
 USNESENÍ 
 
 z 30. schůze Rady města Olomouce, konané dne 25.1.2000 
 
1 Návrh na zřízení Fondu bytové výstavby 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. ukládá  
předložit návrh Vyhlášky na zřízení Fondu bytové výstavby včetně Zásad pro použití prostředků 
fondu k projednání v poslaneckých klubech a k odbornému posouzení na Okresní úřad a advokátní 
kancelář Ritter - Šťastný 
T: 28.3.2000 
O: Ing. Horák, nám. prim.  
 
3. ukládá  
předložit oba návrhy včetně připomínek znovu na zasedání RMO  
T: 28.3.2000 
O: Ing. Horák, nám. prim.  
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
 
 
2 Výstavba 60 b.j. Povel - p.č. 536/1 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
záměr výstavby 60 b.j. na p.č. 536/1 v k.ú. Povel dle důvodové zprávy podle upravené varianty B 
 
3. ukládá  
zabezpečit přípravu záměru dle upravené varianty B 
T: 25.4.2000 
O: Ing. Horák, nám. prim.  
 
4. ukládá  
projednat v pracovní skupině pro fond bytové výstavby zadání výběrového řízení dle upravené 
varianty B (lokalita Povel) 
T:  8.2.2000 
O: Ing. Horák, nám. prim.  
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
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3 Prezentace města na Internetu 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
návrh dalšího postupu dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá  
předložit RMO návrh podmínek výběrového řízení dle bodu 2 důvodové zprávy 
T: 22.2.2000 
O: Bc. Ve čeř, tajemník  
 
Předložil: Bc. Večeř, tajemník 
 
 
4 Kontrola usnesení 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
informace o plnění usnesení k termínu 25.1.2000, včetně  plnění čtvrtletních a pololetních úkolů 
 
2. prodlužuje  
termíny plnění usnesení dle upravené důvodové zprávy 
 
3. vypouští ze sledování  
tato svá usnesení:  
- bod 12 ze dne 5.5.1998, týkající se lokalit pro ČS PHM  
- bod 3, část 4 ze dne 3.11.1998, týkající se změny vedení dálkové cyklotrasy - Jantarové stezky  
- bod 25, část 2 ze dne 6.4.1999, týkající se prameniště Černovírský les  
- bod 16, ze dne 14.5.1996, týkající se nakládání s odpady  
- bod 26, část 3 ze dne 7.9.1999, týkající se programu hospodářského rozvoje  
- bod 7, část 7 ze dne 13.7.1999, týkající se řešení situace v domě Přichystalova 70  
- bod 8, část 6 ze dne 14.12.1999, týkající se majetkoprávních záležitostí (ukončení nájemní 
  smlouvy s p. Večeřou)  
- bod 8, část 7 ze dne 14.12.1999,  týkající se majetkoprávních záležitostí (ukončení nájemní 
  smlouvy s p. Růžičkou)  
- bod 8, část 8 ze dne 14.12.1999,  týkající se majetkoprávních záležitostí (ukončení nájemní 
  smlouvy s p. Kynčlem)  
- bod 8, část 9 ze dne 14.12.1999,  týkající se majetkoprávních záležitostí (ukončení nájemní 
  smlouvy s p. Pfaffem) 
 
Předložil: Ing. Tesařík, primátor 
 
 
5 Majetkoprávní záležitosti. 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje  
1) úplatný pronájem části pozemku parc. č. (2129) o výměře 95 m2 v k.ú. Vsisko - Ředitelství silnic  a 
dálnic ČR dle důvodové zprávy bod II. A) 1) 
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2) úplatný pronájem části komunikace o výměře 15 m2 na pozemku parc. č.  513 ost. pl. v k.ú. 
Nová Ulice panu Tomáši Fojtíkovi dle důvodové zprávy bod II. A) 2)  
 
3) úplatný pronájem části komunikace o výměře 120 m2 na pozemku parc. č. 116/2 ost. pl. v k.ú. 
Olomouc - město panu Zdeňku Matějovi dle důvodové zprávy bod II. A) 3)  
 
4) úplatný pronájem části komunikace o výměře 4 m2 na pozemku parc. č. 451/32 ost. pl. v k.ú. 
Povel  společnosti PAM,   s. r. o. dle důvodové zprávy bod II. A) 4)   
 
5) úplatný pronájem části komunikace o výměře 4 m2 na pozemku parc. č. 861/1 ost. pl. v k.ú. 
Hodolany panu Bivoji Kolářovi za podmínky, že na náklady žadatele bude podle dispozic města 
rozšířen chodník dle důvodové zprávy bod II. A) 5)  
 
6) úplatný pronájem části komunikace o výměře 4 m2 na pozemku parc. č. 451/32 ost. pl. v k.ú. 
Povel panu  Rostislavu  Mikulkovi dle důvodové zprávy bod II. A) 6)  
 
7) úplatný pronájem  části komunikace na pozemku parc. č. 451/32 ost. pl. o  výměře 7  m2 v k.ú. 
Povel paní Anně Vlčkové dle důvodové zprávy bod II. A) 8)  
 
8) úplatný pronájem části komunikace na pozemku parc. č. 121/6 ost. pl. o výměře 15 m2 v k.ú. 
Neředín panu Alexeji Venháčovi dle důvodové zprávy bod II. A) 9)  
 
9) úplatný pronájem části komunikace na pozemku parc. č. 557/1 ost. pl. o výměře 15 m2 v k.ú. 
Neředín panu Tomáši Kočímu dle důvodové zprávy bod II. A) 10)   
 
10) úplatný pronájem části komunikace na pozemku parc. č. 121/6 ost. pl. o výměře 15 m2 v k.ú. 
Neředín panu Miloni Hynkovi dle důvodové zprávy bod II. A) 11)  
 
11) úplatný pronájem části komunikace na pozemku parc. č. 550/3 ost. pl. o výměře 15 m2 v k.ú. 
Hodolany paní Evě Václavkové dle důvodové zprávy bod II. A) 12)   
 
12) úplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo umístění plynovodu na pozemcích parc. č.  
868/1, 864, 615/1, vše ost. pl.,  vše v k.ú. Nová Ulice a parc. č. 75/1, 75/126, 148/4, vše ost. 
pl. v k.ú. Olomouc - město ve vlastnictví Města Olomouce ve prospěch firmy Ing. Radek Menšík  - 
MERA dle důvodové zprávy bod II. A) 13)       
 
13) úplatný pronájem části komunikace na pozemku parc. č. 105/50 ost. pl. o výměře 8 m2 v k.ú. 
Olomouc - město panu Janu Přidalovi dle důvodové zprávy bod II. A) 14)  
 
14) úplatný pronájem části komunikace na pozemku parc. č. 105/1 ost. pl. o výměře 16 m2 v k.ú. 
Olomouc - město panu Janu Přidalovi dle důvodové zprávy bod II. A) 15)  
  
15) úplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo uložení plynovodní    přípojky na pozemku 
parc. č. 116/14 ost. pl. v k.ú. Olomouc - město ve prospěch společnosti  Severomoravský inženýring 
 s. r. o. Ostrava dle důvodové zprávy bod II. A) 16)  
 
16) úplatný pronájem části pozemku parc. č. 1051/1 ost. pl. o výměře 40 m2 v k.ú. Nová Ulice paní 
Jarmile Jahnové s tím, že uhradí nájemné za 3 roky zpětně dle důvodové zprávy bod II. A) 17)  
 
17) úplatný pronájem části komunikace na pozemku parc. č. 528 ost. pl. o výměře 30 m2 v k.ú. 
Povel pro Speciální školu DC 90 s.r .o. dle důvodové zprávy bod II. A) 18)  
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18) bezúplatné zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 447 ost. pl. a 448 ost. pl. v k.ú. 
Svatý Kopeček ve vlastnictví manželů Mgr. Stanislava a Drahomíry Ditmarových ve prospěch 
Města Olomouce dle důvodové zprávy bod II. A) 23)  
 
19) úplatný pronájem NP Horní nám. č. 5 - prodejna knih - 280 m2 panu Pavlu Dobrovskému - Beta 
dle důvodové zprávy bod II. B) 1)  
 
20) úplatný pronájem NP Horní nám. č. 5 - antikvariát - 66, 40 m2 panu Ing. Jiřímu Švarcovi - 
Fontána dle důvodové zprávy bod II. B) 1)  
 
21) úplatný pronájem NP Horní nám. č. 5 - prodejna textilního zboží- 46, 25 m2 společnosti Martilla 
s. r. o. Liberec dle důvodové zprávy bod II. B) 1)  
 
22) provedení přepočtu nájemného v závislosti na souhrnný inflační koeficient až v r. 2001 dle 
důvodové zprávy bod IV. 3)   
 
2. nevyhovuje žádosti  
1) paní Marie Vacové o úplatný pronájem části komunikace o výměře 15 m2 na pozemku parc. č. 5/23 
ost. pl.  v k.ú. Nové Sady dle důvodové zprávy bod II. A) 7)  
 
2) pana Stanislava Šipky o úplatný pronájem části pozemku parc. č. 105/1 ost. pl. a 125/2 ost. 
pl. o výměře 12 m2 v k.ú. Olomouc - město dle důvodové zprávy bod II. A) 19)  
 
3) pana Jana Bartáka o úplatný pronájem části  parc. č. 503 orná půda o výměře 100 m2 v k.ú. 
Droždín dle důvodové zprávy bod II. A) 20)  
 
4) o úplatný pronájem části pozemku parc. č. 316/1 role o výměře 500 m2 v k.ú. Slavonín  
manželům Jiřině a Zdeňku Nedvědickým dle důvodové zprávy bod II. A) 21)  
 
5) o bezúplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo průjezdu přes pozemky parc. č. 
429/32, 429/82, 1121,vše ost. pl. v k.ú. Nová Ulice ve vlastnictví Města Olomouce ve prospěch 
paní Mgr. Darii Mlčochové dle důvodové zprávy bod II. A) 22)   
  
6) pan Milana Schulze o revokaci části usnesení RMO ze dne 19. 10. 1999, čís. spis. seznamu 4, 
bod II. A) o úplatný pronájem části komunikace na pozemku parc. č. 861/1 ost. pl. o výměře 11 m2 
v k.ú. Hodolany dle důvodové zprávy bod IV. 1)  
 
7) paní Anny Konečné o úplatný pronájem části komunikace o výměře 15 m2 na pozemku parc.č. 
515/5 ost. pl. v k.ú. Neředín dle důvodové zprávy bod IV. 2) 
 
3. ukládá  
vyžádat si od paní Mgr. Darii Mlčochové jiný návrh řešení věcného břemene obsahujícího právo 
průchodu a průjezdu přes pozemky parc. č. 429/32, 429/82 (bez pozemku parc. č. 1121), vše ost.pl. 
v k.ú. Nová Ulice dle důvodové zprávy bod II. A) 22 
T:  8.2.2000 
O: ved. odb. majetkoprávní  
 
4. ukládá  
ve spolupráci se členy RMO  MUDr. Vomáčkou a ing. Procházkou jednat se společností CONETOL  
s. r.o. a TJ Lokomotiva Olomouc ve věci pronájmu, případně odprodeje domu č. p. 466 s pozemkem 
parc. č. 1102 st. pl. o výměře 152 m2, objektu bez č. p. s pozemkem parc.č. 1308 zast. pl. o výměře 
631 m2, pozemku parc. č. 101/2 ost. pl. o výměře 277 m2, 101/3 ost. pl. o výměře 311 m2, 138/7 ost. 
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pl. o výměře 970 m2 a 102/2 ost. pl. o výměře 4 846 m2, vše v k.ú. Olomouc - město (Sokolská 
plovárna) dle důvodové zprávy bod  III. 3      
T: 22.2.2000 
O: Ing. Czmero, nám. prim.  
 
5. souhlasí  
se zveřejněním úplatného pronájmu části pozemku parc. č . 116/68 ost. pl. o výměře 400 m2 v 
k.ú. Olomouc - město předem určenému zájemci Základní škole Na hradě dle důvodové zprávy bod 
I. 1) 
 
6. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti pana Mgr. Radka Odstrčila o odprodej části pozemku parc. č. 131 ost. pl. o výměře 70 m2 v 
k.ú. Droždín dle důvodové zprávy bod III. 1)  
 
7. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit  
1) uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na  část pozemku parc. č. 377 orná půda o výměře  50 
m2 v k.ú. Svatý Kopeček mezi Městem Olomouc a Českomoravskou provincií Kongregací sester 
premonstrátek za kupní cenu ve výši 15. 750,- Kč dle důvodové zprávy bod III.2)  
 
2) směnu pozemků parc. č. 42 st. pl. o výměře 102 m2 a parc. č. 73 zahrada o výměře 152 m2, vše 
v k.ú. Povel ve  vlastnictví Zdeňka a Evy Fryšových za část pozemku parc. č. 497 /2 zahrada o 
výměře  600 m2 v k.ú. Nové Sady ve vlastnictví Města Olomouce dle důvodové zprávy bod III. 4)  
 
3) výkup pozemků parc. č. 796/2  o výměře 1314 m2, parc. č. 808/3 o výměře 1015 m2, parc. č. 
808/46 o výměře  999 m2, parc. č. 809/29 o výměře 1703 m2, parc. č. 809/30 o výměře 211 m2, parc. 
č. 809/83 o výměře 2845 m2, parc. č. 809/206 o výměře 1627 m2, parc. č. 809/208 o výměře 1926 
m2, parc. č. 809/260 o výměře 2611 m2, vše lesní pozemek , vše v k.ú. Černovír, vše ve vlastnictví 
pana Štěpána Grygárka za kupní cenu ve výši 199 575,- Kč, pozemků parc. č. 809/31 louka o výměře 
473 m2, parc. č. 809/32 lesní pozemek a parc. č. 809/259 o výměře 2743 m2, vše v k.ú. Černovír, vše 
ve vlastnictví paní Taťány Skývové za kupní cenu ve výši 52 170,- Kč, pozemků parc. č. 808/16 o 
výměře 944 m2, parc. č. 809/20 o výměře 2698 m2, parc. č. 809/119 o výměře 2957 m2, parc. č. 
809/264 o výměře 2380 m2, vše lesní pozemek, vše v k.ú. Černovír , vše ve vlastnictví paní Marie 
Fialové za kupní cenu ve výši 102 020,- Kč, pozemků parc. č. 809/25 o výměře 2554 m2, parc. č. 
809/125 o výměře 2661 m2 a parc. č. 809/262 o výměře 2794 m2, vše lesní pozemek, vše v k.ú. 
Černovír , vše ve vlastnictví paní Albíny Vachutkové za kupní cenu ve výši 117 020,- Kč , pozemků 
parc. č. 808/13 o výměře 1388 m2, parc. č. 808/38 o výměře 931 m2, parc. č. 809/34 o výměře 1905 
m2, parc. č. 809/35 o výměře 652 m2, parc. č. 809/138 o výměře 1763 m2 a parc.č. 809/258 o výměře 
2962 m2, vše lesní pozemek, vše v k.ú. Černovír , vše ve vlastnictví  pana Ing. Pavla Smejkala za 
kupní cenu ve výši 148 050,- Kč dle důvodové zprávy bod III. 5) 
 
8. bere na v ědomí  
1) výsledek výběrového řízení na NP Horní nám. č. 5 - prodejna knih - 280 m2 dle důvodové zprávy 
bod II. B) 1)  
 
2) výsledek výběrového řízení na NP Horní nám. č. 5 - antikvariát - 66, 40 m2 dle důvodové zprávy 
bod II. B) 1)  
 
3) výsledek výběrového řízení na NP Horní nám. č. 5 - prodejna textilního zboží - 46, 25 m2 dle 
důvodové zprávy bod II. B) 1)  
 
4) informaci o průběhu výběrového řízení na pronájem , případně odprodej domu č. p. 466 s 
pozemkem parc. č. 1102 st. pl. O výměře 152 m2, objektu bez č. p. s pozemkem parc. č. 1308 zast. 
pl. o výměře 631 m2, pozemku parc. č. 101/2 ost. pl. o výměře 277 m2, 101/3 ost. pl. o výměře  
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311 m2, 138/7 ost. pl. o výměře 970 m2 a 102/2 ost. pl. o výměře 4 846 m2, vše v k.ú. Olomouc - 
město (Sokolská plovárna) dle důvodové zprávy bod III. 3)  
 
9. revokuje  
část  svého usnesení ze dne 30.11.1999, čís. spis. seznamu č.  5, bod I. 5) ve věci zveřejnění 
úplatného pronájmu části komunikace o výměře 15 m2 na pozemku parc. č. 515/5 ost. pl. v k.ú. 
Neředín předem určenému zájemci Anně Konečné dle důvodové zprávy bod IV. 2) 
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
6 Majetkoprávní záležitosti - chata Na Vyhlídce v k.ú. Nová Ves u Rýmařova 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. pověřuje  
nám. primátora ing. J. Czmera jednat se Sdružením rodičů při ZŠ Olomouc ve smyslu důvodové 
zprávy 
T: 22.2.2000 
O: Ing. Czmero, nám. prim.  
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
7 Majetkoprávní záležitosti - nabytí pozemků v lokalitě Holice - Keplerova 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
záměr účasti Města Olomouce na veřejné dražbě pozemků p.č. 319/7, 319/9  a 324 v k.ú. Holice 
státního podniku Cukrovary Olomouc 
 
3. ukládá  
předložit záměr účasti Města Olomouce na dražbě na zasedání Zastupitelstva města Olomouce 
16. 3. 2000 
O: Ing. Czmero, nám. prim.  
 
4. doporu čuje  
Zastupitelstvu města Olomouce schválit účast Města Olomouce na veřejné dražbě pozemků 
uvedených v bodě 2. 
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
 
 
 
 



 

  7 

8 Pavelčákova 21 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. ukládá  
pracovní skupině připravit návrh dalšího postupu dle diskuze v RMO 
T: 22.2.2000 
O: Ing. Czmero, nám. prim.  
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
9 Rozpočtové změny roku 2000 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
rozpočtové změny roku 2000 dle upravené důvodové zprávy 
 
2. schvaluje  
rozpočtové změny roku 2000 dle upravené důvodové zprávy 
 
3. ukládá  
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce dne 16.3.2000 se schválenými rozpočtovými změnami 
roku 2000 
O: Ing. Horák, nám. prim.  
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
 
 
10 Rozpočtové změny - žádost o zařazení do soupisu nekrytých požadavků 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí  
se zařazením částky 200.000,- Kč do soupisu nekrytých požadavků dle upravené důvodové 
zprávy 
 
3. schvaluje  
uvolnění částky dle upravené důvodové zprávy z rozpočtové rezervy 
 
Předložil: Ing. Tesařík, primátor 
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11 Workshop - rozvoj města 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí  
s uspořádáním Workshopu dle předložené důvodové zprávy  
 
3. ukládá  
sestavit přípravní výbor Workshopu a předložit RMO podrobný program vč. seznamu účastníků 
T:  8.2.2000 
O: Ing. Czmero, nám. prim.  
 
4. ukládá  
zařadit akci do seznamu nekrytých požadavků a schvaluje finanční vykrytí akce dle důvodové 
zprávy 
T:  8.2.2000 
O: Ing. Horák, nám. prim.  
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
12 Pravidla pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu Města Olomouce 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
Pravidla pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu Města Olomouce včetně úprav dle 
diskuze v RMO 
 
3. ukládá  
vedoucím  odboru sociálně zdravotního, školství, vnějších vztahů a informací, životního prostředí  
- v termínu od 1.2.2000  postupovat dle schválených "Pravidel" 
T: průběžně 
O: vedoucí odbor ů 
 
4. ukládá  
zveřejnit "Pravidla" na internetové stránce města a v Radničních listech 
T: 22.2.2000 
O: ved. odb. vn ějších vztah ů a informací  
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
 
 
13 Transformace SDFMO 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
upravenou důvodovou zprávu 
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2. schvaluje  
postup - harmonogram transformace dle upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
 
 
14 Kulturní akce města 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
výsledky výběrového řízení dle důvodové zprávy 
 
3. schvaluje  
rozdělení příspěvků dle důvodové zprávy 
 
4. ukládá  
uzavřít smlouvy se schválenými subjekty dle důvodové zprávy 
T: 28.3.2000 
O: PaedDr. Pilát, nám. prim.  
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. a p. Petřík, člen rady města 
 
 
15 Bezúročné půjčky občanům při nevyplacení mezd 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
poskytnutí bezúročných půjček žadatelům dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá  
zajistit výplatu půjček žadatelům dle důvodové zprávy 
T:  8.2.2000 
O: ved. odb. sociáln ě zdravotní  
 
4. ukládá  
zajistit příjem splátek půjček, převod splátek na účet Okresního úřadu Olomouc ve stanoveném 
termínu,  vyúčtování účelově vázaných finančních prostředků  
T: průběžně 
O: ved. odb. ekonomický  
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
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16 Provozování reklamních zařízení spol. euroAWK, s.r.o. 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu včetně návrhu smlouvy 
 
2. schvaluje  
návrh smlouvy o podmínkách umístění a provozování reklamních zařízení a reklamy v Olomouci 
dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá  
projednat návrh smlouvy se zástupci euroAWK, s.r.o. a výsledný návrh smlouvy předložit RMO 
T: 22.2.2000 
O: Ing. Látal,nám. prim. a p. Pet řík, člen rady m ěsta  
 
Předložil: Ing. Látal, nám. prim. a p. Petřík, člen rady města 
 
 
17 Zahraniční kontakty města - informace o vývoji 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. ukládá  
předložit RMO návrh účasti na zahraničních služebních cestách dle bodu 3 b), c), d) důvodové 
zprávy 
T: 22.2.2000 
O: Ing. Tesa řík, primátor  
 
Předložil: Ing. Tesařík, primátor 
 
 
18 Aktualizace Programu regenerace MPR - veřejné prostory v MPR 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
obsah upravené  důvodové zprávy a příloh 
 
2. ukládá  
zajistit  přepracování vyhlášky o umísťování informačních, reklamních a propagačních zařízení 
na území města Olomouce 
T: 14.3.2000 
O: Ing. Látal, nám. prim.  
 
3. ukládá  
předložit návrh zadání na pořízení generelu městského mobiliáře a veřejného osvětlení (body 2 a 
4 důvod. zprávy) 
T:  8.2.2000 
O: ved. odb. koncepce a rozvoje  
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4. ukládá  
postupovat  v souladu s upravenou důvodovou zprávou - body 3, 5 a 6 
O: ved. odb. Stavební ú řad 
 
5. bere na v ědomí  
lokality pro stánkový prodej 
 
6. ukládá  
projednat lokality pro stánkový prodej v poslaneckých klubech  
T: 22.2.2000 
O: poslanecké kluby  
 
7. ukládá  
informovat RMO o výstupu  poslaneckých klubů k lokalitám pro stánkový prodej 
T: 14.3.2000 
O: Bc. Ing. Procházka, člen rady m ěsta  
 
8. ukládá  
zpracovat návrh na úpravu vyhlášky o místních poplatcích dle diskuse 
T: 14.3.2000 
O: ved. odb. Stavební ú řad 
 
Předložil: Ing.Bc. Procházka, člen rady města 
 
 
19 Program hospodářského rozvoje 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
vyhodnocení plnění programu dle upravené důvodové zprávy 
 
2. souhlasí  
s posuny termínů u opatření  1.2.b, 3.1.b  a  4.4. dle upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
 
 
20 Bytové záležitosti 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí  
s poskytnutím městského bytu dle upravené důvodové zprávy 
 
3. ukládá  
realizovat přijaté usnesení 
T: 23.5.2000 
O: řed. org. SDF MO  
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
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21 Synkova 4,8 - RARSM 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí  
s vypracováním znaleckého posudku a následným vymáhání pohledávky dle upravené 
důvodové zprávy  
O: řed. org. SDF MO  
 
3. ukládá  
odstranit závady a nedodělky  
T: 25.4.2000 
O: řed. org. SDF MO  
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
 
 
22 Poskytnutí nájmu bytu v Domě s pečovatelskou službou na Peškově ul.1 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
poskytnutí nájmu bytu mimo pořadník manželům Reňákovým 
 
3. ukládá  
realizovat přijaté usnesení 
T: 28.3.2000 
O: ved. odb. sociáln ě zdravotní  
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
 
 
23 Rekstav - prominutí pokuty 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí  
s prominutím pokuty firmě Rekstav dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá  
předložit návrh na prominutí pokuty na nejbližším  jednání  Zastupitelstva města Olomouce dne 
16.3.2000 
O: PaedDr. Pilát, nám. prim.  
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
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24 Delegování zástupce obce do konkursní komise 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
zástupce obce za člena konkursní komise dle upravené důvodové zprávy 
 
3. ukládá  
informovat o přijatém usnesení Školský úřad Olomouc a schváleného zástupce obce 
T:  8.2.2000 
O: ved. odb. školství  
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
 
 
25 R - 3509, objížďka Nemilany, informace 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
řešení dle bodu 1. závěru důvodové zprávy 
 
3. ukládá  
informovat občany o objížďce dle důvodové zprávy 
T: 22.2.2000 
O: Ing. Látal, nám. prim.  
 
Předložil: Ing. Látal, nám. prim. 
 
 
26 Žádost - výjimka k přidělení parkovací karty 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. nesouhlasí  
s udělením výjimky pro přidělení parkovací karty 
 
3. ukládá  
informovat žadatele o přijatém usnesení 
T:  8.2.2000 
O: ved. odb. kancelá ř primátora  
 
Předložil: Ing. Tesařík, primátor 
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27 Návrh na úpravu  "Jednacího řádu Zastupitelstva města Olomouce" 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit  
v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. Následující úpravu Jednacího řádu ZMO v § 9  " Zápis ze 
zasedání  zastupitelstva", odst. 3: z první věty vypustit text " členům zastupitelstva"  
Text upraveného odst. 3 § 9:  
" Zápisy ze zasedání se pořídí do 7 dnů po ukončení zasedání a jsou uloženy k nahlédnutí na ÚMO 
- odbor kancelář primátora a v IKTS. Jeden výtisk zápisu se zasílá klubům volebních stran 
zastoupených v zastupitelstvu." 
 
Předložil: Ing. Tesařík, primátor 
 
 
28 Návrh na úpravu "Jednacího řádu Rady města Olomouce" 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje  
úpravu " Jednacího řádu Rady města Olomouce"  v čl. III, § 1 takto:  
- písemné materiály ... v počtu 20 ks 
 
Předložil: p. Petřík, člen rady města 
 
 
29 Vzdání se mandátu člena Zastupitelstva města Olomouce 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
v souladu s ustanovením § 55, odst. 1b) zák. č. 152/1994 Sb. o volbách do zastupitelstev v obcích,  
že pan MUDr. Vladislav Raclavský, bytem Olomouc - Sv. Kopeček, Haškova 14 se vzdal  
mandátu člena Zastupitelstva města Olomouce ve volebním obvodu č. 4 za Olomouc 21 (sdružení 
SZ, OS, NK) a současně i funkce člena Rady města Olomouce 
 
2. prohlašuje  
v souladu s ustanovením § 56, odst. 1 a 2 zák. č. 152/1994 Sb. o volbách do zastupitelstev v obcích  
prvního náhradníka  za Olomouc 21 (sdružení SZ, OS, NK)  ve volebním obvodu č. 4 paní Dagmar 
Maršálovou, bytem Olomouc, Černá cesta 18,  za člena Zastupitelstva města Olomouce 
 
3. doporu čuje  
nejbližšímu zasedání zastupitelstva města přijmout následující usnesení:  
" ZMO bere na vědomí informaci o vzdání se mandátu člena zastupitelstva ve volebním obvodu 
č. 4 za  Olomouc 21  (sdružení SZ, OS, NK) a současně i funkce  člena Rady města Olomouce  
pana MUDr. Vladislava Raclavského, bytem Olomouc - Sv. Kopeček, Haškova 14.   
Dle výsledků voleb Rada města Olomouce v souladu se zákonem č. 152/1994 Sb. přidělila mandát 
prvnímu náhradníkovi ve volebním obvodu č. 4 za Olomouc 21 (sdružení SZ, OS, NK)  paní 
Dagmar Maršálové, bytem Olomouc, Černá cesta 18." 
 
Předložil: Ing. Tesařík, primátor 
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30 Organizační záležitosti 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
upravenou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Bc. Večeř, tajemník 
 
 
31 Jednání jediného akcionáře TSMO,a.s. 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. pověřuje  
Ing. Martina Tesaříka, primátora města, vydat rozhodnutí jediného akcionáře dle důvodové zprávy 
T: 22.2.2000 
O: Ing. Tesa řík, primátor  
 
Předložil: p. Petřík, člen rady města 
 
 
32 Harmonogram investičních akcí na rok 2000 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Ing. Látal, nám. prim. 
 
 
33 Zahraniční služební cesta 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí  
s účastí na služební cestě dle upravené důvodové zprávy 
 
3. souhlasí  
se způsobem financování služební cesty dle důvodové zprávy 
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
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34 Zpráva o přípravě a průběhu akce Vánoce a Silvestr 1999/2000 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. ukládá  
předložit jmenný přehled oslovených a zapojených sponzorů do akce Silvestr 1999/2000 
T: 22.2.2000 
O: p. Pet řík, člen rady m ěsta  
 
Předložil: p. Petřík, člen rady města 
 
 
35 ZOO Olomouc 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. ukládá  
dopracovat materiál dle diskuze v RMO a v součinnosti s OKR a ředitelem SLMO 
T: 14.3.2000 
O: PaedDr. Pilát, nám. prim.  
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
 
 
36 Změna v Komisi životního prostředí 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. odvolává  
MUDr.Vladislava Raclavského z funkce předsedy Komise životního prostředí na vlastní žádost 
 
3. jmenuje  
MUDr. Pavla Andrše předsedou Komise životního prostředí 
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
 
 
37 Parkovací karta - žádost 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
ústní důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
přidělení 1 ks bezplatné přenosné parkovací  karty pro Vrchní státní zastupitelství 
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3. ukládá  
informovat žadatele o přijatém usnesení 
T:  8.2.2000 
O: ved. odb. kancelá ř primátora  
 
4. ukládá  
realizovat přijaté usnesení 
T:  8.2.2000 
O: řed. Městské policie Olomouc  
 
Předložil: Ing. Tesařík, primátor 
 
 
38 Různé - návrh veřejné prezentace mobiliáře pro Horní náměstí 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. ukládá  
předložit primátorovi návrh veřejné prezentace mobiliáře pro Horní náměstí včetně zajištění 
doprovodné ankety - T: 2.2.2000 (porada primátora) 
T:  8.2.2000 
O: Ing. Látal, nám. prim.  
 
Předložil: Ing. Tesařík, primátor a Ing. Látal, nám. prim. 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Martin Tesa řík     Ing. Pavel Horák 
primátor m ěsta Olomouce    nám ěstek primátora  


