
USNESENÍ 
 

z 90. schůze Rady m ěsta Olomouce, konané dne 2.7.2002  
 
 

 
1 Kontrola usnesení (v četně kontroly úkol ů se čtvrtletním a 

pololetním termínem pln ění) 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
informace o plnění usnesení: 
- k termínu 2. 7. 2002 
- s termínem plnění čtvrtletně 
- s termínem plnění pololetně  
 
2. prodlužuje 
termíny plnění usnesení dle upravené důvodové zprávy 
 
3. vypouští ze sledování 
toto své usnesení: 
- bod 17, část 2 ze dne 4.6.2002 týk. se zpracování přehledu poskytnutých finančních 

podpor z rozpočtu města 
- bod 1 ze dne 14.7.1998 týk. se provádění revize Povodňového plánu města Olomouce 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
 
 
2 Majetkoprávní záležitosti + dodatek  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
1. zveřejnění úplatného pronájmu s následným odprodejem části pozemku parc. č. 478/1 ost. 
pl. o výměře 520 m2 v k. ú. Neředín předem určenému zájemci společnosti VH PROSPEKT 
s. r. o. dle důvodové zprávy bod I. 1)   
 
2. zveřejnění úplatného pronájmu atelieru o velikosti 30 m2, Lomená 4 předem určenému 
zájemci panu doc. Vladimíru Havlíkovi dle důvodové zprávy bod I. 3)   
 
3. úplatný pronájem pozemku  parc. č. 174/5 ostatní plocha o výměře 489 m2 a parc. č. 
139/36 ostatní plocha o výměře 803 m2 v k. ú. Chválkovice paní MUDr. Ladislavě Vránové 
dle důvodové zprávy bod II. A) 1)    
 
4. úplatný pronájem části pozemku parc.č. 139/2 ostatní plocha o výměře 34 m2 v k.ú. 
Chválkovice panu Zdeňku Bučkovi dle důvodové zprávy bod II. A) 2)   
 
5. úplatný pronájem části pozemku parc.č. 629/1 ost. plocha o výměře 156 m2 v k.ú. 
Chválkovice panu Václavu Zatloukalovi dle důvodové zprávy bod II. A) 3)  
 
6. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 629/1 ostatní plocha o výměře 60 m2 v k.ú. 
Chválkovice panu Štefanu Gnipovi dle důvodové zprávy bod II. A) 4)   
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7. úplatný pronájem části pozemku parc. č.  972 zahrada o výměře 40 m2 v k.ú. Řepčín panu 
Vlastislavu Pospíšilovi dle důvodové zprávy bod II. A) 5)  
 
8. úplatný pronájem části pozemku parc.č. 933/4 zahrada o výměře 373 m2 v k.ú. Řepčín 
panu Svatopluku Hudcovi dle důvodové zprávy bod II. A) 6)   
 
9. úplatný pronájem části pozemku parc.č. 499/1 ostatní plocha o výměře 211 m2 v k.ú. 
Neředín panu Zdeňku Hlaváčkovi dle důvodové zprávy bod II. A) 7)   
 
10. úplatný pronájem části pozemku parc.č. 972 zahrada o výměře 48 m2 v k.ú. Řepčín panu 
Svatoslavu Kubínovi dle důvodové zprávy bod II. A) 8)   
 
11. úplatný pronájem pozemku parc.č. 720/1 zahrada o výměře 180 m2 v k.ú. Nemilany paní 
Ireně Rechové dle důvodové zprávy bod II. A) 9)   
 
12. úplatný pronájem části pozemku parc.č. 450/1 zahrada o výměře 256 m2 v k.ú. Slavonín 
panu Ing. Jiřímu Honzovi dle důvodové zprávy bod II. A) 10)   
 
13. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 450/1 zahrada o výměře 256 m2 v k.ú. Slavonín 
panu Jaroslavu Bachanovi dle důvodové zprávy bod II. A) 11)   
 
14. úplatný pronájem pozemku parc.č. 720/9 zahrada o výměře 246 m2 v k.ú. Nemilany 
panu Jaroslavu Kovaříkovi dle důvodové zprávy bod II. A) 12)   
 
15. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 46/59 zahrada o výměře 280 m2 v k. ú. 
Klášterní Hradisko panu Janu Škurkovi dle důvodové zprávy bod II. A) 13)   
 
16. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 474/4 zahrada o výměře 187 m2 v k. ú. 
Slavonín panu Miloši Krejzlíkovi dle důvodové zprávy bod II. A) 14)   
 
17. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 474/1 zahrada o výměře 467 m2 v k. ú. 
Slavonín panu Lubomíru Krejzlíkovi dle důvodové zprávy bod II. A) 15)   
 
18. úplatný pronájem pozemku parc. č. 195 zahrada o výměře 158 m2 v k.ú. Slavonín 
manželům Ludmile a Andrejovi Kuračovým dle upravené důvodové zprávy bod II. A) 16)     
 
19. úplatný pronájem pozemku parc.č. 447/67 o výměře 105 m2 v k.ú. Nová Ulice panu Ing. 
Petru Váchalovi dle důvodové zprávy bod II. A) 17)   
 
20. úplatný pronájem části pozemku parc.č. 693/2  ostatní plocha o výměře 20 m2 v k. ú. 
Nová Ulice panu Františku Dohnálkovi dle důvodové zprávy bod II. A) 18)   
  
21. úplatný pronájem pozemku parc. č. 1156/7 zahrada o výměře 337 m2 v k.ú. Černovír 
panu Ing. Františku Rybovi bez možnosti staveb dle důvodové zprávy bod II. A) 19)   
 
22. úplatný pronájem pozemku parc. č. 1156/4 zahrada o výměře 323 m2 v k.ú. Černovír  
manželům Haně a Ladislavovi Sousedíkovým bez možnosti staveb dle důvodové zprávy bod 
II. A) 20)    
 
23. úplatný pronájem pozemku parc.č.1156/6 zahrada o výměře 390 m2 v k.ú. Černovír panu 
Karlu Knoblochovi bez možnosti staveb dle důvodové zprávy bod II. A) 21)    
 
24. úplatný pronájem pozemku parc.č.1156/8 zahrada o výměře 271 m2 v k.ú. Černovír  
panu Františku Zapletalovi bez možnosti staveb dle důvodové zprávy bod II. A) 22)   
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25. úplatný pronájem pozemku parc.č.1156/9 zahrada o výměře 281 m2 v k.ú. Černovír  paní 
Karle Forstrové bez možnosti staveb dle důvodové zprávy bod II. A) 23)    
 
26. úplatný pronájem pozemku parc.č.1156/2 zahrada o výměře 326 m2 v k.ú. Černovír  
panu Václavu Kilmayerovi bez možnosti staveb dle důvodové zprávy bod II. A) 24)   
 
27. úplatný pronájem pozemku parc.č. 1164/1 ostatní plocha o výměře 634 m2 v k.ú. 
Černovír  panu MUDr. Janu Marešovi a panu Jaroslavu Marešovi bez možnosti staveb dle 
důvodové zprávy bod II. A) 25)   
 
28. úplatný pronájem části pozemku parc.č. 1106/68 zahrada o výměře 284 m2 v k.ú. 
Černovír panu Břetislavu Talpovi bez možnosti staveb dle důvodové zprávy bod II. A) 26)   
 
29. úplatný pronájem části pozemku parc.č. 1106/71 zahrada o výměře 411 m2 v k.ú. 
Černovír panu Ing. Jaroslavu Kolajovi bez možnosti staveb dle důvodové zprávy bod II. A) 
27)    
 
30. úplatný  pronájem části pozemku parc.č. 1106/68 zahrada o výměře 284 m2 v k.ú. 
Černovír paní Zuzaně Talpové bez možnosti staveb dle důvodové zprávy bod II. A) 28)    
 
31. úplatný pronájem části pozemku parc.č. 1106/70 zahrada o výměře 350 m2 v k.ú. 
Černovír panu Ing. Františku Královi bez možnosti staveb dle důvodové zprávy bod II. A) 29)   
 
32. úplatný pronájem části pozemku parc.č. 1106/78 zahrada o výměře 426 m2 v k.ú. 
Černovír paní Drahomíře Vysloužilové bez možnosti staveb dle důvodové zprávy bod II. A) 
30)    
 
33. úplatný pronájem části pozemku parc.č. 1106/72 zahrada o výměře 723 m2 v k.ú. 
Černovír panu Davidu Kolajovi bez možnosti staveb dle důvodové zprávy bod II. A) 31)   
 
34. úplatný  pronájem části pozemku parc.č. 1106/73 zahrada o výměře 298 m2 v k.ú. 
Černovír panu Martinu Šimkovi bez možnosti staveb dle důvodové zprávy bod II. A) 32)     
 
35. úplatný pronájem části pozemku parc.č. 1106/73 zahrada o výměře 235 m2 v k.ú. 
Černovír panu Stanislavu Vaňkovi bez možnosti staveb dle důvodové zprávy bod II. A) 33)    
 
36. úplatný pronájem části pozemku parc.č. 1106/76 zahrada o výměře 490 m2 v k.ú. 
Černovír panu Hynku Moťkovi bez možnosti staveb dle důvodové zprávy bod II. A) 34)    
 
37. úplatný pronájem části pozemku parc.č. 1106/80 zahrada o výměře 362 m2 v k.ú. 
Černovír manželům Zdeňkovi a Karle Melničukovým bez možnosti staveb dle důvodové 
zprávy bod II. A) 35)    
 
38. úplatný pronájem části pozemku parc.č. 1106/82 zahrada o výměře 294 m2 v k.ú. 
Černovír panu Rudolfu Marešovi bez možnosti staveb dle důvodové zprávy bod II. A) 36)    
 
39. úplatný pronájem části pozemku parc.č. 1106/82 zahrada o výměře 435 m2 v k.ú. 
Černovír manželům Ing. Pavlovi a Haně Davidovým bez možnosti staveb dle důvodové 
zprávy bod II. A) 37)  
 
40. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 784/1 zahrada o výměře 70 m2 v k. ú. 
Chválkovice panu Vladimíru Víchovi dle důvodové zprávy bod II. A) 38)   
 
41. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 380/130 o výměře 139 m2 v k.ú. Hejčín paní 
Blaženě Kánské dle důvodové zprávy bod II. A) 39)  
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42. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 278/1 ost. pl. o výměře 14.935 m2 v k. ú. 
Neředín  Univerzitě Palackého v Olomouci za podmínky, že Univerzita Palackého umožní 
odboru investic realizaci plánované komunikace k bloku A a za podmínky, že umožní 
nájemníkům a vlastníkům bytů v bloku A příjezd k této nemovitosti a za podmínky údržby 
komunikací nacházejících se na pronajaté části pozemku až po předložení textu smlouvy 
mezi Univerzitou  Palackého v Olomouci a statutárním městem Olomouc dle důvodové 
zprávy bod II. A) 40)  
 
43. výpůjčku části  pozemku parc. č. 143 louka o výměře 103 m2 v k. ú. Radíkov manželům 
Anně a Zdeňku Střelákovým dle důvodové zprávy bod II. A) 41)  
 
44. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 542 ost. pl. o výměře 5 m2 v k. ú. Nová Ulice 
manželům Lubomíru a Marii Opletalovým za podmínek OKR a podmínky  zákazu prodeje 
alkoholických nápojů dle důvodové zprávy bod II. A) 45)   
 
45. úplatný pronájem  části  pozemku parc. č. 131/3 ost. pl. o výměře 2 m2 v k. ú. Droždín 
manželům Ing. Robertu a Markétě Šimkovým dle důvodové zprávy bod II. A) 47)  
 
46. úplatný pronájem MŠ - Jílová - 41-43 - 713,73 m2 Střednímu odbornému učilišti 
obchodnímu a středisku praktického vyučování Praktik, s. r. o. za podmínek ředitelky MŠ dle 
důvodové zprávy bod II. B) 2)   
 
47. úplatný pronájem NP tř. 1. máje 12 - 253 m2 paní RNDr. Evě Přehnalové za účelem 
provozování lékárny dle důvodové zprávy bod II. B) 4)  
 
48. přidělení místa pro stánkový prodej - lokalita malá tř. Svobody - prodej ovoce a zeleniny 
panu Rolandu Süli dle důvodové zprávy bod IV. 3)     
 
49. uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na infrastrukturní stavbu prodloužení 
veřejného vodovodu  mezi statutárním městem Olomouc a Tomášem Navrátilem dle 
důvodové zprávy bod IV. 5)   
 
50. zveřejnění úplatného pronájmu NP - Opletalova č. 1 - 206 m2 - 2. NP předem určenému 
zájemci Okresní  hospodářské  komoře Olomouc dle důvodové zprávy bod II. B) 7)   
 
51. výběr nájemce garáže Křižíkova ul. - 15 m2 mezi manžely Tesařovými a Ing. Pavlem 
Horákem formou obálkové metody na výši nájemného při  minimálním nájemném 500,- 
Kč/m2/rok dle důvodové zprávy bod II. B) 3)    
 
2. nevyhovuje žádosti 
1. manželů Lubomíra a Evy Kaštovských o úplatný pronájem  pozemku parc. č. 52/2 louka  o 
výměře 907 m2  v k. ú. Nová Ulice dle důvodové zprávy bod II. A) 44)   
 
2. Střediska SOS zast. Mgr. Hegrovou o úplatný pronájem NP Nešverova 1 - suterén - 80  
m2 dle důvodové zprávy bod II. B) 6)   
 
3. manželů Rostislava a Heleny Smutných o revokaci usnesení RMO ze dne 21. 5. 2002 čísl. 
spis. seznamu 2 bod IV. 5 ve věci úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 938/1 ost. pl. o 
výměře 6,5 m2 v k.ú. Hodolany  panu Rostislavu Smutnému dle důvodové zprávy bod IV. 1)    
 
4. pana Vladimíra Horáka o revokaci části usnesení RMO ze dne 26. 2. 2002 čísl. spis. 
seznamu 2 bod II. A) 18 ve věci výše nájemného za úplatný  pronájem pozemku parc. č. 
1171/1 orná půda o výměře 4 376 m2 v k.ú. Grygov a v případě, že do 31. 8. 2002 
neuzavřou manželé Vladimír a Eva Horákovi nájemní smlouvu zveřejnit úplatný pronájem 
pozemku parc. č. 1171/1 orná půda o výměře 4 376 m2 v k.ú. Grygov obecně dle důvodové 
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zprávy bod IV. 4)  
 
5. Sdružení pro Rozvoj Demokracie Olomouc o úplatný pronájem NP - Opletalova č. 1 - 206 
m2 - 2. NP dle důvodové zprávy bod II. B) 7)  
 
6. Ing. Radomíra Pecha o odklad splátky kupní ceny pozemku parc. č. 149 ost. pl. o výměře 
867 m2 v k.ú. Nové Sady dle důvodové zprávy bod II. A) 43)   
 
3. souhlasí 
1. se snížením nájemného za úplatný pronájem částí pozemků parc. č. 29/6  zahrada a parc. 
č. 1045/25 ost. pl. o celkové výměře 100 m2 v k.ú. Černovír panu Ladislavu Malínkovi na 
10,- Kč/m2/rok dle důvodové zprávy bod II. A) 46)     
 
2. s posunutím 3. splátky dlužného nájemného v NP - nám. Republiky č. 1 - Okresní 
knihovna s termínem do 31. 12. 2002 dle důvodové zprávy bod II. B) 5)  
 
4. ukládá 
vypovědět nájemní smlouvy na pozemku parc. č. 45/8 orná půda o výměře 2 215 m2 v k.ú. 
Nový Svět dle důvodové zprávy bod II. A) 42)   
T: 6.8.2002 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
 
5. ukládá 
předložit text nájemní smlouvy mezi Univerzitou Palackého v Olomouci a statutárním 
městem Olomouc dle důvodové zprávy bod II. A) 40)  
T: 6.8.2002 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
 
6. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
odprodej části pozemku parc. č. 120/1 ost. pl. o výměře 110 m2 v k.ú. Bělidla Tělovýchovné 
jednotě SOKOL Olomouc - Bělidla za kupní cenu ve výši 5 500,- Kč dle důvodové zprávy 
bod III. 3)     
 
7. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
1. žádosti manželů Lubomíra a Evy Kaštovských o odprodej pozemku parc. č. 52/2 louka  o 
výměře 907 m2  v k. ú. Nová Ulice dle důvodové zprávy bod II. A) 44)   
 
2. žádosti pana Mgr. Tomáše Konečného o odprodej pozemku parc. č. 99/3 ost. pl. o výměře 
453 m2 v k. ú. Holice dle důvodové zprávy bod III. 1)    
 
3. žádosti paní PhDr. PaedDr. Olze Krejčířové o odprodej části pozemku parc. č. 71/1 ost. pl. 
o výměře 50 m2 v k. ú. Holice u Olomouce dle důvodové zprávy bod III. 4)    
 
8. revokuje 
část usnesení RMO ze dne 9. 10. 2001, čís. spis. seznamu 4, bod II. B) 1) ve věci výše 
nájemného za úplatný pronájem části nebytových prostor - 1 m2 na vyhlídkové věži na 
pozemku parc. č. 631 st. pl. v k. ú. Svatý Kopeček v areálu ZOO pro ČR - MF - Generální 
ředitelství cel - Celní ředitelství Olomouc a schvaluje nájemné ve výši 25 000, - Kč/rok za 
podmínky uzavření dohody o spolupráci v oblastech navržených Celním ředitelstvím 
Olomouc dle důvodové zprávy bod IV. 2)   
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9. bere na v ědomí 
zprávu o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky „Oprava fasády POLIKLINIKA 
OLOMOUC“ dle důvodové zprávy bod IV. 7)   
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
3 ZOO Olomouc - stavba zimovišt ě pro ptáky a srubová stavba 

pro afgánské kozy  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
stavbu Zimoviště pro ptáky dle bodu 1. důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
srubovou stavbu pro afgánské kozy a lamy dle bodu 2. důvodové zprávy 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
4 Nájem byt ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy na městský byt v domě: 
1. Černá cesta 2, Olomouc, velikosti 1+2, č.b. 15, s Marcelou a Stanislavem Kodlovými dle 
důvodové zprávy, bod 1 a) 
2. Wolkerova 46, Olomouc, velikosti 1+1, č.b. 11, s Renátou Tomanovou dle důvodové 
zprávy, bod 1b)   
3. Topolová 9, Olomouc, velikosti 1+2, č.b. 24, s Tomášem Vildnerem dle důvodové zprávy 
bod 1 c)  
4. Dukelská 9, Olomouc, velikosti 1+2, č.b. 7, s Ing. Zuzanou Sedlákovou dle důvodové 
zprávy 1 d) 
5. Pavelčákova 21, Olomouc, velikosti 1+1, č.b. 5, se Zdeňkem a Petrou Poláčkovými, dle 
důvodové zprávy 2 a)  
6. Pavelčákova 21, Olomouc, velikosti 1+1, č.b. 15, s Helenou Coufalovou dle důvodové 
zprávy bod 2 b) 
7. Pavelčákova 21, velikosti 1+3, č.b. 10, s Mgr. Petrou Cardovou dle důvodové zprávy bod 2 
c) 
8. Pavelčákova 21, velikosti 1+3, č.b. 8, s Ing. Naďou Štalmachovou dle důvodové zprávy 
bod 2 d) 
9. P. Přichystala 70, velikosti 0+2, č.b. 25, s Růženou Balážovou dle důvodové zprávy bod 3 
10. Rožňavská 4, velikosti 1+3, č.b. 8, s Lucií Grulichovou dle důvodové zprávy bod 4. 
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3. souhlasí 
1. s prodloužením nájemních smluv na městské byty uzavřených na dobu určitou s:  
    Takáčová Taťána  
    Chalský Rostislav, Světlana 
    Popelková Pavlína 
    Čížek Martin 
    Oláh David 
    Absatz Radek 
    dle důvodové zprávy bod 5a), b) 
 
2. s neprodloužením nájemních smluv na městské byty uzavřených s : 
    Gábor Pavel, P. Přichystala 70, Olomouc 
    dle důvodové zprávy bod 6  
 
3.  s rozšířením nájemní smlouvy: 
     na byt č. 11, Božena a Pavel Dzuikovi, Divišova 5, Olomouc o dceru Šárku Přikrylovou 
     dle bodu 7 důvodové zprávy 
 
4.  se sepsáním nájemní smlouvy na městský byt po výměně: 
     a) Alena Hegerová, Na Vozovce 48, Olomouc, vel. 2+1 
         Miroslav Šimeček. U Letiště 2, Olomouc, vel. 1+1 
     b) Ilona Mirgová, Blanická 17, Olomouc, vel. 1+1 
         Pavla Novotná, Řezáčova 8, Olomouc, vel. 2+1    
         dle bodu 8 důvodové zprávy      
 
5. s prodloužením nájemních smluv uzavřených na dobu určitou po předchozí výměně  
    bytu s: 
    Daniela Horňáková, Ing. Radek Dosoudil, Michalská 2, Olomouc 
    Gejza a Vlasta Porčogošovi, Přichystalova 70, Olomouc 
    Zuzana Nováková, Rožňavská 1, Olomouc 
    Ing. Magda a Pavel Obručníkovi, Družební 13, Olomouc 
    dle bodu 9 důvodové zprávy 
 
6. s uzavřením nových nájemních smluv z důvodu přechodu nájmu bytu: 
    Věra Gebertová, Charkovská 9, Olomouc 
    Renata Zbořilová, Synkova 4, Olomouc 
    Jitka Pešková, Jungmannova 20, Olomouc 
    Monika Bičanová, Černá cesta 21, Olomouc 
    Věra Šutová, Norská 31, Olomouc 
    Hana Kuchařová, Stiborova 10, Olomouc 
    Zdeněk Hanus, Lafayettova 1, Olomouc 
    Aleš Krča, I.P.Pavlova 34, Olomouc 
    dle bodu 10 důvodové zprávy 
 
Předložil: Horák Pavel, Ing., náměstek primátora 
 
 
5 Nájem byt ů - byty zvláštního ur čení 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
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2. schvaluje 
1. uzavření nájemní smlouvy na byt č.16 v DPS na ul. Fischerova 2, s Jaroslavem a 
Květoslavou Doleželovými, bytem Olomouc, Březinova 6 
 
2. uzavření nájemní smlouvy na byt č.29 v DPS na ul. Fischerova 2 s paní Marií Jahodovou, 
bytem Olomouc, Špálova 6 
 
3. uzavření nájemní smlouvy na byt č.5 v DPS na ul. Přichystalova 68 s panem Jaroslavem 
Černochem, bytem Olomouc, Smrčkova 23 
 
4. uzavření nájemní smlouvy na bezbariérový byt v ul. Družební 4 s paní Alenou Votočkovou, 
bytem Olomouc, Stiborova 25, pro dceru Lenku Luňáčkovou 
 
Předložil: Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora 
 
 
6 Nájmy byt ů - poskytnutí bytu mimo po řadník  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
poskytnutí bytu o velikosti 1+1 mimo pořadník panu Štefanu Ziburovi, bytem Handkeho 1, 
Olomouc, za podmínky uvolnění bytu na ul. Handkeho 1, Olomouc 
 
3. ukládá 
zástupci RMO v představenstvu SNO, a.s. vytipovat vhodný byt a podepsat nájemní smlouvu 
T: 10.9.2002 
O: Horák Pavel, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora 
 
 
7 Prodej dom ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
uznání faktur dle důvodové zprávy bod 1 str. 1 
 
2. schvaluje 
úhradu nákladů ve společných částech domu za bytové jednotky v majetku statutárního 
města Olomouce dle důvodové zprávy bod 2 str. 2 
 
3. schvaluje 
odklad splátek z důvodu sloučení investic dle důvodové zprávy bod 3 str. 2 
 
4. schvaluje 
rozšíření nájemní smlouvy dle důvodové zprávy bod 4 str. 2 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
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8 Rozpočtové zm ěny roku 2002  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu včetně doplnění odborem školství, týkající se rozpočtových změn roku 
2002 
 
2. schvaluje 
rozpočtové změny roku 2002 dle doplněné důvodové zprávy - část A 
 
3. ukládá 
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku 2002 
– část A 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Horák Pavel, Ing., nám ěstek primátora 
 
4. ukládá 
předložit Zastupitelstvu města Olomouce ke schválení rozpočtovou změnu roku 2002, 
týkající se závazných ukazatelů - část B důvodové zprávy 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Horák Pavel, Ing., nám ěstek primátora 
 
5. doporu čuje 
Zastupitelstvu města Olomouce schválit rozpočtovou změnu roku 2002, týkající se 
závazného ukazatele - část B důvodové zprávy 
 
Předložil: Horák Pavel, Ing., náměstek primátora 
 
 

9 Rozpočtové zm ěny - zvýšení da ňových p říjmů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
rozpočtové změny dle důvodové zprávy - část A 
 
3. ukládá 
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Horák Pavel, Ing., nám ěstek primátora 
 
4. ukládá 
předložit Zastupitelstvu města Olomouce ke schválení rozpočtové změny roku 2002 dle 
důvodové zprávy - část B 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Horák Pavel, Ing., nám ěstek primátora 
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5. doporu čuje zastupitelstvu 
schválit rozpočtové změny roku 2002 dle důvodové zprávy - část B 
 
6. ukládá 
předložit RMO vyhodnocení plnění daňových příjmů města s předpokladem plnění k 
31.12.2002 
T: 10.9.2002 
O: Horák Pavel, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Horák Pavel, Ing., náměstek primátora 
 
 
10 Poskytnutí p říspěvku na opravu kaple v Olomouci –  

Topolanech  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu v předloženém znění 
 
2. schvaluje 
zařazení částky dle důvodové zprávy do seznamu  nekrytých požadavků 
O: Horák Pavel, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Horák Pavel, Ing., náměstek primátora 
 
 
11 Oprava výtla čného řádu splaškové kanalizace v Olomouci 

Týnečku - rozpo čtová zm ěna 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
rozpočtovou změnu dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Látal Jan, Ing., náměstek primátora 
 
 
12 Nekryté požadavky na rozpo čet roku 2002  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu, týkající se soupisu nekrytých požadavků 
 
2. schvaluje 
zařazení částek dle upravené důvodové zprávy do soupisu nekrytých požadavků 
 
3. schvaluje 
vykrytí částek dle upravené důvodové zprávy 
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Předložil: Horák Pavel, Ing., náměstek primátora 
 

 
13 Rozpočtové zm ěny 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. revokuje 
své usnesení ze dne 15. 1. 2002 bod č. 23, část 2 (pouze bod 1a) dle důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
zařazení částky dle důvodové zprávy do soupisu nekrytých požadavků 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
 
 
14 Nekryté požadavky – varhany - olomoucké krematoriu m. 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
zařazení částky dle důvodové zprávy do seznamu nekrytých požadavků 
 
Předložil: Horák Pavel, Ing., náměstek primátora 
 
 
15 Arionova kašna - návrh na provozovatele  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. ukládá 
zpracovat provozní řád Arionovy kašny dle důvodové zprávy 
T: 6.8.2002 
O: vedoucí odboru investic 
 
2. souhlasí 
se záměrem uzavřít smluvní vztah mezi Středomoravskou vodárenskou a. s. a statutárním 
městem Olomouc na provozování Arionovy kašny dle důvodové zprávy 
  
  
3. ukládá 
předložit RMO návrh smlouvy mezi Středomoravskou vodárenskou a. s. a statutárním 
městem Olomouc na provozování Arionovy kašny 
T: 6.8.2002 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
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Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
16 Arionova kašna - darovací smlouva  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
nabytí bronzové slitiny - želva  a 2 ks mramorových desek do majetku města Olomouce dle 
důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
Ing. Látalovi, náměstkovi primátora, podepsat darovací smlouvu 
T: ihned 
O: Látal Jan, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Látal Jan, Ing., náměstek primátora 
 
 
17 Kanalizace-vodovod Týne ček+veřejná část p řípojek  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
tajemníkovi MmOl, aby výsledky a závěry zprávy týkající se kontroly uvedené investiční 
akce, promítl do opatření vůči odpovědným osobám 
T: 10.9.2002 
O: Večeř Jan, Bc., tajemník 
 
3. ukládá 
zajistit plnění úkolů dle bodu  3 a 4 závěru důvodové zprávy 
T: 6.8.2002 
O: vedoucí odboru investic 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
 
 
18 Projekt stanoviš ť separovaného odpadu v Olomouci  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
seznámit s projektem členy komise pro životní prostředí a jednotlivé KMČ 
T: 8.10.2002 
O: vedoucí odboru životního prost ředí 
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3. ukládá 
uplatnit dobudování 172 stanovišť separovaného sběru do plánu investic na rok 2003 
T: 24.9.2002 
O: vedoucí odboru životního prost ředí 
 
Předložil: Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora 
 
 
19 Příspěvky v oblasti životního prost ředí 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou  zprávu 
 
2. schvaluje 
výši příspěvků dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
uzavřít smlouvy o poskytnutí finančních příspěvků dle důvodové zprávy a v souladu 
s Pravidly pro poskytování finančních prostředků z rozpočtu města Olomouce, schválenými 
RMO dne 25.1.2000 
T: 6.8.2002 
O: Pilát Miroslav, PaedDr., nám ěstek primátora 
 
4. ukládá 
projednat s příslušnými orgány schválení návrhu dispozičního řešení „ Zahradnické a 
sadovnické úpravy okolí Skautského domu“ a o výsledku informovat RMO 
T: 6.8.2002 
O: vedoucí odboru životního prost ředí 
 
Předložil: Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora 

Andrš Pavel, MUDr., člen rady města 
 
 
20 Hřišt ě při ZŠ Rooseveltova  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. nesouhlasí 
s přemístěním hřiště 
 
3. ukládá 
navrhnout RMO způsob zpřístupnění části areálu  ZŠ pro veřejnost 
T: 6.8.2002 
O: Pilát Miroslav, PaedDr., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora 
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21 Veřejné osv ětlení - akce roku 2002  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
použití částky 140.000,-Kč na úpravy veřejného osvětlení v rámci akce „Chomoutov-
Dalimilova ul. - zastávka MHD“ 
 
Předložil: Látal Jan, Ing., náměstek primátora 
 
 
22 Parkovišt ě u krematoria  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
předložit RMO návrh financování navržených variant rekonstrukce tř. Míru dle  důvodové 
zprávy 
T: 10.9.2002 
O: Látal Jan, Ing., nám ěstek primátora 

Horák Pavel, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Látal Jan, Ing., náměstek primátora 
 
 
23 Obří akvárium pro žraloky  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
se záměrem výstavby obřího akvária pro žraloky v  ZOO Olomouc 
 
3. ukládá 
pokračovat v přípravě realizace investičního záměru výstavby obřího akvária dle upravené 
důvodové zprávy a výsledky předložit RMO 
T: 6.8.2002 
O: ředitel Zoologické zahrady Olomouc - Sv. Kope ček 
 
4. zařazuje 
do souboru nekrytých požadavků  částku 1 mil. Kč pro realizaci první etapy výstavby 
 
Předložil: Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora 
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24 Organiza ční záležitosti - transformace státní správy  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s podpisem dohod se zaměstnanci OkÚ dle navrženého „Postupu“ uvedeného v  důvodové 
zprávě v termínu do 31. 8. 2002  
T: 10.9.2002 
O: Večeř Jan, Bc., tajemník 
 
3. ukládá 
ve spolupráci s věcně příslušnými náměstky vypracovat návrh nové organizační struktury 
MmOl  k  1. 1. 2003. 
T: 8.10.2002 
O: Večeř Jan, Bc., tajemník 
 
4. schvaluje 
podle § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  uzavření smlouvy o 
bezplatné výpůjčce části objektu OkÚ v Olomouci  pro převáděné zaměstnance maximálně 
do 31. 12. 2004. 
 
5. ukládá 
jednat s MF o zvýšení jednorázového příspěvku pro statutární město Olomouc na pořízení 
pracovního prostředí na převáděné zaměstnance OkÚ 
T: 10.9.2002 
O: Horák Pavel, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
 
 
25 Český svaz neslyšících sportovc ů - žádost o finan ční 

příspěvek 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
finanční příspěvek dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
informovat žadatele o přijatém usnesení 
T: ihned 
O: vedoucí odboru školství 
 
Předložil: Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora 
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26 Rozpracování usnesení z 24. zasedání ZMO, konaného  dne 

27.6.2002 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. ukládá 
k bodu  4, části 3 usnesení ZMO z 27.6.2002 - Návrhy zřizovacích listin příspěvkových 
organizací: 
-podepsat schválené zřizovací listiny do 30. 6. 2002 
T: 6.8.2002 
O: Horák Pavel, Ing., nám ěstek primátora 

Tesařík Martin, Ing., primátor m ěsta 
 
2. ukládá 
k bodu 7, části 4 usnesení ZMO z 27.6.2002 - Příprava III. etapy přednádražního prostoru: 
- ve spolupráci s příslušnými náměstky iniciovat získání mimorozpočtových zdrojů ze 
státního rozpočtu 
T: 24.9.2002 
O: Horák Pavel, Ing., nám ěstek primátora 
 
3. ukládá 
k bodu 13, části 3 usnesení ZMO z 27.6.2002 - Nové názvy ulic: 
- informovat, dle schválených pravidel  příslušné instituce o názvech nových ulic 
T: 6.8.2002 
O: vedoucí odboru vn ějších vztah ů a informací 
 
4. ukládá 
k bodu 14, části 4 a) usnesení ZMO z 27.6.2002 - Návrh zadání změny č.VIII ÚPnSÚ 
Olomouc: 
- vedoucí odboru koncepce a rozvoje pokračovat v pořizování změny č.VIII ÚPnSÚ Olomouc, 
dle schváleného zadání 
T: 6.8.2002 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
5. ukládá 
k bodu 14, části 4 b) usnesení ZMO z 27.6.2002 - Návrh zadání změny č.VIII ÚPnSÚ 
Olomouc: 
- odboru koncepce a rozvoje jednat u lokality 4.b Radíkov - střed, plocha pro sport a rekreaci, 
s vlastníkem pozemku o změně jeho stanoviska k projednávanému návrhu zadání, ve vazbě 
na odkup pozemku do vlastnictví města, připravovaný majetkoprávním odborem 
T: 10.9.2002 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
6. ukládá 
k bodu 14, části 4 c) usnesení ZMO z 27.6.2002 - Návrh zadání změny č.VIII ÚPnSÚ 
Olomouc: 
-odboru koncepce a rozvoje dále jednat s dotčenými orgány státní správy o lokalitě 19. 
Nemilany - „U remízku“, komerce 
T: 10.9.2002 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
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7. ukládá 
k bodu 15, části 3 usnesení ZMO z 27.6.2002 - Návrh na pořízení změny č. X  ÚPnSÚ 
Olomouc: 
- odboru koncepce a rozvoje ihned pořídit změnu č. X ÚPnSÚ dle bodu 2. usnesení ZMO 
T: 6.8.2002 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
8. ukládá 
k bodu 17, části 5a) usnesení ZMO z 27.6.2002 -  Změna RPn MPR č.I: 
- odboru koncepce a rozvoje pořídit čistopis změny č.I RPn MPR Olomouc v souladu s 
předchozími částmi usnesení ZMO, dohodami s DOSS a stanoviskem nadřízeného orgánu, 
předat ověřený čistopis změny č. I RPn MPR Olomouc stavebnímu odboru Magistrátu města 
Olomouce a referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu 
T: 10.9.2002 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
9. ukládá 
k bodu 17, části 5 b) usnesení ZMO z 27.6.2002 -  Změna RPn MPR č.I: 
- odboru koncepce a rozvoje rozeslat schválenou závaznou část a schéma hlavního výkresu 
změny č I RPn MPR Olomouc dotčeným orgánům státní správy 
T: 10.9.2002 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
10. ukládá 
k bodu 17, části 5 c) usnesení ZMO z 27.6.2002 -  Změna RPn MPR č.I: 
- odboru koncepce a rozvoje zpracovat novelu obecně závazné vyhlášky města o závazné 
části regulačního plánu městské památkové rezervace Olomouc dle schválené změny č.I a 
předložit ji ke schválení ZMO 
T: 10.9.2002 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
11. ukládá 
k bodu 20, části 3 usnesení ZMO z 27.6.2002 - Návrh deklarace o spolupráci města 
Olomouce s městem Pécs: 
- podepsat Deklaraci o spolupráci s městem Pécs  
T: 24.9.2002 
O: Tesařík Martin, Ing., primátor m ěsta 
 
12. ukládá 
k bodu 23, části 2 usnesení ZMO z 27.6.2002 -  Palác MORAVA: 
- věcně příslušnému nám. primátora jednat s D.A.Engineering s.r.o. o ukončení smluvních 
vztahů v lokalitě tržnice 
T: 10.9.2002 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
13. ukládá 
k bodu 23, části 3 usnesení ZMO z 27.6.2002 -  Palác MORAVA: 
- věcně příslušnému nám. primátora zpracovat návrh dalšího funkčního a dopravního využití 
lokality tržnice 
T: 10.9.2002 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
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14. ukládá 
k diskusním vystoupením na ZMO 27.6.2002: 
- odpovědět na dotazy z diskuse pí Rašnerové 
T: 10.9.2002 
O: Tesařík Martin, Ing., primátor m ěsta 

náměstci primátora 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
 
 
27 Informace o činnosti pracovní skupiny - cyklistická doprava  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Andrš Pavel, MUDr., člen rady města 
 
 
28 Platové za řazení ředitele MDO  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
platové zařazení ředitele Moravského divadla Olomouc s účinností k 1.7.2002 dle důvodové 
zprávy 
 
3. ukládá 
předložit RMO návrh na ustavení Rady Moravského divadla Olomouc 
T: 6.8.2002 
O: Pilát Miroslav, PaedDr., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora 
 
 
29 Studijní kurz - finan ční příspěvek 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. neschvaluje 
finanční příspěvek dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
informovat žadatele o přijatém usnesení 
T: 6.8.2002 
O: vedoucí odboru školství 
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Předložil: Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora 
 
 
30 Příspěvky na kulturu - rezerva  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
udělení příspěvku ve výši 15 000,- Kč dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora 
 
 
31 Úpravy p řednádražního prostoru III.etapa. P řemíst ění 

technického za řízení ČD – rekonstrukce kotelny - výb ěrové 
řízení. 

Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
výběr firem pro výběrové řízení dle upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Látal Jan, Ing., náměstek primátora 
 
 
32 Jmenování členů komisí ISPA  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. jmenuje 
členy výběrových komisí projektu ISPA dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Procházka Vladimír, Ing. Bc., člen rady města 
 
 
33 Povolení vjezdu do p ěší zóny  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
 



 20

2. schvaluje 
vydání dlouhodobých povolení vjezdu do pěší zóny dle upravené přílohy č. 1 
 
3. promíjí 
poplatek ZD Unčovice (žádost č. 212) 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
 
 
34 Kamerový systém  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
zpracování projektové dokumentace a realizaci rozšíření kamerového systému dle důvodové 
zprávy firmou Tyco  Integrated Systems 
 
3. schvaluje 
zařazení částky dle důvodové zprávy do soupisu nekrytých požadavků 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
 
 
35 Návrh umíst ění mobilní zelen ě  na Horním nám ěstí  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
projednat návrh na rozmístění mobilní zeleně na Horním náměstí dle důvodové zprávy 
T: 6.8.2002 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 

Tesařík Martin, Ing., primátor m ěsta 
 
Předložil: Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora 
 
 
36 Plakátovací plochy  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. stanovila 
vítězem poptávkového řízení  Inzertní agenturu PROFIT, s.r.o. 
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3. ukládá 
zveřejnit pronájem pozemků dle přílohy upravené důvodové zprávy předem určenému 
zájemci  Inzertní agentuře PROFIT, s.r.o. 
T: 6.8.2002 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
 
4. ukládá 
předložit RMO smlouvu o pronájmu pozemků dle upravené důvodové zprávy 
T: 6.8.2002 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 

Petřík Miroslav, člen rady města 
 
 
37 Malé projekty  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s podporou projektu dle důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
rozpočtovou změnu dle přílohy č. 2 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
 
 
38 Havarijní stav památky - „Katovy schody“  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
se zařazením částky dle důvodové zprávy do seznamu nekrytých požadavků 
 
Předložil: Petřík Miroslav, člen rady města 
 
 
39 Spolupráce s ma ďarským m ěstem Pécs  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu k návrhu termínu podpisu deklarace o spolupráci s městem 
Pécs 
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2. ukládá 
dohodnout s maďarskou stranou konkrétní termín a program návštěvy Pécse v měsíci září 
2002  
T: 6.8.2002 
O: vedoucí odboru kancelá ř primátora 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., člen rady města 
 
 
40 Rekultivace skládky Grygov  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s určením odboru životního prostředí MmOl jako správce skládky v Grygově a TSMO a.s. 
jako provozovatele skládky 
 
Předložil: Látal Jan, Ing., náměstek primátora 
 
 
41 Drobné akce - úpravy komunikací 2002  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
realizaci akcí č. 2, 3,  4, 6, 7 a 8 dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Látal Jan, Ing., náměstek primátora 
 
 
42 Slavonín h řišt ě - rekonstrukce budovy  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
postup dle předložené důvodové zprávy 
 
 
 
 
 
 
 



 23

3. schvaluje 
zařazení částky 600 000,- Kč do soupisu nekrytých požadavků 
 
Předložil: Látal Jan, Ing., náměstek primátora 
 
 
43 Plán oprav SNO,a.s. - Vojanova  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s úpravou plánu oprav dle předložené důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
zástupci RMO v představenstvu SNO, a.s. předložit RMO zprávu o realizaci schváleného 
plánu oprav na rok 2002 
T: 6.8.2002 
O: Horák Pavel, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Horák Pavel, Ing., náměstek primátora 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Ing. Martin Tesa řík                       Ing. Jan Látal 
primátor m ěsta Olomouce                       nám ěstek primátora 
 


