
 USNESENÍ 
 
 z 36. schůze Rady města Olomouce, konané dne 25.4.2000 
 
1 Řešení přednádražního prostoru 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá  
postupovat dle upraveného bodu 3. - Závěry důvodové zprávy  
T: ihned  
O: Ing. Czmero, nám. prim.  
 
3. ukládá  
předložit výsledné řešení na jednání RMO 
T: 23.5.2000 
O: Ing. Czmero, nám. prim.  
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
2 Horní náměstí - variantní řešení dopravy 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá  
jednat s projektanty rekonstrukce Horního náměstí o změně projektu ve věci umístění a počtu 
parkovacích stání dle varianty 4 kapitoly 4. upravené důvodové zprávy 
T: 23.5.2000 
O: ved. odb. koncepce a rozvoje a investic  
 
3. ukládá  
ihned vzít zpět dodatek projektové dokumentace - část dopravní řešení - z řízení u stavebního 
odboru 
T:  9.5.2000 
O: ved. odb. investic  
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
3 Kontrola usnesení 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
informace o plnění usnesení k termínu 25.4.2000 
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2. prodlužuje  
termíny plnění dle upravené důvodové zprávy 
 
3. vypouští ze sledování  
bod 25, část 5, ze dne 28.3.2000 týkající se Programu regenerace MPR Olomouc pro rok 2000 
 
Předložil: Ing. Tesařík, primátor 
 
 
4 Kontrola usnesení - příspěvky v oblasti kultury 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
upravené rozdělení příspěvků v oblasti kultury 
 
3. ukládá  
uzavřít upravenou smlouvu dle důvodové zprávy 
T: 23.5.2000 
O: PaedDr. Pilát, nám. prim.  
 
Předložil: p. Petřík, člen rady města 
 
 
5 Majetkoprávní záležitosti + dodatek 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje  
1. úplatný pronájem části komunikace na pozemku parc. č. 938 ostatní komunikace, v k.ú. Olomouc -
Hodolany o výměře 0,6m2 panu Jiřímu Kunetovi dle důvodové zprávy bod I. 1)  
 
2. úplatný pronájem části komunikace na pozemku parc. č. 806/1 ostatní komunikace, v k.ú. 
Olomouc -Hodolany o výměře 6m2  pro paní Gabrielu Riflerovou dle důvodové zprávy bod I. 2)  
 
3. schvaluje úplatný pronájem části komunikace na pozemku parc. č. 146 ostatní komunikace, v k.ú. 
Olomouc - město, o výměře 27 m2 pro firmu  Bertoldi,s. r. o. dle důvodové zprávy bod I. 3)  
 
4. úplatný pronájem části komunikace na pozemku parc. č. 413/2 ost. pl. o výměře 24 m2 v k.ú. 
Hodolany panu Jaroslavu Valouchovi dle důvodové zprávy bod I. 4)   
 
5. úplatný pronájem části komunikace na pozemku parc. č. 279 ost. pl. o výměře 15 m2 v k.ú.  
Lazce panu Juraji Kulíkovi dle důvodové zprávy bod I. 5)    
 
6. úplatný pronájem části komunikace na pozemku parc. č. 5/8 ost. pl. o výměře 15 m2 v k.ú. Nové 
Sady panu Miroslavu Letochovi dle důvodové zprávy bod I. 6)   
 
7. úplatný pronájem části komunikace na pozemku parc. č. 75/135 ostatní plocha, v k.ú. Olomouc 
- město, o výměře 88,5 m2  panu Václavovi Vlčkovi, Werichova 19, Olomouc dle důvodové zprávy 
bod I. 7)  
 



 

  3 

8. úplatný pronájem části komunikace na pozemku parc. č. 116/34 ostatní komunikace, v k.ú. 
Olomouc - město, o výměře 43,8 m2  paní Janě Maruškové,  ul. Úzká 2, 772 00 Olomouc dle 
důvodové zprávy bod I. 8).  
 
9. změnu usnesení RMO ze dne 25. 1. 2000, čís. spis. seznamu 4, bod II. A) 3) ve věci rozsahu 
úplatného pronájmu  části komunikace na pozemku parc. č. 116/2 ost. pl.  v k.ú. Olomouc - město 
panu Zdeňku Matějovi s tím, že nájemní smlouva bude uzavřena na část komunikace parc. č. 116/2 
ost. pl. o výměře 62 m2  v k.ú. Olomouc - město dle důvodové zprávy bod I. 10)  
 
10. zveřejnění odprodeje pozemku parc. č. 710/3 ost. pl. o výměře 5 336 m2 v k.ú. Hodolany 
předem určenému zájemci společnosti Jacobo Europe dle důvodové zprávy bod II.. 1)  
 
11. zveřejnění  úplatného pronájmu části pozemku parc. č. (192/21)  a části parc. č. (207/1), vše 
v k.ú. Hodolany  předem určenému zájemci firmě AGRA - Chválkovice spol. s r. o. bez zpětné 
úhrady nájemného dle důvodové zprávy bod II. 2)   
 
12. schvaluje zveřejnění úplatného pronájmu parkovacích stání v DPS Peškova č. 1 předem 
určeným zájemcům manželům Janě a Zdeňkovi Vlkošovým a panu Milanu  Jedličkovi dle důvodové 
zprávy bod II. 3)   
 
13. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 364/9, zahrada, k.ú. Nová Ulice o 
výměře 122 m2 předem určenému zájemci panu Jiřímu Lidmanskému dle důvodové zprávy  
bod II. 4)  
 
14. zúžení předmětu nájmu v NP I. P. Pavlova č. 69 o místnost 15 m2 pro pana Tomáše Fryblíka 
dle důvodové zprávy bod II. 5)  
 
15. zveřejnění úplatného pronájmu NP I. P. Pavlova č. 69 - 15 m2 předem určenému zájemci panu 
Vlastimilu Dajčarovi dle důvodové zprávy bod II. 5)  
 
16. bezúplatné zřízení  věcného břemene obsahujícího právo uložení vodovodního a kanalizačního 
řadu na pozemcích parc. č. 755/12 ve vlastnictví Ing. Miloše Vychodila, parc. č. 755/20 ve vlastnictví 
Ing. Pavla Malínka, parc. č. 755/19 ve vlastnictví manželů Pavla a Martiny Pospíšilových, parc. č. 
755/13 ve vlastnictví manželů Lubomíra a Jarmily Čapkových, vše orná půda v k.ú. Chomoutov ve 
prospěch Města Olomouce dle důvodové zprávy bod III. A) 1)    
 
17. doplnění části usnesení RMO ze dne 23. 3. 1999, čís. spis. seznamu 4, bod II. A) 1) ve věci výše 
nájemného za úplatný pronájem části pozemku parc. č. 451/17 ost. pl. o výměře 15,6 m2 v k. ú. 
Povel Mgr. Ivetě Žouželkové s tím, že do konce roku 2000 bude placeno nájemné za část pozemku 
parc. č. 451/17 ost. pl. o výměře 5,6 m2 dle důvodové zprávy bod III. A) 2)     
 
18. uzavření dohody o dočasném užívání části pozemku parc. č. 22/2 ost. pl. o výměře 6997 m2 v 
k.ú. Klášterní Hradisko s panem Zdeňkem Mazalem dle důvodové zprávy bod III. A) 3)  
 
19. úplatný pronájem části pozemku parc.č. 88/1 ost.pl. o výměře 700 m2 v      k.ú. Svatý Kopeček 
firmě Jacobo Europe, s. r.o. dle důvodové zprávy bod III. A) 7)  
 
20. úplatný pronájem NP Wellnerova č. 8 - 77, 06 m2 Ing. Milanu Indrovi dle důvodové zprávy bod 
III. B) 1)      
 
21. úplatný pronájem NP Na Vozovce č. 38 - 8 m2 panu Jaroslavu Otáhalovi s tím, že prostor bude 
součástí NS na byt dle důvodové zprávy bod III. B) 2)  
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22. úplatný pronájem NP Wanklova č. 12 -  32, 24 m2 panu Jaromíru Mičkovi dle důvodové zprávy 
bod III. B) 3)  
 
23. prodloužení nájemních smluv v NP Sušilovo nám. č. 1 do 31. 12. 2000 dle důvodové zprávy bod 
III. B) 8)  
 
24. úplatný pronájem domu č. p. 466 s pozemkem parc. č. 1102 st. pl. o výměře 152 m2, objekt bez č. 
p. s pozemkem parc. č. 1308 zast. pl. O výměře 631 m2, pozemek parc. č. 101/2 ost. pl. o výměře 277 
m2, 101/3 ost. pl. o výměře 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)  TJ LOKOMOTIVA s tím, že Město Olomouc 
odstoupí od smlouvy při nedodržení harmonogramu prací do r. 2001 dle důvodové zprávy bod V. 8)  
 
25. úplatný pronájem části komunikace na pozemku parc. č. 116/6 ostatní komunikace, v k.ú.,   
Olomouc -  město o výměře maximálně 24,5 m2  panu Milanu Šišmovi za podmínkyzachování  min. 
volné šířky komunikace 4 m dle důvodové zprávy bod I. 11) dodatku  
 
2. nevyhovuje žádosti  
1. sdružení SANANIM o úplatný pronájem NP Wellnerova č. 8 - 77, 06 m2 dle důvodové zprávy bod 
III. B) 1).  
 
2. společnosti MARKET LINE, a.s. o revokaci části usnesení rady města ze dne 7. 9. 1999 čís. 
spis. seznamu 4 bod II. B) 19 ve věci nevyhovění žádosti o odpočet vložených investic ve výši 
310. 500,- Kč z nájemného dle důvodové zprávy bod III. B) 5)  
 
3. společnosti ŽS REAL, a.s. o změnu subjektu na straně nájemce v NP Horní nám.č . 5 - 143 m2 
dle důvodové zprávy bod III. B) 9)  
 
4. MUDr. Ivana Foltýna o revokaci usnesení RMO ze dne 14. 3. 2000, čís. spis. seznamu 4, bod III. 
10)  ve věci doporučení zastupitelstvu města nevyhovět žádosti  o odprodej části pozemku parc. č. 
275 ost. pl. o výměře 96 m2 v k. ú. Nová Ulice dle důvodové zprávy bod V. 2)  
 
5. manželů Chmelíčkových o revokaci usnesení RMO ze dne 14. 3. 2000, čís. spis. seznamu 4, bod 
II. A) 12) ve věci nevyhovění žádosti manželů Růženy a Antonína Chmelíčkových o úplatný 
pronájem části  pozemku parc. č. 57/10 zahrada o výměře 270 m2 v k.ú. Klášterní  Hradisko dle 
důvodové zprávy bod V. 3)  
 
6. pana Krče o revokaci části usnesení RMO ze dne 14. 3. 2000 čís. spis. seznamu 4 bod II. B) 
17 ve věci výše  nájemného za pronájem NP Foerstrova č. 17 dle důvodové zprávy bod V. 5) 
 
3. revokuje  
1. část svého usnesení ze dne 11. 4. 2000, čís. spis. seznamu 4, bod I. 11) ve věci doby a rozsahu  
úplatného pronájmu části komunikace na pozemku parc. č. 116/2 ostatní komunikace, v k.ú.Olomouc 
– město  GALERII CAESAR a schvaluje úplatný pronájem části komunikace na pozemku parc. č. 
116/2 ost. pl. o výměře 182 m2 od 27. 4. 2000 do 30. 9. 2000 dle důvodové zprávy bod I. 9)  
 
2. usnesení rady města ze dne 25. 1. 2000 čís. spis. seznamu 4. 2. ve věci účasti Města Olomouce 
na veřejné dražbě na pozemky parc. č.  319/9 ost. pl. o výměře 6 545 m2, parc. č. 319/7 ost. pl. o 
výměře 3 536 m2 a parc. č. 324 ost. pl. o výměře 3 631 m2, vše v k.ú. Holice dle důvodové zprávy 
bod V. 6) 
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4. souhlasí  
1. se zřízením ochranného  remízu na částech pozemků parc. č. 1790 pastvina a část 
pozemku parc. č. 1792 ost. pl.  o celkové výměře 5 329 m2, vše v k.ú. Lošov za podmínky , že 
žadatel zřídí remíz vlastním nákladem a výsledné kultury se stanou majetkem Města Olomouce dle 
důvodové zprávy bod III. A) 4)  
   
2. s rozšířením restaurační plochy NP Janského č. 8 -  pivnice Radegast - na části pozemku parc. č. 
636/1 st. pl. o výměře 22, 4 m2 v k.ú. Povel pro  pana Jindřicha Kolovratníka dle důvodové zprávy 
bod III. A) 6)  
 
3. se záměrem realizace rekonstrukce fasády domu Riegrova č. 24 nájemcem NP s tím, že po 
předložení příslušných dokladů a jejich odsouhlasení  radou města budou vložené investice 
odpočteny z nájemného a za podmínky, že výběrové řízení proběhne za účasti SDF MO dle 
důvodové zprávy bod III. B) 5)  
 
4. s podnájmem v NP tř. Svobody č. 32 pro paní Věru Blaťákovou- dámské kadeřnictví - 30, 45 m2, 
paní  Lenku Křístkovou - pánské holičství - 13, 60  m2, paní  Andreu Fialová - kosmetika - 14, 70 
m2 a paní  Danuši Vašečkové - pedikúra - 13, 40 m2 dle důvodové zprávy bod III. B) 6)  
 
5. s rozšířením sortimentu prodeje pro podnájemce v  NP I. P. Pavlova č. 69- 108, 40 m2 pana 
Jaromír Zdařila o prodej autokosmetiky  dle důvodové zprávy bod III. B) 10)  
 
6. s rozšířením účelu nájmu v NP I. P. Pavlova č. 69 - 185 m2 o provoz loterní služby on-line 
terminálu a.s. Eurolotto dle důvodové zprávy bod III. B) 11)  
 
7. s rozšířením účelu nájmu v NP Litovelská č. 1 - 53 m2 o provoz loterní služby on-line terminálu 
a.s. Eurolotto dle důvodové zprávy bod III. B) 12)  
 
8. aby podmínka výběrového řízení  na pronájem s následným odprodejem pozemků parc. č. 436 st. 
pl. o výměře 572 m2, 443 ost. pl. o   výměře 124 
m2, 444 st. pl.  o výměře 23 m2 a 445 ost. pl. o výměře 139 m2, vše v k.ú. Olomouc -   město, obec 
Olomouc, lokalita "Uhelná -  Mlýnská" provizorní zprovoznění - zprůchodnění tzv. požární  
uličky, včetně oprav vadné kanalizace byla naplněna  finančním příspěvkem společnosti REAL 
ATLANTA, a. s. ve výši 120 000,- Kč dle důvodové zprávy bod V. 7)  
 
9. se změnou účelu nájmu v NP Horní nám. č. 5 - 77,10 m2 společnosti AARON TRADE s.  r. o. dle 
důvodové zprávy bod III. B) 4) 
 
5. ukládá  
ukončit nájemní vztah v NP Dolní nám. č. 1 - 332, 09 m2 se  společností INTERBURO s. r. o. dle 
důvodové zprávy bod III. B) 7) 
T: 23.5.2000 
O: ved. odb. majetkoprávní  
 
6. ukládá  
ukončit nájemní smlouvu na část pozemku parc. č. 449/11 zahrada o výměře 147 m2 v k.ú. Nová 
Ulice s panem Jindřichem Skládalem dle důvodové zprávy bod V. 4) 
T:  9.5.2000 
O: řed. org. SDF MO  
 
 
 



 

  6 

7. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit  
1. splátkový kalendář kupní ceny za část pozemku parc. č. 150/12 ost. pl. o výměře 62 m2 a část 
parc. č.  599/1 ost.pl o výměře 10 m2, vše v k.ú. Neředín manželům Ing. Bohuslavu a Růženě Fojtů s 
tím, že polovinu kupní ceny, tj. 33. 297,- Kč zaplatí ihned a zbývající část do konce listopadu 2000 
dle důvodové zprávy bod IV. 1)    
 
2. odklad splátky kupní ceny části pozemku parc. č. 647 st. pl. o výměře 35 m2 v k.ú. Nové Sady 
paní Mgr. Hoppové s tím, že kupní cena bude uhrazena nejpozději do konce června 2000 dle 
důvodové zprávy bod IV. 4)   
 
3. směnu pozemků parc. č. 498 orná půda o výměře 1 315 m2, parc. č. 501/25 orná půda o výměře 26 
m2, parc. č. 501/26 orná půda o výměře 706 m2, parc. č. 500/13 orná půda o výměře 4 127 m2, parc. 
č. 501/27 ost. pl. o výměře 438 m2, parc. č. 501/29 ost. pl. o výměře 47 m2, parc. č. 501/33 ost. pl. o 
výměře 48 m2, parc. č. 499/2 ost. pl. o výměře 135 m2 , parc. č. 499/3 ost. pl. o výměře 24 m2, parc. 
č. 596/1 ost. pl. o výměře 2 106 m2 a parc. č. 596/8 ost. pl. o výměře 25 m2, vše  v k.ú. Bystrovany, 
vše ve vlastnictví Obce Bystrovany za pozemky parc. č. 492/37 orná půda o výměře 464 m2, parc. č. 
482/52 orná půda o výměře 3 224 m2, parc. č. 492/69 orná půda o výměře 1 747 m2 a parc. č. 467/73 
orná půda o výměře 1993 m2, vše v k.ú. Bystrovany , vše ve vlastnictví Města Olomouce dle 
důvodové zprávy bod IV. 5)  
 
4. odprodej části pozemku parc. č. 176 ost. pl. o výměře 12 m2 v k.ú. Topolany panu Zdeňku 
Lakomému za kupní cenu ve výši  10. 280,- Kč dle důvodové zprávy bod IV. 7) 
 
8. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
1. žádosti paní Jany Khyrové a pana Stanislava Šindlera o výkup pozemků parc. č. 276/26 a 276/27, 
vše ost. pl. v k.ú. Nové Sady do vlastnictví Města Olomouce dle důvodové zprávy bod IV. 2)  
 
2. žádosti pana Antonína Pernici o směnu pozemků parc. č. 443/5 o výměře 1680 m2 a parc. č. 
443/6 o výměře 362 m2, vše orná půda v k. ú. Povel ve vlastnictví pana Antonína Pernici za 
pozemek parc. č. 451/1 ost. pl. o výměře 1929 m2 v k.ú. Povel ve vlastnictví Města Olomouce dle 
důvodové zprávy bod IV. 3)  
 
3. žádosti pana Oldřicha Šmoldase o revokaci části usnesení ZMO ze dne 16. 12. 1999, čís. spis. 
seznamu 3a, bod 55 ve věci výše kupní ceny za odprodej části pozemku parc. č. 105/60 ost.pl. o 
výměře 136 m2 v k.ú. Lazce dle důvodové zprávy bod V. 1)  
 
9. bere na v ědomí  
výsledek obálkového způsobu výběru kupujícího rozestavěné stavby Werichova s pozemkem parc. 
č. 927 st. pl. o výměře 964 m 2 v k.ú. Nové Sady dle důvodové zprávy bod IV. 6) 
 
10. ukládá  
předložit RMO návrh metodického řešení pronájmů a prodejů zahrádek 
T:  9.5.2000 
O: Ing. Czmero, nám. prim.  
 
11. ukládá  
jednat s dalšími subjekty o možném spolufinancování akce dle důvodové zprávy bod V. 7) 
T:  9.5.2000 
O: Ing. Látal, nám. prim.  
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12. ukládá  
ukončit nájemní smlouvu v NP Horní náměstí 5 - 143 m2 s tím, že záměr města Olomouce 
pronajmout předmětný NP bude poté zveřejněn obecně 
T:  9.5.2000 
O: řed. org. SDF MO  
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
6 ZOO Olomouc - prodej 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
prodej dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
7 Majetkoprávní záležitosti - Metropolitní datová síť v Olomouci 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
8 Podmínky pro investory v lokalitě J. V. Pavelky 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
vytvoření podmínek pro investora v lokalitě J.V. Pavelky dle upravené důvodové zprávy body 1-3 
 
3. ukládá  
zajistit řešení problematiky dle upravené důvodové zprávy 
T: 23.5.2000 
O: Ing. Czmero, nám. prim.  
 
Předložil: Ing. Horák a Ing. Czmero, nám. prim. 
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9 Prodej domů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje  
 1. uzavření věcného břemene práva chůze a jízdy přes pozemek parcela číslo 510/1 ost.pl. v  
     k.ú.Nové Sady dle důvodové  zprávy bod 1 str.1  
 2. odklad úhrady I.poloviny kupní ceny o dva měsíce dle důvodové zprávy bod 5 str.2  
 3. možnost proinvestování II.poloviny kupní ceny před podpisem kupní smlouvy dle   
     důvodové zprávy bod 6 str.2  
 4. odklad úhrady I.poloviny kupní ceny o dva měsíce dle důvodové zprávy bod 12 str.6  
 5. odklad úhrady první poloviny  kupní ceny dle důvodové zprávy bod 13 str.6  
 6. zařazení paní Dufkové do dražby dle důvodové zprávy bod 18 str.8  
 7. uznání faktur dle důvodové zprávy bod 19 str.9  
 8. odklad splátek z důvodu sloučení investic dle důvodové zprávy bod 20 str.9  
9. odklad splátek dle důvodové zprávy bod 21 str.9  
10 úhradu společných nákladů dle důvodové zprávy bod 22 str.10  
11.vrácení II.poloviny kupní ceny dle důvodové zprávy bod 23 str.10  
12.možnost proinvestování II.poloviny kupní ceny před podpisem smlouvy dle důvodové zprávy  
     bod 25 str.11 
 
2. nevyhovuje  
1. žádosti dle důvodové zprávy bod 24 str.10 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat  
1. část svého usnesení ze dne 6.5.1999 a schválit nové kupní ceny dle důvodové  
    zprávy bod 2 str.1  
2. část svého usnesení ze dne 6.5.1999 a schválit nové kupní ceny dle důvodové  
    zprávy bod 3 str.1  
3. část svého usnesení ze dne 29.10.1998 a schválit prodej NP jako společnou část domu  
    dle důvodové zprávy bod 4 str.2  
4. část svého usnesení ze dne 16.12.1999 a schválit prodej domu formou veřejné dražby dle  
    upravené důvodové zprávy bod 7str. 3 
 
4. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit  
1. prodej domu Dolní nám.36 dle důvodové zprávy bod 8 str.4  
2. prodej domu Dolní nám.21 dle důvodové zprávy bod 9 str. 4,5  
3. prodej domu Wellnerova 15 dle důvodové zprávy bod 10 str.5,6  
4. prodej pozemku parc.č. 470 st.pl. v k.ú.Olomouc-město dle důvodové zprávy bod 11 str.6  
5. možnost proinvestování celé druhé poloviny kupní ceny dle důvodové zprávy bod 26 str.11  
6. možnost proinvestování celé druhé poloviny kupní ceny dle důvodové zprávy bod 27 str.11 
 
5. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
1. žádosti manželů Gajových dle důvodové zprávy bod 14 str.7  
2. žádosti nájemníků domu Dukelská 11 dle důvodové zprávy bod 15 str.7  
3. žádosti Mgr. Rokytové dle důvodové zprávy bod 16 str.7  
4. žádosti manželů Jurníkových dle důvodové zprávy bod 17 str.7 
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
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10 Rozpočtové změny roku 2000 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
rozpočtové změny roku 2000 dle předložené 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 
T: nejbližší zasedání ZMO  
O: Ing. Horák, nám. prim.  
 
4. ukládá  
předložit RMO informaci o prodeji akcií SME 
T:  9.5.2000 
O: Ing. Horák, nám. prim.  
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
 
 
11 Rozpočtové změny roku 2000 vyplývající ze schválené změny organizační 
 struktury ÚMO 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
rozpočtové změny roku 2000 dle předložené důvodové zprávy  
 
2. schvaluje  
rozpočtové změny roku 2000 dle předložené důvodové zprávy 
 
3. ukládá  
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku 2000 
T: nejbližší zasedání ZMO  
O: Ing. Horák, nám. prim.  
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
 
 
12 Technicko - ekonomická studie zvýšení kapacity koryta řeky Moravy v 
 Olomouci, II. etapa - návrh řešení 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
obsah důvodové zprávy 
 
Předložil: Ing. Látal, nám. prim. 
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13 Žádost o zařazení do soupisu nekrytých požadavků 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
žádost majetkoprávního odboru o zařazení do soupisu nekrytých požadavků dle důvodové zprávy 
 
2. souhlasí  
se zařazením požadavku majetkoprávního odboru do soupisu nekrytých požadavků dle důvodové 
zprávy  
 
3. schvaluje  
krytí požadavku majetkoprávního odboru z rezervy  k dispozici 
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
14 Žádost o zařazení do soupisu nekrytých požadavků 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
zařazení částky na úhradu koberců dle upravené  důvodové zprávy do soupisu nekrytých 
požadavků 
 
Předložil: Ing. Tesařík, primátor 
 
 
15 Přefinancování úvěru 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. souhlasí  
s rozdělením přefinancování stávajícího úvěru u IPB, a.s.  
 
2. ukládá  
jednat o dočerpání zbývající části úvěrového rámce 
T: 23.5.2000 
O: Ing. Horák, nám. prim.  
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
 
 
16 IDOS - Smlouvy s dopravci 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
návrh smlouvy s dopravcem ČSAD BUS Ostrava, a.s. 
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3. schvaluje  
upravený návrh smlouvy s dopravcem DPMO, a.s. 
 
4. ukládá  
podepsat schválené smlouvy s dopravci DPMO, a.s. a ČSAD BUS Ostrava, a.s. 
T:  9.5.2000 
O: Ing. Tesa řík, primátor  
 
Předložil: Ing. Látal, nám. prim. 
 
 
17 IDOS - Noční doprava 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
změnu v organizaci noční dopravy v Olomouci dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Ing. Látal, nám. prim. 
 
 
18 IDOS - Návrh změn jízdních řádů k 28.5.2000 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí  
s návrhem rámcových úprav jízdních řádů dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá  
ihned zajistit v rámci nových jízdních řádů informaci o službách IKTS  
T:  9.5.2000 
O: zástupci RMO v p ředst. DPMO a.s.  
 
Předložil: Ing. Látal, nám. prim. 
 
 
19 IDOS - bezplatné jízdenky - MPO 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
variantu č. 3 doplněné důvodové zprávy 
 
Předložil: Ing. Látal, nám. prim. 
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20 Jednání jediného akcionáře TSMO, a.s. - schválení roční účetní závěrky  za 
 rok 1999 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá  
vydat rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o schválení roční 
účetní závěrky a.s. Technické služby města Olomouce za rok 1999 
T:  9.5.2000 
O: Ing. Tesa řík, primátor  
 
3. ukládá  
vydat rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o odvolání Ing. Miloše 
Vychodila z funkce člena představenstva TSMO, a.s. na základě jeho odstoupení z této funkce 
T:  9.5.2000 
O: Ing. Tesa řík, primátor  
 
4. ukládá  
zpracovat a RMO předložit materiál o dalším rozvoji a.s. 
T: 26.9.2000 
O: zástupci m ěsta v p ředst. TSO a.s.  
 
Předložil: p. Petřík, člen rady města 
 
 
21 Využití areálu Olomouc - Chválkovice 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí  
se zadáním objednávky na posudek efektivnosti možného využití rozestavěné investice v areálu 
Olomouc - Chválkovice 
 
3. schvaluje  
pokrytí částky dle důvodové zprávy z rezervy rozpočtu odboru investic - projektová dokumentace 
 
4. ukládá  
předložit RMO  návrh na využití rozestavěné investice v areálu Olomouc - Chválkovice 
T: 24.10.2000 
O: PaedDr. Pilát, nám. prim.  
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
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22 Lokality pro stánkový prodej - dopracování 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
lokality pro stánkový prodej a prodej grilovaných kuřat dle dopracovaného materiálu 
 
3. ukládá  
postupovat dle dopracovaného materiálu 
T: průběžně 
O: ved. odb. stavebního  
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
23 Křižovatka Holice - Přerovská 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
zařadit investiční akci "SSZ Přerovská x Hamerská" do soupisu nekrytých požadavků 
 
3. ukládá  
pořídit projektovou dokumentaci na investiční akci "SSZ Přerovská x Hamerská" 
T:  8.8.2000 
O: ved. odb. investic  
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
24 Veřejné zakázky 1999 - příspěvkové organizace 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá  
zajistit právní výklad uplatnění zákona 199/94 Sb. ve věci zadávání veřejných zakázek u 
příspěvkových organizací 
T: 23.5.2000 
O: Bc. Ve čeř, tajemník  
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
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25 Veřejné zakázky 1999 - odbory ÚMO 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá  
prověřit položky dle důvodové zprávy z pohledu uplatnění zákona 199/94 Sb. 
T: 23.5.2000 
O: ved. odb. kontroly  
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
 
 
26 Výsledky hospodaření města Olomouce za rok 1999 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu, týkající se výsledku hospodaření města Olomouce za rok 1999 
 
2. ukládá  
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce s výsledky hospodaření města Olomouce za rok 1999 
T: nejbližší zasedání ZMO  
O: Ing. Horák, nám. prim.  
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit  
a) výsledky hospodaření města Olomouce za rok 1999  
b) finanční vypořádání se státním rozpočtem za rok 1999  
c) výrok auditora podle auditorské zprávy 
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
 
 
27 Lotos - žádost o výmaz s. p. v likvidaci 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje  
návrh na provedení zápisu výmazu LOTOS Olomouc, státní podnik "v likvidaci" 
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
 
 
28 Rozpracovanost investičních akcí roku 2000 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
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2. ukládá  
předkládat informaci o plnění plánu investic včetně návrhu rozpočtových změn 
T: čtvrtletn ě 
O: Ing. Látal, nám. prim.  
 
Předložil: Ing. Látal, nám. prim. 
 
 
29 Rekonstrukce komunikací - požadavky KMČ 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
rozšíření seznamu akcí, schváleného na RMO 11.4.2000, o akci uvedenou ve skupině A a B 1  
této důvodové zprávy 
 
3. ukládá  
předložit návrh na rozpočtovou změnu 
T:  9.5.2000 
O: ved. odb. investic  
 
Předložil: Ing. Látal, nám. prim. 
 
 
30 Rekonstrukce komunikací - Holice, ul. U Cukrovaru 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
úpravu komunikace dle varianty č. 1 upravené důvodové zprávy 
 
3. schvaluje  
rozšíření seznamu akcí schválených RMO 11.4.2000 o akci uvedenou v upravené variantě 1 
důvodové zprávy 
 
Předložil: Ing. Tesařík, primátor 
 
 
31 Zastávky MHD 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
seznam zastávek MHD, navržených na projektování a realizaci v roce 2000 dle upravené 
důvodové zprávy 
 



 

  16 

Předložil: Ing. Látal, nám. prim. 
 
 
32 Zastávky MHD 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
vybudování přístřešků na zastávkách Chomoutov - křižovatka a Frajtovo náměstí v rámci 
rekonstrukce těchto zastávek 
O: ved. odb. investic  
 
3. schvaluje  
vybudování přístřešku na zastávce Řepčín nemocnice 
 
Předložil: Ing. Látal, nám. prim. 
 
 
33 Horní nám. - postup prací 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
zprávu o stavu prací na akci "Úpravy veřejných ploch Horního náměstí v Olomouci" 
 
2. ukládá  
ve spolupráci s majetkoprávním odborem vypracovat návrh nového katastrálního rozdělení parcel, 
na kterých stojí národní kulturní památky ve smyslu maximálního snížení těchto ploch 
T:  9.5.2000 
O: ved. odb. koncepce a rozvoje a majetkoprávní  
 
Předložil: Ing. Látal, nám. prim. 
 
 
34 Inženýrské sítě Lošov 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
postup při realizaci plynofikace  v městské části Lošov dle závěrů důvodové zprávy 
 
3. ukládá  
zařadit zpracování příslušné PD na plynofikaci do návrhu investičních akcí na rok 2001 
O: Ing. Látal, nám. prim.  
 
Předložil: Ing. Látal, nám. prim. 
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35 Prezentační technika 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
rozpočtovou změnu dle důvodové zprávy 
 
3. zařazuje  
částku potřebnou k dofinancování do soupisu nekrytých požadavků 
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
36 Nebytové prostory Tererovo nám. 4 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
předběžný návrh  funkcí objektu dle bodu B. důvodové zprávy 
 
3. schvaluje  
další postup při řešení využívání nebytových prostor na Tererově nám. 4 dle bodu D. doplněné  
důvodové zprávy 
 
4. ukládá  
předložit dopracovaný záměr RMO 
T:  6.6.2000 
O: ved. odb. technický  
 
Předložil: Ing. Látal, nám. prim. 
 
 
37 Hodnocení ředitelů ZŠ 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. doporu čuje  
Školskému úřadu Olomouc ponechání ředitelů základních škol ve funkci dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá  
informovat o přijatém usnesení Školský úřad Olomouc 
T:  9.5.2000 
O: ved. odb. školství  
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
 



 

  18 

 
38 Příspěvky pro sportovní a tělovýchovné organizace 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
finanční příspěvky dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá  
uzavřít dohody na poskytnutí příspěvků dle důvodové zprávy 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. 
 
 
39 Příspěvky do 5 000,-Kč 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
finanční příspěvky  dle upravené důvodové zprávy 
 
3. ukládá  
uzavřít dohody na poskytnutí příspěvků dle upravené  důvodové zprávy 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. 
 
 
40 Olomoucký kempink 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. ukládá  
projednat odkoupení či směnu pozemků dle důvodové zprávy 
T: 23.5.2000 
O: ved. odb. majetkoprávní  
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
 
 



 

  19 

41 Projekt "Dějiny Města Olomouce" 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. ukládá  
předložit RMO  dopracovaný projekt  "Dějiny města Olomouce" 
T:  6.6.2000 
O: PaedDr. Pilát, nám. prim.  
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
 
 
42 Fond rozvoje bydlení 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. vyhovuje  
žádosti pana Bohumila Kašpárka s odkladem splátek u obou půjček na dobu 3 měsíců  
žádosti paní Heleny Zatloukalové s odkladem splátek půjčky na dobu  3 měsíců  
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
 
 
43 Cyklistické stezky - místní úpravy 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
navržené projekty k realizaci v roce 2000 
 
3. ukládá  
zahájit realizaci schválených projektů 
T:  9.5.2000 
O: ved. odb. investic  
 
Předložil: MUDr. Andrš, člen rady města 
 
 
44 Organizační struktura Města Olomouce - změny 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
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2. odvolává  
z funkce vedoucího odboru stavebního Úřadu města Olomouce Ing. Lubomíra LÁTALA dnem 
30.4.2000 
 
3. jmenuje  
Ing. Lubomíra LÁTALA vedoucím odboru dopravy Úřadu města Olomouce dnem 1.5.2000 
 
4. pověřuje  
řízením odboru stavebního JUDr. Evu HYRAVOU dnem 1.5.2000 
 
5. deleguje  
kompetence k řízení odborů ÚMO dle bodu III. důvodové zprávy 
 
6. schvaluje  
a) přepracovaný "Podpisový řád Města Olomouce" platný od 1.5.2000  
b) novou "Organizační strukturu Města Olomouce" platnou od 1.5.2000 
 
Předložil: Bc. Večeř, tajemník 
 
 
45 Dislokace ÚMO 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
Předložil: Bc. Večeř, tajemník 
 
 
46 Pomník - Obelisk - pracovní skupina 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
pracovní skupinu dle důvodové zprávy 
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
 
 
47 Žádost o povolení užití znaku města 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí  
s užitím historického znaku města Olomouce dle důvodové zprávy 
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3. ukládá  
informovat žadatele o přijatém usnesení vč. požadavku na aktualizaci zveřejněných čísel 
T:  9.5.2000 
O: ved. odb. kancelá ř primátora  
 
Předložil: Ing. Tesařík, primátor 
 
 
48 Revokace usnesení RMO z 14. 3. 2000 - Lesní hospodářský plán 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. revokuje  
své usnesení č. 43 ze dne 14. 3. 2000  
 
3. pověřuje  
ředitele SLMO, ing. R. Šimka k provedení nezbytných kroků spojených se schválením LHP dle 
varianty č. 1 důvodové zprávy 
O: řed. org. Správa les ů města Ol.  
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
49 Poskytnutí nájmu bytu v Domě s pečovatelskou službou v Olomouci 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. rozhodla  
nevyhovět žádosti ve smyslu důvodové zprávy 
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
 
 
50 Příspěvek na cestu do USA studentům 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
zařazení žádosti do seznamu nekrytých požadavků 
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
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51 MPR - mobiliář - cenové nabídky 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá  
zadat zpracování studie mobiliáře podle vybrané nabídky dle důvodové zprávy 
O: ved. odb. koncepce a rozvoje  
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
52 Různé - Změna ve složení redakční rady 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. souhlasí  
s doplněním redakční rady Radničních listů o MUDr. Pavla Andrše 
 
Předložil: p. Petřík, člen rady města 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Martin Tesa řík     Ing. Pavel Horák 
primátor m ěsta Olomouce    nám ěstek primátora  


