
 USNESENÍ 
 
 z 48. schůze Rady města Olomouce, konané dne  7.11.2000 
 
1 Novela zákona o obcích 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. ukládá  
rozpracovat návrh a podmínky města Olomouce na naplnění zákona 128/2000 a předložit na 
RMO 
T: 21.11.2000 
O: nám ěstci primátora a tajemník  
 
Předložil: Bc. Večeř, tajemník 
 
 
2 Převod výkonu státní správy obce Hlubočky 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
návrh na zvýšení počtu pracovníků na odboru sociálně zdravotním ÚMO  o 3 osoby 
 
3. schvaluje  
zřízení detašovaného pracoviště ÚMO v sídle Obecního úřadu Hlubočky 
 
4. ukládá  
uzavřít nájemní smlouvu pro detašované pracoviště ÚMO s obcí Hlubočky 
T: 21.11.2000 
O: Ing. Czmero, nám. prim.  
 
5. ukládá  
zajistit financování převedeného výkonu státní správy dle návrhu důvodové zprávy 
T: 21.11.2000 
O: Ing. Horák, nám. prim.  
 
Předložil: Bc. Večeř, tajemník 
 
 
3 Tržnice 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
zásady řešení dopravního napojení lokality tržnice a lokality bývalého autobusového nádraží dle 
upravené kapitoly 6. důvodové zprávy  
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3. ukládá  
seznámit investory s požadovaným dopravním napojením 
T: 21.11.2000 
O: Ing. Czmero, nám. prim.  
 
4. ukládá  
připravit materiál pro prosincové jednání Zastupitelstva města Olomouce ve věci vyhodnocení 
výběrového řízení na úplatný pronájem s následným odprodejem v místě tržnice na třídě Svobody 
T: 21.11.2000 
O: Ing. Czmero, nám. prim.  
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
4 Kontrola usnesení 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
informace o plnění usnesení k termínu 7.11.2000, vč. plnění čtvrtletních úkolů 
 
2. prodlužuje  
termíny plnění usnesení dle důvodové  zprávy 
 
Předložil: Ing. Tesařík, primátor 
 
 
5 Majetkoprávní záležitosti + dodatek 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje  
1. úplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo uložení optického kabelu na pozemcích parc. 
č. 96/3 o výměře 196 m2, parc. č. 96/4 o výměře 552 m2, parc. č. 96/7 o výměře 125 m2, parc. č. 
432/28 o výměře 1991 m2, parc. č. 442 o výměře 846 m2, parc. č. 453/1 o výměře 3309 m2, parc. č. 
453/3 o výměře 1019 m2, parc. č. 453/5 o výměře 6981 m2, parc. č. 453/13 o výměře 1835 m2, parc. 
č. 454 o výměře 277 m2, parc. č. 508 o výměře 507 m2, parc. č. 509 o výměře 961 m2, parc. č. 510 o 
výměře 4340 m2, parc. č. 511 o výměře 772 m2, parc. č. 512 o výměře 1869 m2, vše ost. pl. v k.ú. 
Hejčín, parc. č. 31/3 o výměře 2759 m2, parc. č. 31/10 o výměře 3725 m2, parc. č. 31/43 o výměře 81 
m2, parc. č. 31/44 o výměře 143 m2, parc. č. 120/2 o výměře 155 m2, vše ost. pl. v k.ú. Klášterní 
Hradisko, parc. č. 92/3 o výměře 1542 m2, parc. č. 93/1 o výměře 507 m2, parc. č. 93/20 o výměře 
4222 m2, parc. č. 93/21 o výměře 1668 m2, parc. č. 93/22 o výměře 1267 m2, parc. č. 93/26 o výměře 
538 m2, parc. č. 93/27 o výměře 3270 m2, parc. č. 93/28 o výměře 546 m2, parc. č. 93/29 o výměře 
3807 m2, parc. č. 93/97 o výměře 709 m2, parc. č. 93/112 o výměře 2587 m2, parc. č. 93/114 o 
výměře 7204 m2, parc. č. 93/115 o výměře 5611 m2, parc. č. 93/129 o výměře 844 m2, parc. č. 
93/138 o výměře 4379 m2, parc. č. 123/1 o výměře 8282 m2, parc. č. 146 o výměře 5743 m2, parc. č. 
213 o výměře 3020 m2, parc. č. 479 o výměře 8130 m2, vše ost. pl. v k.ú. Olomouc - město, parc. č. 
1019/4 o výměře 239 m2, parc. č. 404/5 o výměře 82 m2, parc. č. 406/6 o výměře 3216 m2, parc. č. 
406/19 o výměře 867 m2, parc. č. 406/20 o výměře 483 m2, parc. č. 413/1 o výměře 11047 m2, parc. 
č. 413/2 o výměře 2322 m2, parc. č. 414/2 o výměře 3923 m2, parc. č. 414/30 o výměře 800 m2, parc. 
č. 418/4 o výměře 1655 m2, parc. č. 609/5 o výměře 4927 m2, parc. č. 613/1 o výměře 1632 m2, parc. 
č. 619/4 o výměře 3097 m2, parc. č. 624/1 o výměře 16233 m2, parc. č. 624/4 o výměře 4943 m2, 
parc. č. 624/7 o výměře 3429 m2, parc. č. 624/8 o výměře 595 m2, parc. č. 624/9 o výměře 2495 m2, 
parc. č. 624/10 o výměře 3715 m2, parc. č. 624/11 o výměře 299 m2, parc. č. 624/12 o výměře 3174 
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m2, parc. č. 624/13 o výměře 604 m2, parc. č. 624/14 o výměře 3730 m2, parc. č. 624/15 o výměře 
1572 m2, parc. č. 624/16 o výměře 2072 m2, parc. č. 624/19 o výměře 9442 m2, parc. č. 634/10 o 
výměře 2531 m2, parc. č. 634/14 o výměře 2674 m2, parc. č. 639/2 o výměře 1873 m2, parc. č. 644/4 
o výměře 3714 m2, parc. č. 645/5 o výměře 1668 m2, parc. č. 858/7 o výměře 961 m2, parc. č. 861/1 
o výměře 14467 m2, parc. č. 866 o výměře 4926 m2, parc. č. 938/1 o výměře 20462 m2, parc. č. 
938/19 o výměře 450 m2, parc. č. 938/20 o výměře 235 m2, parc. č. 955/1 o výměře 1767 m2, parc. č. 
959/7 o výměře 4205 m2, parc. č. 1027/1 o výměře 372 m2, vše ost. pl. v k.ú. Hodolany, parc. č. 22/1 
o výměře 13433 m2, parc. č. 22/3 o výměře 1931 m2, parc. č. 23/2 o výměře 416 m2, parc. č. 24/20 o 
výměře 394 m2, parc. č. 30/15 o výměře 2410 m2, parc. č. 111/1 o výměře 4120 m2, parc. č. 112/1 o 
výměře 8213 m2, parc. č. 112/5 o výměře 173 m2, parc. č. 115/17 o výměře 1931 m2, parc. č. 210 o 
výměře 20425 m2, parc. č. 269 o výměře 4686 m2, parc. č. 270 o výměře 2488 m2, parc. č. 271 o 
výměře 5808 m2, parc. č. 273 o výměře 7763 m2, parc. č. 274 o výměře 29096 m2, parc. č. 278 o 
výměře 5613 m2, parc. č. 280 o výměře 2317 m2,  parc. č. 281 o výměře 8748 m2, parc. č. 282 o 
výměře 6806 m2, parc. č. 284 o výměře 16843 m2, parc. č. 285 o výměře 16641 m2, parc. č. 287 o 
výměře 25088 m2, parc. č. 288 o výměře 1736 m2, parc. č. 290 o výměře 8541 m2, vše ost. pl. v k.ú. 
Lazce ve prospěch Kabelové televize Elektronika za jednorázovou úhradu ve výši  180 120,- Kč za 
podmínky bezplatného zapůjčení dvou vláken optického kabelu v každé z uvedených tras po dobu 10 
let ode dne podpisu smlouvy dle důvodové zprávy bod I. A) 1)   
 
2. úplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo uložení optického  kabelu na pozemcích 
parc.č. 1215 o výměře 3875 m2, parc.č. 1216 o výměře1099 m2, parc.č. 1217 o výměře  2467 m2, 
parc.č. 1229 o výměře  17051 m2, parc.č. 893 o výměře 27320 m2, parc.č. 900 o výměře 20140 m2, 
parc.č. 1058 o výměře 23714 m2, parc.č. 1183 o výměře 3464m2, parc.č. 1193 o výměře 1290 m2, 
parc.č. 1195 o výměře 718 m2,  parc.č. 1197 o výměře 1376 m2, parc.č. 1211 o výměře 3607 m2, 
parc.č. 1212 o výměře 1295 m2, parc.č. 1185/1 o výměře 2106 m2, parc. č.1208/3 o výměře 4512 m2, 
parc.č. 1230/3 o výměře 9367 m2, parc.č. 1192/2 o výměře 1876 m2, parc.č. 1380/6 o výměře 1569 
m2, vše ost.pl. v k.ú.  Slavonín, parc.č. 1072 ost.pl. o výměře 24097 m2, parc.č. 75/9orná půda  o 
výměře 312 m2, parc.č. 75/10 orná půda o výměře 92 m2, parc.č. 613 ost.pl. o výměře 33534 m2, 
parc.č. 631/1 ost.pl. o výměře 26080 m2, parc.č. 635/1ost.pl. o výměře 1121 m2, parc.č. 75/1 zahrada  
o výměře 756 m2, parc.č. 75/2 orná půda  o výměře 438 m2, parc.č. 75/3 zahrada  o výměře 784 m2, 
parc.č. 75/4 ost.pl.  o výměře 154 m2, parc.č. 75/6 zahrada  o výměře 770 m2, parc.č. 185/3ost.pl. o 
výměře 11031 m2, parc.č. 201/1ost.pl.  o výměře 7197 m2,  parc.č. 238/4 ost.pl. o výměře 2753 m2, 
vše  v k.ú. Nová Ulice,  parc.č.  1784 orná půda o výměře 94701 m2, parc.č. 1937  ost.pl. o výměře 
5403 m2, parc.č. 1942 ost.pl. o výměře1993 m2, parc.č. 1966 ost.pl. o výměře 13581 m2, parc.č. 
1793/1 orná půda o výměře 31587 m2, parc.č. 1843/57 orná půda ovýměře 945 m2, parc.č. 1843/58 
orná půda o výměře 862 m2, parc. č. 1965/2 ost.pl. o výměře 2604 m2, parc.č. 1965/3  ost.pl. o 
výměře 1849 m2, parc.č. 1843/117 orná půda o výměře 938 m2, parc.č. 1966 ost.pl. ovýměře 13581 
m2,  vše v k.ú. Holice,  parc.č. 353 ost.pl. o výměře 1018 m2, parc.č. 354 ost.pl. o výměře 958 m2, 
parc.č. 355/1 orná půda o výměře 33952 m2,vše v k.ú. Nedvězí, parc.č. 723 ost.pl. o výměře 1131 
m2, parc.č. 731 ost.pl. o výměře 2000m2, parc.č. 771 ost.pl.  o výměře 1118 m2, parc.č. 1039 ost.pl. o 
výměře 4227 m2, parc.č. 1098 pastvina o výměře 997 m2, parc.č. 1099 ost.pl. o výměře 3849 m2, 
parc.č . 1106 orná půda o výměře 93858 m2, parc.č. 1118 ost.pl. o výměře 2602 m2, parc.č. 1204/1 
ost.pl. o výměře 11319 m2, parc.č. 717 o výměře 880 m2, parc.č. 723 o výměře 85 m2,  parc.č. 
689/19 ost.pl. o výměře 1381 m2, parc.č. 718 o výměře 12812 m2, parc.č. 795  o výměře 2414 m2, 
parc.č.796 o výměře 1631 m2, parc.č. 944 o výměře 3988 m2, parc.č. 945 o výměře 2088 m2, parc.č. 
946 o výměře 2359 m2, parc.č. 947 o výměře 1675 m2, parc.č. 948 o výměře 38 m2, parc.č. 1144 o 
výměře 7254 m2, parc.č. 1145 o  výměře 524 m2, parc.č. 734/3 ost.pl. 1506 m2, parc.č. 1115/3 ost.pl. 
o výměře 4691 m2, parc.č. 693 ost.pl. o výměře 6375 m2, parc.č. 717 ost.pl. o výměře  840 m2, 
parc.č. 679  ost.pl. o výměře 717 m2, parc.č. 689/17 ost.pl. o výměře 608 m2, parc.č. 719/3 ost.pl. o 
výměře 170 m2, parc.č. 1084/1 ost.pl. o výměře 3155 m2, vše v k.ú. Nemilany ve prospěch  firmy 
SELFSERVIS s.r.o. Brno za jednorázovou úhradu ve výši  20,- Kč/m2 tj. celkem 50 330,- Kč za 
podmínky bezplatného zapůjčení dvou vláken optického kabelu v každé z uvedených tras po dobu 10 
let ode dne podpisu smlouvy dle důvodové zprávy bod I. A) 2)  
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3. úplatné zřízení věcného břemene na částech pozemků parc. č. parc. č. 584/2 ost. pl. o výměře 271 
m2, parc. č. 420/65 orná půda o výměře 1 579 m2, parc. č. 540/1 ost. pl. o výměře 13516 m2, parc. č. 
615/13 ost. pl. o výměře 344 m2, parc. č. 615/15 ost. pl. o výměře 207 m2, parc. č. 278/1 ost. pl. o 
výměře 22 094 m2, parc. č. 283/2 ost. pl. o výměře 738 m2, parc. č. 285 ost. pl. o výměře 3051 m2, 
parc. č. 288/1 ost. pl. o výměře 3771 m2, parc. č. 288/2 ost. pl. o výměře 3742 m2, parc. č. 290 ost. pl. 
o výměře 47 828 m2, parc. č. 296 ost. pl. o výměře 28 415 m2, parc. č. 303 ost. pl. o výměře 11 483 
m2, parc. č. 306 ost. pl. o výměře 10 969 m2, parc. č. 309 ost. pl. o výměře 51 855 m2, parc. č. 429/3 
ost. pl. o výměře 3 473 m2, parc. č. 429/4 ost. pl. o výměře 10 523 m2, parc. č. 541/2 ost. pl. o výměře 
4 434 m2, parc. č. 557 ost. pl. o výměře 6 506 m2, parc. č. 584/1 ost. pl. o výměře 7 963 m2, parc. č. 
540/2 ost. pl. o výměře  17 765 m2, parc. č. 467 ost. pl. o výměře 1050 m2, parc. č. 466/2 ost. pl. o 
výměře 2 872 m2, parc. č. 533 ost. pl. o výměře 2 253 m2, parc. č. 420/113 orná  půda o výměře 339 
m2 , vše v k.ú. Neředín obsahujícího právo uložení optického kabelu ve prospěch Českého Telecomu, 
a.s. za jednorázovou úhradu ve výši 20 000,- Kč za podmínky bezplatného zapůjčení dvou vláken 
optického kabelu v každé z uvedených tras po dobu 10 let ode dne podpisu smlouvy dle důvodové 
zprávy bod I. A) 3)  
 
4. úplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo uložení optického kabelu na pozemcích parc. 
č. 121/2 o výměře 26952 m2, parc. č. 121/5 o výměře 2596 m2, parc. č. 121/6 o výměře 8106 m2, 
parc. č. 121/7 o výměře 17005 m2, parc. č. 144/2 o výměře 12438 m2, parc. č. 144/3 o výměře 313 
m2, parc. č. 608/18 o výměře 105 m2, parc. č. 608/25 o výměře 349 m2, parc. č. 612/28 o výměře 142 
m2, vše ost. pl. v k.ú. Neředín, parc. č. 238/5 o výměře 822 m2, parc. č. 631/1 o výměře 26080 m2, 
parc. č. 637/2 o výměře 1672 m2, parc. č. 1036/1 o výměře 12578 m2, vše ost. pl., parc. č. 1148 st. pl. 
o výměře 496 m2, parc. č. 254/8 o výměře 3812 m2, parc. č. 257/12 o výměře 3827 m2, parc. č. 263/5 
o výměře 11216 m2, parc. č. 557/1 o výměře 9110 m2, parc. č. 559/3 o výměře 22791 m2, parc. č. 
580/1 o výměře 20536 m2, parc. č. 590/1 o výměře 8722 m2, parc. č. 590/2 o výměře 3454 m2, parc. 
č. 590/3 o výměře 8857 m2, parc. č. 1062/1 o výměře 10782 m2, vše ost. pl., parc. č. 75/1 zahrada o 
výměře 756 m2, parc. č. 75/2 orná půda o výměře 438 m2, parc. č. 75/3 zahrada o výměře 784 m2, 
parc. č. 75/4 ost. pl. o výměře 154 m2, parc. č. 75/6 zahrada o výměře 770 m2, parc. č. 75/9 orná 
půda o výměře 312 m2, parc. č. 75/10 orná půda o výměře 92 m2, parc. č. 185/3 o výměře 11031 m2, 
parc. č. 238/4 o výměře 2753 m2,  parc. č. 1070 o výměře 5225 m2, parc. č. 1071/1 o výměře 18450 
m2, parc. č. 1072 o výměře 24097 m2,  parc. č. 635/1 o výměře1121 m2, parc. č. 561/6 o výměře 287 
m2, vše ost. pl.  v k.ú. Nová Ulice ve prospěch firmy Spojprojekt Brno, spol. s r. o za jednorázovou 
úhradu ve výši 23 840,- Kč za podmínky bezplatného zapůjčení dvou vláken optického kabelu v každé 
z uvedených tras po dobu 10 let ode dne podpisu smlouvy dle důvodové zprávy bod I. A) 4)  
 
5. rozšíření předmětu smlouvy o zřízení věcného břemene  obsahujícího právo uložení a vedení 
optického kabelu v lokalitě Kateřinská ulice o pozemky parc. č.  99/15 o výměře 1033 m2  a parc. 
č. 125/2 o výměře 16 876 m2, vše v k.ú. Olomouc - město pro firmu Merit a. s. dle důvodové zprávy 
bod I. A) 5)  
 
6. úplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo uložení kabelů NN na pozemcích parc. č. 
634/2 ost. pl. o výměře 7275 m2 a parc. č. 1953 st. pl. o výměře 35 m2, vše v k.ú. Hodolany ve 
prospěch Severomoravské energetiky, a. s.  dle důvodové zprávy bod I. A) 6)  
 
7. úplatný pronájem pozemků parc. č. 276/1 o výměře 69 869 m2 a parc. č. 232/1 o výměře 1 109 m2, 
vše ost. pl. v k.ú. Nové Sady ve vlastnictví společnosti MILNEA státní podnik v likvidaci dle důvodové 
zprávy bod I. A) 8)   
 
8. uzavření smlouvy o bezúplatném převodu  STL plynovodní přípojky  1PE DN 32 z majetku Města 
Olomouce  do majetku Severomoravské plynárenské, a.s. Ostrava dle důvodové zprávy bod II. 1)   
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9. uzavření smlouvy o budoucí nájemní se společností MERIDIAN ITS, s. r. o.  na  část pozemku 
parc. č.  831/1 role o výměře 2000 m2 v k. ú. Nová Ulice do doby ukončení   NS se zahrádkáři a 
za podmínky zachování  hřiště včetně finančních náhrad dle důvodové zprávy bod II. 2)  
 
10. uzavření smlouvy o odvádění srážkových vod mezi STŘEDOMORAVSKOU VODÁRENSKOU, 
a.s. a Městem Olomouc za shora uvedených podmínek dle důvodové zprávy bod III. 1)  
 
11. zveřejnění úplatného pronájmu NP Dolní nám. č. 26 - přízemí - provozovna levá strana - 
11,91 m2 a provozovna pravá strana - 33,74 m2 NP obecně dle důvodové zprávy bod IV. 1) 
 
2. revokuje  
část usnesení RMO ze dne 24. 10. 2000, čís. spis. seznamu 4 bod III. A) 4) ve věci změny 
subjektu na straně nájemce  části pozemku parc. č. 481/5 ost. pl. o výměře 12,5 m2 v k.ú. 
Povel z pana Romana Chromce na pana Jaroslava Černoška a paní Martinu Finkousovou dle 
důvodové zprávy bod I. A) 7)   
 
3. souhlasí  
s podnájmem v NP Panská č. 4  - 136 m2 - provozování bistra  SAVANA k. s. pro pana Jana Tisoně 
(88 m2) dle důvodové zprávy bod I. B) 1)   
 
4. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit  
1. uzavření smlouvy o budoucí kupní  smlouvě na  část pozemku parc. č. 831/1 role o výměře 2000 
m2 v k. ú. Nová Ulice se společností MERIDIAN ITS, s. r. o.  při kupní ceně ve výši 1. 500,- Kč/m2 
včetně finančních náhrad  dle důvodové zprávy bod II. 2)  
 
2. odprodej pozemku parc. č. 1914 louka o výměře 4 713 m2 v k.ú. Lošov společnosti DE - LH  
Olomouc, s. r. o. za kupní cenu ve výši 35 408,- Kč dle důvodové zprávy bod II. 3)  
 
3. směnu části pozemku parc.č. 278/94 orná půda o výměře 744 m2 v k.ú.  Hodolany, obec Olomouc 
ve vlastnictví Města Olomouce za část pozemků   parc.č. (371) díl "a" o výměře 10 m2, (370) díl "b"o 
výměře 100 m2, (369)  díl "c" o výměře  71 m2, (368) díl "d" o výměře 81  m2, (367) díl "e" o výměře 
73 m2, (366)   díl "f" o výměře 95 m2, (366) díl "g" o výměře   22 m2,  (365) díl "h" o výměře 71 m2, 
(377/3)  díl "i" o výměře 221 m2  (celková výměra 744 m2),vše v k.ú. Hodolany, obec Olomouc ve  
vlastnictví   MAFRA, a.s. dle důvodové zprávy bod II. 5)  
 
4. prodej části pozemků parc.č. 278/94 orná půda o výměře cca 11 200 m2, parc.č. 373/4 ost.pl. o 
výměře cca 533 m2, parc.č. 373/5 ost.pl. o výměře  cca 180 m2, parc.č. 373/6 ost.pl. o výměře cca 
170 m2, vše v k.ú.  Hodolany  a dále pozemků  parc.č.  499/3 ost.pl. o výměře cca 10 m2, parc.č. 
499/1 ost.pl. o výměře cca 320 m2, parc.č. 499/4 ost.pl. o výměře 156 m2, parc.č.  500/43 orná půda 
o výměře cca 4370 m2 a parc.č. 500/44 orná půda o   výměře cca 5200 m2, vše v k.ú. Bystrovany 
společnosti  Torrington Česká  republika, spol. s r.o. za kupní cenu 100,- Kč/m2 dle důvodové 
zprávy bod II. 6)  
  
5. výkup pozemku parc. č. 389/27 o výměře 77 m2 a parc. č. 419/18 o výměře 43 m2, vše v k.ú. 
Topolany z vlastnictví paní Evy Lejskové a paní Marcely Lejskové do vlastnictví Města Olomouce za 
kupní cenu ve výši 57 600,- Kč dle důvodové zprávy bod II. 7)  
 
5. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádostem pana Jiřího Karáska,  firmy OLPRAN s. r. o.,  Arcidiecézní charity Olomouc o odprodej 
pozemku parc. č. 831/1 role o výměře 4001 m2 v k. ú. Nová Ulice dle důvodové zprávy bod II. 2)  
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6. ukládá  
jednat s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže o otázce nutnosti podání žádosti o povolení 
výjimky ze zákazu veřejné podpory dle zákona č. 59/2000 Sb dle důvodové zprávy bod II. 6) 
T: 21.11.2000 
O: Ing. Horák, nám. prim.  
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
6 Majetkoprávní záležitosti - nájemné v NP dle platných tabulek. 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje  
zvýšení nájemného v NP v souladu s platnými tabulkami pro společnost SPEA s. r. o.  -  NP MŠ 
Škrétova , Naděždu Bučkovou -  NP Mozartova , MUDr. Lenku Červinkovou – NP ZŠ 
Zeyerova,PaedDr. Olgu Havelkovou -NP MŠ Dr. Nedvěda , Moniku Havlíčkovou - NP MŠ Náves 
Svobody , Marii Hlavinkovou - NP MŠ Schweitzerova, MUDr. Ladislava Korotvičku - NP ZŠ 
Holečkova, Ludvíka Mrákavu - NP Zvl.škola Svatoplukova, Svatavu Novákovou - Zvl.škola 
Svatoplukova, PhMr. Evu Sorbiovou - NP Čajkovského 14, MUDr. Martu Štefkovou - NP ZŠ Demlova, 
MUDr. Lamis Tmějovou  - NP ZŠ Řezníčkova a Jana Finka – NP Zvl. škola Svatoplukova dle 
důvodové zprávy  
 
2. schvaluje  
zvýšení nájemného dle návrhu nájemců v NP ZŠ Řepčínská č. 54 - garáž - 13 m2 pro MUDr.Vlastimila 
Bistrého, v NP ZŠ Řepčínská č. 54 - garáž - 19 m2 pro pana Jaromíra Jokla dle důvodové zprávy.  
 
3. schvaluje  
zvýšení nájemného dle tabulek na část NP Michalské stromořadí č. 11 - sklady o výměře 43, 8 m2 pro 
společnost ELKOTERM s. r. o. s tím, že sazba nájemného u zbývající části NP o výměře 38 m2 
zůstane nezměněna dle důvodové zprávy. 
 
4. ukládá  
vypovědět nájemní smlouvu na NP MŠ Mozartova 6 garáž o výměře 26 m2 Mgr. Olze Masopustové 
dle důvodové zprávy. 
T:  5.12.2000 
O: ved. odb. majetkoprávní  
 
5. schvaluje  
ponechat stávající sazby nájemného u nájemců Poliklinika Olomouc spol. s.r.o. - objekt tř. Svobody 32 
a Společnosti SPEA Olomouc s.r.o. u NP v ZŠ Svatý Kopeček a pro Jiřího Šindlera, NP Zvl.škola 
internátní - Svatoplukova 11 - garáž- 11,55 m2 
 
6. ukládá  
uzavřít dodatky k nájemním smlouvám  na NP s účinností od 1.1.2001. 
T: 19.12.2000 
O: ved. odb. majetkoprávní  
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
 
 



 

  7 

7 Dodatky ke smlouvě uzavřené mezi Městem Olomouc a 
 STŘEDOMORAVSKOU VODÁRENSKOU, a.s. 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
- uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu, 

provozování a údržbě veřejného vodovodu a kanalizace mezi Městem Olomouc a 
STŘEDOMORAVSKOU VODÁRENSKOU, a.s., dle bodu A) důvodové zprávy  

- uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu, provozování a údržbě veřejného vodovodu a  kanalizace   
mezi Městem Olomouc a STŘEDOMORAVSKOU VODÁRENSKOU, a.s., dle bodu B) 

  důvodové zprávy 
 
3. ukládá  
předmětné dodatky č. 2 a 3 podepsat 
T:  5.12.2000 
O: Ing. Tesa řík, primátor  
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
8 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. 
 
 
9 Prodej domů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje  
1.odklad splátek dle důvodové zprávy  bod 1 str.1  
2.proinvestování části druhé poloviny kupní ceny dle důvodové zprávy bod 2 str.1  
3.prodej bytů oprávněným nájemníkům dle důvodové zprávy bod 8 str.3,4  
 
2. vyhovuje  
1.žádosti pana  Vlastimila Czabeho dle důvodové zprávy bod 9 str.4 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
1.žádosti nájemníků NP v domě Ostružnická 8 dle důvodové zprávy bod 3 str.1  
2.žádosti pana Drona dle důvodové zprávy bod 4 str.2 
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4. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit  
1.prodej pozemku parc.č. 277/2 zahrada o výměře 291 m2 v k.ú. Nová Ulice dle důvodové zprávy bod 
5 str.2  
2.prodej ideálního podílu pozemku parc.č. 174/1  st.pl. v k.ú.Chválkovice dle důvodové zprávy bod 6 
str.3  
3.prodej pozemku parcela číslo 414/37 zahrada o výměře 391 m2 v k.ú. Hodolany dle důvodové 
zprávy bod 7 str.3 
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
10 Rozpočtové změny roku 2000 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
rozpočtové změny dle upravené důvodové zprávy 
 
2. schvaluje  
rozpočtové změny roku 2000 dle upravené důvodové zprávy 
 
3. ukládá  
seznámit na nejbližším jednání Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými 
změnami roku 2000 
T: 19.12.2000 
O: Ing. Horák, nám. prim.  
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
 
 
11 Rozpočtové změny - dodatek smlouvy o sdružení 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje  
předložený dodatek č. 4 smlouvy o sdružení na výstavbu 145 b.j. ve Slavoníně 
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
 
 
12 Návrh rozpočtu na rok 2001 - investice 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Ing. Horák a ing. Látal, nám. prim. 
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13 Prezentační kampaň - zápis Trojice do UNESCO 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
zařazení částek dle důvodové zprávy do rozpočtu města roku 2001 
 
3. ukládá  
zařadit částky dle důvodové zprávy do rozpočtu roku 2001                                                                                                                                             
T: 21.11.2000 
O: ved. odb. vn ějších vztah ů a informací  
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
 
 
14 Video - " Olomoucké doteky času " 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
 
 
15 Rekonstrukce komunikací - kasárna P. Holého 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Ing. Látal, nám. prim. 
 
 
16 Investiční výhledy na roky 2002 - 2005 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Ing. Látal, nám. prim. 
 
 
17 Zastávky MHD - Nový Svět 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
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2. ukládá  
zajistit variantní zpracování investičního záměru dle důvodové zprávy 
T:  5.12.2000 
O: ved. odb. investic  
 
Předložil: Ing. Látal, nám. prim. 
 
 
18 IDOS - příspěvky obcí - metodika 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá  
předložit předkladateli připomínky k projednávané problematice do 15.11. 
T: 21.11.2000 
O: členové rady m ěsta  
 
Předložil: Ing. Látal, nám. prim. 
 
 
19 Bytové záležitosti - Policie ČR 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí  
s výměnou služebního bytu Policie ČR dle důvodové zprávy  
 
3. ukládá  
realizovat přijaté usnesení 
T: 19.12.2000 
O: řed. org. SDF MO  
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
 
 
20 Skládka Grygov 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá  
pokračovat v přípravě investiční akce "Rekultivace skládky Grygov" tak, aby mohla být 
zahájena v 03/2001  
T: b řezen 2000 
O: ved. odb. investic  
 
Předložil: Ing. Látal a PaedDr. Pilát, nám. prim. 
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21 Kompetence vůči akciovým společnostem 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
22 Návrh plánu investic, technického zhodnocení a větších oprav Města 
 Olomouce na rok 2001 (hrazených z nájemného SMV, a.s.) 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
upravený návrh plánu investic, technického zhodnocení a větších oprav Města Olomouce na rok 
2001 (hrazených z nájemného SMV, a.s.) dle dodatku 
 
3. ukládá  
projednat financování investičních akcí hrazených z nájemného od SMV, a.s. v roce 2000, resp. 
2001 
T: 21.11.2000 
O: Ing. Horák, nám. prim.  
 
Předložil: Ing. Látal, nám. prim. 
 
 
23 Hromadné garáže 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. nedoporu čuje zastupitelstvu  
schválit odkoupení hromadných garáží dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
24 Zlatá štika 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
variantu C dle upravené  důvodové zprávy          
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3. ukládá  
postupovat dle schválené varianty C důvodové zprávy  
T: 19.12.2000 
O: řed. org. SDF MO  
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
25 Svatý Kopeček - odvodnění rybníka 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Ing. Látal, nám. prim. 
 
 
26 Škodní a likvidační komise - prominutí pohledávek a likvidace majetku. 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
prominutí pohledávek a likvidaci majetku dle důvodové zprávy bod 1 - 6 
 
Předložil: Mgr. Ščudlík, člen rady města 
 
 
27 Organizační záležitosti 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
přesun pracoviště evidence obyvatel do přízemních prostor budovy Dolní nám. 1 (Zlatý jelen). 
 
3. schvaluje  
zařazení částky dle varianty B důvodové zprávy do soupisu nekrytých požadavků pro rok 2000 
 
4. ukládá  
jednat s přednostou OkÚ o možnosti využití NP OkÚ pro potřeby města 
T: 19.12.2000 
O: Bc. Ve čeř, tajemník  
 
Předložil: Bc. Večeř, tajemník 
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28 Plnění Programového prohlášení RMO 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předložené "Plnění Programového prohlášení RMO" 
 
2. ukládá  
postupovat dle diskuse v RMO 
T: 21.11.2000 
O: členové rady m ěsta  
 
Předložil: Ing. Tesařík, primátor 
 
 
29 Převod hlasovacích práv  - postup jednání. 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
 
 
30 Pojmenování ulic - průběžná informace stavebního odboru 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá  
předložit návrhy dle důvodové zprávy 
T: 21.11.2000 
O: ved. odb. vn ějších vztah ů a informací  
 
Předložil: Bc. Večeř, tajemník 
 
 
31 Pojmenovávání ulic ( prodloužení ul. Darwinova) 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje  
název ulice Darwinova dle návrhu v důvodové zprávě 
 
2. ukládá  
informovat dotčené orgány a instituce o prodloužení ulice dle důvodové zprávy 
T: 21.11.2000 
O: ved. odb. vn ějších vztah ů a informací  
 
Předložil: Ing. Tesařík, primátor 
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32 Zpráva z pracovní cesty - Niagara Falls Kanada - 1.-9.10.2000 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. ukládá  
zapracovat závěry uvedené v důvodové zprávě do výsledného projektu 
T: b řezen 2001 
O: PaedDr. Pilát, nám. prim.  
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
 
 
33 Příprava programu 14. zasedání ZMO 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. stanovila  
termín 14. zasedání ZMO na čtvrtek dne 14. prosince 2000 od 9.oo hod. v aule Právnické fakulty 
UP Olomouc 
 
2. bere na v ědomí  
předběžný návrh programu 14. zasedání ZMO 
 
3. ukládá  
doplnit návrh programu 14. zasedání ZMO 
T: 21.11.2000 
O: členové rady m ěsta  
 
Předložil: Ing. Tesařík, primátor 
 
 
34 Nezávislá občanská poradna - žádost 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí  
s prominutím poplatku pro žádost dle důvodové zprávy 
 
Předložil: MUDr. Andrš, člen rady města 
 
 
35 Fond rozvoje bydlení 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
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2. nevyhovuje  
žádosti paní Adáji Slavíkové o odklad splátek půjčky z Fondu rozvoje bydlení, počínaje 24. 12. 
2000 o 6 měsíců 
 
3. vyhovuje  
žádosti manželů Tichých a Melcrových o prodloužení termínu čerpání úvěru do 15. 09. 2001, tedy o 
1 rok proti původní smlouvě 
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
 
 
36 Program prevence kriminality "Kolo v bezpečí" 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
písemnou informaci o přípravě realizace projektu "kolo v bezpečí" 
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
 
 
37 Zahraniční služební cesta - schválení účasti 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje  
účast na zahraniční služební cestě ve dnech 11. - 12.12.2000 dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Ing. Tesařík, primátor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing.Martin Tesa řík        Ing.Pavel Horák 
primátor m ěsta Olomouce      nám ěstek primátora 


