
 USNESENÍ 
 
 z 44. schůze Rady města Olomouce, konané dne 12.9.2000 
 
 
1 Řešení přednádražního prostoru 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
upravenou důvodovou zprávu  
 
2. schvaluje  
způsob presentace úprav přednádražního prostoru dle upravené důvodové zprávy části B  
 
3. ukládá  
postupovat při přípravě presentace dle harmonogramu v upravené důvodové zprávě části B 
T: 26.9.2000 
O: ved. odb. vn ějších vztah ů a informací  
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
2 Západní tangenta R 35 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí  
s dalším postupem dle varianty 4 
 
3. deklaruje  
svůj zájem na realizaci západní tangenty R 35, stavba 3508 ve variantě C/B 
 
4. ukládá  
předložit na nejbližší jednání ZMO zprávu o západní tangentě R 35 
T: 10.10.2000 
O: Ing. Czmero, nám. prim.  
 
Předložil: Ing. Tesařík, primátor 
 
 
3 Domov pro ženy a matky s dětmi 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
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2. schvaluje  
upravený statut Domova pro ženy a matky s dětmi, jeho metodiku řízení, organizační strukturu, 
hospodaření a kontrolu,upravený provozní řád  a ubytovací řád 
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
 
 
4 Kontrola usnesení 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
informace o plnění usnesení k termínu 12.9.2000 
 
2. prodlužuje  
termíny plnění usnesení dle upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Ing. Tesařík, primátor 
 
 
5 Majetkoprávní záležitosti + dodatek 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje  
1. úplatný pronájem části komunikace na pozemku parc. č. 422 ost. pl. o výměře 10 m2 v k.ú. Nová 
Ulice paní Jolaně  Balážové dle důvodové zprávy bod I. 2)  
 
2. úplatný pronájem části komunikace na pozemku parc. č. 857 ost. pl. o výměře 12 m2 v k.ú. 
Nové Sady paní Mileně Šimáčkové dle důvodové zprávy bod I. 3)   
 
3. úplatný pronájem části komunikace na pozemku parc. č. 307/1 ost. pl. o výměře 12 m2 v k.ú. 
Olomouc - město paní Naděždě Fatkové dle důvodové zprávy bod I. 4)  
 
4. zveřejnění záměru města odprodat objekt stodoly  s pozemkem parc. č. 179/2 o výměře 240 m 
2 v k.ú. v k.ú. Nemilany předem určeným zájemcům  manželům Martinu a Ivě Benešovým dle 
důvodové zprávy bod II. 2)  
 
5. zveřejnění záměru Města Olomouce směnit stavbu parkoviště na části pozemku parc. č. 827/1 ost. 
pl. v k.ú. Nová Ulice ve vlastnictví Okresního mysliveckého spolku za část pozemku parc. č. 827/1 
ost. pl. o výměře 1090 m2 v k.ú. Nová Ulice ve vlastnictví Města Olomouce dle důvodové zprávy bod 
II. 3)   
 
6. zveřejnění záměru Města Olomouce odprodat část pozemku parc. č. 401/27 orná půda o 
výměře 352 m2 předem určeným zájemcům manželům Ing. Radomíru a Mileně Darebníčkovým dle 
důvodové zprávy bod II. 4)  
 
7. zveřejnění záměru města úplatně pronajmout část pozemku parc.  č. 104/1 ost. pl.  o výměře 
40 m2 v k.ú. Olomouc - město předem určenému  zájemci  panu Thi  Bich Lien Ngo dle důvodové 
zprávy bod II. 5)  
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8. zveřejnění záměru města úplatně pronajmout část ozemku parc. č. 104/1 ost. pl. o výměře 8 
m2 v k.ú. Olomouc - město předem určenému zájemci panu Duc Hung Nguyen dle důvodové zprávy 
bod II. 6)  
 
9. zveřejnění záměru města úplatně pronajmout část pozemku parc. č. 104/1 ost. pl. o výměře 14 
m2 v k.ú. Olomouc - město předem určenému zájemci  Bulharskému kulturně osvětovému klubu - 
panu Božidaru Bairovi dle důvodové zprávy bod II. 7)   
 
10. zveřejnění záměru města úplatně pronajmout část pozemku parc. č. 104/1 ost. pl.  o výměře 
20 m2 v k.ú. Olomouc -  město předem určenému zájemci panu Františku Šimkovi dle důvodové 
zprávy bod II. 8)  
 
11. zveřejnění záměru města úplatně pronajmout část pozemku parc. č. 104/1 ost. pl. o výměře 
18 m2 v k.ú. Olomouc - město předem určenému zájemci firmě VINADONA spol.  s r. o. dle 
důvodové zprávy bod II. 9)   
 
12. zveřejnění záměru města úplatně pronajmout část pozemku parc. č. 1025/1 role o výměře 12 m2, 
část pozemku parc.  č. 1025 role o výměře 106 m2, část  pozemku parc. č. 1192/1 ost. pl. o 
výměře 339 m2, vše  v k.ú. Slavonín předem určenému  zájemci Ředitelství silnic a dálnic ČR dle 
důvodové zprávy bod II. 10)   
 
13. zveřejnění záměru města úplatně pronajmout s následným odprodejem pozemky parc. č.  
506/32 o výměře 226 m2, parc. č. 506/33 o výměře 226 m2, parc. č. 506/40 o výměře 15302 m2, 
vše ost. pl. v k.ú. Unčovice předem určenému zájemci Zemědělskému družstvu Unčovice dle 
důvodové zprávy bod II. 11)  
 
14. zveřejnění záměru města pronajmout s následným odprodejem část pozemku parc. č. 613 ost. 
pl. o výměře 12 m2 v k.ú. Nová Ulice předem určenému zájemci společnosti EOS Group s. r. o. dle 
důvodové zprávy bod II. 12)   
 
15. zveřejnění záměru města úplatně pronajmout část pozemku parc. č. 590/3 ost. pl. o výměře 6, 
5 m2 v k.ú.  Nová Ulice předem určenému zájemci  panu Elmana Iljasovi za podmínky zákazu 
prodeje alkoholických nápojů dle důvodové zprávy bod II. 13)  
 
16. zveřejnění záměru města úplatně pronajmout  parkovací stání v DPS Peškova č. 1 předem 
určenému zájemci  paní Ludmile Bártové dle důvodové zprávy bod II. 14)  
 
17. zveřejnění záměru města úplatně pronajmout NP Wellnerova č. 23 předem určenému zájemci 
panu Mgr. Petru Příhodovi dle důvodové zprávy bod II. 15)  
 
18. zveřejnění úplatného pronájmu NP - Kateřinská 8 - 201 m2 předem určenému zájemci Policii 
ČR dle důvodové zprávy bod II. 18)  
 
19. záměr města úplatně pronajmout část střechy domu Politických vězňů č. 2 předem určenému 
zájemci společnosti GES-ELECTRONICS, s. r. o. dle důvodové zprávy bod II. 19)   
 
20. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 841/2 o výměře 1131 m2 v k.ú. Hodolany společnosti  
Stavoprojekt Olomouc a. s. za podmínek OKR dle důvodové zprávy bod III. A) 1)  
 
21. úplatný pronájem  části pozemku parc. č. 633/1 díl "a" ost. pl. o výměře 11 m2 v k.ú.  
Nemilany  manželům  Matuškovým dle důvodové zprávy bod III. A) 3)  
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22. úplatné zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č.  449/1, parc. č. 615/1, parc. č. 809/4,  
parc. č. 835/1, parc. č. 866 a parc. č. 868/1, vše ost. pl., vše v k.ú. Nová Ulice obsahujícího  
právo uložení a přístupu k elektrokabelu k nově budované trafostanici ve prospěch  Severomoravské 
energetiky, a. s. dle důvodové zprávy bod III. A) 6)   
 
23. úplatné zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 116/16, parc. č. 116/26, parc. č. 116/77, 
parc. č. 116/117, parc. č. 116/118, vše ost. pl., parc. č. 217 st. pl. a parc. č. 222 st. pl. ,  vše v k.ú. 
Olomouc - město obsahujícího  právo uložení a přístupu k elektrokabelu k nově  budované 
trafostanici ve prospěch  Severomoravské energetiky, a. s. dle důvodové zprávy bod III. A) 7)  
 
24. úplatný pronájem pozemků parc. č. 1023 ost. pl. o výměře 820 m2 a parc. č. 849/8 orná půda 
o výměře 24 m2, vše v k.ú. Řepčín  společnosti MERA - CZECH a.s. dle důvodové zprávy bod III. 
A) 10)  
 
25. úplatný pronájem pozemku parc. č. 879 st. pl. o výměře 166 m2 a pozemku parc. č. 414/11 
zahrada o výměře 206 m2 v k.ú. Hodolany  panu Ing. Ladislavu Čechovi dle důvodové zprávy bod 
III. A) 11)   
 
26. úplatný pronájem  části pozemku parc. č.  1248/10 orná půda o výměře 300 m2 v k.ú. Droždín 
manželům  Jiřímu a  JUDr. Vlastě Audyovým, manželům Ing. Petru a Evě Opletalovým dle důvodové 
zprávy bod III. A) 12)  
 
27. úplatný pronájem pozemku parc. č. 841/6 ost. pl. o výměře 1173 m2 v k.ú. Hodolany  
společnosti LORIKA CZ s. r. o. dle důvodové zprávy bod III. A) 13)  
 
28. úplatný pronájem - souhlasit s umístěním vitríny o rozměrech 100 x 80 cm na objektu tř. 
Svobody č. 4  pro MS 4 ODS Olomouc dle důvodové zprávy bod III. A) 15)  
 
29. úplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo uložení kabelového vedení NN na 
pozemcích parc. č. 75/1 zahrada o výměře 756 m2, parc. č.  75/2 orná půda o výměře 438 m2, parc. 
č. 201/1 ost. pl. o výměře  7197 m2, parc. č. 635/1 ost. pl. o výměře 1121 m2, parc.  č. 1080 ost. pl. o 
výměře 7331 m2, vše v k.ú. Nová Ulice ve prospěch Severomoravské  energetiky, a. s.  dle důvodové  
zprávy bod III. A) 16)  
 
30. úplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo uložení kabelového vedení NN na 
pozemcích parc. č. 575/2 ost. pl. o výměře 814 m2, parc. č. 15/6 zahrada o výměře 48 m2,  parc. č. 
541/1 ost. pl. o výměře 13772 m2, parc. č. 247/3 pastvina o výměře 2721 m2, vše v k.ú. Neředín ve 
prospěch Středomoravské elektromontážní, a.s. dle důvodové zprávy bod III. A) 17)  
 
31. uzavření smlouvy o výpůjčce na část pozemku parc. č. (809/57) o výměře 500  m2 a části parc. 
č. (809/132) o   výměře 140 m2, vše v k.ú. Černovír   se společností Východočeská stavební  a. s. 
dle důvodové zprávy bod III. A) 19)  
 
32. úplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo uložení vodovodní přípojky a kanalizace 
na pozemku parc. č. 645/2 ost. pl. o výměře 4498 m2, splaškové kanalizace na pozemku parc. č. 
1953 st. pl. o výměře 35 m2, vše v k.ú. Hodolany ve prospěch firmy Alkona Invest a. s.  dle  
důvodové zprávy bod III. A) 20)  
 
33. uzavření smlouvy o výpůjčce na části pozemku parc. č. 1003 st. pl. o výměře 8 m2, parc. č. 1953 
st. pl. o  výměře 35 m2,  parc. č. 634/16 ost. pl. o výměře 420 m2, části  parc. č. 634/2 ost. pl. o 
výměře 1396 m2, části parc. č.653/1 ost. pl. o výměře 944 m2, části parc. č. 645/2 ost. pl.  o výměře 
951 m2, části parc. č. 834/1 ost. pl. o výměře 76,70 m2, vše v k.ú. Hodolany se společností  Alkona 
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Invest a. s. dle důvodové zprávy bod III. A) 21)  
 
34. uzavření věcných břemen obsahujících práva:  
-  uložení kanalizační přípojky na pozemku parc. č. 634/2 ost. pl. o výměře 7275 m2   v k.ú. 
   Hodolany ve prospěch firmy Alkona Invest a. s.   
-  uložení telefonní přípojky na pozemku parc. č. 634/2  ost. pl. o výměře 7275 m2 v k.ú.  
   Hodolany ve prospěch společnosti  Český Telecom, a.s.  
- uložení přípojky tepla na pozemku parc. č. 645/2 ost. pl. o výměře 4498 m2 v k.ú. Hodolany ve 
   prospěch Moravskoslezských tepláren, a. s.  
 - uložení  teplovodu na pozemku parc. č. 634/2 ost. pl. o výměře 7275 m2 v k.ú. Hodolany   ve 
   prospěch Moravskoslezských   tepláren, a. s.,    
 - uložení přeložky sdělovacích kabelů na pozemku parc. č. 653/1 ost. pl. o výměře 2491m2 a 
   parc. č. 645/2 ost. pl. o výměře 4498 m2 v k.ú. Hodolany ve prospěch společnosti Český Telecom, 
   a.s. 
 - uložení přeložky sdělovacích kabelů ČD na pozemku parc. č. 653/1 ost. pl. o výměře  2491 m2 
   v k.ú.  Hodolany ve prospěch Českých drah, s. o.  
 - uložení přeložky NN na pozemku parc. č. 653/1 ost. pl. o výměře 2491 m2 a parc. č. 645/2 ost. 
   pl.  o výměře 4498 m2 v k.ú. Hodolany ve prospěch Severomoravské energetiky, a. s.    
 - uložení přeložky VN na pozemku parc. č. 653/1 ost. pl. o výměře 2491 m2 v k.ú. Hodolany ve 
   prospěch Severomoravské energetiky, a.s. dle důvodové zprávy bod III. A) 22)   
 
35. úplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo uložení přeložky topení na pozemku parc. 
č. 634/2 ost. pl. o výměře 7275 m2 nebo na pozemku parc. č. 1003 st. pl. o výměř 1128 m2 v k.ú. 
Hodolany ve prospěch společnosti Obráběcí stroje Olomouc spol. s r. o. dle důvodové zprávy bod 
III. A) 23)  
                     
36. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 190/1 ost. pl. o výměře 4 m2 v k.ú. Droždín panu 
Lubomíru Habigerovi dle důvodové zprávy bod III. A) 24)  
 
37. výši nájemného 15,-Kč/m2/rok za pronájem pozemku parc.č. 99/1 ost.pl. o výměře 372 m2 - ČR 
- České dráhy dle důvodové zprávy bod III. A) 25)  
 
38. úplatný pronájem NP Spojenců č. 14  paní PhDr. Anežce Šimkové dle důvodové zprávy bod III. 
B) 1)  
 
39. úplatný pronájem NP Hrnčířská č. 38 jako komory k bytu  paní Agnese Chapčákové dle důvodové 
zprávy bod III. B) 2)   
 
40. splátkový kalendář na úhradu dlužného nájemného za  pronájem NP Dolní nám. č. 1 společnosti 
INTERBURO s. r. o. dle důvodové zprávy bod III. B) 4)   
 
41. úplatný pronájem I. P. Pavlova č. 69 - 60 m2 panu Františku Hanáčkovi dle důvodové zprávy bod 
III. B) 5)  
 
42. podnájmem v NP Masarykova č. 19 pro paní Věru Jakešovou dle důvodové zprávy bod III. B) 
11)  
 
43. úplatný pronájem  části pozemku parc. č. 336/1 ost. pl. o výměře 5 m2 v k.ú. Nová Ulice 
manželům Pavlu a Barboře Mojžíšovým dle důvodové zprávy bod IV. 8)  
 
44. úplatný pronájem  části pozemku parc. č. 307/1 ost. pl. o výměře 26 m2 v k.ú. Olomouc - 
město paní Jitce  Antošové dle důvodové zprávy bod IV. 9)  
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45. úplatný  pronájem části pozemku parc. č. 45/12 orná půda o výměře 2 000   m2 v k.ú. Nový 
Svět manželům Kortišovým dle důvodové zprávy bod IV. 14)  
 
46. uzavření smlouvy o umístění technologie horkovodní objektové předávací stanice, o smlouvě 
budoucí o zřízení věcného břemene a o smlouvě budoucí o dodávce a odběru tepla pro vytápění a 
teplé užitkové vody se společností OLTERM & TD Olomouc, a.s. - dům Jílová 4 dle důvodové 
zprávy bod IV. 22)  
 
47. uzavření smlouvy o umístění technologie horkovodní objektové předávací stanice, o smlouvě 
budoucí o zřízení věcného břemene a o smlouvě budoucí o dodávce a odběru tepla pro vytápění a 
teplé užitkové vody se společností OLTERM & TD Olomouc, a.s. - dům tř. Míru 77, 79 dle 
důvodové zprávy bod IV. 23)  
 
48. uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na infrastrukturní stavby mezi Městem Olomouc 
a Alkona Invest CZ, a.s. dle důvodové zprávy bod IV. 25)  
 
49. uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na komunikaci v Olomouci -Nedvězí mezi 
Městem Olomouc a Růženou Pavelkovou a Miroslavem Nádvorníkem dle důvodové zprávy bod IV. 
25)  
 
50. záměr města Olomouce odprodat část  pozemku parc. č. 316/1 role o  výměře 500  m2 v k.ú. 
Slavonín předem určeným zájemcům manželům MUDr. Evě a Ing.  Václavu Johnovým dle důvodové 
zprávy bod II. 20) 
 
2. nevyhovuje žádosti  
1. společnosti EURO AWK o souhlas s umístěním reklamních zařízení na domě Černá 
cesta 18 , jež se nachází na pozemku parc. č. 231/1 a na objektu  Sokolovská č. 4, který se 
nachází na pozemku parc. č. 105, vše v k.ú. Klášterní Hradisko dle důvodové zprávy bod II. A) 2)  
 
2. Ing. Weise o úplatný pronájem části pozemku parc. č. 2/94 ost. pl. o výměře 22 m2 v k.ú. 
Neředín dle důvodové zprávy bod III. A) 4)  
 
3. paní Jarmily Tuschlové o úplatný pronájem části pozemku parc. č. 457/5 zahrada o výměře 21 m2 
v k.ú. Hejčín dle důvodové zprávy bod III. A) 5)  
 
4. pana Vlastimila Rašky a pana Jindřicha Mrňky o úplatný pronájem parkovacích ploch - U 
krematoria - parc. č. 467 v k.ú. Neředín, tř. Kosmonautů - parc. č. 624/3 v k.ú. Hodolany, 
parkoviště U pošty č. 2 - Jeremenkova - parc. č.  938/1 v k.ú. Hodolany, parkoviště u ul. 
Schweitzerovy - parc. č. 5/20 v k.ú. Nové Sady dle důvodové zprávy bod III. A) 8)  
 
5. paní Renaty Götzliegerové o  pronájem parkovací plochy ul. Hynaisova - parc. č. 896 a 449/8 v 
k.ú. Nová Ulice dle důvodové zprávy bod III. A) 9)  
 
6. pana Vladimíra Kleina o úplatný pronájem části pozemku parc. č. 463 ost. pl. o výměře 16 m2 v 
k.ú. Nové Sady  dle důvodové zprávy bod III. A) 14)  
 
7. Ing. Michala Příleského o úplatný pronájem části pozemku parc. č. 75/66 ost. pl. o výměře 5 m2 
v k.ú. Olomouc - město dle důvodové zprávy bod III. A) 18)   
 
8. společnosti REISEWITZ s. r . o. o pronájem NP Tomkova č. 41 - dříve prodejna potravin - 58, 30 
m2 dle důvodové zprávy bod III. B) 7)  
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9. společnosti KAHAN s. r. o. o revokaci usnesení rady města ze dne 6. 6. 2000 , čís. spis. 
seznamu 4, bod I. 1 ve věci nevyhovění  žádosti firmy KAHAN spol. s r. o. o úplatný pronájem 
části komunikace na pozemku parc. č. 12/1 v k. ú. Olomouc - město, o výměře  9, 025 m2 dle 
důvodové zprávy bod V. 2)  
 
10. paní Evy Rokošové o revokaci usnesení rady města  ze dne 8. 8. 2000 čís. spis. seznamu 4 bod 
II. B) 12 ve věci  nevyhovění žádosti paní Evy Rokošové o pronájem parkovacího stání v DPS 
Peškova č. 1 dle důvodové zprávy bod V. 6) 
 
3. souhlasí  
1. s podnájmem v NP Opletalova č. 1 pro společnost Intergrafis s. r. o.  a pana Libora Gašparoviče dle 
důvodové zprávy bod III. B) 3)  
 
2. se snížením nájemného o 25 % Unii výtvarných umělců Olomoucka v NP Opletalova č. 1 dle 
důvodové zprávy bod III. B) 10)  
  
3. s rozšířením účelu nájmu v NP Boženy Němcové č. 5 o provozování kadeřnictví a kosmetiky dle 
důvodové zprávy bod III. B) 12)  
 
4. se zohledněním vložených investic v NP tř. Svobody č. 21 formou odpočtu z nájemného ve výši 
256 337,- Kč pro Střední odborné učiliště polygrafické Olomouc dle důvodové zprávy bod III. B) 
13)  
 
5. se zohledněním vložených investic v NP Žerotínovo nám. č. 3 formou odpočtu z nájemného ve 
výši 89 099,- Kč pro společnost BAKY NOVA s. r. o. dle důvodové zprávy bod III. B) 14) 
 
4. revokuje  
usnesení rady města ze dne 30. 11. 1999 čís. spis. seznamu 4 bod II. A 4 ve věci  nevyhovění 
žádosti o úplatný pronájem části pozemku parc. č. 111/1 ost. pl. o výměře 26 m2  v k.ú. Lazce 
MVDr.  Milanu Vaďurovi a úplatný pronájem za podmínek OKR schvaluje dle důvodové zprávy bod 
V. 5) 
 
5. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit  
1. záměr města směnit část pozemku parc. č. 945/12 orná půda o výměře 1000 m2 v k.ú. Řepčín a 
pozemku parc. č. 401/30 orná půda o výměře 548 m2 v k.ú. Hejčín, vše ve vlastnictví firmy GEMO 
Olomouc, spol. s r. o. za pozemek parc. č. 1184 orná půda o výměře 2355 m2 v k.ú. Slavonín ve 
vlastnictví Města Olomouce dle důvodové zprávy bod II. 16)  
 
2. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na  pozemky parc. č. 1023 ost. pl. o výměře 820 m2 
a parc. č. 849/8 orná půda o výměře 24 m2, vše v k.ú. Řepčín  se společností MERA - CZECH a. s. 
dle důvodové zprávy bod III. A) 10)  
 
3. odprodej části pozemku parc. č. 553/1 ost. pl. o výměře 140 m2 v k.ú. Nová Ulice  manželům 
Petru a Karle Leišnerovým za kupní cenu ve výši 67 200,- Kč dle důvodové zprávy bod IV. 2)    
 
4. úplatné nabytí pozemku parc. č. 1605/11 orná půda o výměře 3487 m2 v k.ú. Horka nad Moravou 
z vlastnictví pana Hynka  Hampla, paní Ivanky Jakešové a paní Petry Hamplové do vlastnictví Města 
Olomouce dle důvodové zprávy bod IV. 3)  
 
5. odprodej objektu č. p. 252 - Michalská č. 3 s příslušenstvím a pozemkem parc. č. 661 zast. 
pl.   o výměře 296 m2 v  k.ú. Olomouc - město Památkovému ústavu v Olomouci za kupní cenu ve 
výši 8 079 980,- Kč dle důvodové zprávy bod IV. 7)  
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6. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku o výměře 5 m2 v k.ú. Nová Ulice s 
manžely Pavlem a Barborou Mojžíšovými při kupní ceně ve výši 990,- Kč/m2 dle důvodové zprávy 
bod IV. 8)   
 
7. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 307/1 ost. pl. o výměře 26 
m2 v k.ú. Olomouc - město s paní  Jitkou  Antošovou při kupní ceně ve výši  600,- Kč/m2 dle 
důvodové zprávy bod IV. 9)  
 
8. odprodej pozemku parc. č. 1108 st. pl. o výměře 70 m2 v k.ú. Holice manželům Vlastimilu a 
Martě Markovým za kupní cenu ve výši  30. 950,- Kč dle důvodové zprávy bod IV. 10)  
 
9. odprodej  pozemku parc. č. 79 st. pl. o výměře 66 m2 v k.ú. Holice panu Janu Hájkovi za kupní 
cenu ve výši 29. 230,- Kč dle důvodové zprávy bod IV. 11)   
 
10. odprodej části pozemku parc. č. 780/1 ost. pl. o výměře 5 m2 v k.ú. Chomoutov manželům 
Jiřímu a Heleně Majtnarovým za kupní cenu ve výši 5. 731,- Kč dle důvodové zprávy bod IV. 12)  
 
11. odprodej části pozemku parc. č. 778 ost. pl. o výměře 99 m2 v k. ú. Chomoutov manželům 
Radomíře a Robertu Rečkovým za kupní cenu ve výši 41. 871,- Kč dle důvodové zprávy bod IV. 
13)  
 
12. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 45/12 orná půda o výměře 
2 000 m2 v k.ú. Nový Svět s manžely Koritšovými při kupní ceně ve výši 600,- Kč/m2 dle důvodové 
zprávy bod IV. 14)  
 
13. odprodej pozemku parc. č. 53/48 ost. pl. o výměře 184 m2 v k.ú. Neředín manželům Ing. 
Tomáši a Ing. Ireně Juřicovým za kupní cenu ve výši 138. 000,- Kč dle důvodové zprávy bod IV. 
15)  
 
14. odprodej pozemku parc. č.  1672 zast. pl. o výměře 622 m2 v k.ú. Nová Ulice České poště,  s. 
p.  za kupní cenu ve výši 510. 040,- Kč s tím, že kupní cenu bude uhrazena nejpozději do 31. 3. 
2001 dle důvodové zprávy bod IV. 16)  
 
15. odprodej pozemku parc. č. 14/34 zahrada o výměře 63 m2 v k.ú. Nové Sady manželům Jiřímu 
a Zuzaně Jedynakovým za kupní cenu ve výši 27. 460,- Kč dle důvodové zprávy bod IV. 17)  
 
16. bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 859 st. pl. o výměře 26 m2 v k.ú. Povel z vlastnictví ČR - 
Okresního úřadu do vlastnictví Města Olomouce dle důvodové zprávy bod IV. 18)   
 
17. bezúplatný převod části pozemku parc. č. 255/12 orná půda o výměře 800 m2 v k.ú. Neředín z 
vlastnictví ČR - Pozemkového fondu  do vlastnictví Města Olomouce dle důvodové zprávy bod IV. 
19)  
 
18. nárokový převod pozemku parc. č. 315/1 orná půda o výměře 518 m2 v k.ú. Holice z 
vlastnictví ČR - Pozemkového fondu do vlastnictví Města Olomouce dle důvodové zprávy bod IV. 
20)   
  
19. změnu subjektu na straně budoucího kupujícího části pozemku parc. č. 831/2 zahrada o 
výměře 1384 m2 v k.ú. Nová Ulice z pana Tomáše Navrátila na manžele Ing. Zdeňka a Ing. Danuši 
Kovaříkovi dle důvodové zprávy bod IV. 21)  
 
20. zřízení zástavního práva na objekty Kateřinská 23 a Horní náměstí 20 ve prospěch Státního 
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fondu životního prostředí České republiky dle důvodové zprávy bod IV. 24)  
 
21. nabytí následujících pozemků či jejich částí do vlastnictví Města Olomouce:  
a) parc.č. 596/7 díl "a" ost.pl. o výměře 36 m2, parc.č. 500/10 díl "h" orná půda o výměře 4 739 
m2, vše k.ú. Bystrovany ve spoluvlastnictví Jiřího Dočkala a PhDr. Františka Dočkala za kupní 
cenu celkem ve výši  3,342.500,- Kč,  
b) parc.č. 596/6 díl "b" ost.pl. o výměře 37 m2, parc.č. 500/9 díl "f" orná půda o výměře 5 566 m2, 
parc.č. 499/1 ost.pl. o výměře 343 m2, vše v k.ú. Bystrovany,  parc.č. (507) o výměře 53 m2 a 
parc.č. (508) o výměře 480 m2,vše v k.ú. Hodolany  ve spoluvlastnictví Ivo Wittnera, Václava 
Wittnera a Otakara Wittnera za kupní cenu celkem ve výši 4,535.300,- Kč,  
c) parc.č. 499/4 ost.pl. o výměře 125 m2, parc.č. 499/5 ost.pl. o výměře 11 m2, parc.č. 596/9 
ost.pl. o výměře 26 m2, vše v k.ú. Bystrovany, a parc.č. (505/2) o výměře 195 m2 v k.ú. Hodolany 
ve vlastnictví Obce Bystrovany za kupní cenu celkem ve výši 249.900,- Kč,  
d) parc.č. (376) díly "a", "b", "c" o celkové výměře 14 160 m2, vše v k.ú. Hodolany ve vlastnictví 
Tomáše Navrátila za kupní cenu celkem ve výši 9,912.000,- Kč dle důvodové zprávy bod IV. 27)  
 
22. odprodej bývalé uhelny s pozemkem parc.č. 574/2 zast.pl. o výměře 160 m2 v k.ú. Neředín, 
obec Olomouc panu Jaroslavu Melzerovi za kupní cenu 690.770,- Kč. dle důvodové zprávy bod IV. 
28)   
 
23. odprodej pozemků parc. č. 812/20 zast. pl. o výměře 714 m2, parc. č. 812/21 zast. pl. o 
výměře 503 m2, parc. č. 812/22 zast. pl. o výměře 503 m2 a 812/23 zast. pl. o výměře 509 m2, 
vše v k. ú. Slavonín společnosti MERA CZECH a.s. za kupní cenu ve výši 1 783 200,- Kč dle 
důvodové zprávy bod IV. 29)  
 
24. bezúplatný převod pozemků parc. č. 11 st. pl. o výměře 303 m2 a parc. č. 782 ost. pl. o 
výměře 1475 m2, vše v k. ú. Chomoutov z majetku ČR - Okresní úřad Olomouc do vlastnictví 
Města Olomouce dle důvodové zprávy bod V. 8) 
 
6. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
1. žádosti společnosti SIGTRADING, a. s. o odprodej části pozemku parc. č. 116/124 ost. pl. o výměře 
200 m2 v k.ú. Olomouc - město dle důvodové zprávy bod IV. 1)  
 
2. žádosti pana Ivana Jecha o odprodej pozemku parc. č. 960/4 orná půda o výměře 697 m2 v k.ú. 
Nová Ulice dle důvodové zprávy bod IV. 4)  
 
3. žádosti pana MUDr.  Lukáše Veselého o odprodej části pozemku parc. č. 605/2 ost. pl. o výměře 
47 m2 v k.ú. Nová Ulice dle důvodové zprávy bod IV. 5)  
 
4. žádosti manželů Petra a Anežky  Balejových o odprodej pozemku parc. č. 410/4 zahrada o 
výměře 88 m2 v k.ú. Nová  Ulice dle důvodové zprávy bod IV. 6)  
 
5. žádosti pana Bohumila Strejčka o odprodej pozemku parc. č. 1108 st. pl. o výměře 70 m2 v k.ú. 
Holice dle důvodové zprávy bod IV. 10)   
 
6. žádosti pana  Bohumila Strejčka o  odprodej  pozemku parc. č. 79 st. pl. o výměře 66 m2 v k.ú. 
Holice dle důvodové zprávy bod IV. 11)   
7. žádosti SBD Sigma Olomouc o odprodej části pozemku parc. č. 75/99 ost. pl. o výměře 155 m2 v 
k.ú. Olomouc - město a bezúplatný převod parkoviště na části  pozemku parc. č. 75/68 ost. pl.   
v k.ú. Olomouc - město do vlastnictví Města Olomouce dle důvodové zprávy bod IV. 26) 
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7. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat  
1. usnesení zastupitelstva města usnesení  ZMO ze dne 1. 7. 1999, čís.spis. seznamu 3, bod 10 ve 
věci  odprodeje pozemku parc. č.  1416/7 ost.pl. o výměře 136 m2 manželům Magdě a Jaroslavu  
Dosoudilovým za kupní cenu ve výši 21.760,-Kč, parc. č. 1416/8 ost.pl. o výměře 71 m2  paní Zdeňce 
Kočí za kupní cenu ve výši 11. 360,-Kč, parc.č. 1416/4 ost.pl. o výměře 113 m2 panu Erbenovi za 
kupní cenu ve výši 18. 080,-Kč, parc.č. 1416/2 díl "a" o výměře 68 m2 panu Bláhovi za kupní cenu ve 
výši 10. 880,-Kč, vše v k.ú. Chválkovice + úhrada daně  z převodu nemovitostí dle důvodové 
zprávy bod V. 1)  
 
2. usnesení ZMO ze dne 16. 12. 1999 čís. spis. seznamu 3a, bod 87 ve věci revokace usnesení ZMO 
ze dne 6.5.1999 čís.spis seznamu 4, bod 41 ve věci  směny pozemku parc. č. 959/15 ost.pl. o výměře 
1400 m2 v k.ú. Hodolany ve vlastnictví Města Olomouce za pozemky parc. č. 11 st.pl. o výměře 303 
m2 a parc. č. 782 ost. pl. o výměře 1475 m2, vše v k.ú. Chomoutov a pozemek parc.č. 31/46 ost.pl. o 
výměře 243 m2 v k.ú. Klášterní Hradisko, vše ve vlastnictví ČR - Okresní úřad Olomouc a 
bezúplatného převodu pozemku parc. č. 232/15 ost.pl. o výměře 1082 m2 v k.ú. Nové Sady z majetku 
ČR - Okresní úřad Olomouc do vlastnictví Města Olomouce a schválit směnu pozemku parc. č. 959/15 
ost. pl. o výměře 1400 m2 v k. ú. Hodolany ve vlastnictví Města Olomouce za pozemek parc. č. 31/46 
ost. pl. o výměře 243 m2 v k. ú. Klášterní Hradisko a pozemek parc. č. 232/15 ost. pl. o výměře 1082 
m2 v k. ú. Nové Sady, vše ve vlastnictví ČR - Okresní úřad Olomouc dle důvodové zprávy bod V. 8) 
 
8. ukládá  
prošetřit  přidělení NP Dolní nám. č. 34 dle důvodové zprávy bod III. B) 6) 
T: 26.9.2000 
O: ved. odb. kontroly  
 
9. ukládá  
jednat o směně stavby parkoviště na části pozemku parc. č. 75/68 ost. pl. za část pozemku parc. 
č. 75/99 ost. pl. o výměře 12 m2 v k.ú. Olomouc - město dle důvodové zprávy bod IV. 26)  
T: 24.10.2000 
O: ved. odb. majetkoprávní  
 
10. ukládá  
zajistit zaměření pozemků parc. č. 1416/2 ost. pl. o výměře 366 m2 a 1416/4 ost. pl. o výměře 184 
m2, vše v k.ú. Chválkovice, vše ve vlastnictví   Města Olomouce dle důvodové zprávy bod V. 1) 
T: 24.10.2000 
O: ved. odb. majetkoprávní  
 
11. ukládá  
po realizaci zaměření pozemků parc. č.  1416/2 a parc. č. 1416/4 opětovně  jednat s vlastníky o 
směně v souladu se stanoviskem OKR dle důvodové zprávy bod V. 1)  
T: 24.10.2000 
O: ved. odb. majetkoprávní  
 
12. bere na v ědomí  
1. výsledek obálkového způsobu výběru nájemce na NP Tomkova č. 41 - dříve prodejna potravin - 58, 
30 m2 dle důvodové zprávy bod III. B) 7)  
 
2. výsledek obálkového způsobu výběru nájemce na NP I. P. Pavlova č. 69 - dříve šatna, dílna - 12 
m2 dle důvodové zprávy bod III. B) 8)  
3. smlouvu o prodeji podniku uzavřenou mezi panem Otakarem Dočkalem  a panem Vladimírem 
Nemajerem na vědomí - NP Masarykova č. 56 dle důvodové zprávy bod III. B) 9)  
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13. trvá  
1. na svém  usnesení ze dne  22. 2. 2000 ve věci udělení souhlasu s umístěním reklamních panelů na 
částech pozemku parc. č. 590/1 ost. pl. v k.ú Nová Ulice pro firmu EURO AWK dle důvodové zprávy 
bod V. 3)  
 
2. na svém původním usnesení, tj.:  
a)  schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce na NP tř. Svobody č. 43  s TSMO, a. s. do doby vkladu 
nemovitosti do a.s.  
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr vkladu  NP tř. Svobody č. 43   (Křivá č. 12) - 
104, 60 m2 do a.s. Technické služby města Olomouce  
c) doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 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 V. 7) 
 
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 Systém projednávání žádostí o zařazení do soupisu nekrytých požadavků 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
důvodovou zprávu dle bodu 1 a 2 a)b)c)d) 
 
3. ukládá  
členům Rady města Olomouce, tajemníkovi ÚmO, vedoucím odborů ÚmO a předsedům příslušných 
komisí postupovat dle důvodové zprávy  
T: od října 2000 trvale  
O: členové RMO, tajemník a vedoucí odbor ů 
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
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8 Rozpočtové změny 
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 na nejbližším jednání se schválenými rozpočtovými 
změnami roku 2000 
O: Ing. Horák, nám. prim.  
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
 
 
9 Nekryté požadavky - sběrové soboty, nepovolené skládky 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí  
se zařazením částky 350 tisíc Kč do seznamu nekrytých požadavků 
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
 
 
10 Nekryté požadavky - realizace dvou biocenter 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí  
se zařazením částky 43 445,- Kč na realizaci dvou biocenter do seznamu nekrytých požadavků 
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
 
 
11 Příspěvek na činnost folklórnímu souboru Týnečáci 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. zařazuje  
příspěvek do soupisu nekrytých požadavků dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
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12 Nekryté požadavky - Fotbalový klub Nové Sady 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
zařazení do seznamu nekrytých požadavků 
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
 
 
13 Rozpočtové změny - žádost sdružení Region 
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 
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
 
 
14 Rozpočtové změny - žádost Charity Olomouc 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
zařazení požadavku dle důvodové zprávy do soupisu nekrytých požadavků na rozpočet města 
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
 
 
15 Nekryté požadavky - oprava hlediště v Moravském divadle -přístavky 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
zařazení žádosti o příspěvek do seznamu nekrytých požadavků dle důvodové zprávy 
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
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16 Nekryté požadavky - investiční akce "Atrakce Plaveckého stadionu" 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
zařazení žádosti o příspěvek do seznamu nekrytých požadavků dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá  
předložit RMO návrh ceníku vstupného a návrh zajištění otevření bazénu veřejnosti 
T: 10.10.2000 
O: PaedDr. Pilát, nám. prim.  
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
 
 
17 Romská pouť 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. zařazuje  
částku dle důvodové zprávy do soupisu nekrytých požadavků pro rok 2000 
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
 
 
18 Žádost Basketbalu Olomouc 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí  
se zařazením do seznamu nekrytých požadavků dle upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
 
 
19 Prezentační CD - ROM /UNESCO/ - účast města Olomouce 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. zařazuje  
částku dle důvodové zprávy do souboru nekrytých požadavků pro rok 2000 
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3. ukládá  
realizaci projektu 
T: 24.10.2000 
O: ved. odb. vn ějších vztah ů a informací  
 
Předložil: p. Petřík, člen rady města 
 
 
20 Dámský házenkářský klub ZORA - žádost o finanční příspěvek. 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
finanční příspěvek ve výši 250 tis. Kč do soupisu nekrytých požadavků 
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
 
 
21 Prodej domů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje  
1.   uznání faktur dle upravené důvodové zprávy bod 1 str.1,2  
2.   uznání faktur dle upravené důvodové zprávy bod 2 str.2  
3 .  uznání faktur bez odečtu 50% dle důvodové zprávy bod 3 str.2,3  
4.   uznání faktury paní Mgr.Růžičkové dle důvodové zprávy bod 6 str. 3,4  
5 .  odklad splátek dle důvodové zprávy bod 7 str.4  
6 .  odklad splátek dle důvodové zprávy bod 8 str. 4  
7 .  odklad úhrady I.poloviny kupní ceny dle důvodové zprávy bod 9 str.5  
8.   možnost proinvestování druhé poloviny kupní ceny před podpisem kupní smlouvy dle 
      důvodové zprávy bod  10 str.5  
9.   úhradu společných nákladů dle důvodové zprávy bod 11 str.5,6  
10. zveřejnění záměru Města Olomouce prodat NP v domě M.Horákové l  
         předem určenému zájemci dle důvodové zprávy bod 20 str.10  
11. prodej bytů oprávněným nájemníků dle důvodové zprávy bod 25 str.12   
 
2. nevyhovuje  
1. žádosti pana Šachra Karla dle důvodové zprávy bod 4 str.3  
2. žádosti manželů Hudcových dle důvodové zprávy bod 5 str.3  
3. žádosti paní  Evy Žigmundové dle důvodové zprávy bod 16 str.7  
4. žádosti paní  Čadílkové dle důvodové zprávy bod 21 str.10  
5. žádosti vydražitele NP dle důvodové zprávy bod 17 str. 8 
 
3. vyhovuje  
1. žádostem vlastníků bytů o vrácení II.poloviny kupní ceny dle důvodové zprávy bod 12 str.6  
2. žádosti paní Hany Hejdové dle důvodové zprávy bod 34 str.16 
 
4. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit  
1.  možnost proinvestování II.poloviny kupní ceny dle důvodové zprávy bod 13 str.6  
2.  možnost proinvestování celé druhé poloviny kupní ceny dle důvodové bod 14 str.7  
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3.  možnost proinvestování celé druhé poloviny kupní ceny dle důvodové zprávy bod 15 str.7  
4.  prodej domu B.Němcové 3 po bytových jednotkách dle důvodové zprávy bod 23 str.11  
5.  nové kupující dle důvodové zprávy bod  24 str.11,12  
6.  prodej pozemku dle důvodové zprávy bod 30 str.14  
7.  prodej pozemku   dle důvodové zprávy bod 31 str.14,15  
8.  prodej pozemku dle důvodové zprávy bod 32 str.15  
9.  uzavření věcného břemen dle důvodové zprávy bod 36 str.17  
10. prodej pozemku dle důvodové zprávy bod. 37 str. 17,18 
 
5. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat  
1. část svého usnesení ze dne 16.12.1999 a schvaluje prodej domu formou veřejné dražby dle    

důvodové zprávy bod 18 str.8,9  
2. část svého usnesení ze dne 2.7.1998 a schvaluje prodej domu formou veřejné dražby  dle 
    důvodové zprávy bod 19 str.9,  
3. část svého usnesení ze dne 15.6.2000 a schvaluje prodej domu Dolní nám.36 podle nových 
    spoluvlastnických podílů dle důvodové zprávy bod 35 str.16,17 
 
6. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
1. žádosti nájemníků domu Dolní nám.22 dle důvodové zprávy bod 22 str.10,11  
2  žádosti manželů  Petrů a Milady Balzerové dle důvodové zprávy bod 28 str.13  
3. žádosti pana Marcela Hradila dle důvodové zprávy bod  29 str.14 
 
7. ukládá  
uhradit fakturu dle důvodové zprávy bod 26 str.13  
T: 26.9.2000 
O: ved. odb. ekonomický  
 
8. ukládá  
uzavřít smlouvu dle důvodové zprávy bod 27 str.13 
T: 26.9.2000 
O: Ing. Czmero, nám. prim.  
 
9. ukládá  
uzavřít smlouvu dle důvodové zprávy bod 33 str.15,16 
T: 26.9.2000 
O: Ing. Czmero, nám. prim.  
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
22 Prodej domů - audity 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti nájemníků domů dle důvodové zprávy 
 
2. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit  
ponechání těchto domů v majetku Města Olomouce 
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
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23 Výsledky spolupráce s Veenendaalem 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. ukládá  
zajistit ve spolupráci s vedoucím OŽP realizaci akcí dle důvodové zprávy 
T: 24.10.2000 
O: ved. odb. kancelá ř primátora  
 
Předložil: p. Petřík, člen rady města 
 
 
24 Strategický plán rozvoje mikroregionu Olomoucko a města Olomouce 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
obsah důvodové zprávy 
 
2. ukládá  
v termínu do 15.10.2000 svolat pracovní jednání členů RMO k projednání návrhů akčních plánů 
T: 24.10.2000 
O: Ing. Horák, nám. prim.  
 
3. ukládá  
prezentovat stanovisko RMO na jednání Komise strategického rozvoje dne 27.9.2000 
T: 10.10.2000 
O: Ing. Horák, nám. prim.  
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
 
 
25 Program hospodářského rozvoje - plnění 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
vyhodnocení programu dle důvodové zprávy 
 
2. ukládá  
zajišťovat koordinaci Programu hospodářského rozvoje a Strategie rozvoje města Olomouce a 
mikroregionu Olomoucko 
T: průběžně 
O: Ing. Horák, nám. prim.  
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
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26 Transformace a.s.Výstaviště Flora Olomouc - dodatkový vklad 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá  
předložit na zasedání ZMO dne 5.10. 2000  návrh na schválení dodatkového nepeněžitého vkladu 
majetku Města Olomouce do a.s. Výstaviště Flora Olomouc ve výši 2,886.000,- Kč, návrh na zvýšení 
jejího základního jmění o 2 mil. Kč a na vydání 20 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě 
T: nejbližší zasedání ZMO  
O: Ing. Czmero, nám. prim.  
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
27 Dodatek č. 2 ke Smlouvě k zabezpečení veřejně prospěšných služeb ve 
 městě Olomouci (dále jen Smlouva) na rok 2000 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
Dodatek č. 2 ke Smlouvě  
 
3. ukládá  
projednat Dodatek č. 2 ke Smlouvě v představenstvu TSMO, a.s.   
T: 14. 9. 2000 
O: p. Pet řík, p ředseda p ředstavenstva TSMO a.s.  
 
4. ukládá  
po projednání v představenstvu TSMO, a.s. podepsat Dodatek č. 2 ke Smlouvě 
T: 26.9.2000 
O: Ing. Tesa řík, primátor  
 
5. schvaluje  
zařazení finanční částky dle důvodové zprávy do soupisu nekrytých požadavků 
 
6. schvaluje  
uvolnění této finanční částky dle důvodové zprávy z rezervy k dispozici RMO 
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
28 Hospodaření městských akciových společností 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
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29 Zhodnocení volných finančních prostředků 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. ukládá  
předložit RMO návrh na využití prostředků z prodeje akcií SME, a.s. 
T: 26.9.2000 
O: Ing. Horák, nám. prim.  
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
 
 
30 Refinancování devizových úvěrů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí  
s přijetím nového úvěru do výše 130 mil. Kč za účelem refinancování úvěrů u Volksbank CZ, a. s. 
za podmínek dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá  
a) ihned začít jednat s Českou spořitelnou, a. s. o změně termínů čerpání úvěru č. 730-0001-00 a 
uzavřít dodatek dle důvodové zprávy  
b) ihned začít jednat s bankovními ústavy o poskytnutí úvěru do výše 130 mil. Kč  
c) předložit  na příští jednání RMO  návrh  nabídky bankovního ústavu 
T: 26.9.2000 
O: Ing. Horák, nám. prim.  
 
4. doporu čuje  
Zastupitelstvu města Olomouce schválit přijetí nového úvěru do celkové výše 130 mil. Kč za 
účelem refinancování stávajících úvěrů u Volksbank CZ, a. s., se splatností 2001 - 2008, za 
podmínky nezvýšení celkové zadluženosti města a ručení budoucími rozpočtovými příjmy 
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
 
 
31 Organizační postup při přípravě rozpočtu města Olomouce na rok 2001 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
ústní důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
upravený Organizační postup při přípravě rozpočtu města Olomouce na rok 2001 
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
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32 Sirény 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
další postup dle bodu 3. důvodové zprávy, směřující k ukončení akce "Varovný a informační 
systém města a okresu Olomouc" 
 
3. ukládá  
zpracovat protokoly o pořízení nového majetku 
T: 10.10.2000 
O: ved. odb. investic  
 
4. ukládá  
provést aktivaci majetku 
T:  7.11.2000 
O: ved. odb. majetkoprávní  
 
5. ukládá  
vypracovat návrh darovací smlouvy o převodu části majetku varovného a informačního systému 
na Okresní úřad Olomouc 
T:  7.11.2000 
O: ved. odb. ochrany  
 
6. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit  
převod majetku ve výši 5.343.653,-Kč na Okresní úřad Olomouc dle přílohy č. 1 
 
7. ukládá  
vypracovat návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o sdružení finančních prostředků dle důvodové zprávy 
T:  7.11.2000 
O: ved. odb. ochrany  
 
8. pověřuje  
primátora města Olomouce podpisem dodatku č. 2 ke smlouvě o sdružení finančních prostředků 
a podpisem darovací smlouvy s přednostou Okresního úřadu Olomouc do 30.11.2000 
T:  5.12.2000 
O: Ing. Tesa řík, primátor  
 
Předložil: Bc. Večeř, tajemník 
 
 
33 Hasičské zbrojnice SDH v Olomouci 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá  
zabezpečovat údržbu a opravy požárních zbrojnic v Olomouci - Chválkovicích, Droždíně, Lošově, 
Radíkově, a po dořešení majetkoprávního stavu, také v Černovíře a Topolanech dle plánu 
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dohodnutém nejpozději do 30.9.2000 na následující kalendářní rok 2001 
T: trvale  
O: řed. org. SDF MO  
 
3. ukládá  
informovat RMO o výsledku řešení majetkoprávního stavu pozemku a objektu požární zbrojnice v 
Černovíře 
T:  5.12.2000 
O: ved. odb. majetkoprávní  
 
4. ukládá  
provést aktualizaci projektové dokumentace a zařadit do návrhu investičních akcí v roce 2001 
opravu požární zbrojnice v Černovíře 
T: 21.11.2000 
O: ved. odb. investic  
 
5. ukládá  
prověřit možnosti získání státní dotace na nákup požární cisterny pro jednotku SDH Lošov 
T: 24.10.2000 
O: ved. odb. ochrany  
 
Předložil: Ing. Látal, nám. prim. 
 
 
34 Povodňový plán 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
novou verzi Povodňového plánu města Olomouce vypracovanou v souladu s nařízením vlády č. 
100/1999 o ochraně před povodněmi 
 
3. ukládá  
předsedovi povodňové komise Ing.P.Horákovi a tajemníkovi ÚMO Bc.J.Večeřovi  
zajistit vydání rozhodnutí zpracování povodňových plánů všech nemovitostí v zátopovém území a 
provést vyhodnocení získaných dat  v souladu s důvodovou zprávou 
T: b řezen 2001 
O: Bc. Ve čeř, tajemník ÚMO a Ing. Horák, nám. prim.  
 
4. ukládá  
předsedovi povodňové komise zajistit vydání rozhodnutí zpracování povodňových plánů 
podnikatelských subjektů v zátopovém území a provést vyhodnocení získaných dat                                                  
T: b řezen 2001 
O: Ing. Horák, nám. prim.  
 
5. ukládá  
předsedovi povodňové komise provést do 10.5.2001 aktualizaci Povodňového plánu města Olomouce                    
T: kv ěten 2001  
O: Ing. Horák, nám. prim.  
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
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35 EXPO 2000 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. neschvaluje  
účast dle důvodové zprávy 
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
 
 
36 IDOS - projekt Integrace dopravy na střední Moravě 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
spoluúčast Města Olomouce na financování projektu Integrace dopravy na střední Moravě 
 
3. schvaluje  
zařazení finanční částky dle důvodové zprávy do soupisu nekrytých požadavků 
 
Předložil: Ing. Látal, nám. prim. 
 
 
37 Horní náměstí 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
termín dokončení akce dle důvodové zprávy 
 
3. schvaluje  
instalaci tabulek na vybrané objekty dle návrhu projektantů 
 
4. schvaluje  
zvýšené náklady dle propočtu, který je přílohou důvodové zprávy 
 
5. revokuje  
usnesení RMO ze dne 8.8.2000, bod 27, část 2 
 
6. schvaluje  
navýšení cen stavebních prací dle indexů sledovaných ČSÚ ve stavebnictví 
 
7. schvaluje  
realizaci modelu města 
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8. ukládá  
ihned stáhnout žádost o změnu stavby před dokončením ze dne 18.4.2000 
T: 26.9.2000 
O: ved. odb. investic  
 
Předložil: Ing. Látal, nám. prim. 
 
 
38 Zastávky MHD 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
upravený seznam zastávek MHD navržených k projektování a realizaci v roce 2000 dle důvodové 
zprávy 
 
3. schvaluje  
realizaci zastávek MHD Klášterní Hradislo - směr Černovír dle varianty A 
 
4. schvaluje  
instalaci laviček na zastávky MHD dle důvodové zprávy část "B" 
 
5. schvaluje  
zrušení zastávek Pevnůstka k datu nejbližší změny jízdních řádů 
 
Předložil: Ing. Látal, nám. prim. 
 
 
39 Změny ÚPnSÚ Olomouc (Územního plánu sídelního útvaru Olomouc) 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu dle bodů " a - s úpravou, b, c, d, e" 
 
2. souhlasí  
a) s Pořízením změny ÚPnSÚ Olomouc  č. VII. dle upravené důvodové zprávy  
b) s Pořízením změny RPn MPR č. I. (Regulačního plánu městské památkové rezervace  
    Olomouc)  
c) s Návrhem změny ÚPnSÚ Olomouc č. I.  
d) s Návrhem zadání změny ÚPnSÚ Olomouc č. V. a č. VI.  
e) s Informací o projednávání návrhu RPn (Regulačního plánu) Povel  - Čtvrtky s návrhem dalšího 
    postupu  
 
3. ukládá  
předložit ZMO na jeho zasedání dne 5. 10. 2000:  
a) Pořízení změny ÚPnSÚ Olomouc č. VII.  
b) Pořízení změny RPn MPR č. I. (Regulačního plánu městské památkové rezervace  Olomouc)  
c) Návrh změny ÚPnSÚ Olomouc č. I.  
d) Návrh zadání změny ÚPnSÚ Olomouc č. V. a č. VI.  
e) Informace o projednávání návrhu RPn (Regulačního plánu) Povel  - Čtvrtky s návrhem dalšího 
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postupu  
O: Ing. Czmero, nám. prim.  
 
4. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit  
- pořízení změny ÚPnSÚ Olomouc č. VII a změny RPn MPR č. I. dle bodů "a - s úpravou, b"      

důvodové zprávy   
- změnu ÚPnSÚ Olomouc č. I. dle bodu "c", důvodové zprávy  
- zadání změny ÚPnSÚ Olomouc č. V. a č. VI. dle bodu "d", dův. zprávy  
- další postup pořizování RPn Povel - Čtvrtky dle bodu "e", důvodové zprávy 
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
40 Sousoší Nejsvětější Trojice a kašna na Horním náměstí - výstavy 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
vydání katalogu dle bodu 1. upravené důvodové zprávy 
 
3. schvaluje  
poskytnutí příspěvku Muzeu umění Olomouc na vydání materiálů dle bodu 1. a 2. upravené 
důvodové zprávy 
 
4. ukládá  
postupovat při prezentaci záměru realizace sedmé kašny dle důvodové zprávy 
T: 26.9.2000 
O: ved. odb. vn ějších vztah ů a informací a koncepce a rozvoje  
 
5. ukládá  
předložit návrh prezentační kampaně v souvislosti se zapsáním sloupu Nejsvětější trojice do 
seznamu UNESCO 
T: 24.10.2000 
O: ved. odb. vn ějších vztah ů a informací  
 
6. schvaluje  
zařazení finančních požadavků dle upravené důvodové zprávy do soupisu nekrytých požadavků 
 
Předložil: Ing.Bc. Procházka, člen rady města 
 
 
41 Volby 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. stanovila  
v souladu s § 8 odst. 2 zákona č. 152/1994 Sb., volební okrsky a volební místnosti dle přílohy č. 1 
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3. bere na v ědomí  
stanovení počtu členů okrskové volební komise primátorem města Olomouce (viz příloha č. 2) 
 
4. bere na v ědomí  
harmonogram činností spojených s konáním voleb (viz příloha č. 3) 
 
Předložil: Bc. Večeř, tajemník 
 
 
42 Organizační záležitosti - odbor kancelář primátora 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
v souladu s ustanovením § 45 odst. o) zákona č. 367/1990 Sb., o obcích, v platném znění 
organizační změny v Úřadu města Olomouce dle důvodové zprávy s účinností od 13.9.2000 
 
3. ukládá  
přepracovat "Organizační strukturu MO" v kontextu se schválenou změnou 
T: 26.9.2000 
O: Bc. Ve čeř, tajemník  
 
4. schvaluje  
změnu Jednacího řádu rady dle důvodové zprávy, bod 1 
 
5. ukládá  
zajistit dovybavení odboru kancelář primátora dle důvodové zprávy, bod 2 
T: 26.9.2000 
O: Bc. Ve čeř, tajemník  
 
6. schvaluje  
výši osobního hodnocení vedoucí odboru kancelář primátora dle důvodové zprávy, bod 3 s 
platností od 1.10.2000 
 
7. ukládá  
realizovat změnu osobního hodnocení dle bodu 6 usnesení 
T: 26.9.2000 
O: Bc. Ve čeř, tajemník  
 
Předložil: Bc. Večeř, tajemník 
 
 
43 Fond rozvoje bydlení 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
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2. vyhovuje  
- žádosti paní Pavlíny Krausové s prodloužením čerpání úvěru do konce roku 2000  
- žádosti manželů Miroslava a Mileny Petříkových s prodloužením čerpání úvěru o 2 měsíce  
- žádosti pana Ing. Zdeňka Kukly  s prodloužením čerpání úvěru do konce roku 2000  
- žádosti pana Ing. Josefa Richtera s prodloužením čerpáním úvěru o 3 měsíce 
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
 
 
44 Program  13. zasedání ZMO, konaného dne 5.10.2000 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit  
předložený upravený návrh programu 13. zasedání ZMO, konaného dne 5.10.2000 
 
2. ukládá  
předložit do  20.9.2000 na organizační oddělení 75 ks podkladových materiálů na 13. zasedání 
ZMO 
O: členové rady m ěsta  
 
Předložil: Ing. Tesařík, primátor 
 
 
45 Evropský den v Olomouci 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
Předložil: Ing. Tesařík, primátor 
 
 
46 Zrušení vyhlášek č. 7 a 8/1999 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. vydává vyhlášku  
č.  6 /2000, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 7/1999 o nařízení mimořádných 
veterinárních opatření  
 
3. vydává vyhlášku  
č.  7 /2000, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 8/1999 o nařízení mimořádných 
veterinárních opatření 
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
 
 
 
 



 

  27 

47 Změny v KMČ a komisích RMO 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. odvolává  
členy KMČ podle čl. 1 důvodové zprávy 
 
3. jmenuje  
nové členy KMČ podle čl. 2 důvodové zprávy 
 
4. jmenuje  
PhDr. Miloslavu Hoškovou, CSc., členkou komise pro program regenerace MPR Olomouc a 
památky 
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
 
 
48 Vitríny KMČ 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
realizaci vitrín KMČ na pozemcích města dle upravené důvodové zprávy 
 
3. ukládá  
zajistit realizaci vitrín KMČ dle upravené důvodové zprávy 
T: 19.12.2000 
O: ved. odb. vn ějších vztah ů a informací  
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
 
 
49 Systém dotací - zpráva o využití dotačních titulů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
 
 
50 Kontrola smluvních vztahů - umístění reklam na divadle v Olomouci - 
 Hodolanech 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
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2. ukládá  
projednat závěry kontrolní zprávy s ředitelem Moravského divadla Olomouc a informovat RMO o 
návrzích opatření  
T: 26.9.2000 
O: PaedDr. Pilát, nám. prim.  
 
Předložil: Ing. Tesařík, primátor 
 
 
51 Kontrolní akce - parkoviště Werichova 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Ing. Tesařík, primátor 
 
 
52 Úprava vyhlášky č. 13/1997, o převodu některých nemovitostí z majetku 
 města Olomouce 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí  
se změnou vyhl.č.  13/1997 ve znění vyhl. č.14/1998 
 
3. ukládá  
předložit návrh na změnu  vyhlášky č. 13/1997 na zasedání  ZMO dne 5.10.2000 
O: Ing. Czmero, nám. prim.  
 
4. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit  
vyhlášku, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 13/1997, o převodu některých nemovitostí z 
majetku města Olomouce, ve znění vyhlášky č. 14/1998  
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
53 Zprávy ze zahraničních  služebních pracovních cest 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předložené  důvodové zprávy 
 
2. ukládá  
řídícímu a monitorovacímu výboru projektu AVEC (regionální koordinační skupině) projednat 
závěry a doporučení ve smyslu důvodové zprávy 
T: 21.11.2000 
O: regionální koordina ční skupina  
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3. jmenuje  
Ing. arch. Přidala jako člena řídícího a monitorovacího výboru projektu AVEC 
 
Předložil: Mgr. Kubešová a ing. Procházka, členové rady města 
 
 
54 Zahraniční služební cesta (AVEC) 
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. 
 
 
55 Zahraniční služební cesta - Kanada 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
zahraniční služební cestu dle důvodové zprávy 
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
 
 
56 Detvanský kríž 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí  
s umístěním kříže dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá  
napsat dopis olomouckému arcibiskupovi dle důvodové zprávy 
T: 26.9.2000 
O: Ing. Tesa řík, primátor  
 
4. ukládá  
předat Detvanský kríž Arcibiskupství olomouckému 
T: 26.9.2000 
O: p. Pet řík, p ředseda p ředstavenstva TSMO a.s.  
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Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
 
 
57 Rekultivace skládky Grygov 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí  
s postupem dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá  
zajistit ve spolupráci s odborem životního prostředí ÚMO potřebné podklady dle důvodové zprávy 
T: 10.10.2000 
O: ved. odb. investic  
 
4. pověřuje  
koordinací postupu ve vztahu k MŽP ČR a SFŽP Miroslava Petříka, člena RMO 
O: p. Pet řík, člen rady m ěsta  
 
Předložil: p. Petřík, člen rady města 
 
 
58 Smlouva o půjčce občanskému sdružení Fotbalový klub Holice 1932 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí  
s předloženým návrhem smlouvy o poskytnutí půjčky Fotbalovému klubu Holice 1932 
 
3. ukládá  
předložit důvodovou zprávu, týkající se poskytnutí půjčky Fotbalovému klubu Holice 1932, na 
nejbližším jednání Zastupitelstva města Olomouce dne 5.10.2000 
O: Ing. Horák, nám. prim.  
 
4. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit  
poskytnutí půjčky Fotbalovému klubu Holice 1932 dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
 
 
59 Odkup tělesa komunikace a souvisejících pozemků - ulice K Mrazírnám - 
 z konkurzní podstaty SBON+BASON 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
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2. revokuje  
usnesení RMO ze dne 11.7.2000 - bod č. 40, část 2 a souhlasí s novým rozsahem pozemků 
nabývaných do vlastnictví Města Olomouce dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá  
dále jednat s firmami SIWE a BANK AUSTRIA Creditanstalt o finanční spoluúčasti 
T: 10.10.2000 
O: Ing. Czmero, nám. prim.  
 
4. ukládá  
dále řešit požadavky dalších zainteresovaných firem na dořešení majetkoprávních vztahů 
souvisejících s komunikací dle důvodové zprávy 
T: 10.10.2000 
O: Ing. Czmero, nám. prim.  
 
5. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit  
záměr  na  nabytí tělesa komunikace a souvisejících pozemků na jednání ZMO dne 5.10.2000 
O: Ing. Czmero, nám. prim.  
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
60 Zásady podpory výrobním investorům 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu  
 
2. souhlasí  
se zásadami pro poskytování podpory dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá  
předložit dopracované zásady pro poskytování  podpory ke schválení ZMO dne 5.10.2000  
T: nejbližší zasedání ZMO  
O: Ing. Horák, nám. prim.  
 
4. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit  
zásady podpory výrobním investorům 
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
 
 
61 Rekonstrukce komunikací - menší akce 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá  
připravit návrh  komplexního řešení problému dle důvodové zprávy 
T: 24.10.2000 
O: Ing. Látal, nám. prim.  
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Předložil: Ing. Látal, nám. prim. 
 
 
62 Evropský den bez aut 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu  
 
2. souhlasí  
s účastí Města Olomouce na Evropském dni bez aut 22.9.2000  dle varianty a) důvodové zprávy 
 
3. ukládá  
seznámit s přijatým usnesením vedení DPMO a.s. a dohodnout způsob zajištění 
T: 26.9.2000 
O: ved. odb. dopravy  
 
Předložil: Ing. Látal, nám. prim. 
 
 
63 Bytové záležitosti - použití obálkové metody na obsazení nových bytů na ul. 
 Černá cesta 12 - 18 (střešní nadstavby) 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou upravenou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí  
s použitím Pravidel pro výběr jednoho z více zájemců o nájem nově zrekonstruovaného bytu v 
majetku Města Olomouce pro byty uvedené v upravené důvodové zprávě  
 
3. schvaluje  
výši minimálních částek finančního daru na jednotlivé byty a výši nájemného dle upravené 
důvodové zprávy 
 
4. ukládá  
postupovat dle přijatého usnesení 
T:  5.12.2000 
O: řed. org. SDF MO  
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
 
 
64 Společné jednání Rady města Olomouce s představenstvem DPMO, a.s. 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
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2. souhlasí  
se společným jednáním, které se uskuteční dne 10.10.2000 v době od 8.30 do 10.00 hodin v sídle 
společnosti DPMO, a.s. ul. Koželužská s tímto programem:  
1. Prohlídka areálu a vozového parku společnosti  
2. Investice DPMO, a.s. - vozový park  
3. Ekonomika financování DPMO, a.s.  
4. Tarif - návrh cen jízdného v IDOS 
 
3. ukládá  
připravit podkladové materiály dle bodu 2 usnesení a předložit je členům RMO 
T: 26.9.2000 
O: Mgr. Š čudlík , člen rady m ěsta  
 
Předložil: Mgr. Ščudlík, člen rady města 
 
 
65 Různé - rekonstrukce třídy Míru - 2. etapa 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. rozhodla  
o upřednostnění rekonstrukce Denisovy ulice a přednádraží před rekonstrukcí třídy Míru - 2. etapa 
Předložil: Ing. Látal, nám. prim. a p. Petřík, člen rady města 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Martin Tesa řík    Ing. Pavel Horák 
primátor m ěsta Olomouce    nám ěstek primátora  


