,
Miroslavě Gargelové za kupní cenu 13 174,- Kč dle důvodové zprávy bod 1 str. 1
2. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej domu Wellnerova 4 dle důvodové zprávy bod 2 str. 1, 2
3. vyhovuje žádosti
manželů Mgr. Petra Balcárka a Mgr. Manuele Gheorge a schvaluje uzavření smlouvy o
budoucí smlouvě o převodu jednotky dle důvodové zprávy bod 3 str. 2, 3
4. vyhovuje žádosti
nájemníků domu Hanušova 2, 4 a pozastavuje provedení plánovaných stavebních úprav dle
důvodové zprávy bod 4 str. 3
5. schvaluje
odklad splátek dle důvodové zprávy bod 5 str. 3
6. doporučuje zastupitelstvu města schválit
nové kupující za kupní ceny podle vyhlášek č. 13/97 a 14/98 dle důvodové zprávy bod 7 str.4
7. schvaluje
uznání faktur dle důvodové zprávy bod 8 str. 4
8. nevyhovuje žádosti
nájemníků o platbu I. poloviny kupní ceny ve splátkách dle důvodové zprávy bod 9 str. 4
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9. doporučuje zastupitelstvu města schválit
možnost proinvestovaní celé II. poloviny kupní ceny v opravách domu (vyhláška č. 9/1995 doplatek v hotovosti) dle důvodové zprávy bod 10 str. 5
10. schvaluje
vrácení II. poloviny kupní ceny na fond oprav spoluvlastníků domu dle důvodové zprávy bod
11 str. 5 a ukládá náměstku primátora Ing. Pavlu Horákovi zajistit jejich převedení
T: 23.4.2002
O: Horák Pavel, Ing., náměstek primátora
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
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:

11

Horák Pavel, Ing., náměstek primátora

ZŠ Olomouc, 8. května - oprava fasády

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. ukládá
rozpracovat návrh oprav ZŠ 8. května na jednotlivé etapy a předložit RMO
T: 23.4.2002
O: vedoucí odboru školství
vedoucí odboru investic
Předložil:

Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora
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Odvod výtěžku VHP - Vallota, s. r. o.

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
návrh na poskytnutí finančního příspěvku na konkrétní veřejně prospěšný účel
3. ukládá
zajistit převod financí dle důvodové zprávy
T: 21.5.2002
O: vedoucí ekonomického odboru
Předložil:
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Horák Pavel, Ing., náměstek primátora

Odvod výtěžku VHP - Endl, s. r. o.

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
návrh na poskytnutí finančního příspěvku na konkrétní veřejně prospěšný účel
3. ukládá
zajistit převod financí dle důvodové zprávy
T: 21.5.2002
O: vedoucí ekonomického odboru
Předložil:
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Horák Pavel, Ing., náměstek primátora

Nekryté požadavky na rozpočet roku 2002

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

Horák Pavel, Ing., náměstek primátora
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15

ZOO Olomouc - výstavba pavilonu lidoopů

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

Nové názvy ulic

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2. souhlasí
s názvy ulic dle upravené důvodové zprávy
3. doporučuje zastupitelstvu
schválit navržené názvy ulic
4. ukládá
předložit navržené názvy ulic dle upravené důvodové zprávy na jednání Zastupitelstva města
Olomouce dne 27.6.2002
T: zasedání ZMO
O: Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora
Předložil:
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Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora

Zpráva ze služební cesty Taragona

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

Projekt rozvoje cestovního ruchu

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

Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora
Petřík Miroslav, člen rady města

13
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Informační centrum DDM

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
záměr o spolupráci Informačního centra mládeže při DDM a Informačního střediska města
Olomouce v prostorách Informačního centra na hlavním nádraží dle důvodové zprávy
2. ukládá
projednat důvodovou zprávu v komisi cest. ruchu a o výsledku informovat RMO
T: 21.5.2002
O: Petřík Miroslav, člen rady města
3. ukládá
předložit RMO personální zajištění činnosti Informačního centra na hl. nádraží včetně zprávy
o činnosti tohoto centra
T: 21.5.2002
O: vedoucí odboru vnějších vztahů a informací
Předložil:
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Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora

Projekt Bezbariérová Olomouc

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. schvaluje
rozšíření pracovní skupiny projektu Bezbariérová Olomouc o nové členy dle bodu 2
důvodové zprávy
Předložil:

21

Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora

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

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. schvaluje
poskytnutí finančních příspěvků dle důvodové zprávy - tabulka č. 2
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3. ukládá
uzavřít smlouvy o poskytnutí finančních příspěvků dle důvodové zprávy - tabulky č.2 a v
souladu s Pravidly pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Olomouce,
schválenými RMO dne 25.1.2000
T: 21.5.2002
O: Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora
Předložil:
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Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora

Kluby pro důchodce v Olomouci

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. schvaluje
zřízení Klubu pro důchodce v Olomouci - Lošově, Svolinského 15 dle důvodové zprávy
3. schvaluje
rozšíření Klubu pro důchodce v Olomouci - Slavoníně, Kyselovská 74 dle důvodové zprávy
4. ukládá
realizovat přijatá opatření
T: 4.6.2002
O: vedoucí sociálně zdravotního odboru
Předložil:
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Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora

Přemístění tržiště + dodatek

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodové zprávy
2. ukládá
zpracovat návrh novely „Tržního řádu“ ve spolupráci s TSMO, a.s.
T: 21.5.2002
O: vedoucí živnostenského odboru
3. ukládá
odboru dopravy v termínu do 11.4.2002 vydat ve spolupráci se stavebním odborem a
odborem koncepce a rozvoje stanovisko dle bodu 3.2. důvodové zprávy
T: 23.4.2002
O: vedoucí odboru dopravy
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4. ukládá
odboru koncepce a rozvoje a odboru dopravy ve spolupráci s TSMO, a.s. dořešit
problematiku parkování trhovců při ul. Polské dle upraveného bodu 3.1 důvodové zprávy
T: 23.4.2002
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje
vedoucí odboru dopravy
ředitel Technických služeb města Olomouce, a.s.
Předložil:
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Petřík Miroslav, člen rady města

Centrum - jih

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
principy urbanistického řešení vyplývající z výsledků urbanistické soutěže pro
návaznosti na historické jádro dle důvodové zprávy

plochy v

3. ukládá
předložit návrh principů urbanistického řešení k projednání ZMO
T: zasedání ZMO
O: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Předložil:
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Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora

Centrum - jih - další postup v lokalitě bývalých kasáren
9. května

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
postup v lokalitě bývalých kasáren 9. května dle bodu 2) důvodové zprávy
3. ukládá
postupovat dle bodu 2) důvodové zprávy a předložit RMO rozpracovanou studii k projednání
T: 18.6.2002
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje
Předložil:

Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
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Příspěvky v oblasti využití volného času dětí a mládeže

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2. schvaluje
poskytnutí finančních příspěvků dle upravené důvodové zprávy
3. ukládá
uzavřít smlouvy na poskytnutí příspěvků dle upravené důvodové zprávy a v souladu s
Pravidly pro poskytování příspěvků z rozpočtu statutárního města Olomouce
T: 21.5.2002
O: vedoucí odboru školství
Předložil:
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Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora

Příspěvky do 5.000,-- Kč

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2. schvaluje
finanční příspěvky dle upravené důvodové zprávy
3. ukládá
uzavřít dohody na poskytnutí příspěvků dle upravené důvodové zprávy v souladu s Pravidly
pro poskytování příspěvků z rozpočtu statutárního města Olomouce
T: 21.5.2002
O: vedoucí odboru školství
Předložil:
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Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora

Opravy komunikací

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2. schvaluje
způsob financování jednotlivých akcí pol. 1- 3 (ul.Fibichova, Sladovní, Na Výsluní) dle
předložené upravené důvodové zprávy
Předložil:

Látal Jan, Ing., náměstek primátora
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Parkoviště u krematoria

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. ukládá
předložit RMO konečnou verzi návrhu parkoviště u krematoria se zapracováním všech změn
vč. graf. zpracování a se stanoviskem komise pro architekturu a územní plánování
T: 4.6.2002
O: vedoucí odboru investic
Předložil:
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Látal Jan, Ing., náměstek primátora

Plynofikace Lošova

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
postup financování stavby dle bodu D varianty B) důvodové zprávy
3. ukládá
majetkoprávnímu odboru pokračovat v jednání se SMP a.s., dle bodu D důvodové zprávy
T: ihned
O: vedoucí majetkoprávního odboru
4. schvaluje
seznam firem k obeslání na zhotovitele stavby dle upraveného bodu E důvodové zprávy
5. ukládá
prověřit projekt z hlediska možného snížení nákladů stavby změnou trasy přivaděče
T: 21.5.2002
O: vedoucí odboru investic
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
2. schvaluje
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení Cukrárna Maruška v ulici
28. října, Olomouc, v rozsahu 43,8 m2 pro žadatelku p. Jarmilu Maruškovou, Úzká 2, 772 00
Olomouc, na dobu od 15. 4. do 15. 10. 2002
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3. schvaluje
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení Bar U PLÁŠILŮ v ulici
Lazecká 74, Olomouc, v rozsahu 7,80 m2 pro žadatelku p. Ivetu Kratochvílovou, Smrčkova
4, 772 00 Olomouc, na dobu od 1. 5. do 30. 9. 2002
4. schvaluje
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení Cukrárna BOHÉMA v ulici
Tř. Svobody 27, Olomouc, v rozsahu 10 m2 pro žadatele p. Jiřího Mosera, Masarykova 36,
772 00 Olomouc, na dobu od 6. 5. do 22. 9. 2002
5. schvaluje
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení Bufet NA RŮŽKU v ulici tř.
17. listopadu, Olomouc, v rozsahu 32 m2 pro žadatelku p. Eleonoru Paverovou, Masarykova
23, 772 00 Olomouc, na dobu od 29. 4. do 27. 9. 2002
6. schvaluje
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení Herna - bar GARRIGUE v
ulici Masarykova 11, Olomouc, v rozsahu 17,5 m2 pro žadatelku p. Olgu Dostálovou,
Dukelská 3, 772 00 Olomouc, na dobu od 1. 5. do 30. 9. 2002
7. schvaluje
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení MONA LISA na Horním
náměstí 20, Olomouc, v rozsahu 20,3 m2 pro žadatele f. SYREAL spol. s r.o., Horní náměstí
20, 772 00 Olomouc, na dobu od 1. 5. do 30. 9. 2002
Předložil:
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Látal Jan, Ing., náměstek primátora

Metodika zajištění dopravní obslužnosti obchodních center

Rada města Olomouce po projednání:
1. ukládá
odboru dopravy ve spolupráci s dopravní komisí a DPMO, a.s. dopracovat materiál a
předložit jej RMO
T: 21.5.2002
O: vedoucí odboru dopravy
Předložil:
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Látal Jan, Ing., náměstek primátora

Značení ulic - dodatek smlouvy s TSMO, a.s.

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
předložený návrh dodatku č. 1 ke smlouvě
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3. ukládá
zpracovat čistopis dodatku č. 1 ve čtyřech vyhotoveních a zajistit jeho stvrzení podpisy
smluvních stran
T: 18.6.2002
O: vedoucí odboru ochrany
Předložil:
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Látal Jan, Ing., náměstek primátora

Likvidace starých ledniček

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
podání žádosti o dotaci na SFŽP
3. ukládá
vypracovat předmětnou žádost a postoupit ji SFŽP
T: 23.4.2002
O: vedoucí odboru životního prostředí
4. ukládá
v případě schválení dotace předložit rozhodnutí SFŽP RMO a navrhnout postup plnění
uzavřené smlouvy
T: 18.6.2002
O: Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora
5. ukládá
provést výběrové řízení na dodavatele
T: 18.6.2002
O: Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora
Předložil:
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Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora

Příspěvky v oblasti sportu a tělovýchovy - rezerva

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2. schvaluje
poskytnutí finančních příspěvků dle upravené důvodové zprávy
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3. ukládá
uzavřít smlouvy na poskytnutí příspěvků dle upravené důvodové zprávy a v souladu s
Pravidly pro poskytování příspěvků z rozpočtu statutárního města Olomouce
T: 23.4.2002
O: vedoucí odboru školství
Předložil:
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Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora

Prezentace města na veletrhu v Pécsi

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2. souhlasí
s prezentací Olomouce na veletrhu EXPO PÉCS
3. souhlasí
se zařazením částky dle upravené důvodové zprávy do seznamu nekrytých požadavků na
rok 2002
4. ukládá
OVVI spolupracovat na přípravě expozice s VFO, a.s.
T: 4.6.2002
O: vedoucí odboru vnějších vztahů a informací
Předložil:
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Petřík Miroslav, člen rady města
Ščudlík Svatopluk, Mgr., člen rady města

Převod lesních pozemků v CHKO

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. doporučuje zastupitelstvu
souhlasit s úplatným převodem pozemků dle důvodové zprávy
Předložil:
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Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora

Roční zpráva o bytové výstavbě

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
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2. ukládá
zpracovat databázi pozemků ve vlastnictví města Olomouce vhodných pro výstavbu
rodinných domů
T: 2.7.2002
O: Horák Pavel, Ing., náměstek primátora
Předložil:
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Horák Pavel, Ing., náměstek primátora

Zprávy o činnosti příspěvkových organizací

Rada města Olomouce po projednání:
1. ukládá
přepracovat zprávy o činnosti příspěvkových organizací za rok 2001 dle pokynů
ekonomického odboru a předložit RMO
T: 4.6.2002
O: vedoucí ekonomického odboru
2. schvaluje
výši mimořádných odměn za rok 2001 tak, jak jsou uvedené v důvodové zprávě
3. ukládá
zpracovat zprávu o činnosti řízené organizace v průběhu března roku 2003 dle pokynu
ekonomického odboru
T: březen 2003
O: ředitelé příspěvkových organizací
4. ukládá
předložit Radě města Olomouce v dubnu roku 2003 souhrnnou zprávu o činnosti organizací
za rok 2002
T: duben 2003
O: vedoucí ekonomického odboru
Předložil:
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Horák Pavel, Ing., náměstek primátora

Program regenerace MPR, příspěvek města na obnovu kostela
sv. Michala

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. souhlasí
s navýšením příspěvku města v rámci „Programu regenerace“ na obnovu kostela sv. Michala
o zůstatek částky v rozpočtu odboru investic
3. ukládá
předložit návrh na jednání ZMO dne 11.4.2002
T: nejbližší zasedání ZMO
O: Horák Pavel, Ing., náměstek primátora
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Předložil:
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Horák Pavel, Ing., náměstek primátora

Škodní a likvidační komise - prominutí pohledávek a likvidace
majetku

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2. schvaluje
prominutí pohledávek a likvidaci majetku dle důvodové zprávy (bod 1.1 - 1.2., 2 - 19)
3. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prominutí pohledávek dle důvodové zprávy (bod č. 1.3 - 1.4, 20, 21, 23, 24, 25, 27)
4. ukládá
dopracovat důvodovou zprávu k pohledávkám poř.č. 22 a 26
T: 21.5.2002
O: Ščudlík Svatopluk, Mgr., člen rady města
Předložil:

42

Ščudlík Svatopluk, Mgr., člen rady města

Fond rozvoje bydlení

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. vyhovuje
žádosti Vlasty Englové o rovnoměrné splácení úvěru
Předložil:
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Horák Pavel, Ing., náměstek primátora

Letní kino - provozní doba

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. souhlasí
s provozní dobou Letního kina pro promítání filmů do 24:00 hod. a pro jiné činnosti do
22:00 hod.
Předložil:

Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora
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Delegování zástupců města na valné hromady a.s. v nichž má
město majetkovou účast

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2. doporučuje zastupitelstvu
delegovat zástupce města na valné hromady akciových společností:
a) OLTERM & TD Olomouc, a.s. :
Ing. Jaromír Czmero
náhradník: PaedDr. Miroslav Pilát
b) Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.:
Ing. Martin Tesařík
náhradník: Ing. Jan Látal
3. ukládá
předložit zastupitelstvu na jeho jednání dne 11.4.2002 návrh na delegování zástupců města
na valné hromady
T: nejbližší zasedání ZMO
O: vedoucí odboru kancelář primátora
Předložil:
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Tesařík Martin, Ing., primátor města

Jmenování zástupců obce do konkurzních komisí

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2. schvaluje
zástupce obce do konkurzních komisí dle upravené důvodové zprávy
3. ukládá
informovat o přijatém usnesení schválené zástupce obce a odbor školství, mládeže a
tělovýchovy Krajského úřadu Olomouckého kraje
T: 23.4.2002
O: vedoucí odboru školství
Předložil:
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Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora

Kanalizační sběrač A II

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
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2. revokuje
usnesení RMO č. 38 bod 2 ze dne 26.3.2002 ve věci kanalizační sběrač A II - schválení
návrhu řešení dle bodu B upravené důvodové zprávy
3. revokuje
usnesení RMO č. 38 bod 3 ze dne 26.3.2002 ve věci kanalizační sběrač A II - uložení
postupovat v souladu se schváleným řešením dle bodu B upravené důvodové zprávy z
důvodu havarijního stavu v dané lokalitě
4. schvaluje
návrh řešení dle bodu 2. důvodové zprávy
5. ukládá
postupovat v souladu se schváleným řešením dle bodu 2. důvodové zprávy z důvodu
havarijního stavu v dané lokalitě
T: ihned
O: vedoucí odboru investic
Předložil:

Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora

Ing. Martin Tesařík
primátor města Olomouce

Ing. Pavel Horák
náměstek primátora

25

