
 USNESENÍ 
 
 z 31. schůze Rady města Olomouce, konané dne  8.2.2000 
 
1 MIS 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu včetně příloh 
 
2. ukládá  
oddělení MIS ve spolupráci se členy RMO definovat priority rozvoje MIS 
T: 28.3.2000 
O: odd ělení MIS  
 
Předložil: Bc. Večeř, tajemník 
 
 
2 Tabulky - sazby nájemného 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
zónování ve Městě Olomouci a  sazby nájemného za nebytové prostory dle důvodové zprávy s 
platností od 8.2.2000 
 
3. ukládá  
ihned vhodnou formou informovat občany o nových sazbách nájemného 
T: 22.2.2000 
O: ved. odb. majetkoprávní  
 
4. ukládá  
zajistit soulad stávajících smluv na nebytové prostory se schválenými sazbami nájemného 
T:  4.7.2000 
O: ved. odb. majetkoprávní  
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
3 Kontrola usnesení 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
informace o plnění usnesení k termínu plnění 8.2.2000 
 
2. prodlužuje  
termíny plnění dle důvodové zprávy  
 
Předložil: Ing. Tesařík, primátor 
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4 Majetkoprávní záležitosti + dodatek 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje  
1) zveřejnění úplatného pronájmu parkovacích stání v objektu Peškova č. 1 -  DPS předem určeným 
zájemcům panu Veselkovi, panu Kikušovi, panu Novákovi, panu Kumorovi a panu Roubalovi dle 
důvodové zprávy bod I. 1)    
 
2) zveřejnění úplatného pronájmu NP Vrchlického č. 3 - 12 m2 předem určenému zájemci paní 
Markétě Dvořákové dle důvodové zprávy bod I. 2)  
  
3) zveřejnění úplatného pronájmu NP Masarykova č. 3- 14 m2 předem určenému zájemci panu 
Miloslavu Götzovi dle důvodové zprávy bod I. 3 a)  
  
4) zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc.č. 790, zast. plocha o výměře 11 m2 
předem určenému zájemci panu MUDr. Janu Kuncovi dle důvodové zprávy bod I. 3 b)  
 
5) zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 412/2 zahrada o výměře 80 m2 v k.ú. 
Nová Ulice předem určeným zájemcům manželům Pavlu a Petře  Pyšným dle důvodové zprávy bod 
I. 4)   
 
6) zveřejnění úplatného pronájmu částí pozemku parc. č. 116/35 ost. pl. v k.ú. Olomouc - město 
předem určeným zájemcům  Mgr Zdeňku Macurovi - 2 m2, Zdence Vymyslické  - 2 m2,  Gustavu  
Berouskovi - 2 m2, Liboru Coufalovi - 2 m2, Janě Šubové - 2 m2, Jiřímu Pařízkovi - 3 m2 dle 
důvodové zprávy bod I. 5)  
  
7) uzavření smlouvy o výpůjčce na pozemky parc. č.  862 zahrada o výměře 2111 m2 a parc. č. 863 
zahrada o   výměře 1291 m2, vše v k.ú. Holice s  ZŠ Holice dle důvodové zprávy bod II. A) 1)  
 
8) úplatný pronájem části komunikace na pozemku parc. č. 5/8 ost. pl. o výměře 15 m2 v k.ú. 
Nové Sady panu Pavlu Procházkovi dle důvodové zprávy bod II. A) 2)   
 
9) úplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo uložení kabelového vedení VN na  
pozemcích parc. č. 1458/10, 532/4, obě ost. pl. a parc.č. (906/4), vše v k.ú. Chválkovice ve prospěch 
Severomoravské energetiky , a. s. dle důvodové zprávy bod II. A) 3)  
 
10) úplatný pronájem části komunikace na pozemku parc. č. 5/20 ost. pl. o výměře 15 m2 v k.ú. 
Nové Sady paní Marii Hodinářové dle důvodové zprávy bod II. A) 4)   
 
11) bezúplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo průchodu a průjezdu přes pozemky parc. 
č. 1029 st. pl. a parc. č. 414/36 zahrada, vše v k. ú. Hodolany ve prospěch vlastníků domů na parc. 
č. 879, 919 a 908, vše st. pl. v k.ú. Hodolany dle důvodové zprávy bod II. A) 5)  
 
12) výběr nájemce na část pozemku parc. č. 78/29 ost. pl. o výměře 15 m2 v k.ú. Neředín 
obálkovou metodou na výši nájemného mezi Ing. Žouželkou a panem Dušanem Kriško při minimální 
sazbě nájemného 500,- Kč/m2/rok dle důvodové zprávy bod II. A) 6)   
 
13) úplatný pronájem části komunikace na pozemku parc. č.   559/3 ost. pl. o výměře 15 m2 v k.ú.  
Nová Ulice paní Miladě Kostivové dle důvodové zprávy bod II. A) 8)    
 
14) úplatný pronájem části pozemku parc. č. 75/6 zahrada o výměře 4 m2 v k.ú. Nová Ulice 
společnosti Helia Trade s. r. o. dle důvodové zprávy bod II. A) 9)  
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15) úplatný pronájem s následným odprodejem části pozemku parc. č. 776/1 orná půda o výměře 
10 450 m2 v k.ú. Slavonín firmě MERA - CZECH a.s. dle důvodové zprávy bod II. A) 11)    
  
16) úplatný pronájem části komunikace na pozemku  parc.  č. 116/36 ost. pl.  o výměře 44 m2 v 
k.ú. Olomouc - město panu Miroslavu Barnetovi za podmínky, že rozměry předzahrádky 
nepřesáhnou loňský rozsah dle důvodové zprávy bod II. A) 14)  
 
17) úplatný pronájem části  pozemku parc. č. 21/16, zahrada, k.ú. Lazce o výměře 98 m2 paní 
Daně Jelínkové dle důvodové zprávy bod II. A) 15)  
 
18) úplatný pronájem části pozemku parc. č. 366/2 zahrada o výměře 86 m2 v k.ú. Nová Ulice panu 
Jiřímu Chmelíkovi dle důvodové zprávy bod II. A) 16)   
 
19) úplatný pronájem části pozemku parc. č. 449/17 zahrada o výměře 148 m2 v k.ú. Nová Ulice 
paní Jaroslavě Helekalové dle důvodové zprávy bod II. A) 17)   
 
20) úplatný pronájem části pozemku parc. č. 827/1 ost. pl. o výměře 546 m2 v k.ú. Nová Ulice 
Okresnímu mysliveckému spolku dle důvodové zprávy bod II. A) 18)  
                   
21) úplatný pronájem NP Dolní nám. č. 38 - 34, 28 m2 Konfederaci politických vězňů ČR dle 
důvodové zprávy bod II. B) 1)  
 
22) úplatný pronájem NP Dolní nám. č. 38 - 17, 16 m2 společnosti Cheetahs s. r. o. dle důvodové 
zprávy bod II. B) 2)   
 
23) úplatný pronájem NP Holečkova č. 9 Spolku TREND vozíčkářů dle důvod. zprávy bod II. B) 3)  
 
24) úplatný pronájem NP Stiborova č. 10  - 11 m2 paní Alexandře Broumovské dle důvodové zprávy 
bod II. B) 5)  
 
25) výběr nájemce NP Foerstrova č. 17 obálkovou metodou mezi žadateli při minimálním nájemném 
ve výši 750,- Kč/m2/rok dle důvodové zprávy bod II. B) 6)   
 
26) výběr nájemce NP Rožňavská č. 8 - 263 m2 obálkovou metodou mezi žadateli při minimálním 
nájemném ve výši 750,- Kč/m2/rok dle důvodové zprávy bod II. B) 7)   
 
27)  úplatný pronájem štítové zdi Divadla v Hodolanech o  výměře 168 m2  společnosti A. R. T. 247 
s.r.o. dle důvodové zprávy bod II. B) 11)  
 
28)  uzavření nájemní smlouvy na umístění stanice GSM na objektu Varšavské nám. č. 7 se 
společností Ericsson s. r. o. při nájemném 80 000,- Kč/rok dle důvodové zprávy bod II. B) 13)  
 
29) splátkový kalendář na úhradu dlužného nájemného za rok 1997 pro Okresní knihovnu v 
Olomouci dle důvodové zprávy bod II. B) 14)  
 
30) prodloužení provizoria v NP Horní náměstí č. o. 23 pro pana Zdeňka Matěje do 30. 4. 2000 dle 
důvodové zprávy bod II. B) 19)   
 
31) sazbu nájemného u NP Blažejské nám. č. 10 ve výši tabulkového nájemného dle důvodové 
zprávy bod II. B) 22)  
                  
32) úplatný pronájem pozemku parc. č. 425/10 ost. pl. o výměře 54 m2 v k.ú. Nové Sady ve 
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vlastnictví paní Evy Schöferové  dle důvodové zprávy bod III. 1)  
 
33) zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 316/1 role o výměře 500 m2 v k.ú. 
Slavonín předem určeným zájemcům manželům MUDr. Evě a Dr. Ing. Václavu Johnovým dle 
důvodové zprávy bod IV. 10)   
       
34) výběr nájemce části komunikace na pozemku parc. č. 105/1 ost. pl. o výměře 16 m2 v k.ú. 
Olomouc - město mezi panem Janem Přidalem a společností Českomoravský holding, s. r. o.  
obálkovou metodou na dar městu, kdy minimální výše daru bude stanovena ve výši 50. 000,- Kč 
dle důvodové zprávy bod IV. 11)   
                   
35) upravené podmínky výběrového řízení na investory výstavby v areálu bývalých kasáren 9. 
května dle důvodové   zprávy bod IV. 12) 
 
2. nevyhovuje žádosti  
1) pana Huberta Holiše o prodloužení nájemní smlouvy na část pozemku parc. č. 287 ost. pl. o 
výměře 200 m2  a rozšíření předmětu nájmu o část pozemku parc. č. 287 ost. pl. o výměře 92 m2  
v k.ú. Lazce dle důvodové zprávy bod II. A) 7)      
 
2) paní Danuše Trajkovské o úplatný pronájem části komunikace  na pozemku parc.  č. 144/2 ost. 
pl.  o výměře 1 m2 v k.ú. Olomouc -  město dle důvodové zprávy bod II. A) 13)  
 
3) MUDr. Martiny Anderové o úplatný  pronájem části pozemku parc. č. 449/17 zahrada o výměře 
148 m2 v k.ú. Nová Ulice dle důvodové zprávy bod II. A) 17)  
 
4) o úplatný pronájem pozemků parc. č. 1098 st. pl. o výměře 87 m2 v k.ú. Neředín, parc. č. 110 o 
výměře 169 m2, parc. č. 111 o výměře 168 m2, parc. č. 112 o výměře 168 m2, parc. č. 113 o výměře 
168 m2, parc. č. 114 o výměře 169 m2, parc. č. 116/2 o výměře 70 m2, parc. č. 117 o  výměře 196 
m2, parc. č. 118 o výměře 196 m2, parc. č. 119 o výměře 198 m2, parc. č. 121/2 o výměře 126 m2, 
parc. č. 122 o výměře 168 m2, parc. č. 123 o výměře 168 m2,  parc. č. 124/2 o  výměře 61 m2, vše st. 
pl., vše v k.ú. Klášterní Hradisko ve vlastnictví   Ministerstva obrany   ČR při nájemném 15,- Kč/m2/rok 
dle důvodové zprávy bod II. A) 21)  
 
5) pana Jaroslava Rauba o snížení nájemného v NP Javoříčská č. 2  (Havlíčkova č. 7) na úroveň 
zóny C a trvá na svém původním usnesením ze dne 14. 12. 1999 tj. snížení nájemného na úroveň 
zóny C pouze po dobu trvání rekonstrukce objektu SDF MO dle důvodové zprávy bod II. B) 16)  
 
6) pana Ing. Jaroslava Žaroského o souhlas s provedením stavebních úprav za účelem vybudování 
skladu přepravek a obalů a o pronájem části pozemku parc. č. 68/2 st. pl. o výměře 4,60 m2 v k.ú. 
Nová Ulice dle důvodové zprávy bod II. B) 18)    
 
7) pana Ing. Karla  Robenka o revokaci části usnesení RMO ze dne 11.  1. 2000, čís. spis. 
seznamu 4, bod II. A) 22 ve věci  úhrady nájemného 3 roky zpětně za pronájem pozemku parc. č. 
1180 zahrada o výměře 723 m2 v k.ú. Droždín dle důvodové zprávy bod IV. 1)  
 
8) paní Růženy Mazalové o revokaci části usnesení RMO ze dne 19. 10. 1999, čís. spis. seznamu 
4, bod II. A) 5) ve věci výše nájemného za úplatný pronájem pozemku parc.č. 496/2 role o výměře 
333 m2   v k.ú. Droždín dle důvodové zprávy bod IV. 5) 
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3. ukládá  
prověřit nájemní vztahy na veřejnou plochu autobazaru dle důvodové zprávy bod II. A) 19)  
T: 22.2.2000 
O: ved. odb. majetkoprávní  
 
4. souhlasí  
1) s realizací stavebních úprav ke zřízení bufetu  v objektu Gymnázia Čajkovského v maximální výši 
95 000,- Kč s tím, že tyto provede nájemce vlastním nákladem bez nároku na odpočet z nájemného 
dle důvodové zprávy bod II. B) 9)  
 
2) s realizací stavebních úprav v objektu Mošněrova č. 7 tj. přestavbou býv. MŠ na protetické 
pracoviště v maximální výši 1 435 451,- Kč  s tím, že se jedná o účelovou rekonstrukci , která 
nebude zohledněna v délce nájmu dle důvodové zprávy bod II. B) 10)  
 
5. bere na v ědomí  
1) že smlouvu na umístění základnové stanice GSM na objektu U cukrovaru č. 18 uzavře se 
společností Ericsson s. r. o. společnost OLTERM TD a.s. dle důvodové zprávy bod II. B) 13)  
 
2) smlouvu o prodeji části podniku uzavřenou mezi panem Zdenkem Hanzlíkem a Ing. Jiřím Sitařem 
í - NP Kateřinská č. 4 dle důvodové zprávy bod II. B) 20)  
 
3) smlouvu o prodeji podniku uzavřenou mezi panem Mgr. Ladislavem Králem a MARKET LINE, a.s. 
- NP Riegrova č. o. 24 dle důvodové zprávy bod II. B) 21)  
 
4) informaci MPO vydaných souhlasů a zohlednění vložených investic do majetku Města Olomouce 
za období 1998 - 1999 dle důvodové zprávy bod IV. 9)  
 
6. revokuje  
1) část usnesení rady města ze dne 25. 1. 2000, čís. spis. seznamu 4 bod I. 1 ve věci zveřejnění 
úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 116/68 ost. pl. o výměře 400 m2 v k.ú. Olomouc - město 
ZŠ Na hradě a schvaluje uzavření dohody o užívání části předmětné nemovitosti ZŠ Na hradě dle 
důvodové zprávy bod IV. 2)  
 
2) část usnesení RMO ze dne 25. 1. 2000, čís. spis. seznamu  4, bod II. A) 7) ve věci nevyhovění 
žádosti o úplatný pronájem části komunikace o výměře 15 m2   na pozemku parc. č. 5/23 ost. pl.  
v   k.ú.  Nové Sady paní Marii Vacové a schvaluje úplatný pronájem předmětné části komunikace 
dle důvodové zprávy bod IV. 4).  
 
3) usnesení RMO ze dne 30. 11. 1999 čís. spis. seznamu 4 bod II. B) 11 ve věci výběru nájemce 
NP Handkeho č. 1 losem a schvaluje úplatný pronájem NP Handkeho č. 1 - garáž - 24 m2 
manželům Martině a Milanu Langrovým dle důvodové zprávy bod IV. 6)  
 
4) část svého usnesení ze dne 14. 12. 1999,  čís. spis. seznamu 4, bod II. B )13)  ve věci 
nevyhovění žádosti paní Marcely Rampouchové o souhlas s podnájmem v NP Wolkerova č. 44 pro 
pana Karla Staroštíka a souhlasí s podnájmem v NP Wolkerova č. 44 pro pana Karla Staroštíka dle 
důvodové zprávy bod IV. 8)    
 
5) část usnesení  RMO ze dne 25. 1. 2000 čís. spis. seznamu 4, bod II. A) 21) ve věci  nevyhovění 
žádosti o úplatný pronájem části pozemku parc. č. 316/1 role o výměře 618 m2 v k.ú. Slavonín 
manželům Jiřině a Zdeňku Nedvědickým a schvaluje zveřejnění úplatného   pronájmu části pozemku 
parc. č. 316/1 role o výměře 618 m2 v k.ú. Slavonín předem určeným zájemcům manželům Jiřině a 
Zdeňku Nedvědickým dle důvodové zprávy bod IV. 10) 
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7. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit  
1) výkup pozemku parc. č. 559/8 ost. pl. o výměře 1634 m2 v k.ú. Nová Ulice ve  spoluvlastnictví paní 
Vlastimily Bajorkové, Ing. Miroslava Bajorka a Jaroslava   Bajorka do vlastnictví Města Olomouce za 
kupní cenu ve výši 915. 040,- Kč dle důvodové zprávy bod III. 2)  
 
2) uzavření darovací smlouvy na pozemek parc. č. 952 st. pl. o výměře 1632 m2 v k.ú. Olomouc - 
město Českomoravské provincii Římské unii řádu sv. Voršily s tím, že plátcem darovací daně 
bude  obdarovaný, za podmínky zřízení věcného břemene obsahujícího právo  vstupu na školní 
dvůr ve prospěch ZŠ Na hradě dle důvodové zprávy bod III. 4)  
 
3) odprodej části pozemku parc. č. 716/1  orná půda o výměře 347 m2 v k.ú. Holice manželům Janu 
a Jitce Drápalovým za kupní cenu ve výši 72. 870, - Kč dle důvodové zprávy bod III. 5)  
 
4) výkup pozemků parc. č. 920 pastvina o výměře 196 m2 a parc. č. 921 pastvina o výměře 608 m2 v 
k.ú. Hodolany od ideálních spoluvlastníků paní MUDr. Pollak, paní Lisy Gruner, pana Johna H. 
Becka, pana Williama Karpfena, paní MUDr. Evy Langerové a paní Zuzany Bučilové za kupní cenu 
ve výši 723 600,- Kč dle důvodové zprávy bod III. 6)  
 
5) uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 47/3 zahrada o výměře 290 
m2 v k.ú. Neředín s panem Ing. Pavlem Davidem za kupní cenu ve výši 227. 088,- Kč dle důvodové 
zprávy bod III. 7)  
 
6) odprodej částí pozemků parc. č.  150/12 ost. pl. o výměře 62 m2 a části parc. č.  599/1 ost.pl 
o výměře 10 m2, vše  v k.ú. Neředín manželům Ing. Bohuslavu a Růženě Fojtů za podmínky 
zachování rigolu a chodníku za kupní cenu ve výši 63. 297,- Kč dle důvodové zprávy bod III. 8)    
 
7) odprodej pozemku parc. č. 206/1 orná půda o výměře 555 m2 v k.ú. Týneček manželům Petrovi a 
Marcele Hlobilovým za kupní cenu ve výši 78. 477,- Kč dle důvodové zprávy bod III. 9)   
 
8. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
1) žádosti paní Jany Hladišové o odprodej objektu  Dobnerova č. 24 s pozemkem parc. č. 1153/2 v 
k.ú. Nová Ulice dle důvodové zprávy bod II. B) 15)  
 
2) žádosti paní Evy Schöferové o směnu pozemků parc. č. 425/10 ost. pl. o výměře 54 m2 v k.ú. 
Nové Sady ve vlastnictví paní Evy Schöferové za část pozemku parc. č. 600/3 ost. pl. o výměře 54 
m2 v k.ú. Nové Sady ve vlastnictví Města Olomouce dle důvodové zprávy bod III. 1)  
 
3) žádosti společnosti REAL  ATLANTA, a. s. o výkup, případně směnu části pozemku parc. č. 87/22 
ost. pl. o výměře 183 m2 v k.ú. Olomouc - město ve vlastnictví společnosti REAL  ATLANTA, a. s. 
do vlastnictví Města Olomouce dle důvodové zprávy bod III. 3)   
 
4) žádosti o výkup pozemků parc. č. (134/1)  o výměře  81 m2 a (136) o výměře 394 m2, vše v k.ú. 
Neředín od spoluvlastníků  - pana Josefa Homoly, Miroslava Holce, Josefa Homoly, Marie Reichové, 
Vlasty Soukupové, Libuše Indrákové, Zdenky Brdičkové  a Anny Sontágové do vlastnictví Města 
Olomouce za kupní cenu ve výši 266. 000,- Kč dle důvodové zprávy bod III. 10)   
 
5) žádosti Muzea umění o revokaci  usnesení ZMO ze dne 16. 12. 1999, čís. spis. seznamu 3a, bod 
10 ve věci nevyhovění žádosti Muzea umění o odprodej části pozemku parc. č. 459 ost. pl.  v k.ú. 
Olomouc - město dle důvodové zprávy bod IV. 3) 
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9. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat  
část usnesení zastupitelstva města ze  dne 6. 5. 1999 čís. spis.  seznamu 7 bod 37 ve věci 
nevyhovění žádosti o odprodej části  pozemku parc. č.  99/15  ost.pl.  o výměře 587 m2 v k.ú. 
Olomouc -  město a schválit odprodej předmětné části nemovitosti MUDr. Jiřímu Vajdíkovi za kupní 
cenu ve výši 1. 407. 833,- Kč dle důvodové zprávy bod IV. 7) 
 
10. ukládá  
zveřejnit výběrové řízení na investory výstavby v objektu bývalých kasáren 9. května v tisku dle 
důvodové zprávy bod IV. 12)  
T: 22.2.2000 
O: ved. odb. majetkoprávní  
 
11. ukládá  
předložit RMO návrh využití nebytové prostory Tererovo nám. č. 4 pro potřeby školství 
T: 28.3.2000 
O: Ing. Látal a PaedDr. Pilát, nám. prim.  
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
5 Prodej domů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje  
1. žádosti o odklad splátek dle důvodové zprávy bod 1 str.1  
2. možnost proinvestování z druhé poloviny kupní ceny dle důvodové zprávy bod 2 str.1  
3. postup při řešení žádostí o prodej domů dle důvodové zprávy bod 3 str.1,2  
4. odklad úhrady I.poloviny kupní ceny dle důvodové zprávy bod 6 str.2  
5. možnost proinvestování II.poloviny kupní ceny před podpisem smlouvy dle důvodové zprávy bod 
    9 str.3  
6. nové kupující dle důvodové zprávy bod 13 str.4  
7 .pozastavení prodeje domu Neumanova 5,7 dle důvodové zprávy bod 27 str.9 
 
2. vyhovuje žádosti  
1.  MUDr. Fritschové dle důvodové zprávy bod 4 str.2  
2.  Lenky Šebelové dle důvodové zprávy bod 7 str.2  
3 . o vrácení II.poloviny kupní ceny dle důvodové zprávy bod 11 str.4  
4 . pana Petříka dle důvodové zprávy bod 12 str.4  
5.  paní Chapčákové dle důvodové zprávy bod 14 str.5  
6.  spoluvlastníků domu Polívková 5,5b dle důvodové zprávy bod 15 str.5  
7.  spoluvlastníků domu Holečkova 11 dle důvodové zprávy bod 28 str.10  
8.  spoluvlastníků domu Dolní nám.49,50 dle důvodové zprávy bod 30 str.10  
9.  spoluvlastníků domu Sokolská 6 dle důvodové zprávy bod 31 str.10  
10.vlastníka domu Sokolská 13 dle důvodové zprávy bod 32 str. 10,11 
 
3. nevyhovuje žádosti  
1. spoluvlastníků domu Špálova 10 dle důvodové zprávy bod 5 str.2  
2. pana Doležala dle důvodové zprávy bod 16 str.5  
3 .zástupců domu Norská 19,21 dle důvodové zprávy bod 17 str.5  
4. Mgr.Rokytové dle důvodové zprávy bod 18 str.6  
5. nájemníků domu Gen.Píky 9  dle důvodové zprávy bod 20 str.6  
6. vlastníků domu Vančurova 7 dle důvodové zprávy bod 29 str. 10  
7.vlastníků domu Wanklova 15,Gorazdovo nám.9 dle důvodové zprávy bod 33 str.11  
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8.  vlastníka domu Schweitzerova 50 dle důvodové zprávy bod 10 str. 3 
 
4. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit  
1. nové kupující  za kupní ceny podle vyhlášky číslo 13/97 a 14/98 dle důvodové zprávy bod 8 str.3  
2. prodej domu Smetanova 32 dle důvodové zprávy bod 21 str.6  
3. prodej domu Riegrova 23 dle důvodové zprávy bod 22 str.7,8  
4. prodej domu Wellnerova 15 dle důvodové zprávy bod 24 str.8,9  
5. prodej domu Albertova 25,27,27 po bytových jednotkách dle důvodové zprávy bod 25 str.9  
 
5. doporu čuje zastupitelstvu  
1. revokovat část svého usnesení ze dne 2.7.1998 a schválit prodej domu Pekařská 11,13  tak,že 
budou obesláni nájemníci dle důvodové zprávy bod 26 str.9 
 
6. doporu čuje zastupitelstvu  
1.vyhovět žádosti vlastníků domu Stiborova 2,4,6 dle důvodové zprávy bod 19 str.6 
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
6 Rozpočtové změny roku 2000 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
rozpočtové změny roku 2000 dle předložené upravené důvodové zprávy 
 
2. schvaluje  
rozpočtové změny roku 2000 dle předložené upravené důvodové zprávy 
 
3. ukládá  
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku 2000 
O: Ing. Horák, nám. prim.  
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
 
 
7 Rozpočtové změny odboru správy - pojištění 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje  
rozpočtovou změnu dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Bc. Večeř, tajemník 
 
 
8 Řešení dopravní situace na Sv. Kopečku 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou upravenou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí  
s navrženým řešením krizových stavů ve špičkových dnech 
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3. ukládá  
postupovat při řešení krizových stavů ve špičkových dnech dle bodu 3. upravené důvodové zprávy 
T: 14.3.2000 
O: řed. Městské policie Olomouc  
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
9 Workshop - rozvoj města 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou upravenou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí  
s postupem dle upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
10 IDOS - Linka č. 111 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
provoz linky č. 111 v roce 2000 v rozsahu dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá  
zabezpečit provoz linky č. 111 v roce 2000 
T: 25.4.2000 
O: odd ělení IDOS  
 
Předložil: Ing. Látal, nám. prim. 
 
 
11 IDOS - Zastávka "Droždín, dolní konec" 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
zařazení zastávky "Droždín, dolní konec" do pasportu zastávek 
 
Předložil: Ing. Látal, nám. prim. 
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12 Výsledek hospodaření příspěvkové organizace VFO za rok 1999 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
13 Příloha letištního řádu 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje  
přílohu letištního řádu dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
14 Koncepce prodeje domů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. ukládá  
předložit do pracovní skupiny seznam  domů dle důvodové zprávy a se stanoviskem pracovní 
skupiny předložit RMO 
T: 22.2.2000 
O: Ing. Czmero, nám. prim.  
 
3. ukládá  
po projednání v pracovní skupině předložit RMO návrh novelizace vyhlášky č. 13/97 ve znění   
vyhlášky č 14/98 v souladu s upravenými tezemi dle bodů 1 až 8 a 10 důvodové zprávy 
T: 22.2.2000 
O: Ing. Czmero, nám. prim.  
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
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 
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3. ukládá  
zajistit výplatu půjček žadatelům dle důvodové zprávy 
T: 22.2.2000 
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. 
 
 
16 Alkona Invest a.s. - smlouva o spolupráci 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje  
uzavření smlouvy o spolupráci s Alkona Invest a.s. za podmínek uvedených v předloženém návrhu 
smlouvy a dle diskuze 
 
2. ukládá  
doplnit smlouvu  dle připomínek z diskuze v RMO 
T: 22.2.2000 
O: Ing. Czmero, nám. prim.  
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
17 Určení názvů ulic 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
způsob projednávání návrhu názvu ulice dle upravené varianty a) bodu 4) upraveného návrhu 
"Pravidel postupu při stanovení názvu nově vznikajících  ulic a přejmenování stávajících názvů 
ulic v Olomouci" 
 
3. schvaluje  
upravený návrh "Pravidel postupu při stanovení názvu nově vznikajících ulic a přejmenování 
stávajících názvů ulic v Olomouci" 
 
Předložil: Ing. Látal, nám. prim. 
 
 
18 Pojmenování ulice a změny v komisích RMO 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
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2. schvaluje  
název ulice " K Mrazírnám" dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá  
zajistit informovanost institucí o přijatém názvu ulice 
T: 22.2.2000 
O: ved. odb. vn ějších vztah ů a informací  
 
4. jmenuje  
paní Zoru Koukalovou členkou KMČ Nové Sady 
 
5. odvolává  
paní Djamilu Králíkovou z funkce tajemnice Komise cestovního ruchu 
 
6. jmenuje  
Mgr. Karin Oklešťkovou tajemnicí Komise cestovního ruchu 
 
Předložil: p. Petřík, člen rady města 
 
 
19 Bytové záležitosti - ředitel ZUŠ Jan Štědroň 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí  
s řešením bytové situace ředitele ZUŠ dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá  
předsedovi bytové komise realizovat přijaté usnesení  
T: 22.2.2000 
O: Ing. Horák, nám. prim.  
 
Předložil: Ing. Tesařík, primátor 
 
 
20 Bytové záležitosti - Helena Mannová 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí  
s uzavřením nájemní smlouvy na byt 2+1 
 
3. ukládá  
realizovat přijaté usnesení 
T: 11.4.2000 
O: řed. org. SDF MO  
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
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21 Výstavba Povel 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
realizaci záměru dle upraveného  bodu 3) důvodové zprávy včetně upravených  příloh  
 
3. ukládá  
pracovní skupině pro přípravu Fondu pro bytovou výstavbu zajistit výběrové řízení dle upravené  
důvodové zprávy 
T: 25.4.2000 
O: prac. skup. pro p řípravu Fondu na výstavbu byt ů v Olomouci  
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
 
 
22 Plán kontrol na 1. pololetí 2000 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
plán kontrol na 1. pololetí roku 2000 dle  upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Ing. Tesařík, primátor 
 
 
23 Výsledek architektonické soutěže 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu  
 
2. ukládá  
komisi  pro architekturu a územní plánování, komisi pro program regenerace MPR a památky a  
dopravní komisi:   
- projednat výsledek architektonické soutěže a doporučit RMO návrh dalšího řešení 
T: 28.3.2000 
O: odborné komise RMO  
 
Předložil: Ing.Bc. Procházka, člen rady města 
 
 
24 Příprava 10. zasedání Zastupitelstva města Olomouce 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. stanovila  
termín konání 10. zasedání ZMO na čtvrtek dne 16.3.2000 v aule PF UP Olomouc 
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2. bere na v ědomí  
předběžný návrh programu 10. zasedání ZMO dle upravené důvodové zprávy (návrh pozvánky) 
 
Předložil: Ing. Tesařík, primátor 
 
 
25 Zahraniční spolupráce v r. 2000 - účast na akcích 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
účast členů RMO na  zahraničních služebních cestách dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Ing. Tesařík, primátor 
 
 
26 Různé - platové zařazení ředitele Správy lesů města Olomouce pro rok 
 2000 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
výši měsíčního základního platu pro rok 2000 a roční odměny tak jak je uvedeno v doplněné  
důvodové zprávě (tabulka) 
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
 
 
27 Žádost o přidělení bezplatné parkovací karty 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
přidělení bezplatné parkovací karty dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá  
informovat žadatele o přijatém rozhodnutí 
T: 22.2.2000 
O: ved. odb. kancelá ř primátora  
 
4. ukládá  
realizovat přijaté rozhodnutí 
T: 22.2.2000 
O: řed. Městské policie Olomouc  
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Předložil: Ing. Tesařík, primátor 
 
 
28 Provozování reklamních zařízení spol. euro AWK, s.r.o. 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. ukládá  
podepsat "Smlouvu o podmínkách umístění a provozování reklamních zařízení a reklamy v 
Olomouci" 
T: 22.2.2000 
O: Ing. Tesa řík, primátor  
 
Předložil: Ing. Látal, nám. prim. 
 
 
29 Spolupráce Města Olomouce a Univerzity Palackého 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. ukládá  
organizačně připravit společná jednání členů RMO a představitelů vedení UP a fakult 
T: 22.2.2000 
O: ved. odb. kancelá ř primátora  
 
3. ukládá  
vedoucím odborů navrhnout témata spolupráce Města s Univerzitou, včetně témat diplomových, 
doktorských, seminárních a konkrétních společných projektů 
T: 14.3.2000 
O: Bc. Ve čeř, tajemník a PaedDr. Pilát, nám.prim.  
 
Předložil: p. Petřík, člen rady města 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Martin Tesa řík    Ing. Pavel Horák 
primátor m ěsta Olomouce    nám ěstek primátora  


