USNESENÍ
z 85. schůze Rady města Olomouce, konané dne 23.4.2002
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Kontrola usnesení

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
informace o plnění usnesení k termínu 23.4.2002 včetně plnění úkolů se čtvrtletním
termínem kontroly
2. prodlužuje
termíny plnění usnesení dle upravené důvodové zprávy
3. vypouští ze sledování
toto své usnesení:
- bod 8, část 3 ze dne 26.2.2002 týkající se nájmu bytů zvláštního určení
Předložil:
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Tesařík Martin, Ing., primátor města

Majetkoprávní záležitosti

Rada města Olomouce po projednání:
1. schvaluje
1. zveřejnění úplatného pronájmu pozemku parc. č. 1120/8 ostatní plocha o výměře 465 m2
v k.ú. Slavonín předem určenému zájemci panu Vladimíru Kolůchovi dle důvodové zprávy
bod I. 2)
2. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc.č. 247/11 ost. pl. o výměře 300 m2 v
k.ú. Neředín předem určenému zájemci panu Miroslavu Ševčíkovi dle důvodové zprávy bod
I. 3)
3. zveřejnění úplatného pronájmu pozemku parc.č. 79/85 zahrada o výměře 227 m2 v k.ú.
Neředín předem určeným zájemcům manželům Žigmundovi a Dianě Deutschovým dle
důvodové zprávy bod I. 4)
4. zveřejnění úplatného pronájmu pozemku parc. č. 1576/3 orná půda o výměře 2117 m2 v
k.ú. Chválkovice předem určenému zájemci paní Terezii Tiché dle důvodové zprávy bod I. 5)
5. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 1294/21 orná půda o výměře 520
m2 v k.ú. Droždín předem určeným zájemcům manželům MUDr. Petru a Drahomíře
Kafkovým dle důvodové zprávy bod I. 6)
6. úplatný pronájem části pozemku parc.č. 24/3 louka o výměře 213 m2 v k.ú. Lazce panu
Karlovi Křížovi dle důvodové zprávy bod II. A) 1)

7. úplatný pronájem části pozemku parc.č. 24/3 louka o výměře 257 m2 v k.ú. Lazce panu
Ing. Bohuslavovi Filipovi dle důvodové zprávy bod II. A) 2)
8. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 24/3 louka o výměře 162 m2 v k.ú. Lazce panu
Jiřímu Panákovi dle důvodové zprávy bod II. A) 3)
9. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 319/3 ost. pl. o výměře 328 m2 v k. ú. Nové Sady
panu Jaroslavovi Skácelovi dle důvodové zprávy bod II. A) 4)
10. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 246 ostatní plocha o výměře 160 m2 v k. ú.
Lazce manželům Janu a Marii Smičkovým dle důvodové zprávy bod II. A) 5)
11. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 246 ostatní plocha o výměře 80 m2 v k. ú.
Lazce panu Milanu Oračkovi dle důvodové zprávy bod II. A) 8)
12. úplatný pronájem části pozemku parc.č. 619 ost. pl. o výměře 12 m2 k.ú. Svatý Kopeček
panu Zdenkovi Tomanovi dle důvodové zprávy bod II. A) 9)
13. úplatný pronájem části pozemku parc.č. 395 ost. pl. o výměře 38 m2 v k.ú. Svatý
Kopeček panu Vladimírovi Kleinovi dle důvodové zprávy bod II. A) 10)
14. úplatný pronájem pozemku parc. č. 438/1 orná půda o výměře 1086 m2 v k.ú. Nemilany
manželům Janu a Zdence Nádvorníkovým dle důvodové zprávy bod II. A) 11)
15. úplatný pronájem části pozemku parc.č. 735/2 zahrada o výměře 405 m2 v k.ú.
Hodolany panu Bedřichu Pitákovi dle důvodové zprávy bod II. A) 13)
16. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 63/1 ost. pl. o výměře 100 m2 v k.ú. Nové Sady
manželům Rudolfovi a Anně Bardyovým dle důvodové zprávy bod II. A) 14)
17. úplatný pronájem pozemku parc.č. 438/39 orná půda o výměře 345 m2 v k.ú.
Chválkovice panu Jaroslavovi Baďurovi dle důvodové zprávy bod II. A) 15)
18. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 97/1 ostatní plocha o výměře 6,5 m2 v k.ú.
Pavlovičky paní Anně Lošťákové dle důvodové zprávy bod II. A) 16)
19. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 53/28 ost. pl o výměře 40 m2 (dle GP pozemek
parc. č. 53/31 a parc. č. st. 529/2) v k. ú. Řepčín panu Milanu Chodilovi dle důvodové zprávy
bod II. A) 17)
20. úplatný pronájem pozemků parc. č. 706/1 zast. pl. o výměře 32 m2 a parc. č. 706/2
lesní půda o výměře 81 m2, vše v k. ú. Lošov paní Martě Eliášové a Věře Otavové dle
důvodové zprávy bod II. A) 18)
21. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 842 ost. pl. o výměře 1 m2 v k. ú. Hodolany,
části parc. č. 93/115 ost. pl. o výměře 1 m2 v k. ú. Olomouc - město, části parc. č. 604/1 ost.
pl. o výměře 1 m2, části parc. č. 549/4 ost. pl. o výměře 1 m2 a části parc. č. 614/3 ost. pl. o
výměře 1 m2, vše v k. ú. Nová Ulice panu Radomíru Piterkovi dle důvodové zprávy bod II. A)
19)
22. úplatný pronájem objektu č. 30 - letiště Neředín Hanáckému paraklubu ČR dle důvodové
zprávy bod II. B) 1)
23. zvýšení sazby nájemného u NP Lomená 4 na 250,- Kč/m2/rok dle důvodové zprávy bod
II. B) 3)
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24. úplatný pronájem části NP - Dolní nám. č. 1 - 2 m2 společnosti KB a. s. dle důvodové
zprávy bod II. B) 8)
25. úplatný pronájem NP - Hynaisova 34/10 - 360 m2 - podkrovní archiv společnosti DSO,
a. s. - v likvidaci dle důvodové zprávy bod II. B) 9)
26. výši jednorázové platby v NP - MŠ Dělnická dle důvodové zprávy bod II. B) 10)
27. podmínky pro odprodej objektu č.p. 184, který se nachází v ulici Panská 9 s pozemkem
parc. č. st. 605 zast. pl. o výměře 321 m2, vše v k.ú. Olomouc - město dle důvodové zprávy
bod III. 4)
28. přidělení místa pro stánkový prodej a prodej grilovaných kuřat panu Richardu Maňáskovi
- lokalita ul. malá tř. Svobody - prodej zeleniny a ovoce dle důvodové zprávy bod IV. 7)
29. zveřejnění odprodeje pozemku parc. č. 938/18 ost. pl. o výměře 25 m2 v k. ú. Hodolany
předem určenému zájemci společnosti České dráhy, s. o. dle důvodové zprávy bod IV. 9)
30. nabytí infrastrukturního majetku od společnosti MERA - CZECH, a.s. a to na základě
darovací smlouvy mezi statutárním městem Olomouc a společností MERA-CZECH, a.s. dle
důvodové zprávy bod IV. 11)
31. převod stavby „Inženýrské sítě rozvojových ploch Holice - Keplerova - rekonstrukce
trafostanice“. z majetku SmOl do vlastnictví Cukrovaru Olomouc, s. p. v likvidaci na základě
darovací smlouvy dle důvodové zprávy bod IV. 12)
2. nevyhovuje žádosti
manželů Ing. Jana a Jarmily Garlíkových o úplatný pronájem části pozemku parc. č. 623/7
ost. plocha o výměře 780 m2 v k. ú. Nové Sady s tím, že manželé Garlíkovi po skončení
stávající nájemní smlouvy uvedou pozemek do původního stavu dle důvodové zprávy bod II.
A) 6)
3. souhlasí
1. s odepisováním nákladů na úpravy části střechy objektu Moravského divadla Olomouc Hodolany - 10 m2 +18 m2 z vlastního účetnictví nájemce společnosti Radio Mobil a. s. dle
důvodové zprávy bod II. B) 2)
2. s odpočtem vložených investic do stavebních úprav v NP Masarykova 21 ve výši 98.000,Kč z nájemného dle důvodové zprávy bod II. B) 4)
3. se stavebními úpravami v NP tř. Svobody 21 ve výši 2.427.047,- Kč vlastním nákladem
nájemce a s odepisováním vložených nákladů v účetnictví nájemce dle důvodové zprávy bod
II. B) 5)
4. se stavebními úpravami v nebytovém prostoru Ostružnická 32 ve výši 150.000,- Kč
vlastním nákladem nájemce s tím, že po doložení a odsouhlasení faktur radou města budou
vložené investice zohledněny formou odpočtu z nájemného dle důvodové zprávy bod II. B) 6)
5. s odpuštěním nájemného za II. pololetí r. 2001 v NP - 8. května 5 - Centrum služeb pro
zdravotně postižené dle důvodové zprávy bod IV. 1)
6. s uzavřením podnájemní smlouvy mezi STŘEDOMORAVSKOU VODÁRENSKOU, a.s.
a společností ONYX engineering, s.r.o. dle důvodové zprávy a to na dobu určitou, do 31. 12.
2007 dle důvodové zprávy bod IV. 13)
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4. bere na vědomí
smlouvu o prodeji podniku uzavřenou dne 16.4.2002 mezi Karlem Dudou, IČ 18965822, jako
prodávajícím a Michaelem Šindlerem, IČ 10576207, jako kupujícím dle důvodové zprávy bod
II. B) 7)
5. revokuje
1. usnesení RMO ze dne 25. 9. 2001 čísl. spis seznamu 4 bod II. B) 6. ve věci nevyhovění
žádosti občanského sdružení Centrum služeb pro zdravotně postižené o odpuštění
nájemného za II. pololetí r. 2001 v NP - 8. května 5 dle důvodové zprávy bod IV. 1)
2. část usnesení RMO ze dne 12.2.2002 č.spis.seznamu 2 bod II A 8 ve věci výše
nájemného za pronájem části pozemku parc.č. 48 ostatní plocha o výměře 55 m2 v k.ú.
Holice panu Janu Buchtovi a schvaluje nájemné ve výši 5,- Kč/m2/rok dle důvodové zprávy
bod IV. 2)
3. část usnesení RMO ze dne 12.2.2002 č.spis.seznamu 2 bod II A 9 ve věci výše
nájemného za pronájem části pozemku parc.č. 48 ostatní plocha o výměře 55 m2 v k.ú.
Holice paní Jarmile Voráčové a schvaluje nájemné ve výši 5,- Kč/m2/rok dle důvodové
zprávy bod IV. 3)
4. část usnesení RMO ze dne 12.2.2002 č. spis. seznamu 2 bod II A 10 ve věci výše
nájemného za pronájem části pozemku parc.č. 48 ostatní plocha o výměře 55 m2 v k.ú.
Holice paní Anně Součkové a schvaluje nájemné ve výši 5,- Kč/m2/rok dle důvodové zprávy
bod IV. 4)
5. část usnesení RMO ze dne 12.2.2002 č. spis. seznamu 2 bod II 11 ve věci výše
nájemného za pronájem části pozemku parc.č. 48 ostatní plocha o výměře 55 m2 v k.ú.
Holice panu Vladimíru Vítkovi a schvaluje nájemné ve výši 5,- Kč/m2/rok dle důvodové
zprávy bod IV. 5)
6. část usnesení RMO ze dne 12.2.2002 č. spis. seznamu 2 bod II 11 ve věci výše
nájemného za pronájem části pozemku parc.č. 48 ostatní plocha o výměře 55 m2 v k.ú.
Holice panu Pavlu Vítkovi a schvaluje nájemné ve výši 5,- Kč/m2/rok dle důvodové zprávy
bod IV. 6)
7. část usnesení RMO ze dne 26. 3. 2002, čís. spis. seznamu 3, bod II. A) 18) ve věci výše
nájemného za pronájem pozemků parc. č. 230/1 o výměře 4 460 m2, parc. č. 230/2 o
výměře 2 500 m2, parc. č. 234/1 o výměře 1 678 m2, vše v k. ú. Mutkov manželům
Vladimíru a Mgr. Yvoně Vláčilovým a schvaluje nájemné ve výši 233,- Kč/ha/rok dle
důvodové zprávy bod IV. 8)
8. část usnesení RMO ze dne 25.9.2001 čísl. spis. seznamu 4, bod II. B) 13) ve věci sazby
nájemného v NP Legionářská 1, kanceláře, 302 m2 společnosti Dopravní podnik města
Olomouce, a. s. dle důvodové zprávy bod IV. 10)
9. usnesení RMO 12. 3. 2002 čísl. spis seznamu 2 bod II) A) 3. ve věci doby úplatného
pronájmu 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 a schvaluje dobu určitou do 31. 12. 2007 dle důvodové zprávy bod IV. 14)
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10. usnesení RMO ze dne 9. 1. 2001 čísl. spis. seznamu 4 bod III. 2) ve věci nevyhovění
žádosti společnosti EQ ECO PLUS spol. s r. o. o odpuštění nájemného za pronájem části
pozemku parc. č. 1348 ost. pl. o výměře 400 m2 v k. ú. Slavonín dle důvodové zprávy bod
IV. 15)
6. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
1. žádosti pana Františka Pfaffa o odprodej části pozemku parc. č. 12/26 ost. pl. o výměře
40 m2 v k. ú. Lazce dle důvodové zprávy bod I. 1)
2. žádosti společnosti Radio Mobil a. s. o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene obsahující právo umístění a provozování telekomunikačních zařízení a
právo přístupu k tomuto zařízení na budově č. p. 975, Ostravská 3, Olomouc - Hodolany
nacházející se na pozemku parc. č. st. 691 zast. pl. v k. ú. Hodolany dle důvodové zprávy
bod II. B) 2)
3. žádosti paní Boženy Danielové o odprodej pozemku parc. č. 380/12 orná půda o výměře
4 532 m2 v k.ú. Topolany dle důvodové zprávy bod III. 1)
4. žádosti manželů Jiřího a Sylvy Kvapilových o odprodej části pozemku parc. č. 1017 zast.
pl. o výměře 140 m2 v k. ú. Nová Ulice dle důvodové zprávy bod III. 2)
7. doporučuje zastupitelstvu
souhlasit s odpuštěním nájemného za pronájem části pozemku parc. č. 1348 ost. pl. o
výměře 400 m2 v k. ú. Slavonín společnosti EQ ECO PLUS spol. s r. o. za podmínky, že
bývalý nájemce uhradí soudní výlohy ve výši 4.196,- Kč a část dlužného nájemného ve výši
20 000,- Kč dle důvodové zprávy bod IV. 15)
Předložil:
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Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora

Majetkoprávní záležitosti - převod uměleckých děl

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. souhlasí
se zařazením finanční částky dle důvodové zprávy do soupisu nekrytých požadavků
Předložil:
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Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora

Nájem bytů

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na městský byt v domě:
1. Černá cesta 19, Olomouc, velikosti 1+1, č.b. 11, s Koutnou Olgou dle důvodové zprávy,
bod 1 a).
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2. Topolová 1, Olomouc, velikosti 1+1, č.b. 4, s Mgr. Martinou Fialovou dle důvodové zprávy,
bod 1 b)
3. Sladkovského 1A, Olomouc, velikosti 1+2, č.b. 10, s Pavlem Obrovským dle důvodové
zprávy, bod 1 c)
4. Rumunská 11, Olomouc, velikosti 1+2, č.b. 60, s Igorem Bujnou dle důvodové zprávy,
bod 1 d)
5. Rumunská 11, Olomouc, velikosti 0+1, č.b. 49, s Jindřichem Kelnarem dle důvodové
zprávy, bod 1 e)
6. P. Přichystala 70, Olomouc, velikosti 0+1, č.b. 3, s Jiřím Kašpárkem dle důvodové zprávy,
bod 2 a)
7. Foersterova 17, Olomouc, velikosti 1+3, č.b. 29, s Věrou Brychtovou dle důvodové zprávy,
bod 2 b)
8. P. Přichystala 70, Olomouc, velikosti 0+2, č.b. 44, s Balážovou Ivetou dle důvodové
zprávy, bod 2 c)
9. Denisova 17, Olomouc, velikosti 1+2, č.b. 6, s Michalem a Agnieszkou Guzikovými dle
důvodové zprávy, bod 3
10. Vojanova 20, Olomouc, velikosti 1+1, č.b. 2, se Stanislavem Salaquardou dle důvodové
zprávy, bod 4
3. souhlasí
1. s prodloužením nájemních smluv na městské byty uzavřených na dobu určitou s:
Aust Miroslav, P.Přichystala 62, Olomouc
Rišková Marie, V.Řezáče 4, Olomouc
Okr.řed.policie ČR, Charkovská 11, Olomouc
Rajčanová Alena, Černá cesta 33, Olomouc
PhDr. Vykydalová Alena, Komenského 1, Olomouc
Šafář Ivan a Blanka, Černá cesta 15, Olomouc
Hubáčková Bohumila, Za vodojemem 2, Olomouc
Kellerová Ivana, U Letiště 2, Olomouc
Pacholíková Hana a Pavel, U Letiště 2, Olomouc
Lačný Petr, U Letiště 2, Olomouc
Valentík Roman a Hana, Slovenská 4, Olomouc
Asadiová Fauzia a Milan, I.P.Pavlova 63, Olomouc
Bambergerová Irena, Purkyňova 3, Olomouc
Danihelová Šárka, P.Přichystala 70, Olomouc
Jankotová Michaela a Radomír, U Letiště 4, Olomouc
Chladnuchová Olga a Jan, U Letiště 2, Olomouc
Minarčík Jan, Foersterova 15, Olomouc
dle důvodové zprávy bod 5 a),b)
2. s rozšířením nájemní smlouvy na byt č.5, Jana a Václav Kozlovi, Rooseveltova 109,
Olomouc dle bodu 6 důvodové zprávy
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3. se sepsáním nájemní smlouvy na městský byt po výměně:
a) Kamil a Lenka Gastovi, Pavelčákova 18, Olomouc, vel. 2+1
b) Petr a Kateřina Pechalovi, Kosinova 2, Olomouc, vel. 3+1
c) David a Martina Srovnalovi, I.P.Pavlova 62, Olomouc, vel. 3+1
d) Zdeněk Krumpholz, Stiborova 24, Olomouc, vel. 3+1
e) Tomáš Rýpar, Dukelská 9, Olomouc, vel. 1+1
f) Dušan a Jana Hlavínkovi, Helsinská 14, Olomouc, vel. 2+1
dle bodu 7 důvodové zprávy
4. s uzavřením nových nájemních smluv z důvodu přechodu nájmu bytu:
Tomáš Burian, I.P.Pavlova 42, Olomouc
PhDr. Kamila Tozzi, Černá cesta 49, Olomouc
dle bodu 8 důvodové zprávy
Předložil:
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Horák Pavel, Ing., náměstek primátora

Nájem bytů - revokace usnesení

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. revokuje
rozhodnutí RMO ze dne 26.3.2002, bod usnesení č. 4, část 3, odst. 5)
3. souhlasí
s uzavřením nájemní smlouvy dle důvodové zprávy
Předložil:
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Horák Pavel, Ing., náměstek primátora

Změna smlouvy o nájmu a podnájmu bytu

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. souhlasí
se změnou nájemní smlouvy dle důvodové zprávy
Předložil:
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Horák Pavel, Ing., náměstek primátora

Spolupráce s exekutorskými úřady

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
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2. souhlasí
se spoluprácí s exekutorskými úřady dle důvodové zprávy
3. ukládá
vyhodnotit spolupráci s exekutorskými úřady a informovat RMO
T: 22.10.2002
O: Horák Pavel, Ing., náměstek primátora
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 Marií Mikšovou,
bytem Olomouc, Masarykova 6
2. uzavření nájemní smlouvy na byt č.2 v DPS na ul. Příčná 6, s paní Dobromilou
Zrůstkovou, bytem Olomouc, Kanadská 8
3. ukládá
zástupci RMO v představenstvu SNO,a.s. zajistit uzavření nájemní smlouvy dle důvodové
zprávy
T: 18.6.2002
O: Horák Pavel, Ing., náměstek primátora
Předložil:

9

Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora

Prodej domů

Rada města Olomouce po projednání:
1. zplnomocňuje
Hanáckou realitní kancelář spol. s.r.o. , Riegrova 6, Olomouc k zastupováním statutárního
města Olomouce ve věci odprodeje ideální poloviny domu č.p. 629 s pozemkem st. 285
zast .pl. v k. ú. Hodolany, dům Tyršova 13 dle důvodové zprávy bod 1 str.1
2. vyhovuje žádosti
o vrácení II. poloviny kupní ceny dle důvodové zprávy bod 2 str. 1 a ukládá Ing. Horákovi
nám. primátora zajistit jejich převedení
3. vyhovuje žádosti
manželů Květoslavy a Jaroslava Strakových, schvaluje odstoupení od kupní smlouvy a
ukládá Ing. Horákovi, náměstkovi primátora zajistiti vrácení I.poloviny kupní ceny dle
důvodové zprávy bod 3 str. 1 - 2
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4. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej pozemku parc. č. 617/1 zast. plocha o výměře 306 m2 a pozemku parc. č.617/2 ost.
pl. o výměře 126 m2 a 617/3 ost. pl. o výměře 276 m2 v k. ú. Holice spoluvlastníkům domu
manželům Jitce a Janu Drápalovým a manželům Haně a Romanovi Juřenovým dle
důvodové zprávy bod 4 str. 2
5. doporučuje zastupitelstvu
schválit nové kupující za kupní ceny dle důvodové zprávy bod 5 - a, b str. 2
6. vyhovuje žádosti
a uděluje souhlas s opravou plotu v majetku města dle důvodové zprávy bod 7 str. 3
7. schvaluje
pozastavení prodeje domu a ukládá odboru majetkoprávnímu jednat v záležitosti směny
pozemku v soukromém vlastnictví MUDr. Fordey pod domy Norská 31, 33, 35 a 37, 39, 41 a
Norská 43, 45 ,47 dle důvodové zprávy bod 11 str. 5 - 6
8. schvaluje
pozastavení prodeje domu a ukládá odboru majetkoprvnímu jednat v záležitosti směny
pozemku v soukromém vlastnictví MUDr. Fordey pod domy Helsinská 10, 12, 14 dle
důvodové zprávy bod 12 str. 6 - 8
9. schvaluje
uznání faktur dle důvodové zprávy bod 13 str. 8
10. schvaluje
odklad splátek dle důvodové zprávy bod 14 str. 9
11. schvaluje
vrácení II. poloviny kupních cen a ukládá Ing. Horákovi nám. primátora zajistit jejich
převedení na fond oprav spoluvlastníků domu dle důvodové zprávy bod 16 str. 9 -10
12. schvaluje
uznání faktur dle důvodové zprávy bod 17 str.10
13. doporučuje zastupitelstvu města schválit
možnost proinvestování celé II. poloviny kupní ceny v opravách domu dle důvodové zprávy
bod 18 str.10
14. schvaluje
proinvestování II. poloviny kupní ceny před podpisem kupních smluv dle důvodové zprávy
bod 19 str.11
15. schvaluje
proplacení faktur za byty v majetku města a ukládá Ing. Horákovi, nám. primátora zajistit
jejich proplacení dle důvodové zprávy bod 20 str.11
16. schvaluje
úhradu nákladů ve společných částech domů za bytové jednotky v majetku města a ukládá
Ing. Horákovi , nám. primátora zajistit úhradu nákladů dle důvodové zprávy bod 21 str.12
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17. schvaluje
převody částek za provedené opravy ve společných částech domu za bytové jednotky v
majetku města a ukládá Ing. Horákovi, nám.primátora zajistit převody částek dle důvodové
zprávy bod 22 str.11 – 12
Předložil:
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Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora

Rozpočtové změny roku 2002

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu, týkající se rozpočtových změn roku 2002
2. schvaluje
rozpočtové změny roku 2002 dle upravené 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

Požární zbrojnice Černovír - pokrytí uhrazených záloh za plyn v
roce 2002

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

Rozpočtová změna - finanční příspěvky zahraničních firem

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
rozpočtovou změnu dle předložené důvodové zprávy
Předložil:

Horák Pavel, Ing., náměstek primátora

10

13

Strategický plán rozvoje mikroregionu Olomoucko

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. ukládá
garantům jednotlivých cílů a vedoucímu odd.hospodářského rozvoje
a) zajišťovat plnění prioritních cílů dle komentáře a termínů v příloze důvodové zprávy
b) na základě projednání v rozšířené Komisi hospodářského rozvoje vyhodnotit celkové
plnění Strategického plánu
T: 22.10.2002
O: Horák Pavel, Ing., náměstek primátora
3. ukládá
předložit přehled plnění Strategického plánu Zastupitelstvu města Olomouce
T: červen 2002
O: Horák Pavel, Ing., náměstek primátora
Předložil:
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Horák Pavel, Ing., náměstek primátora

Rozvojová zóna Příkopy

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. souhlasí
s postupem přípravy rozvojové lokality dle důvodové zprávy
Předložil:
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Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Horák Pavel, Ing., náměstek primátora

Řešení parkování - tržiště

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
navržený postup zajištění parkování trhovců na parkovišti při ulici Polské dle důvodové
zprávy
3. ukládá
zajistit parkování trhovců dle schváleného postupu
T: 18.6.2002
O: Petřík Miroslav, člen rady města
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4. ukládá
vydat kladné stanovisko dle rozhodnutí RMO
T: 21.5.2002
O: vedoucí odboru dopravy
Předložil:
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Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora

Parkovací řád - přednádraží

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
variantu B parkovacího řádu dle bodu 3. a přílohy důvodové zprávy s účinností od 1. 8. 2002
3. souhlasí
s použitím zaváděcího tarifu pro období provozu do 1. 8. 2002 dle závěru důvodové zprávy
4. ukládá
zajistit realizaci vybrané varianty v rámci stavby „Úpravy přednádražního prostoru, I. a II.
etapa“
T: 18.6.2002
O: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
5. ukládá
předložit návrh na změnu tarifu IDOS
T: 21.5.2002
O: vedoucí odboru dopravy
vedoucí odboru koncepce a rozvoje
6. ukládá
dořešit dopravně organizační opatření v přilehlém území dle závěru důvodové zprávy
T: 18.6.2002
O: vedoucí odboru dopravy
vedoucí odboru koncepce a rozvoje
7. ukládá
jednat o návrhu smlouvy dle závěru důvodové zprávy
T: 18.6.2002
O: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Petřík Miroslav, člen rady města
Předložil:

Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
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17

Model MPR

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

Rekonstrukce objektu Hynaisova 10

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
obsah důvodové zprávy
2. ukládá
přepracovat předložený materiál dle diskuze RMO
T: 21.5.2002
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje
Předložil:
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Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora

Horní náměstí

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. ukládá
informovat o dalším postupu dle důvodové zprávy
T: 21.5.2002
O: vedoucí odboru investic
3. ukládá
předložit návrh principů správy mobiliáře a kašen na Horním náměstí
T: 18.6.2002
O: Petřík Miroslav, člen rady města
Večeř Jan, Bc., tajemník
Předložil:
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Látal Jan, Ing., náměstek primátora

Plnění plánu investičních akcí

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

Látal Jan, Ing., náměstek primátora

13

21

Blok A - financování komunikace

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. souhlasí
s postupem dle bodu C a) důvodové zprávy
Předložil:
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Látal Jan, Ing., náměstek primátora

Autobusové zastávky MHD

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
postup při realizaci přístřešku na zastávce Pekárny, směr hlavní nádraží dle bodu B/2
důvodové zprávy
3. schvaluje
rozpočtovou změnu dle bodu A důvodové zprávy

Předložil:
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Látal Jan, Ing., náměstek primátora

Zastávka MHD Nemilany

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. ukládá
projednat navržené řešení s KMČ Nemilany a výsledek předložit RMO
T: 21.5.2002
O: vedoucí odboru dopravy
Předložil:
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Látal Jan, Ing., náměstek primátora

Žádosti o umístění předzahrádek + dodatek

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 Kavárna U ŠROTŮ v ulici
Rejskova 5, Olomouc, v rozsahu 4,5 m2 pro žadatele p. Petra Hlouška, Hodolanská 24, 772
00 Olomouc, na dobu od 1. 5. do 15. 10. 2002
3. schvaluje
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení Vinárna LABUŽNÍK v ulici
Masarykova 13, Olomouc, v rozsahu 15 m2 pro žadatelku p. Evu Henarovou, Dukelská 3,
772 00 Olomouc, na dobu od 1. 5. do 31. 10. 2002
4. schvaluje
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení ŠTUDÁČ v ulici Švédská
3, Olomouc, v rozsahu 21 m2 pro žadatele f. K-Technik, nářadí spol. s r.o., Jesenická 12,
787 01 Šumperk, na dobu od 1. 5. do 30. 10. 2002
5. schvaluje
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení HANÁCKÁ
RESTAURACE na Dolní náměstí 38, Olomouc, v rozsahu 26 m2 pro žadatele p. Kamila
Buchtu, Fischerova 20, 779 00 Olomouc, na dobu od 1. 5. do 30. 9. 2002
6. schvaluje
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení Předzahrádka pro
sezónní provoz restauračního zařízení v ulici Lazecká 55, Olomouc, v rozsahu 4,14 m2 pro
žadatelku pí Jaroslavu Vojtěchovskou, Zeyerova 14, 772 00 Olomouc, na dobu od 1. 5. do
30. 9. 2002
Předložil:
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Látal Jan, Ing., náměstek primátora

Pavlovická ulice - přechod pro chodce

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

Průmyslová ul. - zajištění dopravní obslužnosti

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
prodloužení tras autobusových linek č. 19 a 23 do ul. Průmyslová k 1. 7. 2002
3. schvaluje
názvy nových autobusových zastávek vnitřního pásma Keplerova a Průmyslová
Předložil:

Látal Jan, Ing., náměstek primátora
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Stravování ve školních jídelnách

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. souhlasí
se stravováním ve školních jídelnách dle důvodové zprávy
3. ukládá
postupovat v souladu s důvodovou zprávou
T: průběžně
O: vedoucí odboru školství
Předložil:
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Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora

Návrh finančního vypořádání roku 2001 u příspěvkových
organizací - škol s právní subjektivitou a odpisové plány
příspěvkových organizací - škol s právní subjektivitou

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. schvaluje
finanční vypořádání příspěvkových organizací - škol s právní subjektivitou za rok 2001 a
odpisové plány příspěvkových organizací - škol s právní subjektivitou dle důvodové zprávy
3. ukládá
příspěvkovým organizacím - školám s právní subjektivitou provést finanční vypořádání roku
2001 dle důvodové zprávy
T: 21.5.2002
O: ředitelé příspěvkových organizací
Předložil:
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Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora

Plakátování v Olomouci

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. ukládá
zveřejnit a organizačně zajistit poptávkové řízení na komplexní řešení a provozování
plakátovacích ploch na území města Olomouce dle přílohy č. 2 důvodové zprávy
T: 21.5.2002
O: vedoucí odboru vnějších vztahů a informací
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3. ukládá
vypovědět k 30.4. 2002 smlouvu o nájmu dle přílohy č. 1 důvodové zprávy
T: 21.5.2002
O: vedoucí majetkoprávního odboru
Předložil:
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Petřík Miroslav, člen rady města

Naplnění zákona o volbách do zastupitelstev obcí

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. doporučuje
Zastupitelstvu města Olomouce stanovit podle § 67 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, na
příští volební období počet členů zastupitelstva na 45 členů
3. ukládá
předložit jednotlivým poslaneckým klubům návrh dle důvodové zprávy
T: 13.5.2002
O: Tesařík Martin, Ing., primátor města
4. žádá
poslanecké kluby o předložení písemného stanoviska k předloženému návrhu dle důvodové
zprávy v termínu do 7.5.2002
Předložil:
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Tesařík Martin, Ing., primátor města
Petřík Miroslav, člen rady města

Převod pozemků v k.ú. Nové Sady

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. souhlasí
s navrženým postupem dle důvodové zprávy
Předložil:
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Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora

ZŠ 8. května - oprava fasády

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
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2. schvaluje
realizaci I. etapy opravy fasády dle varianty č. 1 důvodové zprávy
3. ukládá
ve spolupráci se SNO, a.s. zajistit aktualizaci projektové dokumentace a dokončit přípravné
práce k realizaci stavby
T: 21.5.2002
O: vedoucí odboru školství
4. souhlasí
se zařazením II. etapy do návrhu plánu oprav na rok 2003
5. ukládá
nárokovat finanční prostředky na realizaci II. etapy v rozpočtu na rok 2003
T: 24.9.2002
O: vedoucí odboru školství
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. vyhovuje žádosti
manželů Skokánkových o rovnoměrném splácení úvěru č. 293/98
3. souhlasí
s konečnou dobou splatnosti úvěru 12/2007
Předložil:
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Horák Pavel, Ing., náměstek primátora

Fond rozvoje bydlení

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. vyhovuje žádosti
MUDr. Josefa Bártka o rovnoměrném splácení úvěru č. 651/01
3. vyhovuje žádosti
paní Janě Kobzové o rovnoměrném splácení úvěru č. 609/01
4. vyhovuje žádosti
paní Janě Kobzové o rovnoměrném splácení úvěru č. 570/00
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Předložil:
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Horák Pavel, Ing., náměstek primátora

Nabídka města Cosenza

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. souhlasí
s řešením nabídky města Cosenza dle závěru důvodové zprávy
Předložil:
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Tesařík Martin, Ing., primátor města

Rozpracování usnesení z 22. zasedání ZMO, konaného dne
11.4.2002, včetně diskusních vystoupení

Rada města Olomouce po projednání:
1. ukládá
k bodu 2, části 2 usnesení ZMO z 11.4.2002 - Rozpočtové změny r. 2002:
- ekonomické komisi zabývat se podnětem člena ZMO Doc. RNDr. Vanžury, CSc. ( tj.
předkládat ZMO ke schválení rozpočtové změny vyšší než 500 tis. Kč) a výsledek předložit
RMO a na zasedání zastupitelstva
T: 4.6.2002
O: Horák Pavel, Ing., náměstek primátora
2. ukládá
k bodu 5, části 3 usnesení ZMO z 11.4.2002 - Majetkoprávní záležitosti - pozemková agenda
odboru investic + dodatek:
- uzavírat průběžně příslušné smlouvy dle důvodové zprávy a dodatku
T: 4.6.2002
O: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
3. ukládá
k bodu 7, části 4 usnesení ZMO z 11.4.2002 - Prodej domů - koncepce:
- předložit RMO návrh opatření k urychlení převodu schválených bytových jednotek do
vlastnictví oprávněných osob a o výsledku informovat ZMO
T: 21.5.2002
O: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
4. ukládá
k bodu 11, části 3 usnesení ZMO z 11.4.2002 - Návrh Zadání změny ÚPnSÚ Olomouc č. IX Protipovodňová opatření:
- pokračovat v pořizování změny ÚPnSÚ Olomouc č. IX - Protipovodňová opatření a
informovat ZMO dne 26.9.2002
T: 6.8.2002
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje
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5. ukládá
k bodu 12, části 3 usnesení ZMO z 11.4.2002 - Program regenerace sídliště Úzké Díly:
- odboru koncepce a rozvoje ve spolupráci s Občanskou poradní komisí sídliště Úzké Díly
dopracovat etapizaci realizace regenerace sídliště Úzké Díly v návaznosti na možnosti
města a pololetně informovat RMO a ZMO
T: pololetně
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje
6. ukládá
k bodu 12, části 4 usnesení ZMO z 11.4.2002 - Program regenerace sídliště Úzké Díly:
- odboru investic ve spolupráci s OKR připravovat jednotlivé akce v souladu s projektem
regenerace sídliště Úzké Díly tak, aby byly vytvářeny podmínky pro uplatnění žádostí o
dotace státu v souladu s Programem regenerace panelových sídlišť a pololetně informovat
RMO a ZMO
T: pololetně
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje
vedoucí odboru investic
7. ukládá
k bodu 12, části 5 usnesení ZMO z 11.4.2002 - Program regenerace sídliště Úzké Díly:
- pokračovat v přípravě projektů regenerace dalších panelových sídlišť v Olomouci a ročně
informovat RMO a ZMO
T: ročně
O: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Horák Pavel, Ing., náměstek primátora
8. ukládá
k bodu 12, části 6 usnesení ZMO z 11.4.2002 - Program regenerace sídliště Úzké Díly:
- uplatňovat do návrhu investičního rozpočtu města prostředky pro přípravu a realizaci
jednotlivých částí programu regenerace a ročně informovat RMO a ZMO
T: ročně
O: vedoucí odboru investic
9. ukládá
k bodu 17 usnesení ZMO z 11.4.2002 - Diskuse - zveřejňování materiálů ZMO:
- tiskovému oddělení zveřejňovat všechny materiály do zastupitelstva (včetně programu) na
webových stránkách statutárního města Olomouce a to okamžitě po schválení Radou města
Olomouce
T: trvale
O: vedoucí odboru kancelář primátora
10. ukládá
k diskusním vystoupením občanů k bodu 4.1 programu ZMO Prodej domů - koncepce:
- v termínu do 10.5.2002 odpovědět p. Janu Dohnalovi, Velkomoravská 57, Olomouc dle
přílohy A) a informovat RMO a v rámci kontroly usnesení ZMO
T: 21.5.2002
O: Horák Pavel, Ing., náměstek primátora
Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora

20

11. ukládá
k diskusním vystoupením občanů k bodu 4.1 programu ZMO Prodej domů - koncepce:
- v termínu do 10.5.2002 odpovědět RNDr. Janu Jelínkovi, HOS Olomouc, Legionářská 3
dle přílohy B) a informovat RMO a v rámci kontroly usnesení ZMO
T: 21.5.2002
O: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Horák Pavel, Ing., náměstek primátora
Procházka Vladimír, Ing. Bc., člen rady města
předseda kontrolního výboru
12. ukládá
k diskusnímu vystoupení člena ZMO Bc. Pavla Konečného:
- tiskovému oddělení připravit návrh řešení připomínek dle bodů 2 až 4 z diskusního
vystoupení Bc. Pavla Konečného
T: 21.5.2002
O: vedoucí odboru kancelář primátora
Předložil:
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Tesařík Martin, Ing., primátor města

Přísedící Okresního soudu Olomouc - doplnění

Rada města Olomouce po projednání:
1. doporučuje zastupitelstvu zvolit
paní Pavlu Svobodovou, nar. 6.6.1950, bytem Olomouc, Štítného 17 - přísedící Okresního
soudu Olomouc pro funkční období 2002 - 2006
Předložil:
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Tesařík Martin, Ing., primátor města

Povolení vjezdu do pěší zóny

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. schvaluje
vydání dlouhodobých povolení vjezdu do pěší zóny dle upravené přílohy č. 1
Předložil:
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Tesařík Martin, Ing., primátor města

Malé projekty + dodatky

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

23. zasedání Zastupitelstva města Olomouce

Rada města Olomouce po projednání:
1. souhlasí
s termínem konání 23. zasedání ZMO - v pondělí dne 27.5.2002 od 16.00 hodin
v KD SIDIA, třída Kosmonautů 29, Olomouc
Předložil:
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Tesařík Martin, Ing., primátor města

Souhrnná zpráva o využití dotačních titulů

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

Akcie VHS,a.s.

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

Spolupráce na opravách komunikací se Správou silnic
Olomouckého kraje

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
spoluúčast Města Olomouce při realizaci opravy silnice II/446 - ulice Lazecká dle důvodové
zprávy
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3. schvaluje
spoluúčast Města Olomouce při rekonstrukci křižovatky Studentská - Legionářská Hynaisova dle důvodové zprávy
4. ukládá
dopracovat projekt dle připomínek členů RMO a projednat s DOSS do 30.4.2002
T: 21.5.2002
O: vedoucí odboru dopravy
5. ukládá
spolupracovat při rekonstrukci křižovatky Studentská - Legionářská - Hynaisova s KÚOL a
SSOK v případě schválení upraveného projektu
T: 4.6.2002
O: vedoucí odboru investic
Předložil:
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Látal Jan, Ing., náměstek primátora

Regionální TV vysílání

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. schvaluje
rozdělení příspěvků dle upravené důvodové zprávy
Předložil:

Petřík Miroslav, člen rady města

Ing. Martin Tesařík
primátor města Olomouce

Ing. Pavel Horák
náměstek primátora
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