USNESENÍ
ze 74. schůze Rady města Olomouce, konané dne 20.11.2001

1

Tramvajová trať Globus - záměr

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu a informace o zpracovaném územně plánovacím podkladu
2. ukládá
jednat s kompetentními zástupci Olomouckého kraje o možnosti spolufinancování
rekonstrukce třídy Míru, II. etapy
T: 15.1.2002
O: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Předložil:
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Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora

Změna č.II. ÚPnSÚ Olomouc - Návrh

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu v předloženém znění
2. ukládá
předložit na zasedání ZMO dne 13.12.2001 Návrh změny č.II ÚPnSÚ Olomouc s doplněním
výsledků po ukončení projednání
T: 15.1.2002
O: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
3. doporučuje zastupitelstvu města schválit
Návrh změny č.II. ÚPnSÚ Olomouc v předloženém rozsahu
Předložil:
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Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora

Změna č. VII ÚPnSÚ Olomouc - Návrh

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu v předloženém znění

2. ukládá
předložit na zasedání ZMO dne 13.12.2001 dopracovaný Návrh změny č.VII ÚPnSÚ
Olomouc s doplněním dle stanoviska MŽP ČR dle důvodové zprávy
T: 15.1.2002
O: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
3. doporučuje zastupitelstvu města schválit
dopracovaný Návrh změny č.VII. ÚPnSÚ Olomouc v předloženém rozsahu
Předložil:
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Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora

Návrh na pořízení změny č. VIII. ÚPnSÚ Olomouc

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2. ukládá
předložit na zasedání ZMO 13.12.2001 Návrh na pořízení změny č. VIII. ÚPnSÚ Olomouc
dle upravené důvodové zprávy
T: 15.1.2002
O: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
3. doporučuje zastupitelstvu města schválit
pořízení změny č.VIII. ÚPnSÚ Olomouc dle upravené důvodové zprávy
Předložil:

5

Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora

Změna vyhlášky o závazné části ÚPnSÚ Olomouc

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu v předloženém znění
2. ukládá
předložit na zasedání ZMO 13.12.2001 vyhlášku o závazné části ÚPnSÚ Olomouc
T: 15.1.2002
O: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
3. doporučuje zastupitelstvu města schválit
vyhlášku o závazné části ÚPnSÚ Olomouc
Předložil:

Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
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Kontrola usnesení

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
informace o plnění usnesení k termínu 20.11.2001
2. prodlužuje
termíny plnění usnesení dle upravené důvodové zprávy
3. vypouští ze sledování
své usnesení bod 18, část 4 ze dne 23.10.2001, týkající se realizace malých parkovišť
Předložil:
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Tesařík Martin, Ing., primátor města

Majetkoprávní záležitosti

Rada města Olomouce po projednání:
1. schvaluje
1. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 178/4 orná půda o výměře 284 m2
v k. ú. Černovír předem určenému zájemci panu Josefu Jurákovi dle důvodové zprávy bod I.
1)
2. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 319/7 louka o výměře 300 m2 v k.ú.
Nové Sady předem určenému zájemci panu Vilémovi Grohmannovi dle důvodové zprávy bod
I. 2)
3. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 559/4 ost. pl. o výměře 15 m2 v k.ú.
Nová Ulice předem určenému zájemci paní Silvii Smolkové dle důvodové zprávy bod I. 3)
4. zveřejnění úplatného pronájmu částí pozemků parc. č. 1984 o výměře 25 m2 a parc. č.
413/1 o výměře 2 m2 (dle GP parc. č. 1984), vše ost. pl. v k.ú. Holice předem určenému
zájemci MUDr. Jiřímu Plevovi dle důvodové zprávy bod I. 4)
5. zveřejnění úplatného pronájmu částí pozemků parc. č. 1984 o výměře 1 m2 a parc. č.
413/1 o výměře 20 m2 (dle GP parc. č. 413/7), vše ost. pl. v k.ú. Holice předem určenému
zájemci Ing. Miroslavu Šmudlovi dle důvodové zprávy bod I. 4)
6. zveřejnění úplatného pronájmu části střechy objektu Moravského divadla Olomouc Hodolany - 10 m2 +18 m2 - předem určenému zájemci společnosti Radio Mobil a. s. dle
důvodové zprávy bod I. 5)
7. úplatný pronájem části pozemku parc.č. 604/1 ostatní plocha o výměře 40 m2 v k.ú. Svatý
Kopeček paní Zdence Ryšánkové dle důvodové zprávy bod II. A) 1)
8. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 319/5 orná půda o výměře 280 m2 v k. ú. Nové
Sady panu Karlovi Svozilovi dle důvodové zprávy bod II. A) 2)
9. úplatný pronájem části pozemku parc.č. 438 zahrada o výměře 400 m2 v k.ú. Holice panu
Ing. Miloslavu Obermannovi dle důvodové zprávy bod II. A) 4)
10. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 590/3 ost. pl. o výměře 27 m2 v k. ú. Nová
Ulice společnosti Zdravotní centrum SALUS s. r. o. dle důvodové zprávy bod II. A) 7)
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11. prodloužení nájemních smluv na pozemku parc. č. 831/1 role o výměře 4001 m2 - části o
výměře 150 m2 panu Lehnertovi, části o výměře 116 m2 panu Pospíšilovi, části o výměře
200 m2 panu Mandátovi, části o výměře 65 m2 paní Sotorníkové, části o výměře 150 m2
manželům Zatloukalovým na dobu určitou 1 rok dle důvodové zprávy bod II. A) 9)
12. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 605 zast. pl. o výměře 15 m2 v k. ú. Nová Ulice
panu Radoslavu Chytrému - ARES dle důvodové zprávy bod II. A) 10)
13. úplatný pronájem garáže ve dvorním traktu Masarykova 19 panu Jaroslavu Melkovi dle
důvodové zprávy bod II. B) 1)
14. úplatný pronájem atelieru Ostružnická 32 - 30 m2 Ing. V. Tošovské dle důvodové zprávy
bod II. B) 2)
15. úplatný pronájem NP - Sušilovo nám. 1, garáž - 60 m2 panu Jiřímu Brejníkovi dle
důvodové zprávy bod II. B) 3)
16. úplatný pronájem NP -Masarykova 21 - prodejna -155 m2 společnosti JAKUB - OBUV
s. r. o. dle důvodové zprávy bod II. B) 4)
17. úplatný pronájem objektu č. 18 na letišti v Neředíně Ing. Břetislavu Valentovi dle
důvodové zprávy bod II. B) 5)
18. uzavření nájemní smlouvy na NP- tř. Svobody č. 31 - kanceláře o výměře 145,40 m2
mezi Obchodním centrem Olomouc a. s. a statutárním městem Olomouc dle důvodové
zprávy bod II. B) 11)
19. zveřejnění odprodeje pozemku parc. č. 149 ost. pl. o výměře 867 m2 v k. ú. Nové Sady
předem určenému zájemci panu Ing. Radomíru Pechovi za podmínky bezúplatného zřízení
věcného břemene obsahujícího právo uložení kabelových rozvodů NN na pozemku parc. č.
149 ost. pl. o výměře 867 m2 ve prospěch statutárního města Olomouce dle důvodové
zprávy bod IV. 2)
20. pravidlo o výši nájemného ve výši 3 000,- Kč/m2 plochy reklamní tabule /rok u pronájmů
za účelem umístění reklamních zařízení dle důvodové zprávy bod IV. 4)
21. uzavření smlouvy na vypouštění a odvádění odpadních vod veřejnou kanalizací v k.ú.
Neředín mezi společností STŘEDOMORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. a statutárním městem
Olomouc dle důvodové zprávy bod IV. 5)
2. souhlasí
1. s prodloužením doby nájmu částí pozemků parc. č. 447/1 orná půda o výměře 137 m2 a
parc. č. 446/12 ostatní plocha o výměře 138 m2 v k.ú. Slavonín panu Ing. Josefu Vyvlečkovi
dle důvodové zprávy bod II. A) 3)
2. s podnájem v NP Praskova 11 - kadeřnictví pro Moniku Dohnalovou za podmínek
stavených v podnájemní smlouvě ze dne 1. 8. 2001 dle důvodové zprávy bod II. B) 8)
3. se sloučením NP- místnosti o velikosti 28 m2 s bytem pana Harny za podmínky provedení
změny užívání stavby dle důvodové zprávy bod II. B) 9)
4. s odpočtem vložených investic do stavebních úprav v NP tř. Svobody 21 ve výši 96. 884,Kč z nájemného dle důvodové zprávy bod II. B) 10)
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5. se snížením nájemného v NP - Horní nám. č. 5 pro Regionální agenturu pro rozvoj Střední
Moravy na 800,-, 650,- , 400,- Kč/m2/rok dle důvodové zprávy bod II. B) 7)
3. nevyhovuje žádosti
1. Ing. Jána Jantáka a pana Marka Schüllera o rozšíření subjektu na straně nájemce části
pozemku parc. č. 451/40 ost. pl. o výměře 8 m2 v k.ú. Povel o pana Jiřího Pospíšila dle
důvodové zprávy bod II. A) 5)
2. Ing. Zdeňka Nečekala o prominutí nájemného za pronájem části pozemku parc. č. 158/4
ost. pl. o výměře 28 m2 v k.ú. Olomouc - město od 1. 1. 2001 do 8. 8. 2001 dle důvodové
zprávy bod II. A) 6)
3. společnosti Český okruh s. r. o. o úplatný pronájem části pozemku parc. č. 105/1 ost. pl. o
výměře 25 m2 v k. ú. Olomouc - město dle důvodové zprávy bod II. A) 8)
4. Mgr. Rokytové o úplatný pronájem části pozemku parc. č. 174 o výměře 47,60 m2 v k.ú.
Neředín dle důvodové zprávy bod II. A) 11)
5. paní Vladimíry Blahové a paní Věry Nguyenové o úplatný pronájem NP - Masarykova 21 prodejna -155 m2 dle důvodové zprávy bod II. B) 4)
6. společnosti Bellanca aero s. r. o. o odpuštění nájemného v objektu č. 19 na letišti v
Neředíně za období 1. 1. 2001 - 31. 5. 2001 dle důvodové zprávy bod II. B) 6)
7. paní Pavly Mikulicové o úplatný pronájem části pozemku parc. č. 105/1 ost. pl. o výměře
180 m2 v k. ú. Olomouc - město dle důvodové zprávy bod III. 7)
4. doporučuje zastupitelstvu
1. vzít na vědomí výsledek výběru budoucího kupujícího pozemku parc. č. 686 zast. pl. o
výměře 102 m2 v k.ú. Hodolany mezi panem Ing. Pavlem Pišťákem a RNDr. Milanem
Roubalem formou obálkové metody na výši kupní ceny dle důvodové zprávy bod III. 1)
5. doporučuje zastupitelstvu města schválit
1. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení kanalizace a vodovodu na
pozemku parc. č. 471/1 dráhy - provozní pl. v k. ú. Hejčín ve vlastnictví organizace České
dráhy, s. o. ve prospěch statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod III. 2)
2. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení kabelového vedení VN na
pozemcích parc. č. 311/1 zahrada o výměře 14 459 m2 v k. ú. Holice a parc. č. 2004/1 ost.
pl. o výměře 589 m2, parc. č. 2004/2 ost. pl. o výměře 2 494 m2 a parc. č. 2004/7 ost. pl. o
výměře 165 m2 (dle GP), vše v k. ú. Holice ve prospěch společnosti Severomoravská
energetika, a. s. dle důvodové zprávy bod III. 8)
3. úplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo zřízení, vedení a provozu kanalizace
na pozemku parc. č. 1672 st. pl. v k.ú. Nová Ulice ve prospěch statutárního města Olomouce
dle důvodové zprávy bod III. 9)
4. odprodej části pozemku parc. č. 311/1 zahrada o výměře 14 069 m2 v k.ú. Holice
společnosti Czech Republic Onamba, s. r. o. za kupní cenu ve výši 422 070,- Kč a
bezúplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo vedení kanalizačního sběrače na
pozemku parc. č. 311/1 zahrada v k.ú. Holice ve prospěch statutárního města Olomouce dle
důvodové zprávy bod III. 10)
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5. zřízení předkupního práva na část pozemku parc. č. 311/1 zahrada o výměře 14 069 m2
v k.ú. Holice ve prospěch statutárního města Olomouce dle ust. § 602 občanského zákoníku
dle důvodové zprávy bod III. 10)
6. odprodej pozemku parc. č. 312/7 ost. pl. o výměře 698 m2 v k. ú. Holice společnosti
Czech Republic Onamba, s. r. o. za kupní cenu ve výši 30,- Kč/m2, tj. 20. 940,- Kč dle
důvodové zprávy bod III. 10)
7. zřízení předkupního práva na pozemek parc. č. 312/7 ost. pl. o výměře 698 m2 v k.ú.
Holice ve prospěch statutárního města Olomouce dle ust. § 602 občanského zákoníku za
stejných podmínek jako při prodeji pozemku společnosti Czech Republic Onamba, s. r. o. , tj.
za kupní cenu ve výši 30,- Kč/m2, tj. 20 940,- Kč dle důvodové zprávy bod III. 10)
8. úplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo uložení optického kabelu na parc. č.
654 v k. ú. Olomouc - město ve prospěch University Palackého dle důvodové zprávy bod III.
11)
9. uzavření kupní smlouvy na technologické zařízení horkovodní objektové předávací stanice
dle důvodové zprávy bod III. 12)
10. uzavření kupní smlouvy na technologické zařízení plynové kotelny dle důvodové zprávy
bod III. 12)
11. uzavření smlouvy o umístění technologie horkovodní objektové předávací stanice, o
smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a o smlouvě budoucí o dodávce a odběru tepla
pro vytápění a teplé užitkové vody dle důvodové zprávy bod III. 12)
12. zřízení zástavního práva na objekty bytových domů ve Slavoníně- ul. Topolová, v
Neředíně - ul. Rumunská a Hodolanech - ul. Jiráskova ve prospěch ČR - Ministerstva pro
místní rozvoj dle důvodové zprávy bod III. 13)
13. odprodej části pozemku parc. č. 1132/1 ost. pl. o výměře 67 m2 v k.ú. Slavonín
manželům Miroslavu a Evě Tichým za kupní cenu ve výši 35 760,- Kč, za podmínky
bezúplatného zřízení věcného břemene obsahujícího právo uložení plynovodu na části
pozemku parc. č. 1132/1 o výměře 67 m2 ve prospěch statutárního města Olomouce dle
důvodové zprávy bod III. 15)
14. bezúplatný převod objektu na pozemku parc. č. 172/8 st. pl. o výměře 58 m2 v k.ú.
Topolany z majetku Zemědělského družstva Hněvotín do majetku statutárního města
Olomouce dle důvodové zprávy bod IV. 1)
15. výkup pozemku parc. č. 92 ost. pl. o výměře 366 m2 v k.ú. Lošov z vlastnictví pana
Františka Utíkala do vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní cenu ve výši
175 680,- Kč dle důvodové zprávy bod IV. 3)
16. směnu pozemků p. č. 111/23 v k.ú. Hejčín o výměře 17 062 m2 ostatní plocha ve
vlastnictví ČR - Pozemkového fondu ČR za pozemky p. č. 150/1 o výměře 17 110 m2, p. č.
1576/4 o výměře 4 884 m2, p. č. 1577 o výměře 1 614 m2, p. č. 1591/45 o výměře
4 402 m2, p. č. 1616 o výměře 2 113 m2, p. č. 1576/1 o výměře 1938 m2, p. č. 1576/3 o
výměře 2117 m2, p. č. 1070/3 o výměře 329 m2, vše orná půda v k.ú. Chválkovice ve
vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod IV. 7)
6. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
1. žádosti pana Karla Očenáška o odprodej části pozemku parc. č. 94/1 zahrada v k. ú. Nové
Sady dle důvodové zprávy bod III. 3)
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2. žádosti paní Libuše Zdařilové o odprodej pozemku parc. č. 648/3 zahrada o výměře
880 m2 v k. ú. Chválkovice dle důvodové zprávy bod III. 4)
3. žádosti manželů Ing. Lukáše a Jany Chocových o odprodej pozemku parc. č. 195 zahrada
o výměře 158 m2 a části pozemku parc. č. 1132/1 ost. pl. o výměře 170 m2, vše v k. ú.
Slavonín dle důvodové zprávy bod III. 5)
4. žádosti manželů Ludmily a Andreje Kuračových o odprodej pozemku parc. č. 195 zahrada
o výměře 158 m2 v k. ú. Slavonín dle důvodové zprávy bod III. 5)
5. žádosti pana Zdeňka Melničuka o odprodej pozemku parc. č. 537 st. pl. o výměře 24 m2 v
k. ú. Černovír dle důvodové zprávy bod III. 6)
6. žádosti paní Pavly Mikulicové o odprodej části pozemku parc. č. 105/1 ost. pl. o výměře
180 m2 v k. ú. Olomouc - město dle důvodové zprávy bod III. 7)
7. žádosti manželů Miroslava a Evy Tichých o odprodej části pozemku parc. č. 1132/1 ost. pl.
o výměře 187 m2 v k.ú. Slavonín dle důvodové zprávy bod III. 15)
7. doporučuje zastupitelstvu města revokovat
1. část usnesení ZMO ze dne 8. 3. 2001, čís. spis. seznamu 5, bod 62 ve věci bezúplatného
převodu objektu na pozemku parc. č. 172/8 st. pl. o výměře 58 m2 v k.ú. Topolany z majetku
ČR - Okresního úřadu do majetku statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod
IV. 1)
2. usnesení ZMO ze dne 27. 9. 2001, čís. spis. seznamu 3, bod 49 ve věci nevyhovění
žádosti pana Ing. Radomíra Pecha o odprodej pozemku parc. č. 149 ost. pl. o výměře
867 m2 v k. ú. Nové Sady dle důvodové zprávy bod IV. 2)
3. usnesení ZMO ze dne 27. 6. 2001 číslo spis. seznamu 5 bod 27 ve věci nevyhovění
žádosti o výkup pozemku parc. č. 92 ost. pl. o výměře 366 m2 v k.ú. Lošov z vlastnictví pana
Františka Utíkala do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod IV. 3)
4. usnesení ZMO ze dne 27.9.2001, čís. spis. seznamu 3, bod 75 ve věci směny pozemků
parc. č. 111/23 ost. pl. o výměře 17 062 m2 v k.ú. Hejčín ve vlastnictví ČR - Pozemkového
fondu České republiky za pozemky parc. č. 150/1 o výměře 17 110 m2 , parc.č. 1576/4 o
výměře 4884 m2, parc. č. 1577 o výměře 1614 m2, parc. č. 1591/45 o výměře 4402 m2 a
parc. č. 1616 o výměře 2113 m2, vše orná půda v k.ú. Chválkovice ve vlastnictví statutárního
města Olomouce dle důvodové zprávy bod IV. 7)
5. usnesení ZMO ze dne 8. 3. 2001, čís. spis. seznamu 5, bod 64 ve věci schválení
odprodeje části pozemku parc. č. 311/1 zahrada o výměře 14 175 m2 v k.ú. Holice
společnosti Czech Republic Onamba, s. r. o. za kupní cenu ve výši 425. 250,- Kč a
bezúplatného zřízení věcného břemene obsahujícího právo vedení kanalizačního sběrače
na pozemku parc. č. 311/1 zahrada v k.ú. Holice ve prospěch statutárního města Olomouce
dle důvodové zprávy bod III. 10)
6. usnesení ZMO ze dne 8. 3. 2001, čís. spis. seznamu 5, bod 64 ve věci schválení zřízení
předkupního práva na část pozemku parc. č. 311/1 zahrada o výměře 14 175 m2 v k.ú.
Holice ve prospěch statutárního města Olomouce dle ust. § 602 občanského zákoníku dle
důvodové zprávy bod III. 10)

7

7. usnesení ZMO ze dne 27. 9. 2001, čís. spis. seznamu 3, bod 14 ve věci schválení
odprodeje pozemku parc. č. 312/7 ost. pl. o výměře 796 m2 v k. ú. Holice společnosti Czech
Republic Onamba, s. r. o. za kupní cenu ve výši 30,- Kč/m2, tj. 23 880,- Kč dle důvodové
zprávy bod III. 10)
8. usnesení ZMO ze dne 27. 9. 2001, čís. spis. seznamu 3, bod 14 ve věci schválení zřízení
předkupního práva na pozemek parc. č. 312/7 ost. pl. o výměře 796 m2 v k.ú. Holice ve
prospěch statutárního města Olomouce dle ust. § 602 občanského zákoníku za stejných
podmínek jako při prodeji pozemku společnosti Czech Republic Onamba, s.r.o. , tj. za kupní
cenu ve výši 30,- Kč/m2, tj. 23 880,- Kč dle důvodové zprávy bod III. 10)
Předložil:

8

Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora

Prodej domů

Rada města Olomouce po projednání:
1. schvaluje
uznání faktur jako odečet z druhé poloviny kupní ceny dle důvodové zprávy bod 1, str. 1
2. schvaluje
odklad splátek dle důvodové zprávy bod 2, str. 1
3. schvaluje
odklad úhrady I. poloviny kupní ceny z důvodu vyřizování a čerpání úvěru ze stavebního
spoření a podnikových půjček o 2 měsíce dle důvodové zprávy bod 3, str. 1
4. vyhovuje žádosti
vlastníků bytu a ukládá SDFMO převést částku na fond oprav domu Masarykova 22 dle
důvodové zprávy bod 4, str. 2
5. schvaluje
úhradu společných nákladů a ukládá SDFMO převést částku na fond oprav domu
Jeremiášova 16 dle důvodové zprávy bod 5, str. 2
6. doporučuje zastupitelstvu města schválit
možnost proinvestování celé druhé poloviny kupní ceny v opravách domu tř. Svornosti 45 dle
důvodové zprávy bod 6, str. 2
7. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej bytů oprávněným nájemníkům dle vyhlášek dle důvodové zprávy bod 9 a), b), str. 4
8. schvaluje
rozšíření nájemní smlouvy dle důvodové zprávy bod 10, str. 5
Předložil:

Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora

8

9

Prodej domů - dodatek

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. ukládá
zadat vypracování nových znaleckých posudků a provést přepočítání kupních cen
T: 26.3.2002
O: vedoucí majetkoprávního odboru
Předložil:
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Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora

Rozpočtové změny roku 2001

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
doplněnou důvodovou zprávu, týkající se rozpočtových změn roku 2001
2. schvaluje
rozpočtové změny roku 2001 dle doplněné důvodové zprávy
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

Rozpočtové změny - navýšení rozpočtu odboru správy

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. schvaluje
zařazení požadavku dle důvodové zprávy do soupisu nekrytých požadavků
Předložil:
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Večeř Jan, Bc., tajemník

Pořízení univerzálního požárního automobilu pro jednotku
Sboru dobrovolných hasičů města Olomouce

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
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2. schvaluje
pořízení požárního vozidla na podvozku VW T 4 se základním vybavením v ceně Kč
1.000.000,-- včetně DPH
3. schvaluje
způsob financování formou rozpočtové změny dle přiložené důvodové zprávy
4. ukládá
realizovat pořízení požárního vozidla dle schváleného způsobu financování
T: dle důvodové zprávy
O: vedoucí odboru investic
vedoucí odboru ochrany
Předložil:

13

Tesařík Martin, Ing., primátor města

Návrh Komplexního součinnostního programu prevence
kriminality „Naše město“ na rok 2002

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. schvaluje
návrh Komplexního součinnostního programu prevence kriminality „Naše město“ na rok 2002
dle bodu IV.1. důvodové zprávy
3. schvaluje
rozpočet jednotlivých dílčích projektů Komplexního součinnostního programu prevence
kriminality „Naše město“ na rok 2002 dle bodu IV.2. důvodové zprávy
4. ukládá
předložit návrh Komplexního součinnostního programu prevence kriminality „Naše město“ na
rok 2002 včetně rozpočtu jednotlivých dílčích projektů ke schválení Zastupitelstvu města
Olomouce na jeho nejbližším zasedání
T: nejbližší zasedání ZMO
O: Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora
5. ukládá
uvolnit finanční prostředky na Mobilní dětské dopravní hřiště (projekt č. 2) až po jeho
vyhodnocení
T: dle důvodové zprávy
O: Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora
6. ukládá
předložit RMO při projednání návrhu Komplexního součinnostního programu prevence
kriminality „Naše město“ na r. 2003 úplný přehled projektů
T: dle důvodové zprávy
O: Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora
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Předložil:

14

Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora

Projekt Bezbariérová Olomouc

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

Souhlas obce se jmenováním ředitelky Mateřské školy
Olomouc, Škrétova 2

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. souhlasí
se jmenováním ředitelky Mateřské školy Olomouc, Škrétova 2 dle důvodové zprávy
3. ukládá
informovat Krajský úřad Olomouckého kraje s usnesením Rady města Olomouce
T: ihned
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
důvodovou zprávu
2. schvaluje
finanční příspěvek dle upravené důvodové zprávy
3. ukládá
uzavřít dohodu na poskytnutí příspěvku dle upravené důvodové zprávy v souladu s Pravidly
pro poskytování příspěvků z rozpočtu statutárního města Olomouce
T: 18.12.2001
O: vedoucí odboru školství
Předložil:

Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora

11
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Obchodní akademie - stavební úpravy

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. ukládá
jednat o podmínkách úplatného převodu budovy Obchodní akademie s Olomouckým krajem
a výsledek jednání předložit RMO
T: 26.3.2002
O: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Předložil:
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Látal Jan, Ing., náměstek primátora

Návrh plánu investic a oprav na rok 2002

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2. schvaluje
zařazení akcí do návrhu rozpočtu roku 2002 dle diskuse
Předložil:

19

Látal Jan, Ing., náměstek primátora

Návrh plánu investic, technického zhodnocení a větších oprav
Města Olomouce na rok 2002 (hrazených z nájemného a úvěru
SMV a.s.)

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou upravenou důvodovou zprávu
2. schvaluje
zařazení akcí do návrhu rozpočtu roku 2002 dle diskuse
3. schvaluje
použití přebytku z úvěru SMV a.s. z roku 2001 k účelovému použití v roce 2002 t.j. na
realizaci staveb infrastruktury Města Olomouce (stavby vodovodů a kanalizací)
Předložil:

Látal Jan, Ing., náměstek primátora

12
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Návrh rozpočtu na rok 2002

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu, týkající se návrhu rozpočtu města Olomouce na rok 2002
2. souhlasí
s upraveným návrhem rozpočtu na rok 2002
3. souhlasí
se záměrem přijetí úvěrového rámce do 30 mil. Kč
4. ukládá
předložit RMO návrh na konkrétní úvěrový rámec
T: 4.12.2001
O: Horák Pavel, Ing., náměstek primátora
5. doporučuje zastupitelstvu města schválit
úvěrový rámec
6. doporučuje zastupitelstvu
a) schválit návrh rozpočtu města Olomouce na rok 2002 dle upravené důvodové zprávy
b) schválit přenesení pravomoci Zastupitelstva města Olomouce na Radu města Olomouce
schvalovat rozpočtové změny roku 2002
c) uložit Radě města Olomouce informovat ZMO o provedených rozpočtových změnách roku
2002
Předložil:
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Horák Pavel, Ing., náměstek primátora

Vánoční osvětlení

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
upravenou předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
realizaci vánočního osvětlení Horního a Dolního náměstí dle upravené důvodové zprávy
3. schvaluje
uvolnění částky dle upravené důvodové zprávy z rezervy rozpočtu
4. ukládá
uzavřít smlouvy na realizaci vánočního osvětlení dle upravené důvodové zprávy
T: 4.12.2001
O: Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora
Předložil:

Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora
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Informační středisko ČD centrum

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. souhlasí
se zřízením prodejního místa dle předložené důvodové zprávy
3. ukládá
uzavřít dodatek ke smlouvě o pronájmu prostor vestibulu Olomouc - hl. nádraží
T: 18.12.2001
O: vedoucí odboru vnějších vztahů a informací
Předložil:
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Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora
Petřík Miroslav, člen rady města

Změny v KMČ

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. jmenuje
předsedkyni KMČ Povel podle předložené důvodové zprávy
3. jmenuje
členy KMČ Povel podle předložené důvodové zprávy
Předložil:
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Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora

Bytová komise RMO

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. souhlasí
s uvolněním Mgr. Jiřího Tesaříka z bytové komise
3. jmenuje
do bytové komise za klub KSČM p. PaedDr. Miroslava Skácela
Předložil:

Horák Pavel, Ing., náměstek primátora
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Změny v komisích RMO

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. odvolává
z komise cestovního ruchu pana Štěpána Kelnera a Dr. Pavla Pospěcha
3. jmenuje
do komise cestovního ruchu PhDr. Ilonu Tandlerovou
Předložil:
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Petřík Miroslav, člen rady města

Bytové záležitosti - rozšíření Charitní školky Khamoro

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. souhlasí
s rozšířením prostor v domě Přichystalova 70 pro potřebu Charitní školky Khamoro dle
předložené důvodové zprávy
3. schvaluje
poskytnutí náhradního bytu dle důvodové zprávy
4. ukládá
realizovat přijaté usnesení
T: 12.2.2002
O: ředitel Správy domovního fondu
Předložil:
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Horák Pavel, Ing., náměstek primátora

Zpráva o kontrole dodržování vyhlášky č. 2/2001

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

Tesařík Martin, Ing., primátor města
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Novela vyhlášky č. 2/2001 o udržování čistoty ulic, veřejných
prostranství, veřejné zeleně a o zabezpečení místních
záležitostí veřejného pořádku na území města Olomouce

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. doporučuje zastupitelstvu
ke schválení předložený návrh vyhlášky, kterou se zrušují příslušná ustanovení vyhlášky č.
2/2001, o udržování čistoty ulic, veřejných prostranství, veřejné zeleně a o zabezpečení
místních záležitostí veřejného pořádku na území města Olomouce
Předložil:
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Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora

Vyhláška o odpadech

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. doporučuje zastupitelstvu
ke schválení předložený návrh vyhlášky „O systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem
na území města Olomouce“
3. ukládá
předložit RMO materiál o způsobech podpory třídění a minimalizace odpadů občany města
Olomouce
T: 26.2.2002
O: vedoucí odboru životního prostředí
Předložil:
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Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora

Vyhláška o zavedení místního poplatku - odpady

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. doporučuje
Zastupitelstvu města Olomouce přijetí vyhlášky o zavedení místního poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů na území města Olomouce dle důvodové zprávy se stanovením výše místního
poplatku ve výši Kč 468,-
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3. ukládá
předložit k projednání a schválení vyhlášku o zavedení místního poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na
území města Olomouce na nejbližší zasedání ZMO
T: nejbližší zasedání ZMO
O: Horák Pavel, Ing., náměstek primátora
4. ukládá
předložit rozpracované varianty organizačního zabezpečení dle bodů B a C důvodové
zprávy
T: 4.12.2001
O: Večeř Jan, Bc., tajemník
Horák Pavel, Ing., náměstek primátora
Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora
5. ukládá
připravit návrh informační kampaně v návaznosti na novou vyhlášku o odpadech a předložit
jej RMO
T: 4.12.2001
O: Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora
6. ukládá
předložit RMO předpoklad výnosů z odsouhlasené výše místního poplatku
T: 4.12.2001
O: vedoucí ekonomického odboru
Předložil:
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Horák Pavel, Ing., náměstek primátora

IDOS - rozšíření linek

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
záměr zařazení linky č. 930 225 do IDOS dle důvodové zprávy
3. ukládá
projednat záměr s dotčenými obcemi a o výsledku informovat RMO
T: 4.12.2001
O: vedoucí odboru dopravy
4. neschvaluje
zařazení linky č. 890 729 do IDOS
5. ukládá
informovat žadatele o výsledku projednání
T: 4.12.2001
O: vedoucí odboru dopravy
Předložil:

Látal Jan, Ing., náměstek primátora
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Státní odborný dozor dle zákona č. 111/1994 Sb.

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. revokuje
usnesení RMO ze dne 3.11.1998, bod 24, část 3
Předložil:
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Látal Jan, Ing., náměstek primátora

Regenerace panelového sídliště Mačkalov

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. schvaluje
zřízení Občanské poradní komise Mačkalov dle důvodové zprávy
3. schvaluje
statut Občanské poradní komise Mačkalov dle přílohy č. 2 důvodové zprávy
4. jmenuje
členy Občanské poradní komise Mačkalov dle upravené přílohy č. 3 důvodové zprávy
Předložil:
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Horák Pavel, Ing., náměstek primátora

Kontrola hospodaření SLMO - finanční výbor

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. ukládá
předložit na nejbližší jednání ZMO zprávu o kontrole hospodaření SLMO
T: nejbližší zasedání ZMO
O: Procházka Vladimír, Ing. Bc., člen rady města
Předložil:
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Procházka Vladimír, Ing. Bc., člen rady města

Nařízení obce - sjízdnost a schůdnost MK

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu.
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2. schvaluje
upravený text obecně závazného předpisu „Nařízení Statutárního města Olomouce č.
3/2001 o udržování sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací na území města Olomouce“.
Předložil:
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Látal Jan, Ing., náměstek primátora
Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora

Záměr výstavby baseballového hřiště

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. souhlasí
se záměrem zřízení baseballového areálu v lokalitě Lazce - Kouty
Předložil:
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Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora

Organizační záležitosti - vedoucí odboru životního prostředí

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. odvolává
z funkce vedoucího odboru životního prostředí Magistrátu města Olomouce p. Ing. Ladislava
Kráčmara dnem 30. 11. 2001.
3. jmenuje
do funkce vedoucího odboru životního prostředí Magistrátu města Olomouce p. RNDr. Petra
Loyku, CSc. dnem 1. 12. 2001.
4. ukládá
tajemníkovi Magistrátu města Olomouce předložit na další schůzi RMO návrh na platové
zařazení vedoucího odboru životního prostředí.
T: 4.12.2001
O: Večeř Jan, Bc., tajemník
Předložil:

38

Večeř Jan, Bc., tajemník

Malé projekty

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
upravenou 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

Návrh na zrušení příspěvkové organizace SDFMO

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. odvolává
k 31. 12. 2001 z funkce ředitele příspěvkové organizace Správa domovního fondu města
Olomouce pana Ing. Romana Zelenku
3. ukládá
řediteli příspěvkové organizace Ing. Romanu Zelenkovi, k 31. 12. 2001 zabezpečit veškeré
úkony spojené s ukončením činnosti příspěvkové organizace dle platných předpisů
T: dle důvodové zprávy
O: ředitel Správy domovního fondu
4. ukládá
předložit návrh na zrušení příspěvkové organizace Správa domovního fondu města
Olomouce na nejbližší jednání Zastupitelstva města Olomouce
T: nejbližší zasedání ZMO
O: Horák Pavel, Ing., náměstek primátora
Předložil:

40

Horák Pavel, Ing., náměstek primátora

Projekt FCM - ukončení

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

Příprava 20. zasedání ZMO

Rada města Olomouce po projednání:
1. stanovila
termín: 20. zasedání ZMO na čtvrtek 13.12.2001
místo: aula Právnické fakulty UP Olomouc, tř. 17. listopadu
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2. doporučuje zastupitelstvu města schválit
návrh programu dle upravené důvodové zprávy
3. ukládá
v termínu do 28.11. 2001 předložit na organizační odd. 75 ks podkladových materiálů
T: dle důvodové zprávy
O: Rada města Olomouce
Večeř Jan, Bc., tajemník
Předložil:
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Tesařík Martin, Ing., primátor města

Žádost o finanční pokrytí provozu Hořícího domu v roce 2001

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
zařazení částky dle důvodové zprávy do souboru nekrytých požadavků
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. nevyhovuje
žádosti o výjimku při poskytování nájmu bytu v Domě s pečovatelskou službou v Olomouci
3. ukládá
informovat žadatele o přijatém usnesení
T: 4.12.2001
O: vedoucí sociálně zdravotního odboru
Předložil:
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Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora

Žádost Charity Olomouc o změnu čerpání poskytnutého
finančního příspěvku z rozpočtu města

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
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2. vyhovuje
žádosti Charity Olomouc o změnu čerpání poskytnutého finančního příspěvku z rozpočtu
města ve smyslu důvodové zprávy
3. ukládá
informovat žadatele o přijatém usnesení
T: 4.12.2001
O: vedoucí sociálně zdravotního odboru
Předložil:
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Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora

Poskytnutí finančních příspěvků z rozpočtu Statutárního města
Olomouce nestátním subjektům působícím v sociální oblasti

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 o poskytnutí finančních příspěvků dle upravené důvodové zprávy
T: 4.12.2001
O: Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora
Předložil:
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Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora

Návrh změny plánu investic SMV a.s. na rok 2001

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
změnu plánu investic SMV a.s. Olomouc na rok 2001 dle důvodové zprávy
Předložil:
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Látal Jan, Ing., náměstek primátora

PD pro výběrové řízení na „Zhotovitele stavby“ - ISPA

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
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2. schvaluje
seznam firem dle důvodové zprávy pro výzvu více zájemcům
Předložil:
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Látal Jan, Ing., náměstek primátora

Přísedící okresního a krajského soudu

Rada města Olomouce po projednání:
1. doporučuje zastupitelstvu zvolit
v souladu se zák. č. 436/1991 Sb. ve znění novel přísedící okresního a krajského soudu za
podmínek dle důvodové zprávy
T: nejbližší zasedání ZMO
Předložil:
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Tesařík Martin, Ing., primátor města

Rozpracování usnesení z 19. zasedání ZMO, konaného dne
15.11.2001

Rada města Olomouce po projednání:
1. ukládá
k bodu 2 usnesení ZMO z 15.11.2001- Majetkoprávní záležitosti:
- ihned podepsat pověření tajemníkovi Magistrátu města Olomouce pro zastupování
statutárního města Olomouce na dražbě dle důvodové zprávy bod 17
T: 4.12.2001
O: Tesařík Martin, Ing., primátor města
2. ukládá
k bodu 2 usnesení ZMO z 15.11.2001 - Majetkoprávní záležitosti:
-účastnit se dražby dle důvodové zprávy bod 17
T: 4.12.2001
O: Večeř Jan, Bc., tajemník
3. bere na vědomí,
že bodem 3, částí 3 usnesení ZMO z 15.11.2001- Akcie Vodohospodářské společnosti
Olomouc, a.s.byl primátor města Olomouce ing. Martin Tesařík, jako zástupce města,
delegován na mimořádnou valnou hromadu Vodohospodářské společnosti Olomouc, a.s.
konanou dne 14.12.2001
4. ukládá
k bodu 3, částí 5 usnesení ZMO z 15.11.2001- Akcie Vodohospodářské společnosti
Olomouc, a.s.:
- primátorovi města Olomouce ing. Martinu Tesaříkovi, jako zástupci města Olomouce na
mimořádné valné hromadě Vodohospodářské společnosti Olomouc, a.s. konané dne
14.12.2001 převod akcií schválit
T: 18.12.2001
O: Tesařík Martin, Ing., primátor města
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5. bere na vědomí,
že bodem 4, částí 6 usnesení ZMO z 15.11.2001 - Transformace SDF MO, příspěvkové
organizace, do akciové společnosti
byl primátor města Olomouce ing. Martin Tesařík zmocněn k provedení všech úkonů k
založení Správy nemovitostí Olomouc, a.s., zejména k podpisu příslušných notářských
zápisů
6. ukládá
k bodu 4, částí 7 usnesení ZMO z 15.11.201 - Transformace SDMO, příspěvkové
organizace, do akciové společnosti:
-zajistit dopracování Smlouvy o obstarání správy nemovitostí a výkonu dalších práv a
povinností vlastníka mezi SmOl a Správou nemovitostí Olomouc, a.s. v pracovní skupině
ZMO a následně předložit RMO
T: 4.12.2001
O: Horák Pavel, Ing., náměstek primátora
7. ukládá
k podnětům ze ZMO 15.11.2001:
- prošetřit podnět Mgr. Bosáka, týkající se Městské policie Olomouc a písemně odpovědět v
termínu do 14.12.2001( dle přílohy č. 1)
T: 4.12.2001
O: Tesařík Martin, Ing., primátor města
8. ukládá
k podnětům ze ZMO 15.11.2001:
- odpovědět v termínu do 14.12.2001 na podnět RNDr. J. Jelínka ( HOS), týkající se
transformace SDFMO (dle přílohy č. 2)
T: 4.12.2001
O: Horák Pavel, Ing., náměstek primátora
9. ukládá
k podnětům ze ZMO 15.11.2001:
- odpovědět v termínu do 14.12.2001 Mgr. D. Žůrkové na podnět KMČ č. 20, týkající se
výstavby cukrárny ( dle přílohy č. 3)
T: 4.12.2001
O: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
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 dlouhodobého povolení vjezdu do pěší zóny dle důvodové zprávy
Předložil:

Tesařík Martin, Ing., primátor města
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Úpravy přednádražního prostoru - I. a II.etapa

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

Zahraniční služební cesta (Pécs)

Rada města Olomouce po projednání:
1. schvaluje
zahraniční služební cestu dle ústní důvodové zprávy
Předložil:

Tesařík Martin, Ing., primátor města

Ing. Martin Tesařík
primátor města Olomouce

Ing. Pavel Horák
náměstek primátora
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