
 USNESENÍ 
 
 z 59. schůze Rady města Olomouce, konané dne  3.4.2001 
 
1 Západní tangenta R 35 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
řešení vedení dopravy silnice II/448 v I. etapě západní tangenty dle varianty 3 a) kapitoly 3. 
důvodové zprávy 
 
3. schvaluje  
složení pracovní skupiny pro zajištění harmonogramu přípravy stavby I. etapy západní tangenty ze 
strany MmOl dle kapitoly 2. důvodové zprávy 
 
Předložil: Ing. Tesařík, primátor 
 
 
2 Zastávky MHD - záměr firmy Plus Discount 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá  
předložit RMO  dopracovaný materiál dle diskuze v RMO 
T: 15.5.2001 
O: Ing. Látal, nám. prim.  
 
Předložil: Ing. Látal, nám. prim. 
 
 
3 Kontrola usnesení 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
informace o plnění usnesení k termínu 3.4.2001 
 
2. prodlužuje  
termíny plnění usnesení dle upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Ing. Tesařík, primátor 
 
 
 
 
 



 

  2 

4 Majetkoprávní záležitosti 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje  
1. zveřejnění záměru úplatně pronajmout s následným odprodejem    pozemky parc. č. 2011 zast. 
pl. o výměře 510  m2, parc. č. 2065 zast. pl. o výměře 30 m2 a části pozemku parc. č. 615/1 
ost. pl. o výměře  943 m3, vše v k.ú. Nová  Ulice předem určenému zájemci společnosti MERA 
CZECH a.s. dle důvodové zprávy bod I. 1)  
 
2. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 364/9, zahrada, k.ú. Nová Ulice o 
výměře 5 m2 předem určenému zájemci panu Josefu Ošťádalovi dle důvodové zprávy bod I. 2)   
 
3. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 21/11, zahrada, k.ú. Lazce o výměře 
103 m2 předem určenému zájemci panu Martinu Berkovi dle důvodové zprávy bod I. 3)  
   
4. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 21/11, zahrada, k.ú. Lazce o výměře 
103 m2 předem určenému zájemci panu Martinu Berkovi dle důvodové zprávy bod I. 4)  
 
5. zveřejnění úplatného pronájmu části střechy domu Karafiátova č.o. 1 a místa o výměře 1 m2 pro 
umístění technologie  předem určenému zájemci společnosti Definitely, s. r. o. dle důvodové zprávy 
bod I. 5)  
 
6. zveřejnění úplatného pronájmu části střechy domu Černá cesta 49 předem určenému   zájemci 
společnosti EuroMontela s. r. o. dle důvodové zprávy bod I. 6)   
 
7. zveřejnění úplatného pronájmu části střechy domu Politických vězňů č. 2 předem určenému 
zájemci společnosti EuroMontela s. r. o. dle důvodové zprávy bod I. 7)  
 
8. zveřejnění úplatného pronájmu části střechy domu Dolní náměstí 2 - předem určenému zájemci 
společnosti EuroMontela s. r. o. dle důvodové zprávy bod I. 8)  
 
9. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc.č. 490/1 ost. pl. o  výměře 52 m2 v k.ú. 
Nová Ulice předem určenému zájemci společnosti Olber Olomouc,  s. r.o  dle důvodové zprávy bod 
I. 9)  
 
10. zveřejnění záměru města úplatně  pronajmout část pozemku parc. č. 68/20 ost. pl. o výměře 2,70 
m2 v k.ú. Lazce  předem určenému zájemci  společnosti D. P. U. Consulting, s. r . o. dle 
důvodové zprávy bod I. 10)  
 
11. úplatný pronájem pozemku parc. č. 928/2 zahrada o výměře 3763 m2 v  k.ú. Grygov Golf clubu 
Grygov s. r. o. dle důvodové zprávy bod II. A) 1)  
 
12. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 487/4, ostatní plocha, k.ú. Neředín o výměře 19 m2  
paní Renátě Drcmánkové dle důvodové zprávy bod II. A) 2)    
 
13. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 487/4, ostatní plocha, k.ú. Neředín o výměře 22 m2  
panu Martinu Drcmánkovi dle důvodové zprávy bod II. A) 3)         
 
14. úplatný pronájem pozemků parc. č. 1676/1 louka o výměře 31 039 ha , parc. č. (907/5) o výměře  
2 150 m2, parc. č. (911/1) o výměře 1702 m2, parc. č. (940) o výměře 4 859 m2, parc. č. (944) o 
výměře 4 220 m2, parc. č. (1166/3) o výměře 4 308 m2, parc. č. (1676/1) o výměře 6 261 m2, parc. č. 
(1946) o výměře 2 098 m2, parc. č. (1949/1) o výměře 390 m2 a parc. č. (1950) o výměře 553 m2,  
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vše v k.ú. Chválkovice společnosti AGRA Chválkovice spol. s r. o.  za podmínky úhrady nájemného tři 
roky zpětně dle důvodové zprávy bod II. A) 4)  
 
15. úplatný pronájem pozemků parc. č. 679 orná půda o výměře 4 323 m2, parc. č. 718 orná půda o 
výměře 1 891 m2, parc. č. 733 orná půda o výměře 8 631 m2, parc. č. 740 orná půda o výměře 2 509 
m2, parc. č. 757 orná půda o výměře 1 391 m2, parc. č. 885 orná půda o výměře 8 630 m2, parc. č. 
953 orná půda o výměře 1 426 m2, parc. č. 1007 orná půda o výměře 3 471 m2, parc. č. 1030 orná 
půda o výměře 298 m2, parc. č. 1050 orná půda o výměře 1 369 m2, parc. č. 1082 orná půda o 
výměře 4 963 m2, parc. č. 1086 orná půda o výměře 514 m2, parc. č. 1110 orná půda o výměře 3 994 
m2, parc. č. 1115 orná půda o výměře 586 m2, parc. č. 1201 orná půda o výměře 2 137 m2, parc. č. 
1220 orná půda o výměře 773 m2, parc. č. 1376 pastvina o výměře 2 426 m2, parc. č. 1410 pastvina 
o výměře 2 240 m2, parc. č. 1428 pastvina o výměře 1 554 m2, parc. č. 1439 pastvina o výměře 2 154 
m2, parc. č. 1449 pastvina o výměře 2 633 m2, parc. č. 1502 pastvina o výměře 2 952 m2, parc. č. 
1506 pastvina o výměře 1 198 m2, parc. č. 1603 pastvina o výměře 2 529 m2, parc. č. 1619 pastvina 
o výměře 1 779 m2, parc. č. 1624 pastvina o výměře 2 169 m2, parc. č. 1646 pastvina o výměře 3 451 
m2, parc. č. 1661 orná půda o výměře 4 027 m2, parc. č. 1666 orná půda o výměře 2 457 m2, parc. č. 
1683 orná půda o výměře 2 128 m2, parc. č. 1732 pastvina o výměře 2 244 m2, parc. č. 1746 
pastvina o výměře 1 181 m2, parc. č. 1770 pastvina o výměře 1 599 m2, parc. č. 1790 pastvina o 
výměře 11 439 m2, parc. č. 1797 pastvina o výměře 6 081 m2, parc. č. 1818 orná půda o výměře 2 
492 m2, parc. č. 1823 orná půda o výměře 2 348 m2, parc. č. 1878 pastvina o výměře 4 372 m2, parc. 
č. 1889 orná půda o výměře 5 187 m2, parc. č. 1963 pastvina o výměře 404 m2, parc. č. 1284 zast. pl. 
o výměře 54 m2, parc. č. 1286 zast. pl. o výměře 81  m2, parc. č. 1290 ost. pl. o výměře 35 m2, parc. 
č. 1291 ost. pl. o výměře 96 m2, parc. č. 1294 ost. pl. o výměře 107 m2, vše  v k. ú. Lošov panu 
Břetislavu Kráčmarovi za podmínky úhrady nájemného za 3 roky zpětně dle důvodové zprávy bod II. 
A) 5)    
 
16. úplatný pronájem pozemku  parc. č. 1206/1 st. pl. o výměře 19 m2 v k. ú. Nová Ulice panu 
Mgr. Radanu Novákovi dle důvodové zprávy bod II. A) 6)  
 
17. úplatný pronájem pozemku parc. č. 632 orná půda o výměře 650 m2  v k.ú. Chválkovice panu 
Petru Navrátilovi dle důvodové zprávy bod II. A) 7)  
 
18. úplatný pronájem pozemků  parc. č. 847 zast. pl.  o výměře 631 m2, parc.č. 846 pastvina o 
výměře 1991 m2, parc.č. 848 zahrada o výměře 637 m2 v k.ú. Lošov Českému rybářskému svazu 
místní organizace Velká Bystřice dle důvodové zprávy bod II. A) 8)  
 
19. uzavření smlouvy o výpůjčce na pozemky parc.č. 99/17 ost. pl. o výměře 1819 m2 a parc. č. 
99/18 ost. pl. o výměře 2082 m2, vše v k.ú. Olomouc - město mezi ČR - Okresním úřadem Olomouc 
a  statutárním městem Olomouc dle důvodové zprávy bod II. A) 9)   
 
20. úplatný pronájem NP I. P. Pavlova č. 69 - 197 m2 předem určenému zájemci panu Aleši 
Domanskému dle důvodové zprávy bod II. B) 1)  
 
21. výběr nájemce NP Sušilovo nám. č. 1 - 88 m2 obálkovou metodou na výši nájemného mezi 
panem Luďkem Vejmolou a Ing. Břetislavem Valentou  při  minimálním   nájemném ve výši 300,- 
Kč/m2/rok dle důvodové zprávy bod II. B) 2)  
 
22. úplatný pronájem NP Sušilovo nám. č. 1 - 44 m2 panu Luďku Weiserovi dle důvodové zprávy 
bod II. B) 2)  
 
23. úplatný pronájem NP MŠ Náves Svobody č. 38 -  suterénní místnost - 14 m2  panu Mgr. 
Trbuškovi a panu Miroslavu Řezníčkovi dle důvodové zprávy bod II. B) 3)  
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24. úplatný pronájem NP Wellnerova č. o. 8 - suterén - 68,24 m2  panu Petru Dosedělovi dle 
důvodové zprávy bod II. B) 4)  
 
25. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 946 ost. pl. o výměře 88 m2 v  k.ú. Hodolany paní 
Janě  Křepelkové za podmínky vybudování 8 parkovacích míst, z nichž budou 3 sloužit jako veřejná 
dle důvodové zprávy bod III. 1)   
 
26. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 217 st. pl. a části parc. č. 248 st.pl.  o celkové 
výměře  450 m2  k.ú. Hodolany  Sdružení vlastníků domu Hodolanská 35 dle důvodové zprávy bod 
III. 2)   
 
27. úplatný pronájem pozemků parc. č. 112  ost. pl. o výměře 135 m2  a parc. č. 110/3 ost. pl. o 
výměře 525 m2, vše  v k. ú. Topolany dle důvodové zprávy bod III. 4)  
 
28. úplatný pronájem pozemku  parc. č. 39/1 orná půda o výměře 3 403 m2 v k.ú. Nedvězí panu 
Václavu Bouzkovi dle důvodové zprávy bod III. 6)  
 
29. úplatný pronájem části pozemku  parc. č. 647 zahrada o výměře  121 m2 v k.ú. Nemilany panu 
Marku Zapletalovi dle důvodové zprávy bod III. 7)  
 
30. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 88/1 ost. pl. o výměře 16 m2 v k. ú. Svatý Kopeček 
s Mgr. Petrem Bumbálkem dle důvodové zprávy bod IV. 3)   
 
31. úplatný pronájem nebytového prostoru pod vyhlídkovou věží na pozemku parc. č. 631 st. pl. v 
k. ú. Svatý Kopeček s paní Martinou Léblovou dle důvodové zprávy bod IV. 3)  
 
32. úplatný pronájem části komunikace včetně zeleného pásu na pozemku parc. č. 93 ost. pl. o 
výměře 3710 m2 v k. ú. Svatý Kopeček s Mgr. Svatavou Hanákovou dle důvodové zprávy bod IV. 
3)  
 
33. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 632/1 ost. pl. o výměře 4 m2 v k. ú. Svatý Kopeček 
se společností PEKOMA, s.r.o. dle důvodové zprávy bod IV. 3)  
 
34. úplatný pronájem části střechy vyhlídkové věže na pozemku parc. č. 631 st. pl. v k. ú. 
Svatý Kopeček s ČR - Okresním úřadem Olomouc dle důvodové zprávy bod IV. 3) 
 
2. nevyhovuje žádosti  
1. pana Miroslava Tichého o úplatný pronájem pozemků parc. č. 1676/1 louka o výměře 31 039 ha , 
parc. č. (907/5) o výměře 2 150 m2, parc. č. (911/1) o výměře 1702 m2, parc. č. (940) o výměře 4 859 
m2, parc. č. (944) o výměře 4 220 m2, parc. č. (1166/3) o výměře 4 308 m2, parc. č. (1676/1) o 
výměře 6 261 m2, parc. č. (1946) o výměře 2 098 m2, parc. č. (1949/1) o výměře 390 m2 a parc. č. 
(1950) o výměře 553 m2,  vše v k.ú. Chválkovice dle důvodové zprávy bod II. A) 4)   
 
2. společnosti EuroMontela s. r.  o. o úplatný pronájem části střechy domu Dolní náměstí 8/9  dle 
důvodové zprávy bod II. B) 9)   
 
3. pana Martina Černouška o  úplatný pronájem části pozemku parc. č.  425/13 ost. pl. o výměře 
5,4 m2 v k. ú. Nové Sady dle důvodové zprávy bod III. 8)  
 
3. bere na v ědomí  
1. smlouvu o prodeji podniku uzavřenou mezi panem Vladimírem Nemajerem a panem Štefanem 
Jakubem  - NP Masarykova č. 56 dle důvodové zprávy bod II. B) 5)   
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2. změnu názvu nájemce NP sdružení SANAMIM na P - centrum - objekt  Lafayettova č. 9 dle 
důvodové zprávy bod II. B) 7)  
 
4. souhlasí  
1. se změnou účelu nájmu v NP Dolní nám. č. 30 z šicí dílny na prodej sudového vína dle důvodové 
zprávy bod II. B) 6)  
 
2. s podnájmem pro Mgr. Zuzanu Zbudilovou za účelem provozování soukromé psychologické 
ordinace v místnosti o výměře 12 m2 v objektu Lafayettova 9, Olomouc dle důvodové zprávy bod II. 
B) 7)    
 
3. s  provedením stavebních úprav, které spočívají v zastřešení venkovního schodiště ve výši 
96.884,- Kč vlastním nákladem  nájemce - NP tř. Svobody č. 21 dle důvodové zprávy bod II. B) 8)  
 
4. se  zohledněním vložených investic ve výši 96.884,- Kč formou odpočtu z nájemného - NP tř. 
Svobody č. 21 dle důvodové zprávy bod II. B) 8)  
 
5. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
1. žádosti paní Jany Křepelkové o odprodej části pozemku parc. č. 946 ost. pl.  o výměře 56 m2 v k.ú. 
Hodolany  dle důvodové zprávy bod III. 1)  
 
2. žádosti Sdružení vlastníků domu Hodolanská 35 o odprodej části pozemku parc. č. 217 st. pl. a 
části parc. č. 248 st.pl.  o celkové výměře  450 m2  k.ú. Hodolany dle důvodové zprávy bod III. 2)   
 
3. žádosti Ing. Kubáčka o pronájem  s  následným odprodejem část pozemku parc. č. 46/1 zahrada 
o výměře 300 m2 v k.ú. Droždín dle důvodové zprávy bod III. 3)  
                     
4. 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 III. 3)  
 
5. žádosti Dětského centra 1990 o odprodej pozemků parc. č. 112  ost. pl. o výměře 135 m2  a parc. 
č. 110/3 ost. pl. o výměře 525 m2, vše  v k. ú. Topolany dle důvodové zprávy bod III. 4)  
 
6. žádosti pana Václava Bouzka o odprodej   pozemku  parc. č. 39/1 orná půda o výměře 3 403 m2 
v k.ú. Nedvězí panu Václavu Bouzkovi dle důvodové zprávy bod III. 6)  
 
7. žádosti pana Marka Zapletala o odprodej  části pozemku parc. č. 647 zahrada o výměře  3 m2 v 
k.ú. Nemilany  a schválit bezúplatné zřízení věcného břemene na pozemek parc. č. 647 zahrada v 
k.ú. Nemilany obsahující právo uložení plynovodní přípojky ve prospěch pana Marka Zapletala dle 
důvodové zprávy bod III. 7)  
 
8. žádosti pana Martina Černouška o odprodej části pozemku parc. č. 425/13 ost. pl. o výměře 5,4 
m2 v k. ú. Nové Sady dle důvodové zprávy bod III. 8)  
 
6. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit  
1. odprodej části  pozemku parc. č. 24/6 orná půda o výměře 182 m2 v k.ú. Pavlovičky manželům 
MUDr. Soně a Pavlu Procházkovým za kupní cenu dle znaleckého posudku dle důvodové zprávy bod 
III. 5)  
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7. nesouhlasí  
1. s prodloužením nájemní smlouvy na část pozemku parc. č. 24/6 orná půda o výměře 182 m2 v 
k.ú. Pavlovičky paní Ivetě Mráčkové dle důvodové zprávy bod III. 5)  
 
8. revokuje  
1. usnesení rady města ze dne 6. 3. 2001 , čís. spis. seznamu 4 bod II. A) 7 ve věci   nevyhovění 
žádosti společnosti Pozemní stavby a.s. Olomouc o  úplatný pronájem pozemku  parc. č. 164/4 ost. pl. 
o výměře 3 983 m2 v k.ú. Hejčín  a schvaluje úplatný pronájem pozemku  parc. č. 164/4 ost. pl. o 
výměře 3 983 m2 v k.ú. Hejčín společnosti Pozemní stavby a.s. , a to do 31. 12. 2001 dle důvodové 
zprávy bod IV. 1)  
 
2. usnesení rady města ze dne 23. 1. 2001 čís. spis. seznamu 4 bod II. A) 10  ve věci úplatného 
pronájmu pozemku parc. č. 150/5 orná půda o výměře 5827 m2 v k.ú. Chválkovice  firmě TAMOIL 
Praha s. r. o. a schvaluje zveřejnění úplatného pronájmu pozemků 150/5 orná půda o výměře 5827 
m2, parc. č. 937 st. pl. o výměře 181 m2 a parc. č. 939 st. pl.  o výměře 104 m2, vše v k.ú. 
Chválkovice předem určenému zájemci společnosti OMV Česká republika s. r. o. dle důvodové zprávy 
bod IV. 2)  
 
3. část svého usnesení ze dne 20. 3. 2001 ve věci výše vložených investic do NP Horní  nám. - 
Galerie  Caesar a souhlasí s odpočtem vložených investic ve výši 793 712, 80 Kč z nájemného 
pro Galerii Caesar za pronájem NP Horní nám - 382 m2 dle důvodové zprávy bod IV. 4)   
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
5 ZOO Olomouc - povolení opravy 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
provedení opravy dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
6 Prodej domů + dodatek 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje  
1. uznání faktur dle upravené  důvodové zprávy bod 1 str. 1   
2. odklad splátek dle důvodové zprávy bod 3 str.1,2  
3. odklad splátek z důvodu sloučených investic dle důvodové zprávy bod 4 str. 2  
4. odklad úhrady I.poloviny kupní ceny dle důvodové zprávy bod 5 str. 2  
5. odklad podpisu kupní smlouvy dle důvodové zprávy bod 6 str. 2  
6. možnost proinvestování II.poloviny kupní smlouvy před podpisem kupní smlouvy dle důvodové 
    zprávy bod 7 str. 3  
7. možnost proinvestování II.poloviny kupní ceny dle důvodové zprávy bod 8 str. 3  
8. úhradu společných nákladů dle důvodové zprávy bod 9 str. 3  
9. uznání faktur dle důvodové zprávy bod 16 str. 6  
10. postup při řešení změny prohlášení vlastníka v domě Wellnerova 8  
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11. postup při řešení  změny prohlášení vlastníka v domě Wolkerova 48,50 
 
2. neschvaluje  
1.uznání faktur dle důvodové zprávy bod 2 str.1 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit  
1. možnost proinvestování celé druhé poloviny kupní smlouvy dle důvodové zprávy bod 10 str.4  
2. možnost proinvestování II.poloviny kupní ceny dle důvodové zprávy bod 11 str.4  
3. prodej domu Wellnerova 4 dle důvodové zprávy bod 14 str.5 
 
4. ukládá  
1. převést částky dle důvodové zprávy bod 9 str.3  
2. převést částky dle důvodové zprávy bod 7 str.3 
T: 24.4.2001 
O: řed. org. SDF MO  
 
5. ukládá  
1. zajistit podklady pro prodej domů Dobrovského 24 dle důvodové zprávy bod 13 str.5  
2. zadat posouzení stavebních prací dle důvodové zprávy bod 15 str.6 
T: 24.4.2001 
O: ved. odb. majetkoprávní  
 
6. ukládá  
1. uhradit částku za fakturu ve výši 13 891,50 Kč dle důvodové zprávy bod 16 str.6 
T: 24.4.2001 
O: ved. odb. ekonomický  
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
7 Rozpočtové změny roku 2001. Soupis nekrytých požadavků. Způsob 
 financování DPMO, a. s. v roce 2001 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu, týkající se   
a) rozpočtových změn roku 2001  
b) soupisu nekrytých požadavků   
c) způsobu financování DPMO, a. s. v roce 2001  
 
2. schvaluje  
a) rozpočtové změny roku 2001 dle upravené  důvodové zprávy  
b) zařazení částek dle upravené důvodové zprávy do soupisu nekrytých požadavků  
c) způsob financování DPMO, a. s. v roce 2001 formou dotace na kapitálové dovybavení 
 
3. ukládá  
seznámit na nejbližším jednání Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými 
změnami  
O: Ing. Horák, nám. prim.  
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
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8 Rozpočtové změny - žádost o zařazení do seznamu nekrytých požadavků 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí  
se zařazením do seznamu nekrytých požadavků dle důvodové zprávy 
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. a p. Petřík, člen rady města 
 
 
9 Příspěvek na rekonstrukci katedrály sv.Václava 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí  
se zařazením do seznamu nekrytých požadavků dle upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
 
 
10 Rozpočtová změna - regionální TV vysílání 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
rozdělení příspěvků na regionální TV vysílání dle upravené důvodové zprávy 
 
3. ukládá  
zpracovat návrh smluv dle upravené důvodové zprávy 
T: 24.4.2001 
O: p. Pet řík, člen rady m ěsta  
 
4. ukládá  
podepsat smlouvy dle upravené důvodové zprávy 
T: 15.5.2001 
O: Ing. Tesa řík, primátor  
 
Předložil: p. Petřík, člen rady města 
 
 
11 Lávka Smetanovy sady - žádost Výstaviště FLORA Olomouc, a.s. 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
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2. schvaluje  
zařazení investiční akce do soupisu nekrytých požadavků částkou  195.000,- Kč při  třech 
etapách  zpracované PD  
 
3. ukládá  
po zařazení do plánu investic s finančním krytím zajistit zpracování projektové dokumentace 
T: 26.6.2001 
O: ved. odb. investic  
 
Předložil: Ing. Látal, nám. prim. 
 
 
12 Příspěvky do 5.000,-- Kč 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
finanční příspěvky dle upravené důvodové zprávy 
 
3. ukládá  
uzavřít dohody na poskytnutí příspěvků dle důvodové zprávy v souladu s Pravidly pro poskytování 
příspěvků z rozpočtu Statutárního města Olomouce 
T: 24.4.2001 
O: PaedDr. Pilát, nám. prim.  
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
 
 
13 SK Sigma Olomouc, a.s. 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. ukládá  
seznámit poslanecké kluby ZMO s předloženým materiálem 
T: 24.4.2001 
O: PaedDr. Pilát, nám. prim.  
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
 
 
14 Příspěvky na Oživení centra 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
rozdělení příspěvků na Oživení centra dle upravené důvodové zprávy 
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3. ukládá  
uzavřít smlouvy na poskytnutí příspěvků dle důvodové zprávy a v souladu s Pravidly pro 
poskytování příspěvků z rozpočtu města Olomouce 
T: 15.5.2001 
O: PaedDr. Pilát, nám. prim.  
 
4. ukládá  
připravit scénář a harmonogram akce Oživení centra 
T: 15.5.2001 
O: ved. odb. vn ějších vztah ů a informací  
 
5. ukládá  
realizovat akci Oživení centra 
T: 25.9.2001 
O: ved. odb. vn ějších vztah ů a informací  
 
6. schvaluje  
garanci RMO u projektů dle důvodové zprávy část B ve smyslu článku 28 odst. 1a) Vyhl. č. 
19/1998 o místních poplatcích na území města Olomouce 
 
7. ukládá  
nevyměřovat poplatek za užívání veřejného prostranství dle bodu 6 usnesení 
T: 24.4.2001 
O: ved. odb. ekonomický  
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. a p. Petřík, člen rady města 
 
 
15 Cena města 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí  
s udělením Ceny města Olomouce za rok 2000 osobnostem dle upravené přílohy důvodové zprávy 
/Nominace na udělení Ceny města Olomouce za rok 2000/ 
 
3. doporu čuje  
Zastupitelstvu města Olomouce udělit Cenu města Olomouce za rok 2000 dle usnesení bodu č. 2 
 
4. ukládá  
předložit návrh na udělení Ceny města Olomouce za rok 2000 Zastupitelstvu města Olomouce na 
nejbližším zasedání ZMO   
O: Ing. Tesa řík, primátor  
 
5. ukládá  
jednat s vedením Vojenské nemocnice Klášterní Hradisko o termínu uskutečnění předání cen v 
červnu 2001 
T: 24.4.2001 
O: ved. odb. vn ějších vztah ů a informací  
 
Předložil: p. Petřík, člen rady města 
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16 Příspěvky v oblasti kultury a vydávání periodických a neperiodických 
 publikací 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
rozdělení příspěvků v oblasti kultury a vydávání periodických a neperiodických publikací dle 
upravené důvodové zprávy 
 
3. ukládá  
uzavřít smlouvy na poskytnutí příspěvků dle upravené důvodové zprávy a v souladu s Pravidly 
pro poskytování příspěvků z rozpočtu města Olomouce 
T: 29.5.2001 
O: PaedDr. Pilát, nám. prim.  
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. a p. Petřík, člen rady města 
 
 
17 Denisova - příprava rekonstrukce 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá  
zpracovat předběžný časový harmonogram prací při výstavbě investičních záměrů dle důvodové 
zprávy a předložit RMO 
T: 15.5.2001 
O: Ing. Látal, nám. prim.  
 
Předložil: Ing. Látal, nám. prim. 
 
 
18 Veřejné osvětlení - návrh akcí v r. 2001 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
seznam akcí k projektové přípravě v roce 2001 dle upravené přílohy  důvodové zprávy 
 
3. ukládá  
předložit návrh akcí k realizaci v roce 2001 ke schválení RMO po zpracování projektové 
dokumentace 
T: 26.6.2001 
O: ved. odb. investic  
 
Předložil: Ing. Látal, nám. prim. 
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19 Plynofikace Lošov - investiční záměr 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
zpracovat další stupeň projektové dokumentace na tuto akci dle varianty B) investičního záměru 
 
Předložil: Ing. Látal, nám. prim. 
 
 
20 IDOS - optimalizace jízdních řádů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
návrh úprav v tramvajovém provozu od 10.6.2001 dle bodu A. důvodové zprávy 
 
3. ukládá  
dopracovat  návrh úpravy  autobusového provozu dle připomínek KMČ 
T: 24.4.2001 
O: ved. odb. dopravy  
 
4. ukládá  
dopracovat úspory  v autobusovém provozu a předložit RMO 
T: 24.4.2001 
O: odd ělení IDOS  
 
5. ukládá  
předložit RMO alternativní názvy autobusových zastávek dle bodu D. důvodové zprávy 
T: 24.4.2001 
O: Ing. Látal, nám. prim.  
 
Předložil: Ing. Látal, nám. prim. 
 
 
21 Obnova historické aleje na Selském náměstí ve Chválkovicích 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
realizaci projektu dle varianty č. 4 dle upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
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22 Organizační záležitosti (odbor ochrany) 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
změnu organizační struktury odboru ochrany dle upravené přílohy č. 1 a 3 důvodové zprávy s 
platností od 1.5.2001 
 
Předložil: Bc. Večeř, tajemník  a Ing. Látal, nám. prim 
 
 
23 Úhrada nákladů souvisejících s praním prádla v mateřských školách - 
 navýšení počtu pracovníků 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
zvýšení počtu pracovníků odboru školství MmOl o 5 dle důvodové zprávy ke dni 1.5.2001 
 
3. ukládá  
předložit návrh rozpočtové změny dle důvodové zprávy 
T: 24.4.2001 
O: ved. odb. školství  
 
4. ukládá  
předložit informaci o převodu kompetencí na MmOl v rámci reformy veřejné správy 
T: 23.10.2001 
O: PaedDr. Pilát, nám. prim.  
 
Předložil: Bc. Večeř, tajemník 
 
 
24 Využití areálu Olomouc - Chválkovice 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
postup realizace využití areálu Olomouc - Chválkovice v roce 2001 dle předložené DZ 
 
3. souhlasí  
s realizací provizorní dotřiďovací linky při použití využitelných částí stávající dotřiďovací linky 
Korex a s odprodejem nepoužitelných částí dle DZ 
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4. ukládá  
předložit návrh smlouvy mezi SmOl a TSMO, a.s., ve věci využívání areálu Olomouc - Chválkovice 
dle DZ 
T: 24.4.2001 
O: PaedDr. Pilát, nám. prim. a M. Pet řík, člen rady m ěsta  
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. a p. Petřík, člen rady města 
 
 
25 Žádosti o umístění předzahrádky 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
1. umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení "333" v ulici Ostružnická č. 22, 
Olomouc, v rozsahu 20,25 m2 pro žadatele p. Jaroslava Valoucha, Zeyerova 14, 772 00  Olomouc, na 
dobu od 23. 4. do 9. 9. 2001  
 
2. umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení CAPTAIN MORGAN v ulici 
Mlýnská č. 2, Olomouc, v rozsahu 37,8 m2 pro žadatele p. Stanislava Faistavera, Schweitzerova 
74, 779 00  Olomouc, každoročně vždy na dobu vždy od 15. 4. do 15. 10. a to v letech 2001 - 
2002  
 
3. umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení BISTRO U VALOUCHA v ulici 
Zeyerova 14, Olomouc, v rozsahu 8 m2 pro žadatele p. Jaroslava Valoucha, Zeyerova 14, 772 00  
Olomouc, na dobu od 16. 4.  do 16. 9. 2001  
 
4. umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení Pivnice RADEGAST v ulici 
Jánského č. 8, Olomouc, v rozsahu 19,5 m2 pro žadatele p. Jindřicha Kolovratníka, Buzulucká 8, 
783 01  Olomouc,  na dobu vždy od 1. 5. do 30. 9. a to v letech  2001 - 2002  
 
5. umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení Cukrárna MARUŠKA v ulici 28. 
října č. 2, Olomouc, v rozsahu 43,8 m2 pro žadatelku pí. Janu Maruškovou, Úzká 2, 771 00  
Olomouc,   na dobu vždy od 1. 5. do 30. 9. a to v letech 2001 - 2002  
 
6.  umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení Restaurace PAPULA v ulici 
Uhelná č. 17, Olomouc, v rozsahu 18,6 m2 pro žadatele p. Otakara Žižku, Hraniční 27, 779 00  
Olomouc, na dobu od 15. 4. do 30. 9. 2001 
 
Předložil: Ing. Látal, nám. prim. 
 
 
26 Ariónova kašna 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
časový postup realizace dle části A. důvodové zprávy 



 

  15 

3. bere na v ědomí  
návrhy smluv souvisejících s realizací kašny dle upravené důvodové zprávy 
 
4. ukládá  
předložit do RMO smlouvy dle části B. důvodové zprávy, po projednání se smluvními stranami 
T: 15.5.2001 
O: Bc. Ing. Procházka, člen rady m ěsta  
 
5. ukládá  
informovat RMO o postupu prací 
T: 15.5.2001 
O: Bc. Ing. Procházka, člen rady m ěsta  
 
6. ukládá  
zpracovat návrh organizace veřejného projednání výběru varianty bronzové skulptury a předložit 
jej RMO 
T: 24.4.2001 
O: ved. odb. vn ějších vztah ů a informací  
 
Předložil: Ing.Bc. Procházka, člen rady města 
 
 
27 Povodňová komise 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
do funkce místopředsedy Povodňové komise města Olomouce náměstka primátora Ing. Horáka a 
jako člena Povodňové komise města Olomouce náměstka primátora Ing.Látala 
 
3. ukládá  
zapracovat schválené změny do Povodňového plánu města Olomouce 
T: 24.4.2001 
O: ved. odb. ochrany  
 
Předložil: Ing. Tesařík, primátor 
 
 
28 Transformace SDFMO 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí  
s přípravou podkladů pro vypracování ekonomického zhodnocení transformace SDFMO 
T: 24.4.2001 
O: Ing. Horák, nám. prim.  
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
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29 Povolení pro vjezd do pěší zóny 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí  
se stanoveným postupem pro vydávání povolení dle bodu II. upravené důvodové zprávy 
 
3. schvaluje  
vydání dlouhodobých povolení dle upravené přílohy č.4 důvodové zprávy a dle bodu III. b) 
upravené důvodové zprávy 
 
4. schvaluje  
režim vydávání přenosných povolení vjezdu dle upravené přílohy č. 6 důvodové zprávy 
 
5. ukládá  
připravit návrh koncepčního řešení dopravy v pěší zóně 
T: 10.7.2001 
O: Ing. Czmero, nám. prim.  
 
Předložil: Ing. Tesařík, primátor 
 
 
30 Provoz služebních vozidel oddělení rozvozu stravy 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá  
zajistit plnění úkolů uvedených v bodě 2 závěru důvodové zprávy ve stanovených termínech  
O: ved. odb. školství  
 
3. ukládá  
zajistit plnění úkolů uvedených v bodě 3 závěru důvodové zprávy ve spolupráci s 
majetkoprávním odborem ve stanovených termínech 
O: ved. odb. školství  
 
Předložil: Ing. Tesařík, primátor 
 
 
31 Kulturní komise 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. jmenuje  
členy kulturní komise dle důvodové zprávy 
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
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32 Environmentální výchova - pojmy 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
Předložil: MUDr. Andrš, člen rady města 
 
 
33 Žádost občanského sdružení Caduceus 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. vyhovuje  
žádosti občanského sdružení Caduceus o uvolnění části finanční dotace z rozpočtu města ve 
smyslu důvodové zprávy 
 
3. ukládá  
uzavřít s občanským sdružením smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku z městského rozpočtu 
na dílčí projekt Komplexního součinnostního programu prevence kriminality 
T: 24.4.2001 
O: PaedDr. Pilát, nám. prim.  
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
 
 
34 Výběrová řízení OI - VVZ 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
seznam firem k zaslání výzvy na předložení nabídky u akce "Neptunova kašna - restaurování" 
 
Předložil: Ing. Látal, nám. prim. 
 
 
35 Horní náměstí - další postup prací 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá  
předložit návrh dalšího postupu ve variantách 
T: 24.4.2001 
O: ved. odb. investic  
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3. ukládá  
ihned vyvodit personální opatření vůči odpovědným pracovníkům odboru investic 
T: 24.4.2001 
O: Bc. Ve čeř, tajemník  
 
Předložil: Ing. Látal, nám. prim. 
 
 
36 Organizační změny - odbor investic 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
organizační změny odboru investic dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Bc. Večeř, tajemník 
 
 
37 Výstava soutěžních návrhů urbanistické soutěže "Centrum - jih" 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
uspořádání výstavy v Muzeu umění dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá  
jednat s Muzeem umění o přípravě výstavy 
T: 15.5.2001 
O: ved. odb. koncepce a rozvoje  
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
38 Změna v představenstvu DPMO, a.s. 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. doporu čuje  
jedinému akcionáři akciové společnosti Dopravní podnik města Olomouce, a.s.   
1) odvolat Ing. St. Loserta z představenstva DPMO, a.s.  
2) jmenovat Ing. M. Kořenka do představenstva DPMO,a.s. 
 
2. ukládá  
ihned vydat rozhodnutí jediného akcionáře ve smyslu bodu 1 usnesení 
T: 24.4.2001 
O: Ing. Tesa řík, primátor  
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
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39 Různé - rozpočtová změna 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje  
rozpočtovou změnu dle ústní důvodové zprávy 
 
Předložil: Ing. Tesařík, primátor a Ing. Horák, nám. prim. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Martin Tesa řík   Ing. Pavel Horák 
primátor m ěsta Olomouce       nám ěstek primátora  


