
 USNESENÍ 
 
z 49. schůze Rady města Olomouce, konané ve dnech 20. a 21.11.2000 
 
 
 
1 Návrh rozpočtu na rok 2001 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
doplněnou důvodovou zprávu, týkající se návrhu rozpočtu města Olomouce na rok 2001 
 
2. souhlasí  
s upraveným návrhem rozpočtu na rok 2001 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu  
a) schválit upravený  návrh rozpočtu města Olomouce na rok 2001  
b) schválit přenesení pravomoci Zastupitelstva města Olomouce na Radu města Olomouce 
schvalovat rozpočtové změny roku 2001  
c) uložit Radě města Olomouce informovat ZmO o provedených rozpočtových změnách 
 
4. ukládá  
předložit RMO informaci o portfoliu města Olomouce 
T: 23.1.2001 
O: Ing. Horák, nám. prim.  
 
5. ukládá  
předložit RMO návrh na úpravu jízdného MHD v Olomouci od 1.1.2001 
T:  5.12.2000 
O: Ing. Látal, nám. prim.  
 
6. ukládá  
doplnit a do RMO předložit návrh na opravy škol 
T:  5.12.2000 
O: PaedDr. Pilát, nám. prim.  
 
7. ukládá  
zpracovat analýzu současného stavu na zimním stadionu a předložit RMO 
T: 20.3.2001 
O: PaedDr. Pilát, nám. prim.  
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
 
 
2 Novela zákona o obcích - rozpracování 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
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2. ukládá  
připravit informaci o naplnění zákona č. 128/2000 Sb.  
T: 14.12.2000 
O: Bc. Ve čeř, tajemník  
 
3. ukládá  
předložit rozpracování důvodové zprávy 
T:  5.12.2000 
O: Bc. Ve čeř, tajemník  
 
Předložil: Bc. Večeř, tajemník 
 
 
3 Jmenování komise pro projednávání přestupků dle zák.č.128/2000 Sb. o 
 obcích 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. ruší  
ke dni 12.11.2000  komisi pro projednávání přestupků zřízenou RMO dne 28.8.1990 
 
Předložil: Ing. Tesařík, primátor 
 
 
4 Tržnice - výběrové řízení 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit  
uzavření nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemek parc. č. 104/1 ost. pl. o 
výměře 4205 m2, pozemek parc. č. 105/50 ost. pl. o výměře 537 m2 a část pozemku parc. č. 125/2 
ost. pl. o výměře 1100 m2 vše v k.ú. Olomouc - město, obec Olomouc se společností D.A. 
Engineering s.r.o. za podmínek dle upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
 
5 Tržnice - dopravní řešení 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
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2. ukládá  
dohodnout s vybraným investorem rozsah úprav navazujících dopravních záležitostí provedených 
investorem v rámci stavby 
T:  5.12.2000 
O: Ing. Czmero, nám. prim.  
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
6 Kontrola usnesení 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
informace o plnění usnesení k termínu 21.11.2000 
 
2. prodlužuje  
termíny plnění usnesení dle upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Ing. Tesařík, primátor 
 
 
7 Majetkoprávní záležitosti + dodatek 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje  
1. úplatný pronájem části komunikace na pozemku parc. č. 685/2 ost. pl. o výměře 12 m2 v k.ú. Nová 
Ulice paní Marii Macourkové dle důvodové zprávy bod I. 1)  
 
2. úplatný pronájem části komunikace na pozemku parc. č. 5/20 ost. pl. o výměře 12 m2 v k.ú. 
Nové Sady panu Jiřímu Srovnalovi dle důvodové zprávy bod I. 3)  
 
3. úplatný pronájem části komunikace na pozemku parc. č. 626/2 ostatní plocha, v k.ú. Nová 
Ulice, o výměře 3 m2 paní Evě Studené dle důvodové zprávy bod I. 4)  
 
4. zveřejnění úplatného pronájmu pozemků parc. č. 565/1 orná půda o výměře 182 998 m2,  parc. 
č. (563/1) o výměře 48 718 m2, parc. č. (563/2) o výměře 927 m2, vše v k.ú. Skrbeň předem 
určenému zájemci panu Josefu Vyhlídalovi dle důvodové zprávy bod II. 1)  
 
5. schvaluje zveřejnění úplatného pronájmu NP - býv. uhelny v areálu MŠ Droždín předem určenému 
zájemci panu Vladimíru Prášilovi dle důvodové zprávy bod II. 3)  
 
6. zveřejnění úplatného pronájmu parkovacího stání v  DPS Peškova č. 1 předem určenému zájemci 
panu Karlu Mlčochovi dle důvodové zprávy bod II. 4)   
 
7. zveřejnění úplatného pronájmu parkovacího stání v DPS Peškova č. 1 předem určenému 
zájemci paní Dagmar Roubalové dle důvodové zprávy bod II. 4)  
 
8. úplatný pronájem pozemku parc. č. 1794/1 ost. pl. o výměře 42. 108  m2 v k.ú. Holice 
společnosti Resta v. o. s. za podmínek: nájemné 3,-Kč/m2/rok, době nájmu do 31.12.2007 a 
přispění k úpravě tohoto pozemku při zachování původního využití pozemku minimálně ze 2/3 dle 
důvodové zprávy bod III. A) 4)  
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9. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 613 ost. pl. o výměře 12 m2 v k.ú. Nová Ulice 
společnosti EOS Group s. r. o. dle důvodové zprávy bod III. A) 5)  
 
10. úplatný pronájem části pozemku parc.  č. 104/1 ost. pl.  o výměře 40 m2 v k.ú. Olomouc - 
město  panu Thi  Bich Lien Ngo dle důvodové zprávy bod III. A) 6)  
 
11. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 104/1 ost. pl.  o výměře 8 m2 v k.ú. Olomouc - 
město panu Duc Hung Nguyen dle důvodové zprávy bod III. A) 7)   
 
12. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 104/1 ost. pl. o výměře 14 m2 v k.ú. Olomouc - město 
panu Božidaru Bairovovi dle důvodové zprávy bod III. A) 8)  
 
13. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 104/1 ost. pl.  o výměře 20 m2 v k.ú. Olomouc -  
město panu Františku Šimkovi dle důvodové zprávy bod III. A) 9)  
 
14. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 104/1 ost. pl. o výměře 18 m2 v k.ú. Olomouc - město  
firmě VINADONA spol.  s r. o. dle důvodové zprávy bod III. A) 10)  
 
15. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 590/3 ost. pl. o výměře 6, 5 m2 v k.ú.  Nová Ulice  
panu Elmana Iljasovi za podmínky zákazu prodeje alkoholických nápojů dle důvodové zprávy bod 
III. A) 11)  
 
16. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 46/2 ost. pl. o výměře 0,6 m2 v k.ú. Droždín 
manželům Lence a Miroslavu Wagnerovým dle důvodové zprávy bod III. A) 12)   
 
17. bezúplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo  uložení vodovodního řadu a vstupu na 
pozemek parc. č. 286 ost. pl. o výměře 3821 m2 ve vlastnictví pana Aloise Fordeye a parc. č. 287 
ost. pl. o výměře 6008 m2 ve vlastnictví paní Marie Peřinové, Věry Kučerové a Hany Slavíkové ve 
prospěch Města Olomouce dle důvodové zprávy bod III. A) 13)  
 
18. úplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo uložení kabelového vedení VN na 
pozemcích parc. č. 75/67 o výměře 1070 m2, parc. č. 75/69 o výměře 1793 m2, parc. č. 75/72 o 
výměře 8055 m2, parc. č. 75/115 o výměře 778 m2, vše ost. pl. v k.ú. Olomouc - město ve prospěch 
Severomoravské energetiky, a. s. dle důvodové zprávy bod III. A) 14)     
 
19. úplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo uložení vedení NN na pozemcích parc. č. 
75/135 o výměře 11264 m2, 
parc. č. 79/4 o výměře 7823 m2, parc. č. 116/9 o výměře 1362 m2, parc. č. 116/10 o výměře 781 
m2,  parc. č. 116/11 o výměře 485 m2, parc. č. 116/36 o výměře 2490 m2, parc. č. 116/124 o 
výměře 2580 m2, vše v k.ú. Olomouc - město ve prospěch Severomoravské energetiky, a.s. dle 
důvodové zprávy bod III. A) 15)  
 
20. snížení nájemného za pronájem pozemků parc. č. 1225 o výměře 7571 m2, p.č. 1226 o výměře 
3201 m2, p.č. 1228 o výměře 2823 m2, p.č. 1246 o výměře 1421 m2, p.č. 1249/2 o výměře 996 m2, 
p.č. 1260/3 o výměře 2859 m2, p.č. 1289 o výměře 10646 m2, p.č. 1359 o výměře 4869 m2, p.č. 
1443/6 o výměře 1658 m2, parc.č. 1247/7 role o výměře 37.954 m2, p.č. 1247/10 role o výměře 563 
m2, vše v k.ú. Hynkov panu Antonínu Urválkovi v roce 2000 o 50% dle důvodové zprávy bod III. A) 
16)   
 
21. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 1025/1 role o výměře 12 m2,  části pozemku parc.  č. 
1025 role o výměře 106 m2, části  pozemku parc. č. 1192/1 ost. pl. o výměře 339 m2, vše  v k.ú. 
Slavonín Ředitelství silnic a dálnic ČR dle důvodové zprávy bod III. A) 17)  
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22. úplatný pronájem pozemků 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 Zemědělskému družstvu 
Unčovice dle důvodové zprávy bod III. A) 18)  
 
23. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 71/3 zahrada o výměře 20 m2 v k.ú. Neředín panu 
Milanu Gavurovi dle důvodové zprávy bod III. A) 19)  
   
24. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 21/13 zahrada o výměře 112 m2 v k.ú. Lazce  panu 
Otto Bezděkovi dle důvodové zprávy bod III. A) 20)  
 
25. úplatný pronájem parkovacího stání v DPS Peškova č. 1 paní Ludmile Bártové dle důvodové 
zprávy bod III. B) 1)  
 
26. úplatný pronájem NP Wellnerova č. 23  panu Mgr. Petru Příhodovi dle důvodové zprávy bod III. 
B) 2)   
 
27. úplatný pronájem NP části hangáru W1 č. 32 společnosti AEROTRADE, s. r . o.  Praha dle 
důvodové zprávy bod III. B) 3)  
 
28. úplatný pronájem části střechy domu Politických vězňů č. 2  společnosti GES-ELECTRONICS, s. 
r. o. dle důvodové zprávy bod III. B) 4)  
 
29. úplatný pronájem střechy domu Stiborova č. 14 společnosti RadioMobil a.s. Praha dle důvodové 
zprávy bod III. B) 5)  
 
30. úplatný pronájem části střechy domu Foerstrova č.o. 15 a volného NP v suterénu domu o výměře 
5m2 GTS Czech Net, s. r. o. dle důvodové zprávy bod III. B) 6)     
 
31. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 401/27 orná půda o výměře 352 m2 manželům Ing. 
Radomíru a Mileně Darebníčkovým dle důvodové zprávy bod IV. 9)    
 
32. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 1045/25 ost. pl. o výměře 80 m2  v k.ú. Černovír Ing. 
Pavlu Smejkalovi dle důvodové zprávy bod IV. 13)       
 
33. odklad splátky kupní ceny části  pozemku parc. č. 2/97 ost. pl. o výměře 46  m2 v k.ú. 
Neředín manželům Mgr. Monice a Ing. Jaroslavu Tesařovým s tím, že polovinu kupní ceny uhradí 
do 1 měsíce od podpisu kupní smlouvy a druhou polovinu do 4 měsíců od podpisu kupní smlouvy 
dle důvodové zprávy bod V. 5)   
 
34. vystavení objednávky pro STŘEDOMORAVSKOU VODÁRENSKOU, a.s. na odstraňování poruch 
a zajištění provozu vodovodního řadu v ul.  Přichystalova dle důvodové zprávy bod V. 12)  
 
35. záměr města úplatně pronajmout s následným odprodejem část pozemku parc. č. 562/7 ost. 
pl. o výměře 67,6 m2 v k.ú. Hodolany předem určenému zájemci  Vodohospodářské společnosti a.s. 
dle důvodové zprávy bod II. 5) 
 
2. souhlasí  
1. s užíváním části komunikace na pozemku parc. č. 99/15 ost. pl. o výměře 120 m2 v k.ú. Olomouc - 
město a části komunikace na pozemku parc. č. 938/1 ost. pl. o výměře 20 m2 v k.ú. Hodolany 
Městskou policií dle důvodové zprávy bod I. 2)    
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2. s umístěním  reklamních panelů na částech pozemků parc. č. 536/1 ost. pl. v k.ú. Povel, parc. č. 
92/3 nebo 123/1 ost. pl. v k.ú. Olomouc - město, parc. č. 201/1 v k.ú. Nová Ulice, 105/1 ost. pl. 
v k.ú. Olomouc - město    pro  firmu EURO AWK dle důvodové zprávy bod III. A) 3)   
 
3. s výstavbou  závodu na výrobu tenkostěnných ohebných trubek pro automobilový a letecký 
průmysl a  dalších souvisejících objektů na shora uvedených  pozemcích pro společnost Senior  
Investments AG se sídlem Schaffhausen, Švýcarsko dle důvodové zprávy bod IV. 19)  
 
4. s výstavbou  závodu na výrobu ložisek a dalších souvisejících objektů na shora uvedených  
pozemcích pro společnost Torrington Nadellager GmbH se sídlem v Halle, BRD dle důvodové 
zprávy bod V. 11)  
 
5. s kompenzací vložených investic ve výši 1.933.848,- Kč  formou odpočtu z výše kupní ceny dle 
důvodové zprávy bod V. 13) 
 
3. nevyhovuje žádosti  
1. paní Evy Radkové o úplatný pronájem pozemku parc. č. 624/3 ost. pl. a parc. č. 938/1, vše v k.ú. 
Hodolany dle důvodové zprávy bod III. A) 1)   
 
2. pana Josefa Divoky o úplatný pronájem části pozemku parc. č. 1975 ost. pl. o výměře 110 m2 v 
k.ú. Chválkovice dle důvodové zprávy bod III. A) 2)  
 
3. společnosti EURO AWK o souhlas s umístěním  reklamních panelů na částech pozemků parc. č. 
559/4 ost. pl. v k.ú. Nová Ulice (1 billboard) , 959/15 ost. pl v k.ú. Hodolany, parc. č. 597/1 ost. pl.  v 
k.ú. Nová Ulice a části pozemku parc. č. 475/1 ost. pl. v k.ú. Olomouc - město, částech pozemku parc. 
č. 590/3 (dva billboardy) ost. pl. v k.ú. Nová Ulice dle důvodové zprávy bod III. A) 3)  
 
4. pana Valery Nikolova , pana Jana Grézla, pana Michala Stojmenova  o úplatný pronájem areálu 
miniaturgolfu na části pozemku parc. č. 105/2 ost. pl. o výměře 5004 m2 v k.ú. Olomouc - město 
dle důvodové zprávy bod III. A) 22)   
 
5. pana Martina Stánce o úplatný pronájem objektu s pozemkem parc. č. 54/1 st. pl. o výměře 162 
m2 v k.ú. Neředín dle důvodové zprávy bod IV. 5)  
 
6. pana Petra Růžičky o revokaci usnesení rady města ze dne 11. 7. 2000 čís. spis. seznamu 4, 
bod II. A) 17 ve věci nevyhovění žádosti o úplatný pronájem části pozemku parc. č. 611 ost. pl. o 
výměře 25 m2  v k.ú. Svatý Kopeček dle důvodové zprávy bod V. 3)   
 
7. společnosti LORIKA CZ s. r. o. o revokaci části usnesení RMO ze dne 12. 9. 2000, čís. spis. 
seznamu 4, bod III. A) 13) ve věci doby nájmu na části pozemku parc. č. 841/6 ost. pl. o výměře 
855 m2 v k.ú. Hodolany dle důvodové zprávy bod V. 6)   
 
8. sdružení Liga na ochranu zvířat ČR o úplatný pronájem části pozemku parc. č. 296 ost. pl. o 
výměře 1000 m2 v k.ú. Neředín dle důvodové zprávy bod II. 2)  
 
9. pana Josefa Zlámala o prominutí nájemného za pronájem části pozemku parc. č. 158/4 ost. pl. 
o výměře 30 m2 v k.ú. Olomouc - město za období 1996 - 2000 ve výši 4 462,50 Kč dle důvodové 
zprávy bod III. A) 21) 
 
4. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
1. žádosti pana Miloše Brücknera o odprodej části pozemku parc. č. 470/3 ost. pl. o výměře 300 m2 v 
k.ú. Neředín dle důvodové zprávy bod IV. 2)   
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2. žádosti paní Petry Todorovové o odprodej části pozemku parc. č. 206 ost. pl.  o výměře 33 m2, 
části parc. č. 207 pastvina o výměře 262 m2 a části parc. č. 208 zahrada o výměře 122 m2, vše v 
k.ú. Slavonín dle důvodové zprávy bod IV. 3)  
 
3. žádosti manželů Ing. Hany a Ing. Karla Bačuvčíkových o odprodej pozemku parc. č. 78/29 ost. 
pl. o výměře 133 m2 v k.ú. Neředín dle důvodové zprávy bod IV. 6)    
 
4. žádosti Ing. Pavla Smejkala o odprodej části pozemku parc. č. 1045/25 ost. pl. o výměře 80 m2 
v k.ú. Černovír dle důvodové zprávy bod IV. 13)   
 
5. žádosti paní  Ludmily Fuksové o odprodej  části pozemku parc. č. 6/1 ost. pl. o výměře 100  m2  
v k.ú. Bělidla dle důvodové zprávy bod IV. 17)  
 
6. žádosti paní Jindřišky Jáchymkové o revokaci části usnesení ZMO ze dne 16. 3. 2000, čís. spis. 
seznamu 3a, bod 7), ve věci nevyhovění žádosti o revokaci části usnesení ZMO ze dne 30. 9. 1999, 
čís. spis. seznamu 3, bod 48), ve věci výše  kupní ceny za odprodej pozemků parc.č.  565  zahrada o 
výměře 630 m2 a parc. č. 564 st. pl. o  výměře 28 m2, vše v k.ú. Radíkov dle důvodové zprávy bod V. 
1)  
 
5. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit  
1. odprodej pozemku parc.č. 605/8 ost.pl. o výměře 58 m2 v k.ú. Neředín manželům MUDr. Milanu a 
Pavle Brázdilovým za kupní cenu ve výši 46 400,- Kč dle důvodové zprávy bod IV. 4)   
 
2. odprodej objektu s  pozemkem parc. č. 54/1 st. pl. o výměře 162 m2 v k.ú. Neředín panu 
Svatopluku Letochovi za kupní cenu ve výši 329. 352,- Kč dle důvodové zprávy bod IV. 5)  
 
3. odprodej pozemku parc. č. 471/3 ost. pl. o výměře 121 m2, parc. č. 473/12 ost. pl. o výměře 12 
m2, parc. č. 661/3 st. pl. o výměře 1 m2, parc. č. 661/4 st. pl. o výměře 77 m2, vše v k.ú. 
Neředín panu Miloši Brücknerovi za kupní cenu ve výši 261. 640,- Kč dle důvodové zprávy bod IV. 
7)  
 
4. odprodej objektu stodoly  s pozemkem parc. č. 179/2 o výměře 240 m 2 v k.ú. v k.ú. Nemilany  
manželům Martinu a Ivě Benešovým za kupní cenu ve výši 186. 300, - Kč  dle důvodové zprávy bod 
IV. 8)  
 
5. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 401/27 orná půda o 
výměře 352 m2 s manžely Ing. Radomírem a Milenou Darebníčkovými při kupní ceně ve výši 591,- 
Kč/m2 dle důvodové zprávy bod IV. 9)  
 
6. bezúplatný převod objektu na pozemku parc. č. 180/25 st. pl. o výměře 616 m2 v k.ú. 
Hodolany Okresní radě Junáka Olomouc dle důvodové zprávy bod IV. 10)  
 
7. bezúplatný převod ost. stav. objektu s pozemkem parc. č. 253 zast. pl. o výměře 1986 m2 v 
k.ú. Černovír z vlastnictví ČSTV Praha do vlastnictví Města Olomouce dle důvodové zprávy bod IV. 
11)   
 
8. bezúplatný převod stavby ”Distribuční sklad a prodejna C a C  Euronova - vodohospodářské 
objekty , část kanalizační sběrač A” včetně pozemku parc. č. 158/3 orná půda o výměře 38 m2 v 
k.ú. Nové Sady z vlastnictví společnosti AHOLD Czech Republic, a.s. do vlastnictví Města 
Olomouce dle důvodové zprávy bod IV. 14)  
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9. odprodej pozemku parc. č. 629/18 zahrada o výměře 281 m2 v k.ú. Chválkovice paní Anně 
Marečkové za kupní cenu ve výši 72 270,- Kč dle důvodové zprávy bod IV. 15)  
 
10. odprodej pozemku parc. č 289 ost. pl. o výměře 137 m2 v k.ú. Topolany paní Ing. Marii  
Mohlerové za kupní cenu ve výši  15 890,- Kč dle důvodové zprávy bod IV. 16)   
 
11. odprodej pozemku parc. č. 6/1 ost. pl. o výměře 644 m2 v k.ú. Bělidla panu Tomáši Navrátilovi, 
manželům Miroslavu a Jarmile Navrátilovým, paní Ludmile  Fuksové,   manželům Ing. Martinu a Ing. 
Lence Janečkovým, manželům MUDr. Marcelu a RNDr. Janě Matzenauerovým, manželům Ing. 
Michalu a Ing. Miriam Macků za kupní cenu ve výši  309 120,- Kč dle důvodové zprávy bod IV. 17)  
 
12. výkup pozemku parc. č. 232/2 o výměře  1 109 m2, vše ost. pl. v k.ú. Nové Sady ve vlastnictví 
společnosti MILNEA státní podnik   v likvidaci do vlastnictví Města Olomouce za kupní cenu ve 
výši 532 320,- Kč dle důvodové zprávy bod IV. 18)   
 
13. prodej pozemku parc.č. 319/8 ost.pl. o výměře 14097 m2 a části pozemku parc.č. 311 zahrada 
o výměře 7284 m2, vše v k.ú. Holice společnosti Senior Automotive Czech s.r.o. za kupní cenu 
celkem ve výši 855.240,- Kč (40,- Kč/m2) dle důvodové zprávy bod IV. 19)    
 
14. prodej následujících pozemků či jejich částí: pozemek parc.č. 500/43 o výměře 4775 m2, parc.č. 
499/1 díl ”c” o výměře 324 m2, parc.č. 499/3 o výměře 0 m2, parc.č. 499/4 o výměře 156 m2, parc.č. 
500/44 díl ”a” o výměře 5298 m2, vše v k.ú. Bystrovany a parc.č. 278/94 díl ”o” o výměře 11317 m2, 
parc.č. 373/4 díl ”k” o výměře 531 m2, parc.č. 373/5 díl ”l” o výměře 181 m2, parc.č. 373/6 díl 
”m” o výměře 176 m2, (365) díl ”h” o výměře 71 m2, parc.č. (366) díl ”g” o výměře 22 m2 a díl ”f” o 
výměře 95 m2, parc.č. (367) díl ”e” o výměře 73 m2, parc.č. (368) díl ”d” o výměře 81 m2, parc.č. 
(369) díl ”c” o výměře 71 m2, parc.č. (370) díl ”b” o výměře 100 m2, parc.č. (371) díl ”a” o výměře 10 
m2, parc.č. (377/3) díl ”i” o výměře 221 m2, vše v k.ú. Hodolany dle důvodové zprávy bod V. 11)  
 
15. odprodej části pozemku parc. č. 831/2 zahrada o výměře 1374 m2 v k.ú. Nová Ulice manželům 
Ing. Zdeňkovi a Ing. Danuši Kovaříkovým dle důvodové zprávy bod IV. 20)  
 
16. úplatný převod části pozemku parc. č. 1759 pastvina o výměře 269, 2 m2 v k.ú. Lošov ve 
vlastnictví  ĆR - Pozemkového fondu ĆR na statutární město Olomouc dle důvodové zprávy bod 
IV. 21)   
 
17. výkup pozemků parc. č. 1650/8 , 1721/28 ve vlastnictví Zdenka Baleka, Marie Balekové a Zdeňky 
Smyslové, parc. č. 1650/12, 1721/38, 1721/39 a 1963/10 ve vlastnictví Ludmily Fuksové, Milady 
Doleželové a Sylvie Boudové, parc. č. 1650/5 a 1963/5 ve vlastnictví Márie Kečkéšové a Lýdie 
Forgáčové, parc. č. 1650/4, 1650/6, 1650/11, 1721/1, 1721/30, 1721/37 a 1721/40 vše v k.ú. Holice ve 
vlastnictví Zdeňky Kubaníkové, Jindřicha Kubaníka a Heřmana Kubaníka za kupní cenu ve výši 6 973 
800,- Kč do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod IV. 22) 
 
6. nedoporu čuje zastupitelstvu  
1. souhlasit se zřízením předkupního práva na  prodávané pozemky  ve prospěch statutárního města 
Olomouce dle ust. § 602 občanského zákoníku, tzn. Senior Automotive Czech s.r.o.  je povinna v 
případě, že hodlá převést či jakýmkoliv jiným způsobem zcizit prodávané pozemky nebo jejich části, 
nabídnout je ke koupi na prvém místě městu, a to za stejnou kupní cenu, za jakou jsou prodávány 
městem (855.240,- Kč) dle důvodové zprávy bod IV. 19)  
 
2.souhlasit  se zřízením předkupního práva na prodávané pozemky ve prospěch statutárního města 
Olomouce dle ust. § 602 občanského zákoníku, tzn. Torrington Česká republika, spol. s r.o. je povinna  
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v případě, že hodlá převést či jakýmkoliv jiným způsobem zcizit prodávané pozemky nebo jejich části, 
nabídnout je ke koupi na prvém místě městu, a to za stejnou kupní cenu, za jakou jsou prodávány 
městem (2,350.200,- Kč) dle důvodové zprávy bod V. 11) 
 
7. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat  
1. část usnesení ZMO ze dne 5. 10. 2000, čís. spis. seznamu 3a, bod 43 ve věci výše kupní ceny za 
odprodej pozemku parc. č. 14/34 zahrada o výměře 63 m2 v k.ú. Nové Sady manželům Jiřímu a 
Zuzaně Jedynakovým a schválit kupní cenu ve výši 21 820,- Kč dle důvodové zprávy bod V. 2)    
 
2. část usnesení ZMO ze dne 15. 6. 2000, čís. spis. seznamu 3a, bod 52 ve věci výše kupní ceny části 
pozemku parc. č. 678/21 o výměře 61 m2 a části pozemku parc. č. 678/4 o  výměře 113 m2 a části 
pozemku parc. č. 682 o výměře 46 m2, vše orná půda ve vlastnictví manželů Jana a Ivety Dolejšových 
a schválit kupní cenu ve výši 650,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod V. 4)   
 
3. usnesení zastupitelstva města ze dne 5. 10. 2000 čís. spis. seznamu 3 bod 1 ve věci 
nevyhovění žádosti pana Vladimíra Urbana o bezúplatný převod pozemku parc. č. 424/6 ost. pl. o 
výměře 1282 m2 v k.ú. Slavonín ve   vlastnictví ČR - Okresní úřad do vlastnictví Města Olomouce 
dle důvodové zprávy bod V. 8)   
 
8. revokuje  
1. část usnesení rady města ze dne 10. 10. 2000 čís. spis. seznamu 4 bod I. 6 ve věci doby nájmu u 
úplatného pronájmu části komunikace na pozemku parc. č. 422 ost. pl. o výměře 10 m2 v k.ú. Nová 
Ulice panu Františku Hránkovi a schvaluje dobu nájmu určitou 2 roky dle důvodové zprávy bod V. 9)  
 
2. část usnesení rady města ze dne 10. 10. 2000 čís. spis. seznamu 4 bod I. 7 ve věci doby 
nájmu u úplatného pronájmu části komunikace na  pozemku parc. č. 272 ost. pl. o výměře 10 m2 v 
k.ú. Lazce paní Anně Petrášové a schvaluje dobu nájmu určitou 2 roky dle důvodové zprávy bod V. 
10) 
 
9. ukládá  
zpracovat vyhodnocení plnění smluvních vztahů s firmou EURO AWK a předložit RMO 
T: 23.1.2001 
O: Ing. Látal, nám. prim.  
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
8 Bezúplatné nabytí pozemků z vlastnictví ČR - Pozemkového fondu ČR do 
 majetku statutárního města Olomouc 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu včetně přiložené tabulky 
 
2. souhlasí  
s  bezúplatným  nabytím pozemků z vlastnictví ČR - Pozemkového fondu do ČR do majetku 
statutárního města Olomouce  v rozsahu uvedeném v přiložené tabulce 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit  
bezúplatné nabytí pozemků z vlastnictví ČR - Pozemkového fondu ČR do majetku statutárního 
města Olomouce v rozsahu uvedeném v přiložené tabulce 
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Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
9 Bezúplatný převod movitého majetku příspěvkovým  organizacím města 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí  
s bezúplatným převodem movitého majetku příspěvkovým organizacím Hřbitovy města Olomouce, 
Zoologická zahrada Olomouc a Moravské divadlo Olomouc v rozsahu uvedeném v přiložených 
jmenovitých soupisech majetku 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit  
bezúplatný převod movitého majetku příspěvkovým organizacím Hřbitovy  města Olomouce, 
Zoologická zahrada Olomouc a Moravské divadlo Olomouc v rozsahu uvedeném v přiložených 
jmenovitých soupisech majetku 
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
10 Prodej domů + dodatek 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje  
1. uznání faktur dle důvodové zprávy bod. 1 str.1  
2. odklad splátek dle důvodové zprávy bod 2 str.1  
3. odklad úhrady I.poloviny kupní ceny  dle  důvodové zprávy bod 3 str.2  
4 .možnost proinvestování II. poloviny kupní ceny dle důvodové zprávy bod 4 str.2  
5. úhradu společných nákladů dle důvodové zprávy bod 5 str.2  
6 .vrácení II.poloviny kupní ceny dle důvodové zprávy bod 6 str.2,3  
7. vrácení druhé poloviny kupní ceny dle důvodové zprávy bod 7 str. 3,4 
 
2. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit  
1. možnost proinvestovat celou druhou polovinu kupní ceny dle důvodové zprávy bod 8 str.3  
2. prodej domů Pekařská 11,13 po jednotkách dle důvodové zprávy bod 9 str.4  
3. prodej domů Dvořákova 18, 20, 22 po bytových jednotkách dle důvodové zprávy bod 10 str.4  
4 .prodej byu oprávněnému nájemníkovi dle důvodové zprávy bod 11 str.4  
5. prodej domu Na šibeníku 4 dle důvodové zprávy bod 12 str.5   
6. prodej pozemku parcela č. 367 st.pl a 645 zahrada v k.ú. Nové Sady dle dodatku  
    důvodové zprávy bod 1 str.1  
7. prodej pozemku parc.č. 338 st.pl. v k.ú. Hodolany dle dodatku důvodové zprávy bod 2 str.2  
8. změnu spoluvlastnických podílů o bytu v majetku města Olomouce v domě Sokolská 2  
    dle dodatku důvodové zprávy bod 4 str.2  
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat  
1. část svého usnesení ze dne 16.3.2000 a schválit záměr prodeje  domu Vídeňská 4 dle 

upraveného dodatku důvodové zprávy bod 3 str.2 
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
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11 Prodej domů - vrácení části kupní ceny, jako tzv. "neoprávněně vybrané 
 daně z převodu nemovitostí" 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti manželů Libora a Ireny Kopových o vrácení části kupní ceny ve výši 15.875,-Kč, a to 
ani poté, co bude statutárnímu městu Olomouc v rámci přezkumu daňových rozhodnutí finančním 
úřadem, vyměřená daň z převodu nemovitostí vrácena 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
všem dalším žádostem vlastníků bytových jednotek o vrácení části kupní ceny, a to ani poté, 
co bude statutárnímu městu Olomouc v rámci přezkumu daňových rozhodnutí finančním úřadem 
vyměřená daň z převodu nemovitostí vrácena 
 
4. ukládá  
projednat usnesení s AK Ritter - Šťastný 
T:  5.12.2000 
O: Ing. Czmero, nám. prim.  
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
12 Rozpočtové změny roku 2000 + dodatek 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu + dodatek, týkající se rozpočtových změn roku 2000 
 
2. schvaluje  
rozpočtové změny roku 2000 dle důvodové zprávy včetně dodatku 
 
3. ukládá  
informovat na nejbližším jednání Zastupitelstvo města Olomouce o schválených rozpočtových 
změnách roku 2000 
O: Ing. Horák, nám. prim.  
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
 
 
13 Pilotní projekty - mikroregion Haná - financování projektů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí  
s rozpočtovou změnou dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
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14 Pilotní projekt Haná - Oprava lávky mezi Smetanovými a Čechovými sady 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. žádá 
ihned převést  částku Kč 4 mil. poskytnutou společnosti Výstaviště Flora a.s. zpět na účet 
Města Olomouce  
T: 5.12.2000 
O: řed. org. Výstavišt ě FLORA Ol. 
 
3. ukládá  
převzít závazky vyplývající z již uzavřených smluv se zhotovitelem a stavebním dozorem  
T:  5.12.2000 
O: Ing. Látal, nám. prim.  
 
4. souhlasí  
s rozpočtovou změnou dle důvodové zprávy 
 
5. ukládá  
dále realizovat projekt jako investiční akci Města Olomouce 
O: ved. odb. investic  
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
 
 
15 Rozpočtová změna - odkup komunikace K Mrazírnám z konkurzní 
 podstaty SUBON+BASON 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí  
se zařazením částky dle důvodové zprávy do soupisu nekrytých požadavků 
 
3. ukládá  
zajistit potřebné kroky k otevření dokumentárního akreditivu 
T: 19.12.2000 
O: odd. hospodá řského rozvoje  
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
 
 
16 Rozpočtové změny - propagační materiály 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
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2. souhlasí  
se zařazením částky dle důvodové zprávy do soupisu nekrytých požadavků 
 
Předložil: p. Petřík, člen rady města 
 
 
17 Plnění programového prohlášení RMO 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
plnění programového prohlášení RMO 
 
2. ukládá  
předložit návrhy na další řešení jednotlivých bodů Programového prohlášení RMO v  návaznosti na 
jejich kompetence 
T: 20.3.2001 
O: vedoucí odbor ů 
 
Předložil: Ing. Tesařík, primátor 
 
 
18 Svatý Kopeček - dopravní opatření v okolí baziliky 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
úpravu dopravního režimu v části Sv. Kopečka dle bodu 3 důvodové zprávy. 
 
3. ukládá  
zajistit realizaci dopravních opatření ve smyslu důvodové zprávy 
T: 20.3.2001 
O: ved. odb. dopravy  
 
Předložil: Ing. Látal, nám. prim. 
 
 
19 Změny v provozování jeslí 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
návrh na zrušení jeslí na Holečkově ul.včetně organizačního zajištění ukončení provozu dle bodu 
IV.3.1 důvodové zprávy 
 
3. schvaluje  
věcný záměr využití uvolněných prostor pro vybudování jiného zařízení sociální péče  
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4. schvaluje  
návrh na zvýšení poplatků za pobyt dítěte v jeslích dle bodu IV.3.3 důvodové zprávy s platností od 
1.1.2001 
 
5. schvaluje  
návrh na prominutí poplatků za pobyt dítěte v jeslích dle bodu IV.3.4 důvodové zprávy s platností 
od 1.1.2001 
 
6. ukládá  
předložit návrh na zrušení jeslí na Holečkově ul.k projednání ZMO na jeho 
nejbližším zasedání  
T: 14.12.2000  
O: PaedDr. Pilát, nám. prim.  
 
7. ukládá  
předložit RMO návrh na využití uvolněných prostor v objektu jeslí na Holečkově ul. 
T: 20.3.2001 
O: ved. odb. sociáln ě zdravotní  
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
 
 
20 Návrh Komplexního součinnostního programu prevence kriminality a 
 sociální patologie "Naše město" pro rok 2001 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí  
s postupem dle bodu IV.A důvodové zprávy 
 
3. schvaluje  
upravený návrh Komplexního součinnostního programu prevence kriminality "Naše město" pro rok 
2001 dle bodu IV.B1. upravené důvodové zprávy 
 
4. schvaluje  
rozpočet jednotlivých dílčích projektů Komplexního součinnostního programu prevence 
kriminality "Naše město" pro rok 2001 dle bodu IV.B3. upravené důvodové zprávy 
 
5. ukládá  
předložit návrh Komplexního součinnostního programu prevence kriminality "Naše město" 
pro rok 2001 včetně rozpočtu jednotlivých dílčích projektů ke schválení Zastupitelstvu města 
Olomouce na jeho nejbližším zasedání  
T: 14.12.2000 
O: PaedDr. Pilát, nám. prim.  
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
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21 Projekt Sluňákov 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
 
 
22 Nakládání s  TDO 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí  
se zvýšením poplatků za svoz, třídění a zneškodnění komunálního odpadu od 1.1.2001 
 
3. ukládá  
odboru ŽP ve spolupráci s TSMO, a.s. zajistit v tomto smyslu informovanost občanů města 
Olomouce 
T: 19.12.2000 
O: PaedDr. Pilát, nám. prim.  
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
 
 
23 TSmO, a.s. - návrh Dodatku č. 4 Smlouvy k zabezpečení veřejně 
 prospěšných služeb ve městě Olomouci na r. 2000 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
navržený Dodatek č. 4 Smlouvy k zabezpečení veřejně prospěšných služeb ve městě Olomouci na 
rok 2000 (dále jen "Dodatek č. 4 Smlouvy") 
 
3. ukládá  
projednat Dodatek č. 4 Smlouvy v představenstvu TSmO, a.s.  
T:  5.12.2000 
O: p. Pet řík, p ředseda p ředstavenstva TSMO a.s.  
 
4. ukládá  
po projednání v představenstvu TSmO, a.s. podepsat Dodatek č. 4 Smlouvy 
T:  5.12.2000 
O: Ing. Tesa řík, primátor  
 
Předložil: Ing. Látal, nám. prim. 
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24 Tř. Svobody - rozšíření parkování 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá  
zařadit akci do seznamu akcí roku 2001, v položce Malá parkoviště a seznam předložit RMO 
T: 23.1.2001 
O: Ing. Látal, nám. prim.  
 
3. ukládá  
předložit Ing.J. Látalovi,  nám. primátora, návrh na malá parkoviště 
T: 19.12.2000 
O: členové rady m ěsta  
 
Předložil: Ing. Látal, nám. prim. 
 
 
25 Investiční záměry - komunikace - ul. Polská 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
rekonstrukci komunikace v ul. Polská dle varianty 2) 
 
Předložil: Ing. Látal, nám. prim. 
 
 
26 Areál 9. května 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. ukládá  
realizovat demoliční práce v ploše II. dle důvodové zprávy  
T:  5.12.2000 
O: ved. odb. investic  
 
3. schvaluje  
zařazení částky 231 tis. Kč do soupisu nekrytých požadavků 
 
4. souhlasí  
s vykrytím částky dle bodu 3 usnesení z rezervy rozpočtu 
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
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27 Strategický plán rozvoje mikroregionu Olomoucko 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
obsah důvodové zprávy 
 
2. ukládá  
ihned doplnit Strategický plán rozvoje dle diskuse 
T:  5.12.2000 
O: Ing. Horák, nám. prim. 
 
3. schvaluje  
předložený rozsah akčních plánů 
 
4. ukládá  
zajistit dopracování návrhu termínů jednotlivých strategií akčních plánů ve vztahu k městu 
Olomouc s ohledem na organizační strukturu a kapacitní možnosti jednotlivých odborů 
T:  9.1.2001 
O: Ing. Horák, nám. prim.  
 
5. ukládá  
zahájit implementaci strategického plánu prostřednictvím rozšířené Komise hospodářského 
rozvoje 
T: 23.1.2001 
O: Ing. Horák, nám. prim.  
 
6. ukládá  
vyzvat poslanecké kluby a zainteresované obce k doplnění Komise hospodářského rozvoje 
T:  5.12.2000 
O: Ing. Horák, nám. prim.  
 
7. ukládá  
předložit materiál na jednání ZMO dne 14.12.2000 
O: Ing. Horák, nám. prim.  
 
8. doporu čuje  
Zastupitelstvu města schválit předložený rozsah akčních plánů 
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
 
 
28 Denisova - Pekařská - upřesnění tech. řešení 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu  
 
Předložil: Ing. Látal, nám. prim. 
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29 Petice - ulice Gorkého 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
zlepšení stavu komunikace realizací postupu dle bodů 2 -4 upravené důvodové zprávy  
 
3. ukládá  
informovat zástupce občanů o schváleném postupu 
T:  5.12.2000 
O: Ing. Látal, nám. prim.  
 
Předložil: Ing. Látal, nám. prim. 
 
 
30 Návrh programu 14. zasedání ZMO, konaného dne 14.12.2000 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit  
upravený návrh programu 14. zasedání ZMO 
 
2. ukládá  
předložit na organizační oddělení 75 ks podkladových materiálů v termínu do 29.11.2000 
O: členové rady m ěsta  
 
Předložil: Ing. Tesařík, primátor 
 
 
31 Bytové záležitosti - Z. Burďák 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. vyhovuje  
žádosti pana Burďáka dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá  
realizovat přijaté usnesení 
T: ihned  
O: Ing. Horák, nám. prim.  
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
 
 
32 Oprava domů Ostružnická 8, Ztracená 5 
Rada města Olomouce po projednání: 
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1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá  
prověřit žádost nájemců nebytových prostor Ostružnická 8 ve věci realizace záměru dle důvodové 
zprávy 
T: 19.12.2000 
O: Ing. Czmero, nám. prim.  
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
 
 
33 Tunel pod ČH sedlem - podání zprávy 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Mgr. Ščudlík, člen rady města 
 
 
34 Organizační záležitosti - úklid objektů MmOl 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
postup dle důvodové zprávy 
 
3. souhlasí  
s organizační změnou s platností od 1.12.2000 - ruší pracovní místa uklízeček 
O: Bc. Ve čeř, tajemník  
 
4. souhlasí  
s uzavřením smlouvy na úklid  od 1.1.2001 do 31.12.2001 dle důvodové zprávy 
O: Bc. Ve čeř, tajemník  
 
Předložil: Bc. Večeř, tajemník 
 
 
35 Změny v KMČ 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. odvolává  
člena KMČ Chomoutov podle důvodové zprávy 
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
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36 Kulturní komise 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. ukládá  
realizovat postup dle důvodové zprávy 
T: 19.12.2000 
O: PaedDr. Pilát, nám. prim.  
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
 
 
37 Nekryté požadavky - ZUŠ Žerotín 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. zařazuje  
částku ve výši 20.000,- Kč do soupisu nekrytých požadavků pro rok 2000 
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
 
 
38 Základní školy - žádosti o zvýšení příspěvku 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
příspěvky základním školám dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá  
informovat ředitele základních škol o přijatém usnesení 
T:  5.12.2000 
O: ved. odb. školství  
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
 
 
39 Dofinancování mezd pedagogických pracovníků mateřských škol 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
zařazení částky ve výši 180 tis. Kč do seznamu nekrytých požadavků 
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3. ukládá  
informovat o přijatém usnesení Školský úřad Olomouc 
T:  5.12.2000 
O: ved. odb. školství  
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
 
 
 
40 Změna účelu využití příspěvku 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
změnu účelu využití finančních příspěvků dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá  
informovat žadatele o přijatém usnesení 
T:  5.12.2000 
O: ved. odb. školství  
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
 
 
 
41 Žádost občanského sdružení Sananim Olomouc o změnu účelu poskytnutého 
 finančního příspěvku z rozpočtu města 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. vyhovuje  
žádosti občanského sdružení Sananim o změnu účelu poskytnutého finančního příspěvku z 
rozpočtu města ve smyslu důvodové zprávy 
 
3. ukládá  
informovat žadatele o přijatém usnesení 
T:  5.12.2000 
O: ved. odb. sociáln ě zdravotní  
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
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42 Rozhodnutí jediného akcionáře 
Rada města Olomouce ve funkci valné hromady akciových společností VFO, a.s., DPMO, a.s. 
a TSMO, a.s.  po projednání: 
  
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
rozhodnutí jediného akcionáře akciových společností Výstaviště Flora Olomouc, a.s., Dopravní 
podnik města Olomouce,a.s.  a Technické služby města Olomouce, a.s.  dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá  
Ing. Martinu Tesaříkovi, primátorovi statutárního města Olomouce vydat rozhodnutí jediného 
akcionáře při výkonu působnosti valné hromady dle  důvodové zprávy 
T:  5.12.2000 
O: Ing. Tesa řík, primátor  
 
Předložil: Ing. Tesařík, primátor 
 
 
43 Program regenerace MPR Olomouc 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
obsah důvodové zprávy 
 
2. schvaluje  
Program regenerace MPR Olomouc  2000 - 2006 
 
3. ukládá  
předložit na nejbližším jednání ZMO Program regenerace MPR 2000 - 2006 
O: Bc. Ing. Procházka, člen rady m ěsta  
 
4. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit  
Program regenerace MPR Olomouc 2000 - 2006 
 
5. ukládá  
zpracovat informační materiál pro veřejnost o  Programu regenerace MPR 
T: 20.3.2001 
O: ved. odb. koncepce a rozvoje  
 
Předložil: Ing.Bc. Procházka, člen rady města 
 
 
44 Výběrová řízení 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
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2. ukládá  
dopracovat materiál dle diskuse a předložit jej RMO 
T:  5.12.2000 
O: Ing. Látal, nám. prim.  
 
Předložil: Ing.Bc. Procházka, člen rady města 
 
 
 
45 Zpráva o využití dotačních titulů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
 
 
46 Korunní pevnůstka 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí  
s variantou ostrahy objektů Korunní pevnůstky dle varianty č. 2 důvodové zprávy 
 
3. ukládá  
zpracovat a realizovat zabezpečení objektů Korunní pevnůstky dle důvodové zprávy 
T:  5.12.2000 
O: ved. odb. investic  
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
47 Občanské sdružení HC Olomouc - delegování zástupce města Olomouce 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. deleguje  
zástupce statutárního města Olomouce do občanského sdružení HC Olomouc ing. Jiřího Kropáče 
 
Předložil: Ing. Tesařík, primátor 
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48 Různé - Služební cesta (změna) 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. revokuje  
své usnesení ve věci účasti primátora města Olomouce ing. Tesaříka na služební cestě do Říma 
 
2. schvaluje  
účast ing. Vladimíra Procházky na služební cestě do Říma 
 
Předložil: Ing. Tesařík, primátor 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Martin Tesa řík    Ing. Pavel Horák 
primátor m ěsta Olomouce    nám ěstek primátora    


