USNESENÍ
z 65. schůze Rady města Olomouce, konané dne 26.6.2001
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RARSM - plán činnosti

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
informaci o aktuálním plánu činnosti RARSM
2. ukládá
předložit RMO vyhodnocení přínosu schválených projektů plánu činnosti RARSM pro rok
2001
T: 18.12.2001
O: Horák Pavel, Ing., náměstek primátora
Předložil:
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Horák Pavel, Ing., náměstek primátora

Strategický plán rozvoje mikroregionu Olomoucko

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. ukládá
garantům projednat s příslušnými pracovníky upřesnění termínů pro plnění jednotlivých cílů v
návaznosti na priority
T: 25.9.2001
O: Tesařík Martin, Ing., primátor města
náměstci primátora
Předložil:
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Horák Pavel, Ing., náměstek primátora

Kontrola usnesení

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
informace o plnění usnesení k termínu 26.6.2001
2. prodlužuje
termíny plnění usnesení dle upravené důvodové zprávy
Předložil:

Tesařík Martin, Ing., primátor města
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Majetkoprávní záležitosti

Rada města Olomouce po projednání:
1. schvaluje
1. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 284 louka o výměře 60 m2 v k. ú.
Radíkov předem určenému zájemci paní Haně Gastové dle důvodové zprávy bod I. 1.
2. zveřejnění úplatného pronájmu NP Horní náměstí č.o. 18 - přízemí - o výměře 6
m2předem určenému zájemci paní Anně Kalmanové dle důvodové zprávy bod I. 2.
3. zveřejnění úplatného pronájmu NP Vojanova č.o. 4 - garáž o výměře 34 m2 předem
určenému zájemci společnosti Tyfloservis o. p. s. dle důvodové zprávy bod I. 3.
4. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 216 o výměře 988 m2, části
pozemku parc. č. 211 o výměře 3184 m2, části pozemku parc. č. 557 o výměře 16 m2 a části
pozemku parc. č. 288/1 o výměře 621 m2, vše ost. pl. v k. ú. Neředín předem určenému
zájemci Hanáckému aeroklubu Olomouc dle důvodové zprávy bod I. 4.
5. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 442/1 orná půda v k. ú. Povel - části o výměře
200 m2 panu Tomáši Zbořilovi a části o výměře 127 m2 paní Jaroslavě Matouškové dle
důvodové zprávy bod II. A) 1.
6. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 834/3 ost. pl. o výměře 190 m2 v k.ú. Hodolany
panu Michalu Kittlovi a Zdeňku Stachovi dle důvodové zprávy bod II. A) 9.
7. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 1064 ost. pl. o výměře 60 m2 v k. ú. Hodolany
paní Janě Kobzové dle důvodové zprávy bod II. A) 10.
8. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 93/130 ost. pl. o výměře 8 m2 v k. ú. Olomouc město panu Pavlu Šrottovi dle důvodové zprávy bod II. A) 12.
9. úplatný pronájem pozemků parc. č. 2011 zast. pl. o výměře 510 m2 a části pozemku parc.
č. 615/1 ost. pl. o výměře 943 m3, vše v k.ú. Nová Ulice společnosti MERA CZECH a. s. dle
důvodové zprávy bod III. 5.
10. dodatek č.1 ke smlouvě o nájmu plynárenských zařízení č. 614033/96, mezi statutárním
městem Olomouc a Severomoravskou plynárenskou, a.s. Ostrava. dle důvodové zprávy bod
IV. 1.
11 úplatný pronájem NP - Stiborova č. 10 - dříve sklad - 12 m2 panu Martinu Kaplovi dle
důvodové zprávy bod II. B) 6.
12. schvaluje zveřejnění záměru města pronajmout s následným odprodejem část pozemku
parc. č. 46/1 zahrada o výměře 300 m2, část pozemku parc. č. 46/1 zahrada o výměře 460
m2 a část pozemku parc. č. 46/10 ost. pl. o výměře 200 m2 , vše v k.ú. Droždín předem
určenému zájemci panu Ing. Janu Kubáčkovi za podmínky zřízení věcného břemene
obsahujícího právo bezúplatného užívání sklepních prostor ve prospěch statutárního města
Olomouce.
13. pronájem učebny, chodby a soc. zařízení o výměře 236,93 m2 v objektu ZŠ
Rooseveltova č. 101, č.p. 109 na pozemku parc.č. 112/5 st.pl. v k.ú. Nové Sady firmě Philips
Display Components Česká republika s.r.o. pro účely Mezinárodní školy
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14. úplatný pronájem NP - Karafiátova č. 6 - dříve poradenské a školící středisko vozíčkářů
TREND - 23 m2 pro KMČ Neředín - klub důchodců dle důvodové zprávy bod II. B) 5.

2. souhlasí
1. se snížením nájemného za pozemek parc. č. 1071/1 ost. pl. v k. ú. Nová Ulice paní
Malcherové dle důvodové zprávy bod II. A) 1.
2. se snížením nájemného za část pozemku parc. č. 458 ost. pl. o výměře 203 m2 v k.ú.
Holice manželům Miroslavovi a Ludmile Omelkovým a schvaluje nájemné ve výši 4,Kč/m2/rok dle důvodové zprávy bod II. A) 5.
3. s prodloužením smlouvy o nájmu a o budoucí nájemní smlouvě s firmou TIP STUDIO s. r.
o. na část pozemku parc. č. 377/2 o výměře 32 m2 do 30. 6. 2002 za podmínky, že do 15. 9.
2001 předloží stavební povolení dle důvodové zprávy bod II. B) 2.
4. s podnájmem pro společnost Tyfloservis o. p. s. na část NP I. P.Pavlova č.o. 69 - 2. NP o
výměře 122,3 m2 za účelem provozování služeb pro zrakově postižené občany a pro
společnost TyfloCentrum Olomouc o.p.s. na část NP I. P. Pavlova č.o. 69 - 2. NP o výměře
60,6 m2 za účelem provozování služeb pro zrakově postižené občany dle důvodové zprávy
bod II. B) 4.

3. nevyhovuje žádosti
1. pana Zdeňka Suchého o úplatný pronájem části pozemku parc. č. 546/2 ost. pl. o výměře
30 m2 v k.ú. Neředín dle důvodové zprávy bod II. A) 2.
2. pana Milana Pirkla o úplatný pronájem části pozemku parc. č. 546/2 ost. pl. o výměře
26m2 v k.ú. Neředín dle důvodové zprávy bod II. A) 3.
3. paní Anny Vodičkové o snížení nájemného za pozemek parc. č. 545/2 zahrada o výměře
675 m2 v k.ú. Droždín dle důvodové zprávy bod II. A) 6.
4. pana Mojmíra Doseděla o úplatný pronájem části pozemku parc. č. 449/11 zahrada v k.ú.
Nová Ulice dle důvodové zprávy bod II. A) 7.
5. pana RNDr. Ivana Navrátila o úplatný pronájem části pozemku parc. č. 449/11 zahrada o
výměře 135 m2 v k.ú. Nová Ulice dle důvodové zprávy bod II. A) 8.
6. Českého kynologického svazu o prodloužení nájemní smlouvy na pozemky parc. č.
1105/5 ost. pl. o výměře 4 653 m2, parc.č. 1105/6 zahrada o výměře 187 m2 a parc. č.
1105/7 zahrada o výměře 92 m2 v k.ú. Černovír dle důvodové zprávy bod II. A) 11.
7. firmy T.O.Ostrava - PROTEOR spol. s r. o. o souhlas s odepisováním vložených investic
souvisejících se stavebními úpravami objektu Mošnerova č. o. 7 a zřízením parkoviště z
účetnictví, kdy v souhlasu nebude uvedena konkrétní schválená částka dle důvodové zprávy
bod II. B) 3
8. pana Jaroslava Fialy, Petra Fialy a Jaroslava Fialy o úplatný pronájem NP - Karafiátova č.
6 - dříve poradenské a školící středisko vozíčkářů TREND - 23 m2 dle důvodové zprávy bod
II. B) 5.
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4. bere na vědomí
1. výsledek výběru nájemce NP Javoříčská č. 2 - dříve bistro Luneta - 210 m2 mezi panem
Michalem Stojmenovem a společností GUINEA s. r. o. formou obálkové metody na výši
nájemného dle důvodové zprávy bod II. B) 1.
5. doporučuje zastupitelstvu města schválit
1. úplatné zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 921 role o výměře 4664 m2,
parc. č. 922 role o výměře 4472 m2, parc. č. 923 role o výměře395 m2, parc. č. 924 role o
výměře 4388 m2, parc. č. 925 role o výměře 471 m2, parc. č. 926 role o výměře 4574 m2,
parc. č. 927 role o výměře 324 m2, parc. č. 936 role o výměře 4946 m2, parc. č. 937 role o
výměře 529 m2, vše v k. ú. Slavonín obsahující právo uložení přívodu vodního potrubí ve
prospěch Českého zahrádkářského svazu ZO Slunečnice dle důvodové zprávy bod III. 1.
2. úplatné zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 116/12 ost. pl. o výměře 2 083
m2, parc. č. 116/31ost. pl. o výměře 4 653 m2 a parc. č.116/32 ost. pl. o výměře 1 198 m2
vše v k. ú. Olomouc - město obsahující právo uložení telekomunikačních kabelů ve
prospěch ČESKÉHO TELECOMU, a. s. dle důvodové zprávy bod III. 2.
3. odprodej části pozemku parc. č. 556 st. pl. o výměře 28 m2 a části pozemku parc. č. 73
zahrada o výměře 42 m2, vše v k.ú. Povel manželům Stanislavu a Aleně Cikovým za kupní
cenu ve výši 32 050,- Kč dle důvodové zprávy bod III.4.
4. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemky parc. č. 2011 zast. pl. o výměře
510 m2 v k. ú. Nová Ulice za kupní cenu ve výši 963 900,- Kč ( 1890,- Kč/ m2) a část
pozemku parc. č. 615/1 ost. pl. o výměře 943 m3 v k. ú. Nová Ulice za kupní cenu ve výši
452 640,- Kč ( 480,- Kč/m2) se společností MERA CZECH a. s. dle důvodové zprávy bod III.
5.
5. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemek p. č. 69 st. pl. o výměře 629 m2 v
k.ú. Nová Ulice s panem Stanislavem Faistaverem - Rotel Travelling za podmínky OKR
(prokázání řešení statické dopravy, zásobování), dodržení ÚPnSÚ a bezplatné péče o ost.
pl. 452/2 a 452/12 (park) při kupní ceně ve výši 1320,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod III.9.
6. směnu pozemků parc. č. 104/2, 104/3 , vše st.pl. o celkové výměře 145 m2, vše v k.ú.
Černovír ve vlastnictví manželů Petra a Hany Kunstových za část pozemku parc. č. 723/1(
dle GP parc. č. 723/23) role o výměře 396 m2 v k.ú. Hodolany ve vlastnictví statutárního
města Olomouc bez doplatku cenového rozdílu dle důvodové zprávy bod III 10.

6. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
1. žádosti pana Ing. Františka Rašnera o odprodej pozemku parc. č. 1912/2 o výměře 14 m2
v k.ú. Nová Ulice dle důvodové zprávy bod III.3.
7. revokuje
1. část usnesení RMO ze dne 11. 4. 2000, čís. spis. seznamu 4, bod II. A) 15) ve věci výše
nájemného za úplatný pronájem pozemků parc. č. 666/5 o výměře 3646 m2 orná půda v k.ú.
Holice panu Janu Drápalovi a schvaluje nájemné ve výši 945,- Kč/ha dle důvodové zprávy
bod IV. 2.

4

8. doporučuje zastupitelstvu města revokovat
1. část usnesení ZMO ze dne 8. 3. 2001, čís. spis. seznamu 5, bod 95 ve věci doplatku
cenového rozdílu ve výši 21. 620,- Kč při směně části pozemku parc. č. 745 ost. pl. díl „a“ o
výměře 104 m2 ve vlastnictví Města Olomouce za pozemek parc. č. 493 louka o výměře 417
m2 ve vlastnictví paní Aleny Štenclové a schválit směnu části pozemku parc. č. 745 ost. pl.
díl „a“ o výměře 104 m2 ve vlastnictví statutárního města Olomouce za pozemek parc. č. 493
louka o výměře 417 m2 ve vlastnictví paní Aleny Štenclové bez cenového doplatku dle
důvodové zprávy bod IV.3.
9. vyhovuje žádosti
1. pana Ing. Kubáčka o revokaci usnesení RMO ze dne 3. 4. 2001, čís. spis. seznamu 4, bod
III. 3) ve věci doporučení zastupitelstvu města nevyhovět žádosti Ing. Kubáčka o pronájem s
následným odprodejem části pozemku parc. č. 46/1 zahrada o výměře 300 m2 v k.ú. Droždín
dle důvodové zprávy bod IV.4.
2. Ing. Kubáčka o revokaci usnesení RMO ze dne 3. 4. 2001, čís. spis. seznamu 4, bod III. 3)
ve věci doporučení zastupitelstvu města nevyhovět žádosti Ing. Kubáčka o pronájem s
následným odprodejem části pozemku parc. č. 46/1 zahrada o výměře 460 m2 a části
pozemku parc. č. 46/10 ost. pl. o výměře 200 m2 v k.ú. Droždín dle důvodové zprávy bod
IV.4.
Předložil:
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Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora

Majetkoprávní záležitosti - prodej nemovitostí v k.ú. Skrbeň

Rada města Olomouce po projednání:
1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
záměr prodeje objektů s pozemky v k.ú. Skrbeň za cenu minimálně 60 mil. Kč
2. revokuje
usnesení RMO ze dne 16.12.1997, bod 25, část 2a)
Předložil:
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Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora

Majetkoprávní záležitosti - Zlatá štika

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
záměr úplatného pronájmu objektu č.p. 253, Ztracená ulice č.4 s pozemkem parc.č. 235
st.pl. o výměře 504 m2, vše v k.ú. Olomouc-město firmě Moravská výrobní a.s.
3. ukládá
předložit RMO návrh smluvních podmínek úplatného pronájmu dle bodu 2 usnesení
T: 7.8.2001
O: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Předložil:

Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
5
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Prodej domů

Rada města Olomouce po projednání:
1. schvaluje
uznání faktur jako odečet z druhé poloviny kupní ceny dle důvodové zprávy, bod 1, strana 1
2. schvaluje
odklad splátek dle důvodové zprávy, bod 2, strana 1
3. schvaluje
odklad splátek dle důvodové zprávy, bod 3, strana 1,2
4. vyhovuje
žádosti pí Zlatuše Lhotákové dle důvodové zprávy, bod 4, strana 2
5. vyhovuje
žádosti vlastníků domu Stiborova 2,4,6 dle důvodové zprávy, bod 5, strana 2
6. schvaluje
úhradu společných nákladů dle důvodové zprávy bod 6, strana 3
7. doporučuje zastupitelstvu města schválit
možnost proinvestování celé druhé poloviny kupní ceny dle důvodové zprávy, bod 7, strana
3
8. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti firmy MENPOS dle důvodové zprávy, bod 8, strana 4
9. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti Mgr. Jarmily Hlaváčové dle důvodové zprávy, bod 9, strana 4, 5
10. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej dvorního traktu domu, Dolní nám. 30, za podmínek uvedených v důvodové zprávě, tj.
uzavření věcného břemene ve prospěch Státní vědecké knihovny na dobu určitou, tj. do 31.
12. 2004 za nájemné ve výši 200,- Kč/m2/rok dle důvodové zprávy bod 10, strana 5
11. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti nájemníků domu Synkova 8 dle důvodové zprávy, bod 11, strana 5, 6
12. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti nájemníků domu tř. Svobody 27 dle důvodové zprávy, bod 12, strana 6
13. schvaluje
možnost proinvestování druhé poloviny kupní ceny dle důvodové zprávy, bod 13, strana 6, 7
14. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti Mgr. Jarečného ve věci prodeje bytu v domě Dukelská 5 dle důvodové zprávy, bod
14, strana 7
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15. doporučuje zastupitelstvu města revokovat
část svého usnesení ze dne 14. 12. 2000 a schválit prodej domu Dolní nám. 22 po bytových
jednotkách dle důvodové zprávy, bod 15, str. 7,8
16. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej bytů oprávněným nájemníkům dle důvodové zprávy, bod 16, strana 8
17. doporučuje zastupitelstvu
revokovat část svého usnesení ze dne 02. 07. 1998 a schválit snížení vyvolávací ceny pro
dražbu na výši 1 500 000,-Kč bez možnosti proinvestování druhé poloviny kupní ceny dle
upravené důvodové zprávy, bod 18, strana 9
18. schvaluje
udělení souhlasu s vybudováním plynovodní přípojky přes pozemek parc. č. 93/114 ost.
plocha v k. ú. Olomouc - město dle důvodové zprávy, bod 19
19. doporučuje zastupitelstvu města schválit
zřízení věcného břemene přístupu, užívání, zřízení, vedení provozu kontroly, opravy a
údržby a demontáže středotlaké plynové přípojky na pozemku parc. č. 93/114 ost. pl. v k. ú.
Olomouc - město, ve prospěch společnosti Olterm & TD Olomouc, a. s. za úplatu 100,Kč/rok dle důvodové zprávy, bod 19, strana 10
20. ukládá
převést částku na fond oprav Komenského 23 dle důvodové zprávy, bod 4, strana 2
T: 10.7.2001
O: ředitel Správy domovního fondu
21. ukládá
převést částku na fond oprav domu Stiborova 2, 4, 6 dle důvodové zprávy, bod 5, strana 2
T: 10.7.2001
O: ředitel Správy domovního fondu
22. ukládá
převést částku na fond oprav domu Ostružnická 15 dle důvodové zprávy, bod 6, strana 3
T: 10.7.2001
O: ředitel Správy domovního fondu
Předložil:

8

Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora

Rozpočtové změny roku 2001

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu, týkající se rozpočtových změn roku 2001
2. schvaluje
rozpočtové změny roku 2001 dle upravené důvodové zprávy
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3. ukládá
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku 2001
T: nejbližší zasedání ZMO
O: Horák Pavel, Ing., náměstek primátora
Předložil:
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Horák Pavel, Ing., náměstek primátora

Nekryté požadavky na rozpočet roku 2001

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu, týkající se soupisu nekrytých požadavků
2. schvaluje
zařazení částek dle upravené důvodové zprávy do soupisu nekrytých požadavků
3. schvaluje
rozpočtové změny dle upravené důvodové zprávy
Předložil:
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Horák Pavel, Ing., náměstek primátora

Rozpočtové změny - Fond bytové výstavby

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. souhlasí
s návrhem správce Fondu bytové výstavby na použití finančních prostředků fondu dle
důvodové zprávy
3. ukládá
předložit návrh čerpání prostředků Fondu bytové výstavby na nejbližším jednání ZMO
T: 10.7.2001
O: Horák Pavel, Ing., náměstek primátora
4. doporučuje
ZMO schválit předložený návrh čerpání Fondu bytové výstavby
T: 10.7.2001
O: Horák Pavel, Ing., náměstek primátora
Předložil:

Horák Pavel, Ing., náměstek primátora
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Změna plánu akcí SMV, a.s. z nájemného roku 2001

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
rozpočtové změny v plánu akcí SMV a.s. z nájemného dle důvodové zprávy
Předložil:

12

Látal Jan, Ing., náměstek primátora

Zajištění inventarizace - dotřiďovací linka Chválkovice

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

13

Látal Jan, Ing., náměstek primátora

Veřejné osvětlení - návrh akcí r. 2001

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
seznam akcí k realizaci v roce 2001 dle varianty B důvodové zprávy
3. ukládá
zajistit realizaci akcí v roce 2001 dle schválené varianty
T: 11.9.2001
O: vedoucí odboru investic
Předložil:
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Látal Jan, Ing., náměstek primátora

Trojice a DED

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou upravenou důvodovou zprávu
2. schvaluje
předložený rozpočet a ukládá zařadit částku dle upravené důvodové zprávy do souboru
nekrytých požadavků pro rok 2001
Předložil:

Horák Pavel, Ing., náměstek primátora
Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora
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Čistota Horního náměstí

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. souhlasí
s realizací opatření, navržených v důvodové zprávě
T: 10.7.2001
O: vedoucí odboru životního prostředí
Předložil:
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Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora

Návrh financování SDH Chomoutov

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
pořízení požárního čerpadla dle bodu 1 varianty A předložené důvodové zprávy
3. schvaluje
zařazení částky 70.000,-Kč na pořízení požárního čerpadla do soupisu nekrytých požadavků
4. ukládá
realizovat pořízení požárního čerpadla dle schválené varianty a vybavit jednotku materiálem
dle bodu 2 důvodové zprávy
T: 23.10.2001
O: vedoucí odboru ochrany
Předložil:

17

Látal Jan, Ing., náměstek primátora

Schválení smlouvy o podpoře - dotace SFŽP ČR

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. souhlasí
s uzavřením smlouvy č. 10240011 mezi Statutárním městem Olomouc a Státním fondem ŽP
ČR ze dne 22.6.2001 na poskytnutí podpory na akci „Olomouc-Klášterní Hradisko, Černovír kanalizační sběrač D“
Předložil:

Látal Jan, Ing., náměstek primátora
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Bytové záležitosti

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou upravenou důvodovou zprávu
2. souhlasí
s řešením dle upravené důvodové zprávy
3. ukládá
zajistit naplnění usnesení bodu 2
T: 7.8.2001
O: ředitel Správy domovního fondu
Předložil:

19

Petřík Miroslav, člen rady města

Povolení vjezdu do pěší zóny VI.

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 důvodové
zprávy
3. schvaluje
přidělení bezplatné parkovací karty dle doplněné důvodové zprávy
Předložil:

20

Tesařík Martin, Ing., primátor města

„Výzva více zájemcům“

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou upravenou důvodovou zprávu
2. schvaluje
seznam firem k zaslání výzvy na předložení nabídek u akce dle upravené důvodové zprávy
Předložil:

21

Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora

Pilotní projekty Haná

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
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2. ukládá
označit místo realizace, resp. výstupy projektů Pilotního programu - Investiční podpora pro
mikroregion Haná, informační tabulí s logem Evropské unie a znakem statutárního města
Olomouce
T: 7.8.2001
O: vedoucí odboru vnějších vztahů a informací
Předložil:

22

Horák Pavel, Ing., náměstek primátora

Směna nemovitostí UP Olomouc a SMO - informace

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. pověřuje
projednat rozsah informací dle důvodové zprávy se statutárními představiteli UP Olomouc a
Nadace prof. Vejdovského
T: 7.8.2001
O: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora
Předložil:
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Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora

Kanalizační sběrač A II

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
záměr nabytí kanalizačního sběrače A II do majetku města
3. ukládá
jednat o podmínkách převodu a výsledek předložit do RMO
T: 7.8.2001
O: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
4. ukládá
jednat se SMV a.s Olomouc o budoucím pronájmu a provozování kanalizačního sběrače A II
ve vazbě na podmínky převodu do vlastnictví města
T: 7.8.2001
O: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Předložil:

Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
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Návrh na poskytnutí finančních příspěvků nestátním
subjektům v sociální oblasti

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. schvaluje
poskytnutí příspěvků dle důvodové zprávy
3. ukládá
uzavřít smlouvy o poskytnutí finančních příspěvků dle důvodové zprávy
T: 10.7.2001
O: Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora
Předložil:
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Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora

Poskytnutí nájmu bytu v Domě s pečovatelskou službou v
Olomouci

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. schvaluje
poskytnutí nájmu bytu v DPS Peškova dle důvodové zprávy
3. ukládá
realizovat přijaté usnesení
T: 25.9.2001
O: vedoucí sociálně zdravotního odboru
Předložil:

26

Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora

Nájemné z pronájmu pozemků

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. ukládá
zajistit plnění úkolů dle bodu 2 závěru důvodové zprávy
T: leden 2002
O: vedoucí majetkoprávního odboru
Předložil:

Tesařík Martin, Ing., primátor města
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Arcidiecézní charita - prominutí poplatku

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

28

Horák Pavel, Ing., náměstek primátora

Malé projekty V.

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. souhlasí
s podporou projektů dle důvodové zprávy
3. schvaluje
rozpočtovou změnu dle přílohy č. 4 důvodové zprávy
Předložil:

29

Tesařík Martin, Ing., primátor města

Pracovní skupina pro VHS Olomouc, a.s.

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. ukládá
svolat jednání pracovní skupiny pro VHS Olomouc, a.s. ve věci přípravy změny stanov
akciové společnosti VHS Olomouc, a.s. v návaznosti na případné navýšení akcií měst a obcí
T: 7.8.2001
O: Tesařík Martin, Ing., primátor města

14

3. ukládá
předložit materiál na jednání ZMO dne 27.6. 2001
T: nejbližší zasedání ZMO
O: Tesařík Martin, Ing., primátor města
Předložil:

Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Procházka Vladimír, Ing. Bc., člen rady města

Ing. Martin Tesařík
primátor města Olomouce

Ing. Pavel Horák
náměstek primátora
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