
 USNESENÍ 
 
 z 37. schůze Rady města Olomouce, konané dne  9.5.2000 
 
1 Systém dotací 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
systém získávání mimorozpočtových zdrojů pro rozvoj města dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá  
- začlenit systém získávání mimorozpočtových zdrojů do organizační struktury města  
- seznámit vedoucí odborů s pravomocemi a zodpovědností vyplývající ze schváleného systému  
T: 23.5.2000 
O: Bc. Ve čeř, tajemník  
 
4. ukládá  
seznámit ředitele příspěvkových organizací a akciových společností města se systémem  
T: 23.5.2000 
O: ved. odb. ekonomický  
 
5. ukládá  
předat garantům dokumentaci neuzavřených dotačních titulů 
T:  6.6.2000 
O: ved. odb. ekonomický  
 
6. ukládá  
projednat systém dotací v okruhu své působnosti a stanovovat garanty 
T: průběžně 
O: věcně příslušní nám ěstci  
 
7. ukládá  
vedoucím odborů, ředitelům příspěvkových organizací a akciových společností předkládat odd. 
hospodářského rozvoje ÚMO  1x za čtvrtletí soupis o využití dotačních titulů 
T: čtvrtletn ě 
O: vedoucí odbor ů a ředitelé organizací  
 
8. ukládá  
předkládat RMO souhrnnou zprávu 
T: čtvrtletn ě 
O: ved. odd. hospodá řského rozvoje - ing. Doležel  
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
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2 Informace o prodeji akcií SME 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
 
 
3 Kontrola usnesení 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
informace o plnění usnesení k termínu 9.5.2000 
 
2. prodlužuje  
termíny plnění usnesení dle upravené důvodové zprávy 
 
3. vypouští ze sledování  
bod 11, část 4  ze dne 22.2.2000,  týkající se rekonstrukce Salmova paláce 
 
4. ukládá  
připravit podklady ve věci umístění pódia na Horním náměstí a  předat je ihned odboru investic 
T: 23.5.2000 
O: ved. odb. vn ějších vztah ů a informací  
 
Předložil: Ing. Tesařík, primátor 
 
 
4 Majetkoprávní záležitosti 
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 20,3 m2 pro žadatele Ing. Sylvii Tomandlovou za podmínky souhlasného 
stanoviska MK dle důvodové zprávy bod I. 1)  
 
2. úplatný pronájem části komunikace na pozemku parc. č. 75/135 ostatní komunikace, v k.ú. 
Olomouc - město, o výměře  2 m2  a na pozemku  parc. č. 451/32 k. ú. Povel o výměře 2 m2 panu 
Valeri Nikolovovi dle důvodové zprávy bod I. 2)  
 
3. úplatný pronájem části komunikace na pozemku parc. č. 116/2 ostatní komunikace, v k.ú. 
Olomouc - město, o výměře 2 m2  pro žadatele Pavlík group dle důvodové zprávy bod I. 3)  
   
4. úplatný pronájem části komunikace na pozemku parc. č. 5/20 ostatní komunikace, v k.ú. Nové 
Sady, o výměře 350 m2 na parkovišti ul. Schweitzerova  a na parkovišti ul. Legionářská  v 
k.ú.Olomouc město parcela 875/1 o výměře 350 m2  Karlovi Zelinkovi dle důvod. zprávy bod I.4)   
 
5. úplatný pronájem části komunikace na pozemku parc. č. 116/14 ostatní komunikace, v k.ú. 
Olomouc - město, o výměře 5 m2  panu Ing. Petru Halámkovi dle důvodové zprávy bod I. 5)   
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6. úplatný pronájem části komunikace na pozemku parc. č. 121/4 ostatní komunikace, v k.ú. 
Olomouc - město, o výměře 12 m2  panu Dušanu Sehrigovi dle důvodové zprávy bod I. 6)  
 
7. úplatný pronájem části komunikace na pozemku parc. č. 116/124 ostatní plocha, v k.ú. Olomouc 
- město, o výměře  32 m2 v ul.Mlýnská 2,  paní Janě Bartoškové dle důvodové zprávy bod I. 7)    
 
8. úplatný pronájem části komunikace na pozemku parc. č.75/115 ostatní komunikace, v k.ú. 
Olomouc - město, ul.Dánská 5,   o výměře  14,8 m2  paní  Daně   Stojmenové dle důvodové zprávy 
bod I. 8)  
  
9. úplatný pronájem části komunikace na pozemku parc. č. 120, v k.ú. Olomouc - město,ul. 
Pasteurova 9, o výměře  20 m2  panu Petrovi Pospíšilovi dle důvodové zprávy bod I. 9)   
 
10. úplatný pronájem části komunikace na pozemku parc. č. 73/6 ostatní komunikace, v 
k.ú.Olomouc - město, o výměře 14,85 m2 panu Matoušovi Vykoukalovi dle důvod. zprávy bod I. 10)  
 
11. rozšíření předmětu nájmu o část komunikace na pozemku parc. č. 116/6 ostatní komunikace, v 
k.ú.  Olomouc -  město o výměře 5 m2   panu Milanu Šišmovi dle důvodové zprávy bod I. 11)   
   
12. změnu rozsahu pronájmu pozemků parc. č. 206 o výměře 354 m2, parc. č. 207 o výměře 357 
m21 a parc. č. 208 o výměře 325 m2, vše v k.ú. Slavonín manželům Dvořákovým dle důvodové 
zprávy bod II. 2)   
   
13. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 206 m2 o výměře 33 m2, části pozemku 
parc. č. 207 o výměře 262 m2 a části pozemku parc. č. 208 o výměře 122 m2, vše v k.ú. Slavonín 
předem určenému zájemci sl. Baďurové dle důvodové zprávy bod II. 2)  
 
14. schvaluje zveřejnění odprodeje pozemku parc. č.  275/4 role o výměře 877 m2 v k.ú. 
Slavonín předem určenému zájemci panu Michalu Semjonovi dle důvodové zprávy bod II. 3)  
 
15. úplatný pronájem pozemku parc. č. 841/38 ost. pl. o výměře  1162 m2 v k.ú. Hodolany 
Dopravním stavbám Holding a.s. dle důvodové zprávy bod III. A) 1)  
 
16. úplatný pronájem pozemku parc. č. 1458/10 ost. pl. o výměře 4572 m2 v k.ú. Chválkovice 
firmě Agra Chválkovice s tím, že uhradí nájemné za 3 roky zpětně dle důvodové zprávy bod V. 5)   
 
17. návrh metodického řešení pronájmů pozemků tvořících funkční celek s obytnými domy  
spravovanými  Správou domovního fondu města Olomouc dle důvodové zprávy bod V. 7) 
 
2. nevyhovuje žádosti  
1. pana Pavla Šrotta o úplatný pronájem části pozemku parc. č. 150/76 ost. pl. o výměře 20 m2 v k.ú. 
Nová Ulice dle důvodové zprávy bod III. A) 2)   
 
2. paní Taťány Kneipové o finanční vyrovnání investic vložených do NP Dukelská č. 3. dle důvodové 
zprávy bod III. B) 1)   
 
3.  paní Jany Křepelkové o revokaci usnesení RMO ze dne 14. 3. 2000, čís. spis. seznamu 4, bod 
II. A) 27) ve věci nevyhovění žádosti o bezúplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo 
povolení průchodu a průjezdu přes pozemek parc. č. 954/1 ost. pl. v k. ú. Hodolany dle důvodové 
zprávy bod V. 2)  
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4. sdružení Canis Familiaris o úplatný pronájem pozemku parc. č. 1458/10 ost. pl. o výměře 4572 
m2 v k.ú. Chválkovice dle důvodové zprávy bod V. 5)   
 
5. společnosti Český Mobil a. s. o úplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo uložení 
inženýrských sítí pro stavbu "Základnová stanice GSM 1800 - OL 1018 B - Jižní 30, Olomouc - 
Slavonín" na pozemcích parc. č. 1131/1 a parc. č. 1153, vše ost. pl. v k. ú. Slavonín ve  prospěch 
společnosti Český Mobil a. s. dle důvodové zprávy bod III. A) 3) 
 
3. ukládá  
zrealizovat havarijní opravu rozvodů vody v objektu č. p. 912 - Husova č. 4. dle důvodové zprávy bod 
III. B) 2) 
T:  6.6.2000 
O: ved. odb. investic  
 
4. souhlasí  
1. s rozšířením účelu nájmu o provoz sázkové služby on-line systému a.s. SAZKA v NP Polská č. o. 
57 a s umístěním antény na střeše objektu dle důvodové zprávy bod III. B) 4)  
 
2. s rozšířením účelu nájmu v NP Palackého č. o. 3 o dílnu pro výrobu drobných předmětů ze dřeva 
při nájemném 1. 000,-Kč/m2/rok dle důvodové zprávy bod III. B) 5)  
 
3. s provedením stavebních úprav sociálního zařízení v 3.NP a 4. NP v NP tř. Svobody č. o. 21 a s 
odpočtem vložených investic ve výši 264. 000,- Kč  z nájemného dle důvodové zprávy bod III. B) 
6)  
 
4. s výměnou a provozováním teplovodních rozvodů včetně měřících uzlů v domech Za vodojemem č. 
2, 6, 8,  Mošnerova č. 1 , I. P. Pavlova č. 24, 28, 34,  40, 62 pro společnost OLTERM TD Olomouc, 
a.s. dle důvodové zprávy bod V. 6) 
 
5. bere na v ědomí  
výsledek neveřejné dražby objektu s  pozemkem parc. č. 557/3  zast. pl.  o výměře 74 m2 (Za Zlatou 
koulí č. 1) v k.ú. Nová Ulice dle důvodové zprávy bod III. B) 7)   
 
6. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
1. žádosti Ivo Wittnera,  Alexeje Wittnera a Jarmily Wittnerové o odprodej ideál. 2/3 části pozemku 
parc. č. 90/14 zahrada o výměře 276 m2 v k.ú. Olomouc - město dle důvodové zprávy bod IV. 1)  
 
2. žádosti firmy GEMO Olomouc, spol. s r. o. o směnu pozemku parc. č. 109/1 ost. pl. o výměře 
1440 m2 v k.ú. Lazce ve vlastnictví firmy GEMO Olomouc, spol. s r. o. za část pozemku parc. č. 
290 ost. pl. o výměře 1440 m2 v k.ú. Lazce ve vlastnictví Města Olomouc dle důvodové zprávy bod 
IV. 2)  
 
3. žádosti Mgr. Jany Raiskubové o odprodej části pozemku parc.č. 475/1 zahrada o výměře 60 m2 
v k.ú. Nové Sady dle důvodové zprávy bod IV. 3)  
 
4. žádosti společnosti Severomoravská plynárenská, a.s. o výkup pozemku parc. č. 114/20 ost. 
pl. o výměře 526 m2 v k.ú. Olomouc - město dle důvodové zprávy bod IV. 4)  
 
5. žádosti PhDr. Edity Bosákové, sdružení REGION, pana Miroslava Kudelána, občanského sdružení 
Pinocchio, pana Jiřího Maxy, pana Dana Koliby a Ing. arch. Jany Vorlové o odprodej NP tř. Svobody 
č. 43 (Křivá č. 12) - 104,60 m2 dle důvodové zprávy bod IV. 5) 
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7. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit  
1. odprodej NP tř. Svobody č. 43 (Křivá č. 12) - 104,60 m2 Technickým službám, a. s. za kupní cenu 
ve výši 1. 412 285,- Kč dle důvodové zprávy bod IV. 5)  
 
2. odprodej pozemku parc. č. 63/6 ost. pl. o výměře 51 m2 v k.ú. Neředín manželům Ing. Jaromíru 
a Aleně Makovičkovým za kupní cenu ve výši 41. 433,- Kč dle důvodové zprávy bod IV. 7)   
 
3. směnu části pozemku parc.č. 247/2 zahrada o výměře 847 m2 ve vlastnictví manželů Huňkových 
za část pozemku parc.č. 249/8 ost.pl. o výměře 847 m2 ve vlastnictví Města Olomouce, vše v k.ú. 
Nové Sady dle důvodové zprávy bod IV. 8)  
 
8. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat  
1. část usnesení  ZMO ze dne 16. 3. 2000 čís. spis. seznamu 3 bod 48 ve věci výše kupní ceny za 
odprodej  pozemků parc. č. 698/1 lesní půda o výměře 57 m2 a parc. č. 698/2 lesní půda o výměře 
269 m2, vše v k.ú. Lošov  manželům Marii a Miroslavu Berkovým a schválit novou kupní cenu ve 
výši 48. 167,- Kč dle důvodové zprávy bod V. 1)   
 
2. část usnesení ZMO ze dne 16. 3. 2000, čís. spis. seznamu 3, bod 54) ve věci výše kupní ceny 
za odprodej části pozemku parc. č.  752 ost. pl. o výměře 34 m2 v k.ú. Radíkov manželům 
Jindřichu a Heleně Večeřovým a kupní cenu snížit o 50 %, tj. na výši 11. 819,50 Kč dle důvodové 
zprávy bod V. 4) 
 
9. revokuje  
1. usnesení RMO ze dne 11. 4. 2000, čís. spis. seznamu 4, bod II. A) 16) ve věci úplatného pronájmu 
pozemku parc. č. 1458/10 ost. pl. o výměře 4572 m2 v k.ú. Chválkovice sdružení Canis Familiaris a 
nevyhovění žádosti firmy Agra Chválkovice dle důvodové zprávy bod V. 5)  
 
2. usnesení RMO ze dne 14. 3. 2000, čís. spis. seznamu 4, bod II. A) 58 ve věci úplatného 
pronájmu části pozemku parc. č. 792/2 ost. pl. o výměře 20 m2 vk.ú. Nová Ulice panu Pavlu 
Šrottovi dle důvodové zprávy bod III. A) 2)  
 
10. nesouhlasí  
se zveřejněním úplatného pronájmu části pozemku parc. č.  93/130 ost. pl. o výměře cca 20 m2 v 
k.ú. Olomouc - město obecně dle důvodové zprávy bod II. 1)  
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
5 Povolení nákupu - ZOO Sv. Kopeček 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
nákup dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
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6 Majetkoprávní záležitosti - Sušilovo nám. č. 1, požadavek Ministerstva 
 obrany ČR 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí  
se záměrem bezúplatného převodu objektu Sušilovo nám. č. 1 České republice 
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
7 Majetkoprávní záležitosti - Panská 9 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí  
se záměrem převodu objektu Panská 9 partnerskému městu Owensboro 
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
8 Prodej domů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit  
1. úhradu dlužné částky ve splátkách dle důvodové zprávy bod 2 str.3  
 
2. bere na v ědomí  
1. předloženou zprávu o konání dražeb dle důvodové zprávy bod 3 str. 3,4 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
1. žádosti Ivany Walogové dle důvodové zprávy bod 4 str. 4 
 
4. schvaluje  
1. nové kupující dle důvodové zprávy bod 5 str. 4 
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
9 Prodej domů - audit nemovitostí 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
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2. souhlasí  
s návrhem auditu upraveným dle připomínek Komise pro prodej domů a Komise pro transformaci 
SDF MO 
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
10 Rozpočtové změny roku 2000 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
rozpočtové změny roku 2000 dle upravené důvodové zprávy 
 
2. schvaluje  
rozpočtové změny roku 2000 dle upravené důvodové zprávy 
 
3. ukládá  
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku 2000 
T: nejbližší zasedání ZMO  
O: Ing. Horák, nám. prim.  
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
 
 
11 Úprava schváleného návrhu rozpočtu města Olomouce na rok 2000 - zajištění 
 vazby na globální dotaci ze státního rozpočtu 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
úpravu schváleného návrhu rozpočtu města Olomouce na rok 2000 - zajištění vazby na globální 
dotaci ze státního rozpočtu - dle upravené důvodové zprávy 
 
2. ukládá  
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce s úpravou schváleného návrhu rozpočtu města Olomouce 
na rok 2000 - zajištění vazby na globální dotaci ze státního rozpočtu 
O: Ing. Horák, nám. prim.  
 
3. doporu čuje zastupitelstvu  
přijmout a schválit navržené úpravy schváleného rozpočtu města Olomouce na rok 2000 - zajištění 
vazby na globální dotaci ze státního rozpočtu 
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
 
 
12 Nekryté požadavky -  HC Olomouc 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
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2. schvaluje  
zařazení žádosti do seznamu nekrytých požadavků dle důvodové zprávy 
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
 
 
13 Rozpočtové změny - žádost o zařazení do soupisu nekrytých požadavků na 
 rozpočet města 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí  
se zařazením požadavku dle důvodové zprávy do soupisu nekrytých požadavků na rozpočet 
města 
 
3. schvaluje  
krytí požadavku dle důvodové zprávy z rezervy k dispozici 
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
 
 
14 Nekryté požadavky - TJ Sokol Slavonín 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
zařazení žádosti do seznamu nekrytých požadavků dle důvodové zprávy 
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
 
 
15 Žádost o zařazení do soupisu nekrytých požadavků - odbor správy 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
žádost odboru správy o zařazení do soupisu nekrytých požadavků dle důvodové zprávy 
 
2. souhlasí  
se zařazením požadavku odboru správy do soupisu nekrytých požadavků dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Bc. Večeř, tajemník 
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16 Zařazení do soupisu nekrytých požadavků - kapitálové dovybavení TSMO, 
 a.s. 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí  
se zařazením do soupisu nekrytých požadavků dle důvodové zprávy 
 
Předložil: p. Petřík, člen rady města 
 
 
17 Nekryté požadavky - Okresní rada Junáka 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
zařazení žádosti do seznamu nekrytých požadavků 
 
3. ukládá  
předložit návrh systému podpory spolupráce s partnerskými městy 
T: 11.7.2000 
O: PaedDr. Pilát, nám. prim. a M. Pet řík, člen rady m ěsta  
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
 
 
18 Nakládání s odpady 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. nevyhovuje žádosti  
společnosti RCP Recycling park,a.s. o udělení souhlasu k nakládání s komunálním odpadem na 
území města Olomouce 
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
 
 
19 Výsledky arch.soutěže - alternativní způsob řešení 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
pořízení územně plánovacího podkladu dle důvodové zprávy 
T: 23.5.2000 
O: ved. odb. koncepce a rozvoje  
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Předložil: Ing. Látal, nám. prim. 
 
 
20 Výsledky architektonické soutěže - pořízení změny RP 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá  
předložit ZMO návrh na pořízení změny č. I RP MPR na jeho zasedání dne 15. 6. 2000 dle 
důvodové zprávy 
T: 20.6.2000 
O: Ing. Czmero, nám. prim.  
 
3. doporu čuje zastupitelstvu  
schválit pořízení změny č. I RP MPR dle důvodové zprávy 
 
4. schvaluje  
zařazení finanční částky na pořízení změny č. I RP MPR dle důvodové zprávy do soupisu 
nerytých požadavků 
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
21 Křižovatka Hraniční - Čajkovského, úprava SSZ 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu  
 
2. ukládá  
projednat navržené řešení s vlastníkem a správcem SSZ a výsledek předložit RMO 
T: 11.7.2000 
O: Ing. Látal, nám. prim.  
 
Předložil: Ing. Látal, nám. prim. 
 
 
22 Transformace SDF MO 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
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23 Ostružnická 4 - transfer gotických fresek 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá  
navrhnout způsob dalšího postupu nakládání s freskami - Ostružnická 4 
T: 20.6.2000 
O: komise pro program regenerace MPR Olomouc a pamá tky  
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
 
 
24 Pilotní projekty Haná - přehled projektů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
přípravu akcí dle upravené přílohy č. 2 
 
3. ukládá  
zpracovat dofinancování akcí a  předložit ke schválení RMO  
T: 23.5.2000 
O: ved. odb. koncepce a rozvoje  
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
 
 
25 Zpráva o jednání Komise pro obnovu a rozvoj a Investiční komise 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
seznam investičních akcí, navržených k realizaci v rámci smluvního úvěru SMV, a.s. pro rok 2000 
 
3. ukládá  
zařadit investiční akce uvedené pod body 1) a 2) důvodové zprávy do rozpočtu investic města 
Olomouce  na rok 2000 
T: 11.7.2000 
O: Ing. Horák, nám. prim.  
 
Předložil: Ing. Látal, nám. prim. 
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26 Rekontrukce tř. Míru - II. etapa - PD 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
zařazení investiční akce "Rekonstrukce tř. Míru - II. etapa" - zpracování PD ve finančním objemu 
700 tis. Kč do rozpočtu  investic města na rok 2000 
 
3. schvaluje  
rozpočtovou změnu dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Ing. Látal, nám. prim. 
 
 
27 Valná hromada OLTERM & TD, a.s. - delegování zástupce města 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. deleguje  
jako zástupce města na valné hromadě akciové společnosti OLTERM & TD, konané dne 25.5.2000 
Ing. Jaromíra Czmera, náměstka primátora 
 
Předložil: Ing. Tesařík, primátor 
 
 
28 Odvod výtěžku VHP 
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:  6.6.2000 
O: ved. odb. ekonomický  
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
 
 
29 Organizační záležitosti 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje  
plat vedoucím odborů dle upravené důvodové zprávy 
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Předložil: Bc. Večeř, tajemník 
 
 
30 Komise hospodářského rozvoje 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. jmenuje  
členy komise hospodářského rozvoje dle upravené důvodové zprávy 
 
3. jmenuje  
- předsedou komise hospodářského rozvoje - Ing. Horáka, nám. prim.  
- tajemníkem komise hospodářského rozvoje - Ing. Doležela 
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
 
 
31 Příspěvky v oblasti životního prostředí 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
výši příspěvků dle důvodové zprávy 
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
 
 
32 Návrh na poskytnutí finančních příspěvků z rozpočtu Města Olomouce v 
 oblasti zdravotnických služeb 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
výši příspěvků dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá  
uzavřít smlouvy o poskytnutí finančních příspěvků dle důvodové zprávy a v souladu s Pravidly 
pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu Města Olomouce, schválenými RMO dne 25.1. 
2000 
T: 20.6.2000 
O: PaedDr. Pilát, nám. prim. a MUDr. Vomá čka, člen rady m ěsta  
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4. ukládá  
doplnit smlouvy o poskytnutí finančních příspěvků závazkem prezentace města Olomouce jako 
přispěvatele na daný typ zařízení 
T: 20.6.2000 
O: PaedDr. Pilát, nám. prim.  
 
Předložil: MUDr. Vomáčka, člen rady města 
 
 
33 Změny v KMČ 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. odvolává  
Ing. Jelínka a Mgr. Karla Goše, členy KMČ Nové Sady 
 
3. jmenuje  
pana Jiřího Stříže, bytem Fischerova 34, Olomouc, členem KMČ Nové Sady 
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
 
 
34 Novelizace vyhlášky č. 19/1998 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit  
vyhlášku, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 19/1998 o místních poplatcích na území města 
Olomouce 
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. a Bc. Večeř, tajemník 
 
 
35 Fond rozvoje bydlení 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. vyhovuje  
žádosti pana Antonína Krajči s odkladem splátek půjčky na dobu 3 měsíců 
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
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36 Příprava programu 11. zasedání ZMO 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. stanovila  
- termín konání 11. zasedání ZMO na čtvrtek dne 15.6.2000 od 9.oo hod.  
- místo:  aula právnické fakulty UP Olomouc, tř. 17. listopadu 6 
 
2. bere na v ědomí  
předběžný návrh programu ZMO dle upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Ing. Tesařík, primátor 
 
 
37 Zahraniční služební cesta - studijní pobyt 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí  
s navrhovanou služební cestou dle důvodové zprávy 
 
3. souhlasí  
se způsobem financování služební cesty dle důvodové zprávy 
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
 
 
38 Závod míru - Course de la Paix 2001 - etapové město Olomouc 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. ukládá  
a) jednat ve věci příprav Závodu míru - Course de la Paix 2001  - etapové město Olomouc  
 
b) požádat přednostu Okresního úřadu Olomouc o finanční příspěvek na pokrytí nákladů spojených 
s organizací Závodu míru - Course de la Paix 2001 
T: 11.7.2000 
O: PaedDr. Pilát, nám. prim.  
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
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39 Přemístění oddělení Městské policie Olomouc 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí  
s realizací přemístění oddělení MPO dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá  
vypracovat dodatek vyhlášky č. 20/1996 o Městské policii Olomouc 
T:  6.6.2000 
O: řed. Městské policie Olomouc  
 
4. ukládá  
realizovat přemístění oddělení dle důvodové zprávy 
T: 10.10.2000 
O: řed. Městské policie Olomouc  
 
Předložil: Ing. Tesařík, primátor 
 
 
40 Převzetí garance Radou města Olomouce 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
převzetí garancí nad výstavnickými akcemi VFO, a.s. uvedených v bodě 2 důvodové zprávy 
 
Předložil: Mgr. Ščudlík, člen rady města 
 
 
41 Různé - doplnění materiálu "Zahraniční spolupráce v r. 2000" z RMO 
 8.2.2000 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje  
změnu bodu 6) důvodové zprávy z 8.2.2000 - tj. zahraniční služební cesta do Subotice - dle 
ústní důvodové zprávy  
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
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42 Různé - zproštění poplatků 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. souhlasí  
se zproštěním poplatků pro RARSM za 3 vyhrazená parkovací místa na rok 2000 
 
Předložil: Ing. Tesařík, primátor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Martin Tesa řík    Ing. Pavel Horák 
primátor m ěsta Olomouce    nám ěstek primátora  


