
 USNESENÍ 
 
 z 35. schůze Rady města Olomouce, konané dne 11.4.2000 
 
1 IDOS - záměr integrace obcí Přáslavice, Daskabát, Velký Újezd 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Ing. Látal, nám. prim. 
 
 
2 IDOS - Zastávky MHD - lavičky 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí  
s použitím typů laviček dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Ing. Látal, nám. prim. 
 
 
3 IDOS - žádost o bezplatné jízdenky 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. ukládá  
předložit seznam organizací, kterým byla poskytována bezplatná jízdenka prostřednictvím DPMO, 
a.s. v předchozích letech s návrhem na systémové řešení pro rok 2000 
T: 25.4.2000 
O: Mgr. Š čudlík, člen RMO, Ing. Látal a PaedDr. Pilát, nám. prim.  
 
Předložil: Ing. Látal, nám. prim. 
 
 
4 Rozvoj maloobchodní sítě 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
postup dle bodu 3 důvodové zprávy, upravené alternativy č. 1 
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3. ukládá  
zajistit plnění úkolů dle bodu 2 usnesení 
T: 20.6.2000 
O: Ing. Czmero, nám. prim.  
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
5 Kontrola usnesení 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
informace o plnění usnesení k termínu 11.4.2000, včetně plnění čtvrtletních úkolů 
 
2. prodlužuje  
termíny plnění dle upravené důvodové zprávy 
 
3. revokuje  
své usnesení bod 18, část 3 a 4 ze dne 28.3.2000, týkající se smlouvy o zajištění přepravy 
příslušníků Vojenské policie ČR v rámci IDOS 
 
Předložil: Ing. Tesařík, primátor 
 
 
6 Majetkoprávní záležitosti + dodatek 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje  
1. úplatný pronájem části komunikace na pozemku parc. č. 116/2 ostatní komunikace, v k.ú.,  
Olomouc - město o  výměře  38 m2  firmě BRULÍK, spol. s. r. o. za podmínky souhlasného stanoviska 
MK ĆR dle důvodové zprávy bod I. 1)  
 
2. úplatný pronájem části komunikace na pozemku parc. č. 116/14 ostatní komunikace, v k.ú.,  
Olomouc - město o  výměře  32,67 m2   panu Otakaru Nesvadbovi za podmínky souhlasného 
stanoviska MK ČR dle důvodové zprávy bod I. 2)  
 
3. úplatný pronájem části komunikace na pozemku parc. č. 105/23 ostatní komunikace, v k.ú.,   
Olomouc - město o výměře 9 m2  panu  Jaroslavu Raubovi dle důvodové zprávy bod I. 3)  
 
4. úplatný pronájem části  pozemku parc. č. 116/124, k.ú. Olomouc - město  o výměře  37,8 m2 
panu Stanislavu Faistaverovi dle upravené  důvodové zprávy bod I. 5)   
 
5. úplatný pronájem části komunikace na pozemku parc. č. 553/1 ostatní komunikace, v k.ú. Nová 
Ulice, o výměře 57 m2  panu  Stanislavu Živnému dle důvodové zprávy bod I. 6)  
 
6. úplatný pronájem části komunikace na pozemku parc. č. 829 ostatní komunikace, v k.ú. 
Olomouc -Holice o výměře 6 m2  pro firmu - Danuše Čechová dle upravené důvod. zprávy bod I. 7)  
 
7. úplatný pronájem části  pozemku parc. č. 559/4 ostatní komunikace, v k.ú. Nová Ulice, o výměře 
105,6 m2  panu  Stanislavu Faistaverovi za podmínky úpravy pronajaté plochy po demontáži zahrádky 
dle důvodové zprávy bod I. 8)  
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8. úplatný pronájem části komunikace na pozemku parc. č. 451/32 ostatní komunikace, v k.ú., 
Povel o výměře  19,5 m2  panu  Jindřichovi Kolovrátníkovi dle upravené důvodové zprávy bod I. 9)  
 
9. úplatný pronájem části komunikace na pozemku parc. č. 75/135 ostatní komunikace, v k.ú.,   
Olomouc - město o výměře  10 m2  panu  Jiřímu Moserovi dle důvodové zprávy bod I. 10)  
 
10. úplatný pronájem části  pozemku parc. č. 116/2 ostatní komunikace, v k.ú.Olomouc -město, o 
výměře  225 m2 GALERII CAESAR, družstvo pro podporu výtvarného umění za podmínky 
souhlasného stanoviska MK ČR  a za podmínky bezkoliznosti umístění modelu města dle důvodové 
zprávy bod I. 11)  
 
11. úplatný pronájem části komunikace na pozemku parc. č. 146 ostatní komunikace, v k.ú. 
Olomouc - město, o výměře 15 m2  pro firmu "SONERO", spol. s r.o. dle důvodové zprávy bod I. 12)  
 
12. úplatný pronájem části komunikace na pozemku parc. č. 490/1 ostatní komunikace, v k.ú. Nová 
Ulice, o výměře 45 m2  panu Pavlovi Pospíšilovi dle důvodové zprávy bod  I. 13)    
 
13. úplatný pronájem části komunikace na pozemku parc. č. 116/36 ostatní komunikace, v k.ú. 
Olomouc - město, o výměře 48 m2  panu Rešadu Čatoviči dle důvodové zprávy bod I. 14)  
 
14. úplatný pronájem části komunikace na pozemku parc.  č. 861/1 ost. pl. o výměře 4,8 m2 v  
k.ú. Hodolany panu Hung Ngueng Manhovi dle důvodové zprávy bod I. 15)  
 
15. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 364/9, zahrada, k.ú. Nová Ulice o 
výměře 23 m2  předem určeným zájemcům Ing. Michalovi a Jindře Horákovým dle důvodové zprávy 
bod II. 1)  
 
16. zveřejnění úplatného pronájmu prostor Jungmannova č.o. 18 o výměře 21 m2 předem určenému 
zájemci Ing. Budinskému za podmínky rekolaudace společného prostoru domu na nebytový prostor,  
zprovoznění místnosti na vlastní náklady nájemce a zajištění samostatného  měření elektrické 
energie, vody, plynu dle důvodové zprávy bod II. 2)  
 
17. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 1076 ost. pl. o  výměře 382 m2 v k.ú. Nová Ulice 
společnosti T. O. Ostrava - Proteor s. r. o. dle důvodové zprávy bod III. A) 1)   
 
18. úplatný pronájem  části pozemku parc. č. 104/1 ost. pl. o výměře 50 m2 v k. ú. Olomouc -   
město panu Janu Müllerovi dle důvodové zprávy bod III. A) 5)  
 
19. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 451/30 ost. pl. o výměře 7,5 m2 v k.ú. Povel paní 
Marii Luňáčkové dle důvodové zprávy bod III. A) 7)  
   
20. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 276/22 zahrada o výměře 40 m2 v k.ú. Nové Sady 
panu Petru Hockovi dle důvodové zprávy bod III. A) 8)  
 
21. úplatný pronájem pozemku parc. č. 180/35 o výměře 870  m2 a parc. č. 180/36 o výměře 943 m2, 
vše st. pl. v k.ú. Hodolany Dopravním stavbám Holding a. s. dle důvodové zprávy bod III. A) 10)   
 
22. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 96 ost. pl. o výměře 2 m2 v k. ú.  Pavlovičky paní 
Zlatě Rollerové při respektování podmínek OKR dle důvodové zprávy bod III. A) 11)  
   
23. úplatný pronájem pozemku parc. č. 632 ost. pl. o výměře 61 m2 v k.ú. Holice panu Ivu Vlkovi 
dle důvodové zprávy bod III. A) 13)  
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24. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 841/10 ost. pl. o výměře 3 m2 v k.ú. Hodolany 
společnosti NOEMO CZ  s. r. o. dle upravené důvodové zprávy bod III. A) 14)  
 
25. úplatný pronájem pozemků parc. č. 666/5 o výměře 3646 m2 a parc. č. 716 o výměře 537 m2, 
vše orná půda v k.ú. Holice panu Janu Drápalovi dle důvodové zprávy bod III. A) 15)  
 
26. úplatný pronájem pozemku parc. č. 1458/10 ost. pl. o výměře 4572 m2 v k.ú. Chválkovice 
sdružení Canis Familiaris dle důvodové zprávy bod III. A) 16)   
 
27. výběr nájemce na pronájem části pozemku parc. č. 5/8 ost. pl. v k.ú. Nové Sady mezi paní 
Marií Luňáčkovou a panem Stanislavem Poislem formou obálkové metody na výši nájemného při 
minimální výši nájemného 500,- Kč/m2/rok dle důvodové zprávy bod III. A) 17)   
 
28. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 75/1 zahrada o výměře 276 m2, části pozemku parc. 
č. 75/2 orná půda o výměře 150 m2, části pozemku parc. č. 89/11 ost. pl. o výměře 350 m2, vše v 
k.ú. Nová Ulice Bytovému družstvu PYRAMIDA dle důvodové zprávy bod III. A) 18)    
 
29. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 451/30 ost. pl. o výměře 5 m2 v k.ú. Povel panu 
Rostislavu  Mikulkovi dle důvodové zprávy bod III. A) 19)   
 
30. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 477 st. pl.  o výměře 5 m2 v k.ú. Olomouc - město 
firmě B&B, spol. s r. o. dle upravené důvodové zprávy bod III. A) 20)  
 
31. uzavření smlouvy o výpůjčce se společností Profit s. r. o. na plakátovací válce na pozemcích parc. 
č. 461 ost. pl. v k.ú. Svatý Kopeček, parc. č. 405/2 st. pl. v k.ú. Radíkov, parc. č. 200 ost. pl. v k.ú. 
Lošov, parc. č. 419/3 ost. pl. v k. ú. Hejčín a plakátovací plochy  na pozemcích parc. č. 46/2 ost. pl. v 
k. ú.Hodolany, parc. č. 122 ost. pl. v k.ú. Týneček  na dobu určitou 1 rok  dle  důvodové zprávy 
bod III. A) 22)  
 
32. rozšíření předmětu nájmu o části pozemků parc. č. 289, 320, 324/42, vše ost. pl. o celkové 
výměře 4994 m2 k.ú. Neředín ve vlastnictví MUDr. Jany Ludíkové dle důvodové zprávy bod III. A)23)  
 
33. úplatný pronájem NP Dolní nám. č. 34 -   přízemí - dříve garáž - 12, 00 m2 Klubu českých 
turistů dle důvodové zprávy bod III. B) 1)  
 
34. úplatný pronájem NP U ambulatoria č. 5 - dříve byt  - 49,60 m2 MUDr. Deutschovi a paní Evě  
Fleškové dle důvodové zprávy bod III. B) 2)   
 
35. zveřejnění úplatného pronájmu NP  Dolní nám. č. 38 - I patro - dříve kanceláře - 34, 28 m2 
obecně dle důvodové zprávy bod III. B) 3)  
 
36. úplatný pronájem NP Holečkova č. 9 - 1. NP - 49 m2 panu Jiřímu Krupičkovi dle důvodové zprávy 
bod III. B) 5)   
 
37. zveřejnění úplatného pronájmu objektu na pozemku parc. č. 1382 v k.ú. Olomouc - město 
předem určenému zájemci  JUNÁK 9. Středisko Jana Boska Olomouc (po nabytí nemovitosti do 
vlastnictví Města Olomouce) dle důvodové zprávy bod  III. B) 6)   
 
38. prodloužení provizoria v NP tř. Svobody č. 21 do 31. 5. 2000 - nájemce BAZO s. r. o. dle 
důvodové zprávy bod III. B) 11)  
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39. zveřejnění  úplatného pronájmu části střechy Nedvědova č. 1 předem určenému zájemci 
společnosti RadioMobil, a.s. dle důvodové zprávy bod III. B) 12)  
 
40. uzavření nájemní smlouvy  na objekt býv. cihelny   s pozemkem parc.  č. 1308 st. pl.  o 
výměře 1121 v k.ú. Slavonín  s panem Petrem Strakou dle důvodové zprávy bod IV. 2)  
 
41. uzavření nájemní smlouvy na objekt bývalé uhelny na části pozemku parc. č. 574 st. pl. o 
výměře 100 m2 v k.ú. Neředín  s panem Jaroslavem Melzrem - Nábytek Melzer do doby realizace 
reálného dělení nemovitostí, tj. do 30. 6. 2000 dle důvodové zprávy bod IV. 4)    
 
42. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 617 ost. pl. o výměře 1 m2 v k.ú. Svatý Kopeček 
manželům Vlastimilu a Aleně Skřičkovým dle důvodové zprávy bod IV. 9)   
 
43. úplatný pronájem části komunikace na pozemku parc. č. 5/20 ostatní komunikace, v k.ú. 
Olomouc  - Povel, o výměře 500 m2  panu Antonínu Hájkovi dle důvodové zprávy bod I. 16)   
 
44. zveřejnění úplatného pronájmu NP Peškova č. 1 - 378,5 m2 obecně dle důvodové zprávy bod 
II. 3)  
 
2. nevyhovuje žádosti  
1. společnosti Obchodní centrum, a.s. o úplatný pronájem části  pozemku parc. č. 116/5 ost. pl. o 
výměře 450 m2 v k.ú. Olomouc - město dle důvodové zprávy bod III. A) 2)  
 
2. firmy Plynomont s. r. o.  o úplatný pronájem části pozemku parc. č. 1929/1 ost. pl. o výměře 130 
m2 v k.ú. Holice dle důvodové zprávy bod III. A) 4)  
 
3. firmy Agra Chválkovice o úplatný pronájem pozemku parc. č. 1458/10 ost. pl. o výměře 4572 m2 
v k.ú. Chválkovice dle důvodové zprávy bod III. A) 16)  
 
4. firmy B&B, spol. s r. o. o úplatný pronájem části pozemku parc. č. 896 st. pl. o výměře 5 m2 a 
části parc. č. 590/3 ost. pl. o výměře 5 m2, vše v k.ú. Nová Ulice dle důvodové zprávy bod III. A)20)  
 
5. pana Karla Dvořáka a manželů Vojtěcha a Anežky Dvořákových o úplatný pronájem části pozemku 
parc. č. 715/8 ost. pl. o výměře 80 m2 v k.ú. Nové Sady dle důvodové zprávy bod III. A) 3)  
 
6. pana Otakara Svobody o úplatný pronájem pozemku parc. č. 111 zahrada o výměře 1002 m2 v 
k.ú. Lošov  dle důvodové zprávy bod III. A) 6)  
 
7. výrobního družstva Fotografia o souhlas s realizací stavebních úprav v NP Pekařská č. 11, 13 - 
123 m2 ve výši  125. 000,- Kč dle důvodové zprávy bod III. B) 10)  
 
8. Ing. Ladislava Veselého o  revokaci části usnesení RMO ze dne 2. 6. 1998, čís. spis. seznamu 
4, bod II. A) 5) ve věci výše  nájemného za pronájem pozemku parc. č. 186/3 role o výměře 1503 
m2 v k. ú. Nové Sady dle důvodové zprávy bod V. 2)  
 
9. pana Zdeňka Johna o revokaci části usnesení RMO ze dne 30. 6. 1998, čís. spis. seznamu 4, 
bod II. A) 5) ve věci výše nájemného za pronájem části pozemku parc. č. 79/4 ost. pl. o výměře 5 
m2 v k.ú. Olomouc - město dle důvodové zprávy bod V. 3)  
 
10. paní Hany Kloboučníkové o revokaci části usnesení RMO ze dne 14. 12. 1999 ve věci výše 
nájemného za pronájem NP MŠ Dělnická - přízemí - 124,52 m2 dle důvodové zprávy bod V. 4)  
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3. ukládá  
ukončit nájemní smlouvu  na část pozemku parc. č.1929/1 ost. pl. o výměře 130 m2 v k.ú. Holice s 
firmou Plynomont s. r. o. dle důvodové zprávy bod III. A) 4) 
T:  9.5.2000 
O: ved. odb. majetkoprávní  
 
4. ukládá  
udělit paní Janě Křepelkové jednorázový souhlas se vstupem na pozemek parc. č. 954/1 ost. pl. v 
k.ú. Hodolany za podmínky, že nebude porušen trávník dle důvodové zprávy bod III. A) 24) 
T:  9.5.2000 
O: ved. odb. majetkoprávní  
 
5. ukládá  
zveřejnit úplatný pronájem NP Pekařská č. 11 - dříve ateliér - 126 m2 dle důvodové zprávy bod III. 
B) 4) 
T:  9.5.2000 
O: ved. odb. majetkoprávní  
 
6. ukládá  
vypovědět nájemní smlouvu  na NP Barvířská č. 1 - ateliér - 33 dle důvodové zprávy bod IV. 5) 
m2 panu Pavlu Řezníčkovi.  
T:  9.5.2000 
O: řed. org. SDF MO  
 
7. ukládá  
zrealizovat dělení nemovitosti Barvířská č. 1 a následně předložit    doklady za provedené práce 
a další náklady spojené s reálným dělením nemovitosti dle důvodové zprávy bod IV. 5) 
T:  9.5.2000 
O: řed. org. SDF MO  
 
8. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit  
1. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na  objekt býv. cihelny s pozemkem parc.  č. 1308 st. 
pl.  o výměře 1121 v k.ú. Slavonín  s panem Petrem Strakou za kupní cenu ve výši 1. 000 000,- Kč 
navýšenou o úhradu daně z převodu nemovitostí a s tím, že řádná kupní smlouva bude uzavřena po 
kolaudaci stavby, nejpozději do 31. 12. 2001 dle důvodové zprávy bod IV. 2)  
 
2. odprodej objektu č.p. 912 s pozemkem parc. č. 884 st. pl. o výměře 521 m2 v k.ú. Olomouc -  
město MV ČR dle důvodové zprávy bod IV. 3)  
 
3. odprodej objektu bývalé uhelny na části pozemku parc. č. 574 st. pl. o výměře 100 m2 v k.ú. 
Neředín  panu Jaroslavu Melzerovi - Nábytek Melzer za kupní cenu dle znaleckého posudku dle 
důvodové zprávy bod IV. 4)   
 
4. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část objektu Barvířská č. 1 s panem Danem 
Kolibou za kupní cenu dle znaleckého posudku +  náklady spojené s reálným dělením objektu, s 
tím že  řádná kupní smlouva bude uzavřena po kolaudaci stavby dle důvodové zprávy bod IV. 5)   
 
5. vypuštění ze seznamu domů určených k ponechání v majetku města schválených ZMO dne 16. 3. 
2000 část objektu Barvířská č. 1 dle důvodové zprávy bod IV. 5)    
 
6. odprodej pozemku parc. č. 986 zahrada o výměře 117 m2 a parc. č. 987 zahrada o výměře 1210 
m2 v k. ú. Grygov firmě Peli s. r. o.  za  cenu  dle upravené  důvodové zprávy bod IV. 6)   - s tím , 
že cena bude uhrazena při podpisu  kupní smlouvy  
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7. odprodej pozemku parc. č. 165/6 ost. pl. o výměře 989 m2 v k.ú. Nové Sady firmě VTInterier za 
kupní cenu ve výši 214. 680,- Kč dle důvodové zprávy bod IV. 7)  
 
8. odprodej části pozemku parc. č. 661 ost. pl. o výměře 21 m2 v k.ú. Chomoutov panu Palánkovi 
za kupní cenu ve výši 11 618,- Kč dle důvodové zprávy bod IV. 8)  
 
9. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 617 ost. pl. o výměře 617 
ost. pl. o výměře 1 m2 v k.ú. Svatý Kopeček s manžely Vlastimilem a Alenou Skřičkovým při kupní 
ceně 640,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod IV. 9) 
 
9. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
1. žádosti o odprodej pozemků parc. č. 666/5 o výměře 3646 m2 a parc. č. 716 o výměře 537 m2, vše 
orná půda v k..ú. Holice panu Janu Drápalovi dle důvodové zprávy bod III. A) 15)  
 
2. žádosti pana Petra Děreše  o odprodej pozemku parc. č. 819 st. pl. o výměře 219 m2 v k.ú. 
Holice dle důvodové zprávy bod IV. 1)   
 
3. žádosti společnosti DGL, s. r. o. o revokaci části usnesení ZMO ze dne 6. 5. 1999 čís. spis. 
seznamu 7 bod 46 ve  věci výše kupní ceny  8. 000. 000,- Kč  za odprodej objektu  č. p. 80  s 
pozemkem parc. č. 105 zast. pl. o výměře 1 620   m 2 v k.ú. Klášterní Hradisko -  Sokolovská   č. 
4 (dříve dům "Družby) dle důvodové zprávy bod V. 5)   
 
10. souhlasí  
1. s odpočtem vložených  investic ve výši 86 911, 10 Kč z nájemného v NP Mošnerova č. 5 - 540 m2  
společnosti RL CORPUS, s. r. o. dle důvodové zprávy bod III. B) 7)  
 
2. se snížením nájemného v NP Dolní nám. č. 38 - prodejna oděvů 22, 5 m2 o 30 % po dobu  
opravy vstupního kamenného portálu a fasády objektu dle důvodové zprávy bod III. B) 8)  
 
3. s realizací stavebních úprav v NP Palackého č. 25 v maximální výši 462. 649,- Kč s tím, že 
záležitost úpravy výše nájemného a zohlednění vložených investic bude řešena až po předložení 
projektu dle důvodové zprávy bod III. B) 9)  
 
4. s realizací stavebních úprav v NP tř. Svobody č. 21 v maximální výši 278 958,- Kč s tím, že 
vložené investice budou po předložení  dokladů a jejich odsouhlasení Radou města Olomouce  
odpočteny z nájemného dle důvodové zprávy bod III. B) 11)   
 
5. se zveřejněním záměru prodeje částí pozemků parc. č. 1027/1 o výměře 30 m2, parc. č. 1029 
o výměře 50 m2, parc. č. 624/17 o výměře 1459 m2, parc. č. 1026 o výměře 338 m2, parc. č. 
832/4 o výměře 821 m2, parc. č. 624/18 o výměře 1882 m2 v k.ú. Hodolany Okresnímu úřadu 
Olomouc 
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
7 Majetkoprávní záležitosti - nájemní smlouva PÚO 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
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2. souhlasí  
s uzavřením nájemní smlouvy dle důvodové zprávy 
 
3. souhlasí  
se zveřejněním záměru prodej objektu Michalská 3 předem určenému zájemci PÚO 
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
8 Prodej domů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. revokuje  
část svého usnesení ze dne 8.2.2000 a schvaluje možnost kompenzace úroků z prodlení  ve výši 
435 tis.Kč formou  poskytování jazykových služeb pro město Olomouc dle  důvodové zprávy bod  1 
str.1 
 
2. bere na v ědomí  
předloženou zprávu o technickém stavu domu S.Krejčího 10 , Olomouc , Svatý Kopeček dle 
důvodové zprávy  bod 2 str. 1,2 
 
3. schvaluje  
možnost proinvestování druhé poloviny kupní ceny dle důvodové zprávy bod 3 str. 2 
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
9 Rozpočtové změny roku 2000 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
rozpočtové změny roku 2000 
 
2. schvaluje  
rozpočtové změny roku 2000 dle 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. 
 
 
10 Motoden dětí 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
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11 Propojení Jeremiášovy na Brněnskou 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
další postup v dané problematice dle varianty  B části 4. Závěry důvodové zprávy 
 
3. ukládá  
projednat varianty řešení Propojení Jeremiášovy na Brněnskou s příslušnými odbornými komisemi 
RMO a předložit jejich doporučení s návrhem dalšího postupu RMO 
T: 23.5.2000 
O: ved. odb. koncepce a rozvoje  
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
12 Zajištění přístupu na nemovitost - Hraniční 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
realizaci 2 parkovacích stání dle upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Ing. Látal, nám. prim. 
 
 
13 Příměstský rekreační les Svatý Kopeček 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
- pořízení studie příměstského lesa Svatý Kopeček  
- předání této studie Lesní správě Šternberk  
- zařazení jmenované investiční akce dle zpracované studie do registru investičních potřeb 
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
14 Zpráva o kontrole vytěženého materiálu tř. Míru 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá  
zástupcům RMO v představenstvu zajistit realizaci bodu II./2 odst. a), b), c)  důvodové zprávy 
T:  9.5.2000 
O: řed. DPMO a.s.  a zástupci RMO v p ředstavenstvu DPMO a.s.  
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3. ukládá  
ve spolupráci s DPMO, a.s. dořešit majetkový převod (prodej, dar)  z DPMO, a.s. na město 
Olomouc vytěžených dlažebních kostek z tř. Míru 
T:  9.5.2000 
O: Ing. Czmero, nám. prim.  
 
4. ukládá  
dokončit do 31.12.2000 předání pozemních komunikací na území města Olomouce v souladu s 
usnesením vlády ČR č. 455 ze dne 16.8.1995 a prováděcím pokynem Ministerstva dopravy ČR č.j. 
22758/1995-230 ze dne 25.10.1995 včetně určení hranic a vlastnických vztahů s ohledem na 
zajišťování a financování oprav, údržby a rekonstrukce v následném období  
T: leden 2001  
O: Ing. Czmero, nám. prim. a Bc. Ve čeř, tajemník ÚMO  
 
Předložil: Ing. Tesařík, primátor 
 
 
15 Zpráva o bytové výstavbě 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
 
 
16 Odvod výtěžku VHP - žádost 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
návrh na poskytnutí finančního příspěvku na konkrétní veřejně prospěšný účel 
 
3. ukládá  
zajistit převod financí dle důvodové zprávy 
T:  9.5.2000 
O: ved. odb. ekonomický  
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
 
 
17 Právní subjektivita základních škol 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. doporu čuje  
udělení právní subjektivity základním školám dle upravené důvodové zprávy 
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3. ukládá  
předložit zprávu na jednání  Zastupitelstva města Olomouce dne 15.6.2000 
O: PaedDr. Pilát, nám. prim.  
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
 
 
18 Pořízení ozvučovacího zařízení 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. zařazuje  
částku dle důvodové zprávy do soupisu nekrytých požadavků  
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
 
 
19 Státní podniky v likvidaci 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje  
způsob likvidace s.p. dle přílohy důvodové zprávy:  
s. p. Moravský stavební podnik, Olomouc "v likvidaci"  
s. p. OLTERM, Olomouc "v likvidaci"  
s. p. Kovo-dřevo, Olomouc "v likvidaci"  
s. p. Hanácké pekárny a cukrárny, Olomouc "v likvidaci" 
 
2. souhlasí  
s termíny ukončení likvidace, tak jak jsou uvedeny v důvodové zprávě 
 
3. žádá 
likvidátory výše uvedených státních podniků v likvidaci předložit Radě města Olomouce 
"Závěrečnou zprávu o stavu likvidace" dva měsíce před podáním návrhu na výmaz státního podniku 
z obchodního rejstříku 
O: likvidáto ři st.p.  
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
 
 
 
20 Program regenerace MPR - státní dotace pro rok 2000 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí  
s novým návrhem na alokaci státní dotace z Programu regenerace MPR a MPZ dle důvodové 
zprávy 
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3. ruší  
část 5 usnesení k bodu 25 jednání RMO ze dne 28.3.2000 
 
4. ukládá  
zajistit přípravu podkladů pro státní dotaci na akci "restaurování sousoší Nejsvětější Trojice" 
T: 25.4.2000 
O: ved. odb. investic  
 
Předložil: Ing.Bc. Procházka, člen rady města 
 
 
21 Rekonstrukce komunikací - menší akce 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
realizaci akcí dle upravené skupiny A/  v důvodové zprávě 
 
3. ukládá  
předložit návrh na rozpočtovou změnu k bodu 2 usnesení 
T: 25.4.2000 
O: ved. odb. investic  
 
4. ukládá  
předložit RMO materiál dle poznámky č. 6 důvodové zprávy 
T:  9.5.2000 
O: Ing. Látal, nám. prim.  
 
5. souhlasí  
se zařazením částky 78 tis. Kč do soupisu nekrytých požadavků na rozšíření projektové 
dokumentace Rooseveltova ulice - úsek od železničního přejezdu po ulici Polskou 
 
6. ukládá  
předložit posouzení požadavků KMČ v rámci přílohy č. 1 bodu II. 
T: 25.4.2000 
O: Ing. Látal, nám. prim.  
 
Předložil: Ing. Látal, nám. prim. 
 
 
22 Plynofikace Týneček - přípojky v ul. Šternberská 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
realizaci plynofikace ulice Šternberská dle upravené  varianty č. 3 
 
Předložil: Ing. Látal, nám. prim. 
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23 Plynofikace Týneček - ul. Švabinského 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
realizaci plynovodního řadu dle důvodové zprávy 
 
3. schvaluje  
organizační opatření dle upravené důvodové zprávy 
 
4. ukládá  
zrealizovat organizační opatření dle bodu 3 usnesení 
T: 25.4.2000 
O: Bc. Ve čeř, tajemník  
 
Předložil: Ing. Látal, nám. prim. 
 
 
24 Příspěvky v oblasti kultury 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
rozdělení příspěvků v oblasti kultury 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: 23.5.2000 
O: PaedDr. Pilát, nám. prim.  
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
 
 
 
25 Pilotní projekty Haná 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá  
předložit  RMO  aktualizovaný přehled projektů včetně finančních rozborů 
T:  9.5.2000 
O: Ing. Horák, nám. prim.  
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
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26 Lokality pro stánkový prodej 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá  
zajistit dopracování materiálu dle upravené důvodové zprávy 
T: 25.4.2000 
O: ved. odb. koncepce a rozvoje  
 
3. ukládá  
připravit návrh způsobu výběru subjektů na lokality dle upravené důvodové zprávy 
T: 25.4.2000 
O: ved. odb. koncepce a rozvoje  
 
Předložil: Ing.Bc. Procházka, člen rady města 
 
 
27 Mateřská škola Olomouc,  Nezvalova 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí  
s variantou č. 2 důvodové zprávy 
 
3. ukládá  
předložit zprávu na jednání RMO a následně na zasedání Zastupitelstva města Olomouce dne 
15.6.2000 
T: 23.5.2000 
O: PaedDr. Pilát, nám. prim.  
 
Předložil: PaedDr. Pilát a ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
28 Změna organizační struktury Úřadu města Olomouce a změna kompetencí 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje  
- v souladu s ust. § 45 odst.o) zákona č. 367/1990 Sb., o obcích, v platném znění:   
organizační změny v Úřadu města Olomouce dle upravené důvodové zprávy s účinností   
od 1. 5. 2000  
 
2. ukládá  
předložit návrh:  
- personálního řešení vedoucího odboru dopravy a odboru stavebního  
- kompetenčního řízení odboru dopravy 
T: 25.4.2000 
O: Bc. Ve čeř, tajemník  
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3. ukládá  
předložit návrh rozpočtových změn souvisejících s organizačními změnami 
T: 25.4.2000 
O: Bc. Ve čeř, tajemník ÚMO a Ing. Horák, nám. prim.  
 
4. ukládá  
přepracovat "Podpisový řád Města Olomouce" a "Organizační strukturu MO" 
T: 25.4.2000 
O: Bc. Ve čeř, tajemník  
 
Předložil: Bc. Večeř, tajemník 
 
 
29 Projekt " Minimalizace odpadů" - čtvrtletní zpráva 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
převzetí záštity Města Olomouce nad druhým ročníkem projektu 
 
3. jmenuje  
Mgr. Irenu Kubešovou, RNDr. Janu Matzenauerovou, Ing. Jana Krajňáka a Mgr. Michala Bartoše 
členy Rady projektu pro rok 2000 
 
4. ukládá  
čtvrtletně informovat Radu města Olomouce o průběhu a výstupech projektu 
T:  4.7.2000 
O: Mgr. Kubešová, členka rady m ěsta  
 
Předložil: Mgr. Kubešová, členka rady města 
 
 
30 Tržiště - kontrola 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
 
 
31 Změny v KMČ 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. jmenuje  
pana Vladimíra Vilímovského předsedou KMČ č. 18 Olomouc - západ 
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Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
 
 
32 Návrh na doplnění komisí a pracovních skupin RMO 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. souhlasí  
s doplněním komisí a pracovních skupin - místo MUDr. Raclavského - jsou nově jmenováni tito 
členové:  
- komise pro hospodářský rozvoj: Mgr. Miloslav Korhoň  
- pracovní skupina pro transformaci SDF MO: MUDr. Pavel Andrš  
- pracovní skupina pro Horní lán: MUDr. Pavel Andrš  
- pracovní skupina pro přednádraží: Ing. arch. Michal Giacintov  
 
Předložil: MUDr. Andrš, člen rady města 
 
 
33 Fond rozvoje bydlení 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
vyhlášení 9. kola poskytnutí úvěrů z Fondu rozvoje bydlení dle   důvodové zprávy 
 
3. schvaluje  
vyhlášení 5. kola poskytnutí úvěrů z Povodňového fondu oprav  bydlení dle  důvodové zprávy 
 
4. ukládá  
zveřejnění ve sdělovacích prostředcích, v Radničních listech, na Internetu 
T: 25.4.2000 
O: ved. odb. ekonomický  
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
 
 
34 Přenesení pravomoci primátora ( oddávající) 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje  
přenesení pravomoci primátora oddávat ( zák. č. 367/90), která mu přísluší dle zákona o rodině  
č. 91/1998 Sb. na tyto členy zastupitelstva:  
1.  Dagmar Maršálová  
     Černá cesta 18, Olomouc  
2.  MUDr. Pavel Andrš  
     V Kotlině 4, Olomouc 
 
2. ukládá  
zajistit proškolení nových oddávajících a nácvik obřadu na oddělení matriky 
T: 25.4.2000 
O: Bc. Ve čeř, tajemník  
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Předložil: Bc. Večeř, tajemník 
 
 
35 Přenesení pravomoci primátora 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. pověřuje  
s účinností k  11. 4. 2000  Ing. Pavla Horáka, náměstka primátora, podepisovat veřejné 
vyhlášky týkající se agendy ekonomického odboru ÚMO 
O: Ing. Horák, nám. prim.  
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
 
 
36 Změna v dopravní komisi RMO 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. odvolává  
MUDr. Vladislava Raclavského z dopravní komise RMO 
 
3. jmenuje  
MUDr. Pavla Andrše členem dopravní komise RMO 
 
Předložil: Ing. Látal, nám. prim. 
 
 
37 Oživení centra 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí  
se zněním vyhlášení grantu dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá  
zajistit zveřejnění dle důvodové zprávy 
T: 25.4.2000 
O: ved. odb. vn ějších vztah ů a informací  
 
Předložil: p. Petřík, člen rady města 
 
 
38 Nákup přívěsu na odvoz dříví 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
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2. schvaluje  
návrh SLMO, na nákup přívěsu na odvoz dříví dle výsledků vyhlášené veřejné soutěže a na 
prodej přívěsu DAV 12 dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
39 Rekonstrukce ulice Mlýnská 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. revokuje  
bod 27 usnesení RMO ze dne 14.3.2000  "Rekonstrukce ulice Mlýnská", ve smyslu předložené 
důvodové zprávy  
 
3. schvaluje  
navýšení původní smluvní ceny 335.790,-- Kč za stavbu "Adaptace bývalého mlýna na kanceláře - B/ 
inženýrské sítě, část veřejná kanalizační stoka" o částku 205.570,-- Kč 
 
4. souhlasí  
se zařazením částky 205.570,-- Kč do seznamu nekrytých požadavků 
 
Předložil: Ing. Látal, nám. prim. 
 
 
40 Různé - parkovací karty VHS a.s. 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. souhlasí  
s přidělením bezplatné parkovací karty pro VHS a.s. 
 
2. ukládá  
požádat MPO o vydání povolení k vjezdu do pěší zóny pro VHS a.s. 
T: 25.4.2000 
O: Ing. Tesa řík, primátor  
 
Předložil: Ing.Bc. Procházka, člen rady města 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Martin Tesa řík   Ing. Pavel Horák  
primátor m ěsta Olomouce    nám ěstek primátora 


