
 
USNESENÍ 

 

z 72. schůze Rady m ěsta Olomouce, konané dne 23.10.2001  
 
 

 
1 Informace o pln ění plánu investic  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Látal Jan, Ing., náměstek primátora 
 
 
2 Soupis o využití dota čních titul ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Horák Pavel, Ing., náměstek primátora 
 
 
3 Fond hospodá řského rozvoje - up řesnění názvu akce  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
změnu dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Horák Pavel, Ing., náměstek primátora 
 
 
4 Kontrola usnesení  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
informace o plnění usnesení k termínu 23.10.2001 
 
2. prodlužuje 
termíny plnění usnesení dle důvodové zprávy 
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3. vypouští ze sledování 
své usnesení ze dne 20.2.2001, bod 19, část 4, týkající se návrhu vyhlášky o závazných 
částech ÚPnSÚ 
 
4. ukládá 
zařadit bod 27 důvodové zprávy, týkající se poplatku za odpady, na příští jednání RMO 
T: 6.11.2001 
O: Horák Pavel, Ing., nám ěstek primátora 

Pilát Miroslav, PaedDr., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
 
 
5 Majetkoprávní záležitosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
1. zveřejnění úplatného pronájmu garáže ve dvorním traktu Masarykova 19 předem 
určenému zájemci Jaroslavu Melkovi dle důvodové zprávy bod I. 1) 
 
2 zveřejnění úplatného pronájmu atelieru Ostružnická 32 předem určenému zájemci Ing. V. 
Tošovské dle důvodové zprávy bod I. 2)  
 
3. zveřejnění úplatného pronájmu garáže Sušilovo náměstí 1 obecně dle důvodové zprávy 
bod I. 3) 
 
4. úplatný pronájem  tří parkovacích stání ve dvorním traktu objektu Dolní náměstí 7 Mgr. 
Fešarové, Mgr. Oldřichu Čepovi, panu Miroslavu Trnkovi dle důvodové zprávy bod II. A) 1)    
 
5. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 378/8, zahrada, k.ú. Nová Ulice o výměře 97 m2 
paní Heleně Typnerové dle důvodové zprávy bod II. A) 4) 
 
6. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 89/1 orná půda o výměře 45 m2 v k.ú. Nedvězí 
panu Jiřímu Žákovi dle důvodové zprávy bod II. A) 5)  
 
7. úplatný pronájem pozemku parc. č. 28/3 orná půda o výměře 537 m2 v k. ú. Pavlovičky 
manželům Ing. Stanislavu a Dagmar Grulichovým dle důvodové zprávy bod II. A) 6)  
 
8. úplatný pronájem části  pozemku parc. č. 106/2 hřiště, stadion  o výměře 262 m2 a části 
parc. č. 427 st. pl. o výměře 42 m2, vše v k. ú. Lazce ve vlastnictví ČR - Ministerstva vnitra 
ČR statutárnímu městu Olomouc dle důvodové zprávy bod II. A) 7)    
 
9. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 1294/21 o výměře 675 m2 a pozemku parc. č. 
1294/22 o výměře 235 m2, vše v k. ú. Droždín společnosti FADRO s. r. o. dle důvodové 
zprávy bod II. A) 9)    
 
10. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 51/7 ost. pl. o celkové výměře 15 m2 v k.ú. 
Nové Sady Ing. Radoslavu Chytrému - ARES za podmínky oboustranné reklamy dle 
upravené důvodové zprávy bod II. A) 12)  
 
11. úplatný pronájem části střechy na ZŠ - Raisova č. 15 společnosti Siemens s. r. o. dle 
důvodové zprávy bod II. B) 2)  
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12. úplatný pronájem části  střechy objektu ZŠ Řezníčkova 1 společnosti Siemens s. r. o.   
dle důvodové zprávy bod II. B) 3)  
 
13. úplatný pronájem mezipatra a ochozu  domu  I.P.Pavlova 62 firmě TransgasNet a. s.  dle 
důvodové zprávy bod II. B) 4)  
 
14. úplatný pronájem NP -MŠ -kpt. Nálepky 10 - 59 m2 panu Michalu Rellovi dle důvodové 
zprávy bod II. B) 5)  
 
15. úplatný pronájem NP - Michalská č. 4 - 270 m2 společnosti DEBUST I.T. s. r. o. dle 
důvodové zprávy bod II. B) 6)  
 
16. úplatný pronájem NP - Michalská č. 4 - 14, 99 m2  společnosti Findutch s. r. o. dle 
důvodové zprávy bod II. B) 6)  
 
17. úplatný pronájem NP - Horní náměstí - radnice - nyní prostory č. I. a II  Galerii Caesar dle 
důvodové zprávy bod II. B) 7)  
 
18. úplatný pronájem NP - Karafiátova č. 6 - dříve kancelář - 41 m2 MUDr. Ivaně 
Schubertové dle důvodové zprávy bod II. B) 8)  
 
19. úplatný pronájem  objektu č. 30 - letiště Neředín panu Zdeňku Berezovi dle důvodové 
zprávy bod II. B) 9)    
 
20. výběr nájemce NP - Javoříčská č. 2- 210 m2 - bistro Luneta mezi paní Irinou Popovou, 
panem Daliborem Rajnochem, panem Zdeňkem Rachiewiczem, panem Milanem Seidlem, 
panem Jiřím Dufkem formou obálkové metody na výši nájemného při minimální výši 
nájemného 1500,- Kč/m2/rok dle důvodové zprávy bod II. B) 10)     
 
21. úplatný pronájem pozemku parc. č. 1295/1 louka o výměře 4005 m2 a části pozemku 
parc. č. 1295/2 orná půda o výměře 44 m2, vše v k.ú. Droždín panu Ing. Janu Vičarovi dle 
důvodové zprávy bod III. 3)   
 
22. splátkový kalendář kupní ceny  části pozemku  parc. č. 52 st. pl. o výměře 107 m2 v k. ú. 
Hodolany paní Janě Luňáčkové dle důvodové zprávy bod IV.  2)   
 
23. dodatky č.1 ke smlouvám o nájmu plynárenských zařízení č. 614033/96, č.614046/96 a 
č.614047, mezi statutárním městem Olomouc a Severomoravskou plynárenskou, a.s. 
Ostrava dle důvodové zprávy bod IV. 3)  
 
24. úplatný pronájem pozemku  parc. č. 708/6 ost. pl. o výměře 354 m2 v k. ú. Chomoutov ve 
vlastnictví pana Vladimíra Šálka, pana Libora Šálka, pana Jiřího Šálka a  paní Marcely 
Durkalcové dle důvodové zprávy bod II. A) 2)    
 
2. nevyhovuje žádosti 
1.  pana Otakara Plášila o úplatný pronájem části pozemku parc. č. 21/1 ost. pl. o výměře 
320 m2 v k.ú. Lazce dle důvodové zprávy bod II. A) 3)  
 
2. společnosti FADRO s. r. o. o úplatný pronájem části pozemku parc. č. 1294/21 o výměře 
4267 m2, pozemku parc. č. 1295/1 louka o výměře 4005 m2 a pozemku parc. č. 1295/2 orná 
půda o výměře 483 m2, vše v k.ú. Droždín dle důvodové zprávy bod II. A) 9)     
 
3. paní Jany Kvietkové o úplatný pronájem části pozemku parc. č. 109/2 ost. pl. o výměře 30 
m2 a části pozemku parc. č. 300/4 ost. pl. o výměře 7 m2 , vše v k.ú. Nedvězí dle důvodové 
zprávy bod II. A) 10)  
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4. paní Jany Krylové  o úplatný pronájem části pozemku parc. č. 300/4  ost. pl. o výměře 18 
m2 v k.ú. Nedvězí dle důvodové zprávy bod II. A) 11)  
 
5. sdružení Děti života o úplatný pronájem NP - Karafiátova č. 6 - dříve kancelář - 41 m2 dle 
důvodové zprávy bod II. B) 8)  
 
6. paní Jany Pagáčové a pana Petra Hemžského o úplatný pronájem NP - Javoříčská č. 2- 
210 m2 - bistro Luneta dle důvodové zprávy bod II. B) 10)   
 
7. pana Jiřího Němce o úplatný pronájem plochy na objektech Albertova 25 a Masarykova 61 
dle důvodové zprávy bod II. B) 18)    
 
8. pana Stanislava Škurka o úplatný pronájem části pozemku parc. č. 559/3 ost. pl. o výměře 
70 m2 v k. ú. Nová Ulice dle důvodové zprávy bod III. 1)   
 
9. pana Ing. Jana Vičara o úplatný pronájem části pozemku 1295/2 orná půda o výměře 439 
m2, parc. č. 1294/21 orná půda o výměře 4 942 m2, parc. č. 1294/22 orná půda o výměře 
235 m2, vše v k. ú. Droždín dle důvodové zpráv bod III. 3)     
 
3. souhlasí 
1.  s odpuštěním nájemného za NP - ZŠ Řepčínská 54 - 13 m2 +19 m2 - garáže za období 6. 
6. 2001 - 31. 8. 2001 panu Jaromíru Joklovi a MUDr. Vlastimilu Bistrému dle důvodové 
zprávy bod II. B) 1)  
 
2. s odpočtem vložených finančních prostředků vynaložených za provozní opravy kanalizace 
ve výši 53 000,- Kč v areálu letního kina z nájemného dle důvodové zprávy bod II. B) 12)  
 
3. s podnájem v NP Horní náměstí 20, galerie, prodejna bytových soliterů, kavárna - 242,35 
m2pro společnost SYREAL, s r. o. dle důvodové zprávy bod II. B) 13)   
 
4. se změnou účelu užívání z šicí dílny na prodejnu s mobilními telefony při sazbě 1.600,- 
650,- Kč/m2/rok paní Radce Capůrkové dle důvodové zprávy bod II. B) 14)  
 
5. s odpočtem vložených investic do stavebních úprav v NP Dobnerova č. 24 ve výši 
157.053,- Kč z nájemného dle důvodové zprávy bod II. B) 15)  
 
6. s odpočtem vložených investic do stavebních úprav v nemovitosti Mošnerova 3 - ELPIS s. 
r. o., Olomouc ve výši 50. 605,- Kč z nájemného dle důvodové zprávy bod II. B) 16) 
 
7. se změnou projektu již rekonstruovaného NP Opletalova 1, restaurace - 412 m2  za výše 
uvedených podmínek dle důvodové zprávy bod II. B) 17)  
 
8. s podnájmem na část výlohy NP Horní nám. č. 1 pro společnost GE Capital Bank a. s.  za 
účelem umístění bankomatu a loga bankomatu dle důvodové zprávy bod II. B) 19)  
 
9. s realizací opravy kanalizace a  elektroinstalace v NP Horní nám. č. 1 v max. výši 424. 
501,- Kč s tím, že po doložení a odsouhlasení  faktur budou vynaložené náklady na opravy 
nad rámec běžné údržby odpočteny z nájemného, za podmínky, že umožní pověřenému  
pracovníkovi odboru investic sledování rozsahu oprav dle důvodové zprávy bod II. B) 20) 
 
10. se snížením nájemného za rok 2001 za dočasné užívání pozemku parc. č. 22/2 ost. pl. v 
k.ú. Klášterní Hradisko panu Číhalovi o 20% dle důvodové zprávy bod IV. 5)  
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4. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
1. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 89/1 orná půda o 
výměře 45 m2 v k.ú. Nedvězí s panem Jiřím Žákem při kupní ceně ve výši 250,- Kč/m2 dle 
důvodové zprávy bod II. A) 5)  
 
2. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemek parc. č. 28/3 orná půda o výměře 
537 m2 v k.ú. Pavlovičky s manžely Ing. Stanislavem a Dagmar Grulichovými při kupní ceně 
ve výši 370,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod II. A) 6)    
 
3. 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 34 450,- Kč dle důvodové zprávy bod III. 2)   
 
4. odprodej pozemku parc. č. 466/4 ost. pl. o výměře 13 m2 v k.ú. Neředín Vodohospodářské 
společnosti Olomouc, a. s. za kupní cenu ve výši 11 144,- Kč dle důvodové zprávy bod  III. 4)  
 
5. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
1. žádosti pana Stanislava Škurka o odprodej  části pozemku parc. č. 559/3 ost. pl. o výměře 
70 m2 v k. ú. Nová Ulice dle důvodové zprávy bod III. 1)  
 
2. 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 III. 2)     
 
3. žádosti pana Ing. Jana Vičara o odprodej pozemků parc. č. 1295/1 louka o výměře 4 005 
m2, parc. č. 1295/2 orná půda o výměře 483 m2, parc. č. 1294/21 orná půda o výměře 4 942 
m2, parc. č. 1294/22 orná půda o výměře 235 m2, vše v k. ú. Droždín  dle důvodové zprávy 
bod III. 3) 
 
4. žádosti paní Milady Komendové o revokaci usnesení ZMO ze dne 27. 9. 2001, čís. spis. 
seznamu 3, bod 92 ve věci nevyhovění žádosti paní Milady Komendové o odprodej části  
pozemku parc. č. 98 ost. pl. o výměře 20 m2 v k. ú. Topolany dle důvodové zprávy bod IV. 1)  
 
6. ukládá 
odboru investic a odboru koncepce a rozvoje prověřit náklady nutné na celkovou opravu 
kanalizace v areálu letního kina dle důvodové zprávy bod II. B) 12)    
T: 6.11.2001 
O: vedoucí odboru investic 

vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
 
6 Majetkoprávní záležitosti - Hynaisova 34/10  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. revokuje 
usnesení 70. schůze RMO ze dne 27. 9. 2001 
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3. stanovila 
nabídku kupní ceny za objekt Hynaisova 34/10 včetně pozemku parc. č. st. 1366 o výměře 
1794 m2 v k.ú. Olomouc - město ve výši 22,500.000,- Kč navýšenou o úhradu poloviny daně 
z převodu nemovitostí 
 
4. souhlasí 
s podmínkami převodu dle důvodové zprávy 
 
5. ukládá 
upravit seznam nekrytých požadavků v návaznosti na projednaný materiál 
T: 6.11.2001 
O: Horák Pavel, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
7 Prodej dom ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. neschvaluje 
žádost manželů Martynových dle důvodové zprávy bod 1 str.1 
 
2. ukládá 
realizovat původní usnesení dle důvodové zprávy bodu 1, str. 1 
T: 6.11.2001 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu 
žádosti vyhovět a schválit úhradu dluhů formou splátek dle důvodové zprávy bod 2 str.1 
 
4. vyhovuje žádosti 
 manželů Křenkových a schvaluje úhradu dluhů formou měsíčních splátek dle důvodové 
zprávy bod 3 str.1,2 
 
5. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
změnu spoluvlastnických podílů v domě Poupětova 1 dle důvodové zprávy bod. 4 str.2 
 
6. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti Věry Dittrichové dle důvodové zprávy bod 5 str.2 
 
7. schvaluje 
uzavření nájemní  smlouvy na pozemky parc.č. 414/36 zahrada a parc.č. 418/7 ost.pl. o 
výměře 222 m2 v k.ú. Hodolany   se spoluvlastníky domu Neumanova 5,7   dle  upravené 
důvodové zprávy bod 6  str.2, 3 -  s výpověďní lhůtou 3 měsíce, cenou 100,- Kč/rok 
 
8. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti nájemce NP v domě Dolní nám.30 dle důvodové zprávy a přílohy bod. 7 str.3 
 
9. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej NP  ateliéru  panu Josefu Šlechtovi za kupní cenu ve výši   188 593,-Kč  dle upravené  
důvodové zprávy bod 8 str.3 
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10. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej pozemku parc.č. 1056 st.pl. o výměře 200m2 v k.ú. Hodolany spoluvlastníkům domu 
Lermontovova 3 dle důvodové zprávy bod 9 str.3,4 
 
11. schvaluje 
úhradu kupní ceny za pozemek parc.č. 1056 st.pl. o výměře 200m2 v k.ú. Hodolany formou 
splátek ve výši 4000,-Kč měsíčně  spoluvlastníkům domu Lermontovova 3 dle důvodové 
zprávy bod 9 str.3,4 
 
12. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádostem nájemníků domů  o prodloužení  termínu splatnosti dle důvodové zprávy bod 10 
str. 4 
 
13. schvaluje 
možnost proinvestování II.poloviny kupní ceny před podpisem kupní smlouvy dle důvodové 
zprávy bod 11 str. 4 
 
14. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytů  oprávněným nájemníkům dle důvodové zprávy bod 12 a,b, str.5 
 
15. schvaluje 
úhradu společných nákladů dle důvodové zprávy bod 13 str.5 
 
16. ukládá 
SDF MO převést částky na fond oprav jednotlivých domů dle důvodové zprávy bod 13 str.5 
T: 6.11.2001 
O: ředitel Správy domovního fondu 
 
17. vyhovuje žádosti 
o odklad podpisu kupní smlouvy dle důvodové zprávy bod 14 str.6 
 
18. schvaluje 
odklad úhrady I.poloviny kupní ceny z důvodu čerpání úvěru a vyřizování podnikových 
půjček o 2 měsíce dle důvodové zprávy bod 15 str.6 
 
19. schvaluje 
odklad splátek dle důvodové zprávy bod  16 str.6 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
8 Rozpočtové zm ěny roku 2001  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu, týkající se rozpočtových změn roku 2001 
 
2. schvaluje 
rozpočtové změny dle důvodové zprávy 
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3. ukládá 
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku 2001 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Horák Pavel, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Horák Pavel, Ing., náměstek primátora 
 
 
9 Rozpočtové zm ěny 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
rozpočtové změny roku 2001 dle upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Látal Jan, Ing., náměstek primátora 
 
 
10 Žádost o rozpo čtovou zm ěnu 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
předloženou rozpočtovou změnu dle žádosti odboru školství 
 
Předložil: Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora 
 
 
11 Transformace Správy domovního fondu m ěsta Olomouce, 

příspěvková organizace  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
dopracovat a RMO předložit  Smlouvu o obstarání správy nemovitostí a výkonu dalších práv 
a povinností vlastníka dle diskuse 
T: 6.11.2001 
O: Horák Pavel, Ing., nám ěstek primátora 
 
3. souhlasí 
s předložením dopracovaných  materiálů k transformaci SDFMO, příspěvkové organizace dle 
diskuse, na zasedání ZMO 15.11.2001 
O: Horák Pavel, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Horák Pavel, Ing., náměstek primátora 
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12 Lávka pro p ěší a cyklisty p řes Moravu - Nový Sv ět 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
projednat s ČD možné varianty řešení lávky pro pěší a cyklisty přes řeku Moravu - Nový Svět 
a o výsledku informovat RMO 
T: 18.12.2001 
O: Horák Pavel, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Látal Jan, Ing., náměstek primátora 
 
 
13 Dotace z fondu ISPA  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
uzavřít SOD na zpracování dokumentace pro výběrové řízení na „inženýra stavby“ dle bodu 
a1)  DZ 
T: 6.11.2001 
O: vedoucí odboru investic 
 
3. ukládá 
zajistit veřejnou soutěž na dokumentaci pro výběrové řízení na „zhotovitele stavby“ dle bodu 
a2) DZ 
T: 4.12.2001 
O: vedoucí odboru investic 
 
4. ukládá 
uzavřít smlouvu na provádění činnosti pracovní skupiny zajišťující implementaci projektu ve 
věci dotací ISPA s VHS Olomouc a.s. ve spolupráci s majetkoprávním odborem za podmínek 
dle důvodové zprávy 
T: 4.12.2001 
O: Látal Jan, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Látal Jan, Ing., náměstek primátora 
 
 
14 Akcie VHS Olomouc, a.s.  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
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2. schvaluje 
nabytí 93.730 ks akcií Vodohospodářské společnosti Olomouc, a.s. městem Olomoucí za 
cenu 190,-Kč za jednu akcii 
 
3. doporu čuje 
Zastupitelstvu města Olomouce delegovat primátora města Olomouce Ing. Martina Tesaříka 
jako zástupce města Olomouce na mimořádnou valnou hromadu Vodohospodářské 
společnosti Olomouc, a.s. konanou dne 14.12. 2001 
 
4. ukládá 
předložit materiál na zasedání Zastupitelstva města Olomouce dne 15.11.2001 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Procházka Vladimír, Ing. Bc., člen rady m ěsta 
 
Předložil: Procházka Vladimír, Ing. Bc., člen rady města 
 
 
15 Interpelace - dopravní situace v oblasti Pavlovi čky Bělidla  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
písemně odpovědět členu ZMO  ing.Opletalovi ve smyslu důvodové zprávy  
T: 6.11.2001 
O: Látal Jan, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Látal Jan, Ing., náměstek primátora 
 
 
16 Nařízení obce - sjízdnost a sch ůdnost místních komunikací  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
předložit dopracované znění „ Nařízení statutárního města Olomouce o udržování sjízdnosti 
a schůdnosti místních komunikací na území města Olomouce „ včetně stanoviska OkÚ 
T: 6.11.2001 
O: Látal Jan, Ing., nám ěstek primátora 

Pilát Miroslav, PaedDr., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Látal Jan, Ing., náměstek primátora 
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17 Situování zastávek MHD v lokalit ě Horní lán  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
prodloužení autobusové linky č. 21 z Tabulového vrchu do lokality Horní lán 
 
3. ukládá 
požádat DPMO a.s. o zajištění změny licence v trase dle schválení Policie ČR a zahájení 
provozu v termínu dle rozhodnutí dopravního úřadu 
T: 6.11.2001 
O: vedoucí odboru dopravy 
 
4. ukládá 
uzavřít smlouvu mezi Městem Olomoucí a Jednotou České Budějovice o úhradě nákladů dle 
upravené důvodové zprávy na prodloužení linky č. 21 
T: 6.11.2001 
O: Látal Jan, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Látal Jan, Ing., náměstek primátora 
 
 
18 Realizace malých parkovišt´ + Rož ňavská  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
záměr na rozšíření parkovacích kapacit dle upravené přílohy č. 3  důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
zahájit projekční přípravu realizace 
T: 20.11.2001 
O: vedoucí odboru investic 
 
4. ukládá 
předložit návrh rozpočtové změny pro financování PD 
T: 20.11.2001 
O: vedoucí odboru investic 
 
Předložil: Látal Jan, Ing., náměstek primátora 
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19 Integrace osob s p řiznaným statutem uprchlíka a azylant ů v 
roce 2001  

Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s učiněním nabídky MV ČR prostřednictvím OkÚ Olomouc na 1 byt v majetku Statutárního 
města Olomouce pro účely integrace azylantů v souladu s vládním usnesením č.44 ze dne 
10.1.2001 a ve smyslu důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
vyčlenit 1 byt I. nebo II.kategorie v majetku Statutárního města Olomouce pro účely integrace 
azylantů dle důvodové zprávy 
T: červen 2002 
O: Horák Pavel, Ing., nám ěstek primátora 
 
4. ukládá 
informovat přednostu OkÚ Olomouc o přijatém usnesení 
T: 6.11.2001 
O: Pilát Miroslav, PaedDr., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora 
 
 
20 Označení historických míst  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
odboru vnějších vztahů a informací rozpracovat materiál ve spolupráci s komisí cestovního 
ruchu, komisí pro program regenerace MPR Olomouc a památky a odborem koncepce a 
rozvoje a předložit RMO 
T: 29.1.2002 
O: vedoucí odboru vn ějších vztah ů a informací 

vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
Předložil: Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora 
 
 
21 Komise pro sport a t ělovýchovu  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
Předložil: Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora 
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22 Dům družby  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s převodem objektu Domu družby včetně zastavěného pozemku firmě HOPI Olomouc, a.s. 
za podmínek dle upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
23 Olomoucké vánoce a Silvestr 2001  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
scénář Olomouckých vánoc dle důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
projekt oslavy Silvestra 2001 - 2002 dle důvodové zprávy 
 
4. ukládá 
dopracovat návrh vánočního osvětlení Horního a Dolního náměstí dle diskuse a předložit jej 
RMO 
T: 6.11.2001 
O: Pilát Miroslav, PaedDr., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora 
 
 
24 TSMO, a.s. - fakturace služeb m ěstu  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
 
 
25 Malé projekty  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
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2. souhlasí 
s podporou projektů dle důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
rozpočtovou změnu dle přílohy č. 2 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
 
 
26 Povolení vjezdu do p ěší zóny  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
vydání dlouhodobých povolení vjezdu do pěší zóny dle upravené přílohy č. 1 důvodové 
zprávy 
 
3. promíjí 
poplatek za povolení vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí města dle 
vyhlášky č. 19/1998 následujícímu žadateli: 
- Definitely s.r.o. - žádost č. 208 (50 % snížení poplatku) dle upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
 
 
27 Příprava 19. zasedání ZMO  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. stanovila 
termín:  19. zasedání ZMO na čtvrtek dne 15.11.2001 od 14.oo hod.  
místo : radnice,   zasedací místnost v  I. posch. 
 
2. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
návrh programu dle upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
 
 
28 Poskytnutí nájmu byt ů v Domech s pe čovatelskou službou  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
přijetí žádosti o poskytnutí nájmu bytu v DPS dle bodu 1.důvodové zprávy 
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3. schvaluje 
poskytnutí nájmu bytu v DPS dle bodu 2.důvodové zprávy 
 
4. ukládá 
realizovat přijaté usnesení 
T: 18.12.2001 
O: vedoucí sociáln ě zdravotního odboru 
 
Předložil: Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora 
 
 
29 Poskytnutí finan čního p říspěvku z rozpo čtu Statutárního m ěsta 

Olomouce nestátnímu subjektu p ůsobícímu v sociální oblasti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
poskytnutí finančního příspěvku dle upravené důvodové zprávy  
 
3. ukládá 
uzavřít smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku dle upravené důvodové zprávy 
T: 6.11.2001 
O: Pilát Miroslav, PaedDr., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora 
 
 
30 ZOO - podpora úsporného opat ření 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. podporuje 
záměr na vybudování parní kotelny spalující biomasu 
 
3. ukládá 
informovat ředitele ZOO Olomouc o přijatém usnesení 
T: 6.11.2001 
O: vedoucí odboru školství 
 
Předložil: Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora 
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31 Schóla katedrály sv.Václava - zm ěna účelu využití p říspěvku  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
změnu účelu využití finančního příspěvku dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
informovat o přijatém usnesení žadatele 
T: 6.11.2001 
O: vedoucí odboru školství 
 
Předložil: Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora 
 
 
32 Státní podniky v likvidaci  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s termíny ukončení likvidace tak, jak jsou uvedeny v důvodové zprávě 
 
Předložil: Horák Pavel, Ing., náměstek primátora 
 
 
33 Objednávka ve řejných služeb r. 2002  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
Předložil: Horák Pavel, Ing., náměstek primátora 
 
 
34 Den bez aut - hodnocení  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
Předložil: Andrš Pavel, MUDr., člen rady města 
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35 Zahrani ční služební cesty  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
zahraniční služební cesty dle předložené důvodové zprávy 
 
Předložil: Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Ing. Martin Tesa řík Ing. Pavel Horák 
primátor m ěsta Olomouce nám ěstek primátora 
 


