
 USNESENÍ 
 
 z 47. schůze Rady města Olomouce, konané dne 24.10.2000 
 
1 Projekt FCM 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá  
postupovat  dle závěru v důvodové zprávě  
T: průběžně 
O: členové rady m ěsta  
 
Předložil: Ing. Tesařík, primátor 
 
 
2 Rozvoj TSMO, a.s. 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
stanovení strategických cílů a koncepce činnosti TSMO, a.s. na období roku 2001 - 2005 
 
3. ukládá  
zpracovat ekonomickou analýzu potřeb TSMO, a.s. na období 2001 - 2005 a předložit návrh 
řešení do RMO 
T: b řezen 2001 
O: p. Pet řík, člen rady m ěsta  
 
Předložil: p. Petřík, člen rady města 
 
 
3 Kontrola usnesení 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
informace o plnění usnesení k termínu 24.10.2000 
 
2. prodlužuje  
termíny plnění usnesení dle upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Ing. Tesařík, primátor 
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4 Majetkoprávní záležitosti + dodatek 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje  
1. úplatný pronájem částí komunikace na pozemku na parc. č. 116/124  v k.ú. Olomouc - město o 
výměře 2, 66 m2    v ul. Mlýnská a na parc. č. 75/135 k.ú.Olomouc město v ul.malá tř. Svobody 
rovněž o výměře 2, 66 m2 pí. Marii Berouskové, r. č. 566101/0872 bytem Pražská 5 , 796 02 
Prostějov IČO : 185 14 740 dle důvodové zprávy bod I. 1)  
 
2. úplatný pronájem části komunikace na pozemku parc. č. 118/35 ost. pl. v  k.ú. Olomouc - město 
o výměře 2, 66 m2 v ul. 28. října p. Jiřímu Lhotskému, r.č.520621/090 bytem Slovenská 4, 772 00 
Olomouc, IČO : 100  39 767 dle důvodové zprávy bod I. 2)  
 
3. úplatný pronájem části komunikace na pozemku parc. č. 559/3 ost. pl. o výměře 12 m2 v k.ú. 
Nová Ulice panu Eduardu Habigerovi dle důvodové zprávy bod I. 3)  
        
4. zveřejnění záměru města úplatně pronajmout pozemek parc. č. 721/2 orná půda o výměře 2046 
m2 v k.ú. Nemilany předem určenému zájemci paní Olze Dvořákové dle důvodové zprávy bod II. 1) 
 
5. zveřejnění úplatného pronájmu části  pozemku parc. č. 364/17, zahrada, k.ú. Nová Ulice o 
výměře 43,50 m2 předem určenému zájemci panu Elmanu Iljasovi dle důvodové zprávy bod II. 2)    
 
6. úplatný pronájem pozemku parc. č. 1202/11 zast. pl. o výměře 19 m2 v k.ú. Nová Ulice  JUDr. 
Tomáši Vránovi dle důvodové zprávy bod III. A) 1)  
 
7. úplatný pronájem  části pozemku parc. č. 97/1 ost. pl. o výměře  76, 5 m2 v k.ú. Pavlovičky 
společnosti REVAPOL, s. r. o. dle důvodové zprávy bod III. A) 2)  
 
8. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 481/5 ost. pl. o výměře 12, 5 m2 v k.ú. Povel panu  
Romanu Chromcovi dle důvodové zprávy bod III. A) 4)   
 
9. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 132 zahrada o výměře 123 m2 v k.ú. Topolany  panu 
Karlu Sochůrkovi dle důvodové zprávy bod III. A) 5)  
 
10. úplatný pronájem části pozemku parc. č . 1126 ost. pl. o výměře 200 m2 v k.ú. Hodolany 
společnosti GEMO s. r . o. dle důvodové zprávy bod III. A) 6)  
 
11. úplatný pronájem  části pozemku parc. č. 384/107 zahrada o výměře 32 m2 v k.ú. Hodolany panu 
Ing. Miloslavu Krčkovi a paní  Naděždě Taiblové dle důvodové zprávy bod III. A) 7)   
 
12. úplatný pronájem pozemku parc. č. 692 st. pl. o výměře 4062 m2 v k.ú. Povel SBD U  kovárny 
č. 44 dle důvodové zprávy bod III. A) 8)  
 
13. úplatný pronájem částí pozemku parc. č. 629/19 zahrada o výměře 60 m2 manželům Liboru a 
Lence Chvostkovým, části o výměře 72 m2 MUDr. Martinu Tichému, části o výměře 70 m2 paní 
Libuši Lužné, vše v k.ú. Chválkovice dle důvodové zprávy bod III. A) 9)  
 
14. úplatný pronájem části pozemku parc. č . 1945 ost. pl.  o výměře  3 m2 v k.ú. Holice  
společnosti   Český okruh 98 s. r .o. dle důvodové zprávy bod III. A) 10)  
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15. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 841/34 ost. pl. o výměře 223 m2 panu Iljovi Běhalovi 
a část pozemku o výměře 327 m2 panu Jiřímu Běhalovi a části pozemku parc. č. 841/34 ost. pl. o 
výměře 568 m2 a části pozemku parc. č. 841/37 ost. pl. o výměře 103 m2 panu Robertu Staňkovi 
dle důvodové zprávy bod III. A) 11)  
 
16. úplatný pronájem pozemku parc. č. 24 zast. pl. o výměře 147 m2 v k.ú.  Černovír panu   
Romanu Boudníkovi dle důvodové zprávy bod III. A) 12)  
 
17. úplatný pronájem pozemku parc. č. 539/54 zahrada o výměře 26 m2 v k.ú. Černovír manželům 
Stanislavu a Heleně Běhalovým dle důvodové zprávy bod III. A) 13)  
 
18. úplatný pronájem pozemku parc. č. 539/52 zahrada o výměře 101 m2 v k.ú. Černovír  paní 
Ludmile Šeré dle důvodové zprávy bod III. A) 14)   
 
19. úplatný pronájem pozemku parc. č. 539/50 zahrada o výměře 90 m2 v k.ú. Černovír  manželům 
Františku a Iloně Herotovým dle důvodové zprávy bod III. A) 15)  
 
20. úplatný pronájem části  pozemku parc. č. 57/10 zahrada o výměře 270 m2 v k.ú. Klášterní  
Hradisko manželům Růženě a Antonínu Chmelíčkovým dle důvodové zprávy bod III. A) 16)  
 
21. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 1093 ost. pl. o výměře 1 m2 v k.ú. Samotíšky panu  
Petru Jaškovi - Zahradnictví U Jašků dle důvodové zprávy bod III. A) 19)  
 
22. úplatný pronájem části pozemku parc. č. (157/1) o výměře 2 m2 v k.ú. Hodolany firmě KAR - 
mobil s. r. o. dle důvodové zprávy bod III. A) 20)  
 
23. úplatný pronájem pozemku parc. č. 465/1 pastvina o výměře 668 m2 v k.ú. Chomoutov 
manželům Josefu a Ing. Heleně Kovačičinovým dle důvodové zprávy bod III. A) 21)    
 
24. úplatný pronájem pozemku parc. č. 126 ost. pl. o výměře 1 026 m2 v k.ú. Lazce  Střední 
zemědělské škole Olomouc dle důvodové zprávy bod III. A) 22)    
 
25. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 418/4 ost. pl. o výměře 7 m2 v k.ú. Hodolany panu 
Luďkovi Březinovi dle důvodové zprávy bod III. A) 23)   
 
26. úplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo uložení telekomunikačního kabelu na  
pozemcích parc. č. 1727 o výměře 11933 m2, parc. č. 1728 o výměře 4216 m2, parc. č. 1729 o 
výměře 345138 m2, parc. č. 1755 o výměře 353 m2, parc. č. 1757 o výměře 139667 m2, parc. č. 1760 
o výměře 47978 m2, parc. č. 1800/51 o výměře  1069 m2, vše orná půda, parc. č. 1909/1 o výměře 
16739 m2, parc. č. 1921 o výměře 26807 m2, parc. č. 1963/1 o výměře 27657 m2, parc. č. 1963/2 o 
výměře 484 m2, parc. č. 1965/2 o výměře 2604 m2, parc. č. 1965/3 o výměře 1849 m2, parc. č. 1966 
o výměře 13581 m2, vše ost. pl., parc. č. 1793/1 orná půda o výměře 31587 m2, parc. č. 1794/1 ost. 
pl. o výměře 42108 m2, parc. č. 1796 ost. pl. o výměře 326 m2, parc. č. 1791/2 orná půda o výměře 
206235 m2, vše v k.ú. Holice ve prospěch společnosti ČESKÝ TELECOM, a. s.   za jednorázovou 
úhradu ve výši 56 600,- Kč za podmínky propojení radnice a objektu Kateřinská 8 dle důvodové 
zprávy bod III. A) 25)  
 
27. úplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo uložení a přístupu ke kanalizační šachtě 
na pozemku parc. č. 629/1 ost. pl. o výměře 5439 m2 v k.ú. Chválkovice ve prospěch společnosti 
BMH s. r. o. za jednorázovou úhradu ve výši 20 000,- Kč dle důvodové zprávy bod III. A) 29)   
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28. převod části pozemku parc. č. 185/3 ost. pl. o výměře 5 520 m2 v k.ú. Nová Ulice do správy 
odboru správy ÚMO dle důvodové zprávy bod III. A) 31)  
 
29. změnu subjektu na straně oprávněného ve věci úplatného 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 ze Středomoravské elektromontážní, a.s. na Severomoravskou 
energetiku, a.s. dle důvodové zprávy bod III. A) 32)  
 
30. odpočet vložených investic ve výši 4 731 566,- Kč z nájemného - pronájem NP Horní nám. č. 20 
- galerie Mona Lisa dle důvodové zprávy bod III. B) 1)  
 
31. úplatný pronájem NP Vojanova č. 26 -  dvou suterénních místností o výměře 23 m2 a 12 m2 za 
účelem provozování kanceláře a skladu materiálu  MUDr. Doubravskému dle důvodové zprávy bod 
III. B) 2)  
 
32. úplatný pronájem NP Wellnerova č. 8 paní Vladimíře Blahové dle důvodové zprávy bod III. B) 
3)  
 
33. úplatný pronájem NP tř. Svornosti č. 1 - 15 m2 paní Janě Květinkové dle důvodové zprávy bod 
III. B) 4)   
 
34. snížení nájemného v NP Dolní nám. č. 38 - I. patro - galerie - 28, 47 m2 po dobu rekonstrukce 
fasády o  25 % dle důvodové zprávy bod III. B) 7)   
 
35. prodloužení lhůty pro vydání stavebního povolení o 12 měsíců tj. do 31. 8. 2001 (pronájem části 
pozemku parc. č. 5/8 ost. pl. o výměře 2050 m2 v k.ú. Povel) pro firmu BESTOL group a.s. s tím, 
že dodrží konečný termín pro realizaci stavby tak, jak je uveden v nájemní smlouvě i ve smlouvě 
budoucí tj. 31. 12. 2003  dle důvodové zprávy bod IV. 2)  
 
36. odklad splátky kupní ceny  za odprodej objektu č. p. 25 s pozemkem parc. č. 456/1 zast. pl. o 
výměře  3541 m2 a ost. stav.  objekt s pozemkem parc.č. 457 zast. pl. o výměře 299 m2, vše v 
k.ú. Holice paní Kamile  Harcsové s tím, že kupní cena bude uhrazena do 31. 12. 2000 dle 
důvodové zprávy bod IV. 3)  
 
37. bezúplatné nabytí majetku od České republiky - OkÚ do majetku Města Olomouce dle důvodové 
zprávy bod IV. 8)   
 
38. uzavření smluv o převodu plynovodních přípojek z majetku Města  Olomouce do majetku 
Severomoravské plynárenské, a.s. Ostrava dle důvodové zprávy bod IV. 8)   
 
39. kompenzaci vložených investic ve výši   565 157, 20 Kč za nájemné v období 1997, 1998 a 1999 
a leden r.  2000 v celkové výši 246 914,- Kč pro firmu  DAVID ARMATURY s. r. o. - pronájem 
objektů č. 22 a 23 - letiště Neředín dle důvodové zprávy bod V. 9)  
 
40. úplatný pronájem NP - Kateřinská 8 -   201m2 ČR - MV ČR dle důvodové zprávy bod III. B) 
12) 
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2. nevyhovuje žádosti  
1. Renáty a Roberta Dvořákových o  zvýšení nájemného za pronájem pozemků parc. č. 222 ost. 
pl. o výměře 5 330 m2, parc. č. 305 ost. pl. o výměře 5 647   m 2 a parc. č. (324/28) o výměře 1 
129 m 2 , vše v k.ú. Neředín a schválit pronájem ve výši 15,- Kč/m2/rok a době nájmu neurčité dle 
důvodové zprávy bod III. A) 17)  
 
2. společnosti DAVID armatury s. r . o.o úplatný pronájem pozemku parc. č. 546/1 ost. pl. o 
výměře 535 m2 v k.ú. Neředín společnosti DAVID armatury s. r. o. dle důvodové zprávy bod III. A) 
18)  
 
3. Ing. Františka Žouželky o vrácení nájemného ve výši 5 850,- Kč za pronájem části pozemku parc. 
č. 78/29 ost. pl. o výměře 15 m2 v k.ú. Neředín dle důvodové zprávy bod III. A) 30)  
 
4. paní Ivany Koďouskové - NP Dolní nám. č. 38 o revokaci části usnesení rady  města ze dne   6. 6. 
2000 čís. spis. seznamu 4 bod III. B) 2 ve věci výše nájemného a usnesení  rady města ze dne 11. 
7. 2000 čís. spis. seznamu 4 bod II. B) 7 ve věci nevyhovění žádosti o revokaci části usnesení ze 
dne 6. 6. 2000 dle důvodové zprávy bod III. B) 6)  
 
5. paní Jany Hladišové o neuplatňování inflačního koeficientu po dobu 10 let, tj.2000 - 2010 dle 
důvodové zprávy bod III.B) 9)  
 
6. Ing.Weise o revokaci usnesení rady města ze dne 12.9.2000 čís.spis. seznamu 4 bod III.A) 4 ve 
věci nevyhovění žádosti o úplatný pronájem části pozemku parc.č.2/94 ost.pl. o výměře 22 m2 v 
k.ú.Neředín dle důvodové zprávy bod V.1) 
 
3. souhlasí  
1. s podnájmem na  část NP Riegrova č. 11, Barvířská č. 1 - 60 m2 pro pana Jaroslava Vrtila dle 
důvodové zprávy bod III. B) 5)  
 
2. s provedením stavebních úprav zateplení objektu NP Dobnerova č. o. 24 a výměny vstupních 
dveří a se zohledněním vložených investic formou odpočtu z nájemného ve výši 167. 000,- Kč dle 
důvodové zprávy bod III. B) 9)   
 
3. s provedením stavebních úprav instalace plynového vytápění, celkové rekonstrukce schodiště a 
údržbových prací v NP tř. Svobody č. o. 21 - dvorní trakt - 100 m2 a se zohledněním vložených 
investic formou odpočtu z nájemného ve výši 101. 706,- Kč dle důvodové zprávy bod III. B) 10)     
 
4. s odepisováním vynaložených nákladů na provedení stavebních úprav v NP Pekařská č. o. 11, 13 
v účetnictví nájemce ve výši 243 900,- Kč dle důvodové zprávy bod III. B) 11)   
 
5. s užíváním prostor v budově Plaveckého stadionu (pode dnem vnitřního bazénu) pro potřeby 
realizace výkonu rozhodnutí souvisejícího s vystěhováním z neoprávněně užívaných prostor proti 
povinnému Petru Sovičovi dle důvodové zprávy bod V. 3)   
 
6. s bezúplatným převodem elektrické smažící pánve sklopné PE 13 ze ŠJ Olomouc, Svornosti na 
MŠ Olomouc, Jílová 41 dle důvodové zprávy bod V. 4)  
 
7. s vyjmutím objektu Sokolská 4 ze správy Moravského divadla Olomouc, a to formou dodatku k 
příkazní smlouvě o správě nemovitého majetku uzavřené dne 30.6.1997 mezi Městem Olomouc a 
MDO dle důvodové zprávy bod V. 5)   
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8. s obsahem smlouvy o výpůjčce a o budoucí  smlouvě o zřízení věcného břemene uzavírané mezi 
ČR - Úřadem práce v Olomouci a Alkona Invest, a.s. a ukládá náměstkovi primátora Ing. Czmerovi 
tuto smlouvu jako vedlejší účastník uzavřít a současně se zavázat ke zřízení práva věcných břemen k 
objektům realizovaným Alkona Invest, a.s. na pozemku parc.č. 649/4 o výměře 355 m2 ve prospěch 
jejich vlastníků dle důvodové zprávy bod V. 8)  
 
9. s odkladem platby kupní ceny  ve výši   1 627 520,- Kč za odprodej rozestavěného objektu na 
Werichové ul. s pozemkem  parc. č. 927 st. pl. o výměře 964 m2, vše v k.ú. Nové Sady panu 
Večeřovi do 20. 12. 2000 dle důvodové zprávy bod V. 10)  
 
4. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit  
1. změnu subjektu na straně nájemce a budoucího kupujícího na část pozemku parc. č. 5/8 ost. pl. o 
výměře 2050 m2 v k.ú. Povel ze společnosti BESTOL s.r .o. na BESTOL group a.s. dle důvodové 
zprávy bod IV. 2)  
 
2. výkup pozemků parc. č. 401/28 orná půda o výměře 451 m2, parc. č. 380/136 ost. pl. o výměře 165 
m2, parc. č. 380/138 ost. pl. o výměře 991 m2, parc. č. 380/139 orná půda o výměře 135 m2, parc. č. 
401/34 orná půda o výměře 3 m2 a parc. č. 401/31 orná půda o výměře 8 m2 v k.ú. Hejčín z 
vlastnictví paní Dagmar Syrovátkové a paní Svatavy Drápalové do vlastnictví Města Olomouce za 
kupní cenu ve výši 1. 051 960,- Kč dle důvodové zprávy bod IV. 4)  
 
3. odprodej pozemku parc. č. 1674 st. pl. o výměře 1812 m2 v k.ú. Nová Ulice firmě AHOLD Czech 
Republic a. s. za kupní cenu ve výši 2. 583 522,- Kč dle důvodové zprávy bod IV. 5)  
 
4. výkup části pozemku parc. č. 114/2 zahrada o výměře 6 m2 v k.ú. Černovír z vlastnictví pana 
Štěpána Grygárka do vlastnictví Města Olomouce za kupní cenu ve výši 3 360,- Kč dle důvodové 
zprávy bod IV. 6)  
 
5. převod pozemků parc.č. 493 zast. pl.o výměře 246 m2, parc.č. 494 zast. pl.o výměře 283 m2, 
parc.č. 526/1 zast. pl.o výměře 231 m2, parc.č. 526/2 zast. pl.o výměře 160 m2, parc.č. 729 zast. pl.o 
výměře 233 m2, parc.č. 730 zast. pl.o výměře 233 m2, parc.č. 731 zast. pl.o výměře 234 m2, parc.č. 
732 zast. pl.o výměře 234 m2, parc.č. 734 zast. pl.o výměře 368 m2, parc.č. 736 zast. pl.o výměře 
236 m2, parc. č. 737 zast. pl. o výměře 234 m2, parc.č. 738 zast. pl.o výměře 234 m2, parc.č. 739 
zast. pl.o výměře 234 m2, parc. č. 740 zast. pl. o výměře 236 m2, parc.č. 741 zast. pl.o výměře 316 
m2, parc. č. 742 zast. pl. o výměře 240 m2, parc.č. 744/1 zast. pl.o výměře 255 m2, parc.č. 744/2 
zast. pl.o výměře 253 m2, parc.č. 744/3 zast. pl.o výměře 254 m2, parc.č. 744/4 zast. pl.o výměře 255 
m2, parc.č. 771 zast. pl.o výměře 236 m2, parc.č. 772 zast. pl.o výměře 234 m2, parc.č. 773 zast. pl.o 
výměře 235 m2, parc.č. 774 zast. pl.o výměře 235 m2, parc.č. 792 zast. pl.o výměře 472 m2, parc.č. 
793 zast. pl.o výměře 471 m2, parc.č. 794 zast. pl.o výměře 471 m2, parc.č. 994 zast. pl.o výměře 
239 m2, parc.č. 995 zast. pl.o výměře 240 m2, parc.č. 996 zast. pl.o výměře 240 m2, parc.č. 997 zast. 
pl.o výměře 239 m2, parc.č. 998 zast. pl.o výměře 413 m2, parc.č. 999 zast. pl.o výměře 319 m2, 
parc.č. 1000 zast. pl.o výměře 237 m2, parc.č. 1001 zast. pl.o výměře 317 m2, parc.č. 1002 zast. pl.o 
výměře 235 m2, parc.č. 1003 zast. pl.o výměře 235 m2, parc.č. 1004 zast. pl.o výměře 235 m2,  
parc.č. 1005 zast. pl.o výměře 315 m2, parc.č. 1006 zast. pl.o výměře 234 m2, parc.č. 1007 zast. pl.o 
výměře 236 m2, parc.č. 1008 zast. pl.o výměře 235 m2, parc.č. 1009 zast. pl.o výměře 235 m2, 
parc.č. 1010 zast. pl.o výměře 236 m2, parc.č. 1011 zast. pl.o výměře 317 m2, parc.č. 1012 zast. pl.o 
výměře 235 m2, parc.č. 1013 zast. pl.o výměře 235 m2, parc.č. 1014 zast. pl.o výměře 235 m2, 
parc.č. 1015 zast. pl.o výměře 316 m2, parc.č. 1016 zast. pl.o výměře 238 m2, parc.č. 1017 zast. pl.o 
výměře 238 m2, parc.č. 1018 zast. pl.o výměře 317 m2, parc.č. 1019 zast. pl.o výměře 235 m2, 
parc.č. 1020 zast. pl.o výměře 317 m2, parc.č. 1021 zast. pl.o výměře 235 m2, parc.č. 1022 zast. pl.o 
výměře 235 m2, parc.č. 1023 zast. pl.o výměře 367 m2, vše v k.ú. Nové Sady u Olomouce, parc.č. 
2125 zast. pl.o výměře 247 m2, parc. č. 2126 zast. pl. o výměře 245 m2, parc.č. 2127 zast. pl.o 
výměře 245 m2, parc.č. 2128 zast. pl.o výměře 247 m2, parc.č. 2129 zast. pl.o výměře 246 m2, 
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parc.č. 2130 zast. pl.o výměře 246 m2, parc.č. 2131 zast. pl.o výměře 247 m2, parc.č. 2132 zast. pl.o 
výměře 247 m2, parc.č. 2133 zast. pl.o výměře 249 m2, vše v k.ú. Nová Ulice, parc.č. 533 zast. pl.o 
výměře 424 m2, parc.č. 685 zast. pl.o výměře 250 m2, parc.č. 686 zast. pl.o výměře 250 m2, parc.č. 
688 zast. pl.o výměře 379 m2, parc.č. 689 zast. pl.o výměře 308 m2, parc.č. 690 zast. pl.o výměře 
314 m2, parc.č. 691 zast. pl.o výměře 378 m2,  vše v k.ú. Povel, parc.č. 987 zast. pl.o výměře 251 
m2, parc.č. 988 zast. pl.o výměře 250 m2, parc.č. 989 zast. pl.o výměře 244 m2, parc.č. 990 zast. pl.o 
výměře 253 m2, parc.č. 991 zast. pl.o výměře 247 m2, parc.č. 999 zast. pl.o výměře 377 m2, parc.č. 
1000 zast. pl.o výměře 374 m2, parc.č. 1001 zast. pl.o výměře 379 m2, parc.č. 1002 zast. pl.o výměře 
252 m2, parc.č. 1003 zast. pl.o výměře 250 m2, parc.č. 1004 zast. pl.o výměře 244 m2, parc.č. 1005 
zast. pl.o výměře 245 m2, parc.č. 1010 zast. pl.o výměře 248 m2, parc.č. 1011 zast. pl.o výměře 246 
m2, vše v k.ú. Neředín, do vlastnictví SBD Olomouc, U Kovárny 44, za symbolickou kupní cenu ve 
výši 1000,- Kč,  převod pozemků parc. č. 631 zast. pl. o výměře 342 m2 a parc. č. 632 zast. pl. o 
výměře 416 m2, vše v  k. ú. Lazce družstvu Byt a servis ND družstvo Olomouc za symbolickou kupní 
cenu ve výši 1000,- Kč a převod pozemků parc. č. 510 zast. pl. o výměře 294 m2 a parc. č. 511 zast. 
pl. o výměře 295 m2, vše v k. ú. Holice, Okresnímu stavebnímu bytovému družstvu Olomouc se 
sídlem v Uničově za symbolickou kupní cenu ve výši 1000,- Kč dle důvodové zprávy bod IV. 9)  
 
6. směnu pozemků parc.č.1650/1 o výměře 661 m2,parc.č.1650/9 o výměře 2 822 m2,parc.č.1650/10 
o výměře 703 m2,parc.č.1721/29 o výměře 4 928 m2,vše orná půda, parc.č.1963/4 ost.plocha o 
výměře 116 m2,parc.č.1963/6 ost.plocha o výměře 49 m2,parc.č.1963/11 ost.plocha o výměře 115 
m2,parc.č.1963/9 ost.plocha o výměře 95 m2 a parc.č.1963/7 ost.plocha o výměře 128 m2,vše v kú 
Holice a pozemek parc.č.754/4 ost.plocha o výměře 182 m2 v k.ú. Chomoutov,parc.č.36/2 ost.plocha 
o výměře 253 m2 v k.ú.Klášterní Hradisko,část pozemku parc.č.86/2 ost.plocha o výměře 350 m2 v 
k.ú. Klášterní Hradisko,pozemek parc.č.84 zahrada o výměře 154 m2 v k.ú. Povel,vše ve vlastnictví 
Pozemkového fondu ČR za pozemky parc.č.1793/7 o výměře 37 900 m2,parc.č.1793/10 o výměře 4 
179 m2,parc.č.1800/23 o výměře17 175 m2,parc.č.1839 o výměře 15 084 m2,parc.č.1863/133 o 
výměře 1 656 m2,parc.č.1863/174 o výměře 3 030 m2,parc.č.1863/175 o výměře 1 702 m2,vše role 
v k.ú.Holice ve vlastnictví Města Olomouce dle důvodové zprávy bod V. 7) 
 
5. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
1. žádosti společnosti REVAPOL s. r. o. o odprodej části pozemku parc. č. 97/1 ost.  pl. o výměře  76, 
5 m2  v k.ú. Pavlovičky dle důvodové zprávy bod III. A) 2)  
 
2. žádosti  Českého kynologického svazu o odprodej pozemků parc. č. 1105/5 ost. pl. o výměře 4 
624 m2, parc. č. 1105/6 zahrada o  výměře 179 m2 a parc. č. 1105/7 zahrada  o výměře 85 m2, vše 
v k.ú. Černovír dle důvodové zprávy bod IV. 1)  
 
3. žádosti manželů Dohnalových a manželů Povýšilových o revokaci části usnesení ZMO ze dne 16. 
3. 2000, čís. spis. seznamu 3a, bod 38 ve věci výše kupní ceny při směně části pozemku parc. č. 
332/2 role o výměře 450 m2 v k.ú. Hejčín ve vlastnictví Města   Olomouce do vlastnictví manželů Ing. 
Oľgy a Ing.  Pavla Dohnalových  za doplatek cenového rozdílu ve výši 140 627, 90 Kč, parc.č. 332/5 
role o   výměře 378 m2 v k.ú. Hejčín ve vlastnictví Města Olomouce do vlastnictví manželů Ing.   Pavla   
a Magdy Povýšilových za doplatek cenového rozdílu ve výši 104. 723,-Kč za pozemek parc. č.  336/6 
role o výměře 356 m2 v k.ú. Hejčín v id. spoluvlastnictví manželů Povýšilových a manželů  
Dohnalových dle důvodové zprávy bod V. 2) 
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
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5 Majetkoprávní záležitosti - směna pozemků 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. pověřuje  
jednat o jiné variantě směny pozemků dle důvodové zprávy a předložit do RMO 
T: b řezen 2001 
O: Ing. Czmero, nám. prim.  
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
6 Prodej domů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje  
1.uznání faktur dle důvodové zprávy bod 1 str. 1,2  
2.odklad splátek dle důvodové zprávy bod 2 str.2  
3.odklad splátek dle upravené důvodové zprávy bod 3 str. 2  
4.možnost proinvestování II.poloviny kupní ceny před podpisem smlouvy dle důvodové  
  zprávy bod 4 str.2  
5 úhradu společných nákladů dle důvodové zprávy bod 5 str. 3  
6.vrácení II.poloviny kupní ceny dle důvodové zprávy bod 6 str.3  
7.prodej bytů oprávněným nájemníkům dle důvodové zprávy bod 17 str.10  
8.předání l ks auditu nájemníkům domu dle důvodové zprávy bod 20 str.11  
   
2. vyhovuje  
1.žádosti spoluvlastníků domů tř.Spojenců 6 a Foerstrova 20 dle důvodové 
zprávy  bod 7b str.4 
 
3. nevyhovuje  
1.žádosti vlastníků domu Ztracená 15 dle důvodové zprávy bod 7a str.4 
 
4. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit  
1. prodej bytů oprávněným nájemníkům dle důvodové zprávy bod 12 str.7  
2. prodej pozemku parc.č.20 st.pl. a 13 zahrada v k.ú.Pavlovičky dle důvodovém zprávy  
    bod 13 str.7  
3 .prodej pozemku parc.č.1031 st.pl. v k.ú.Hodolany spoluvlastníkům domu Fibichova 29   
   a pozemku  parc.č.634/15 ost.pl. za podmínek, že majitelé všech okolních nemovitostí  
   odkoupí    pozemek do podílového  spoluvlastnictví dle důvodové zprávy bod 14 str.7,8  
4. prodej NP v domě Nábřeží dle důvodové zprávy bod 19 str.11   
5.možnost proinvestování celé druhé poloviny kupní ceny dle důvodové zprávy bod 8 str.4,5  
6.možnost proinvestování celé druhé poloviny kupní ceny dle důvodové zprávy bod 9 str.5  
 
5. ukládá  
1.majetkoprávnímu odboru a SDF MO zajistit potřebné podklady k jednání o prodeji domu  
    Dolní nám.26 dle důvodové zprávy bod 15 str 8  
2.majetkoprávnímu odboru zajistit reálné dělení pozemků dle důvodové zprávy bod 18 str.10  
3.SDF MO převést částky vlastníkům  domů dle důvodové zprávy bod 5 str.3  
4.SDF MO vrácení II.poloviny kupní ceny dle důvodové zprávy bod 6 str.3  
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T: 21.11.2000 
O: ved. odb. majetkoprávní  
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
7 Rozpočtové změny roku 2000 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
upravenou důvodovou zprávu, týkající se rozpočtových změn roku 2000 
 
2. schvaluje  
rozpočtové změny roku 2000 dle upravené důvodové zprávy 
 
3. ukládá  
informovat Zastupitelstvo města Olomouce o rozpočtových změnách roku 2000 dle upravené  
důvodové zprávy 
T: 19.12.2000 
O: Ing. Horák, nám. prim.  
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
 
 
8 Finanční příspěvek - Pouť veřejných činitelů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
zařazení finančního příspěvku do soupisu nekrytých požadavků ve výši 20.000,-Kč 
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
 
 
9 Prezentační kampaň - zápis Trojice do UNESCO 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
postup prezentační kampaně  dle upravené důvodové zprávy 
 
3. ukládá  
nárokovat finanční prostředky dle upravené důvodové zprávy 
T: průběžně 
O: ved. odb. vn ějších vztah ů a informací  
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
 



 

  10 

10 Zápis sousoší Nejsvětější Trojice do seznamu UNESCO 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
finanční spoluúčast při procesu zapsání památky dle důvodové zprávy 
 
3. schvaluje  
zařazení částky dle důvodové zprávy do soupisu nekrytých požadavků 
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
 
 
11 Nebytové prostory Dolní nám. 34 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí  
aby se v případě pronájmu bytů určených na rekolaudaci na nebytové prostory postupovalo 
přiměřeně jako při pronájmu nebytových prostor 
 
Předložil: Ing. Tesařík, primátor 
 
 
12 Organizační zajištění voleb 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
Předložil: Bc. Večeř, tajemník 
 
 
13 Bytové záležitosti 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí  
s poskytnutím bytu dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá  
realizovat přijaté usnesení  
T: 19.12.2000 
O: řed. org. SDF MO  
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4. ukládá  
požádat o příspěvek dle důvodové zprávy 
T:  7.11.2000 
O: Ing. Horák, nám. prim.  
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
 
 
14 TSMO, a.s. - návrh smlouvy o správě majetku MO 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
návrh smlouvy o správě majetku MO dle upravené důvodové zprávy 
 
3. ukládá  
projednat navrženou smlouvu v představenstvu TSMO, a.s.  
T: 21.11.2000 
O: p. Pet řík, p ředseda p ředstavenstva TSMO a.s.  
 
4. ukládá  
po projednání v představenstvu TSMO, a.s. podepsat tuto smlouvu   
T: 21.11.2000 
O: Ing. Czmero, nám. prim.  
 
5. souhlasí  
se zařazením finanční částky dle upravené důvodové zprávy do soupisu nekrytých požadavků  
 
Předložil: Ing. Látal a Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
15 Dodatek č. 1 ke Smlouvě k zajištění péče o parky s VFO, .a.s. 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá  
zapracovat finanční objem Dodatku č. 1 ke smlouvě k zajištění péče o parky, rozárium a 
botanickou zahradu ve městě Olomouci (dále jen Dodatek č. 1) do návrhu rozpočtu MO na rok 
2001 
T:  7.11.2000 
O: ved. odb. životního prost ředí 
 
3. ukládá  
připravit návrh definitivního znění Dodatku č. 1 se zapracováním schválených rozpočtových 
částek na rok 2001  
T: 19.12.2000 
O: Ing. Czmero, nám. prim.  
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4. ukládá  
projednat znění návrhu Dodatku č. 1 v představenstvu VFO, a.s. 
T: 21.11.2000 
O: Mgr. Š čudlík , člen rady m ěsta  
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
16 Smlouva k zabezpečení veřejně prospěšných služeb - TSMO, a.s. 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá  
zapracovat finanční objem Smlouvy k zabezpečení veřejně prospěšných služeb ve městě Olomouci 
(dále jen Smlouva) do návrhu rozpočtu MO na rok 2001 
T:  7.11.2000 
O: Ing. Látal a PaedDr. Pilát, nám. prim.  
 
3. ukládá  
připravit návrh definitivního znění Smlouvy se zapracováním schválných úprav a  rozpočtových 
částek na rok 2001  
T: 19.12.2000 
O: Ing. Látal a PaedDr. Pilát, nám. prim.  
 
4. ukládá  
projednat upravený návrh Smlouvy v představenstvu TSMO, a.s. 
T: 21.11.2000 
O: p. Pet řík, člen rady m ěsta  
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
17 Hřbitovy města Olomouce a zákony 101/2000,133/2000 Sb. 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. ukládá  
prověřit možnost předávání dat dle důvodové zprávy 
T: 21.11.2000 
O: Bc. Ve čeř, tajemník  
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
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18 Hřbitovy města Olomouce - rušení užívacího práva 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. ruší  
užívací právo k pietním místům dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá  
postupovat dle důvodové zprávy 
T: průběžně 
O: řed. org. H řbitovy m ěsta Olomouce  
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
 
 
19 Hřbitovy města Olomouce - vojenský hřbitov Černovír 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. ukládá  
uskutečnit první etapu obnovy vojenské části černovírského hřbitova dle důvodové zprávy  
T: leden 2001  
O: řed. org. H řbitovy m ěsta Olomouce  
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
 
 
20 Návrh rozpočtu na rok 2001 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá  
předložit dopracovaný rozpočet 
T: 21.11.2000 
O: Ing. Horák, nám. prim.  
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
 
 
21 Akce hrazené z nájemného SMV, a.s. - změna plánu na rok 2000 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
upravenou důvodovou zprávu 
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2. schvaluje  
změnu plánu rekonstrukcí vodovodů a kanalizací města Olomouce na r.2000 (hrazených z 
nájemného Středomoravské vodárenské, a.s.) dle upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Ing. Látal, nám. prim. 
 
 
22 Investiční výhled na rok 2001 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou  důvodovou zprávu 
 
2. ukládá  
předložit návrh investiční části rozpočtu Města Olomouce na rok 2001  
T:  7.11.2000 
O: Ing. Látal, nám. prim.  
 
3. ukládá  
dopracovat návrh plánu investic na rok 2001 podle zdrojů financí (fondy, rozpočet) a předat 
členům RMO do 3.11.2000 
T:  7.11.2000 
O: ing. Horák, nám. prim. a ing. Látal, nám.prim  
 
Předložil: Ing. Látal, nám. prim. 
 
 
23 Převod hlasovacích práv k akciím VHS 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
ústní důvodovou zprávu 
 
2. ukládá  
předložit písemnou zprávu o postupu jednání ve věci převodu hlasovacích práv k akciím VHS 
T:  7.11.2000 
O: Ing. Horák, nám. prim.  
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
 
 
24 Organizační záležitosti 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
vypsání výběrového řízení na obsazení funkce vedoucího odboru investic ÚMO 
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3. schvaluje  
text inzerátu a složení výběrové komise dle upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Bc. Večeř, tajemník  a Ing. Látal, nám. prim 
 
 
25 Řešení nové úřední desky 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
zařazení fin. částky dle důvodové zprávy do soupisu nekrytých požadavků 
 
Předložil: Bc. Večeř, tajemník 
 
 
26 Zastávka MHD Přerovská ulice 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
vybudování oplocení vedle autobusové zastávky dle návrhu předkladatele 
 
Předložil: Ing. Látal, nám. prim. 
 
 
27 Západní tangenta R 35 - příprava jednání s Ministerstvem dopravy a spojů 
 ČR 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
28 Fond rozvoje bydlení 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. vyhovuje  
žádosti MUDr. Jiřího Kleina o prodloužení lhůty pro čerpání úvěru z 8. 10. 2000 do 31. 12. 2000 
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
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29 Den bez aut 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. ukládá  
předat organizátorům akce "Den bez aut" ( Děti Země, RNDr. Miroslav Patrik)  doporučení RMO 
termínově sladit konání příštího ročníku s vyhlášením evropského "Den bez aut".  
T:  7.11.2000 
O: MUDr. Andrš, člen rady m ěsta  
 
Předložil: MUDr. Andrš, člen rady města 
 
 
30 Zlatá štika 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí  
s variantou č. 5 dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
31 Odvolání člena komise pro výchovu a vzdělávání 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. odvolává  
člena komise pro výchovu a vzdělávání RMO dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá  
informovat o přijatém usnesení odvolaného člena komise a předsedu komise pro výchovu a 
vzdělávání 
T:  7.11.2000 
O: ved. odb. školství  
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
 
 
32 Jmenování členů rady školy 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
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2. jmenuje  
členy rady školy dle upravené důvodové zprávy 
 
3. ukládá  
informovat jmenované členy rady školy o přijatém usnesení 
T:  7.11.2000 
O: PaedDr. Pilát, nám. prim.  
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
 
 
33 ZŠ Řezníčkova - tělocvična 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
zařazení žádosti do seznamu nekrytých požadavků 
 
3. ukládá  
informovat ředitelku školy o přijatém usnesení  
T:  7.11.2000 
O: ved. odb. školství  
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
 
 
34 Zástupce obce do konkursní komise 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
zástupce obce do konkursní komise dle důvodové zprávy 
 
3. schvaluje  
náhradníka za zástupce obce do konkursní komise dle důvodové zprávy 
 
4. ukládá  
informovat o přijatém usnesení Školský úřad Olomouc 
T:  7.11.2000 
O: ved. odb. školství  
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
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35 Žádost o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města - Sdružená 
 zařízení pro péči o dítě v Olomouci 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. ukládá  
záležitost řešit v roce 2001 
T: b řezen 2001 
O: PaedDr. Pilát, nám. prim.  
 
3. ukládá  
informovat žadatele o přijatém usnesení 
T:  7.11.2000 
O: ved. odb. sociáln ě zdravotní  
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
 
 
36 Poskytnutí finančních příspěvků z rozpočtu města na zdravotnické 
 programy 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
poskytnutí finančních příspěvků z rozpočtu města na zdravotnické programy dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá  
realizovat přijaté usnesení  
T: 21.11.2000 
O: ved. odb. sociáln ě zdravotní  
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
 
 
37 Žádost o změnu užití poskytnutého finančního příspěvku - Středisko rané 
 péče v Olomouci 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
změnu účelu poskytnutého finančního příspěvku Středisku rané péče dle důvodové zprávy 
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3. ukládá  
informovat žadatele o přijatém usnesení 
T: 21.11.2000 
O: ved. odb. sociáln ě zdravotní  
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
 
 
38 Žádost o změnu užití poskytnutého finančního příspěvku - Pedagogická 
 fakulta Univerzity Palackého v Olomouci 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
změnu účelu poskytnutého finančního příspěvku Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v 
Olomouci dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá  
informovat žadatele o přijatém usnesení 
T: 21.11.2000 
O: ved. odb. sociáln ě zdravotní  
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
 
 
39 Vyhláška o nařízení mimořádných veterinárních opatření 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
obecně závaznou vyhlášku č.  10 /2000  o nařízení mimořádných veterinárních opatření 
 
3. ukládá  
vyhlášky v oblasti veterinárních opatření předem konzultovat s orgány státní veterinární správy 
T: průběžně 
O: PaedDr. Pilát, nám. prim.  
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
 
 
40 Zpráva ze služební cesty - AVEC 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
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2. ukládá  
předložit RMO hodnotící zprávu za I. etapu projektu AVEC 
T: leden 2001  
O: PaedDr. Pilát, nám. prim.  
 
Předložil: Ing.Bc. Procházka, člen rady města 
 
 
41 SK Sigma Olomouc a.s. 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
složení pracovní skupiny dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá  
předložit průběžnou zprávu o činnosti pracovní skupiny 
T: 19.12.2000 
O: PaedDr. Pilát, nám. prim.  
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
 
 
42 Výstaviště Flora Olomouc, a.s. 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. revokuje  
usnesení z RMO č. 46 ze dne 10. 10. 2000, bod č. 10 
 
2. pověřuje  
Ing. Martina Tesaříka, primátora města Olomouc, zajistit příslušné právní kroky ke zvýšení základního 
jmění Výstaviště Flora Olomouc, a.s. dle rozhodnutí Zastupitelstva města Olomouce učiněného na 
jeho zasedání dne 5. 10. 2000 (zápisem v obchodním rejstříku, vedeném Krajským obchodním 
soudem v Ostravě a převodem nemovitosti zápisem do listu vlastnictví v katastru nemovitostí u 
Katastrálního úřadu v Olomouci). 
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
43 Parkovací karta 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
přidělení bezplatné parkovací karty dle důvodové zprávy 
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3. ukládá  
informovat žadatele o přijatém usnesení 
T:  7.11.2000 
O: ved. odb. kancelá ř primátora  
 
4. ukládá  
realizovat přijaté usnesení 
T: 21.11.2000 
O: řed. Městské policie Olomouc  
 
Předložil: Ing. Tesařík, primátor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing.Martin Tesa řík     Ing.Pavel Horák 
primátor m ěsta Olomouce     nám ěstek primátora  


