
 USNESENÍ 
 
 z 10. schůze Rady města Olomouce, konané dne  6.4.1999 
 
1 Kontrola usnesení 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
informace o plnění  usnesení k termínu 6.4.1999 a čtvrtletním termínem plnění 
 
2. prodlužuje  
termíny plnění dle upravené důvodové zprávy 
 
3. revokuje  
usnesení dle upravené důvodové zprávy (bod 1, část 6, ze dne 23.3.1999 ) 
 
4. vypouští ze sledování  
usnesení dle upravené důvodové zprávy  (bod 3, část A, ze dne 9.7.1996; bod 4, část 8, ze dne 
2.12.1997) 
 
Předložil: Ing. Tesařík, primátor 
 
 
2 Regionální agentura pro rozvoj střední Moravy 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
zastoupení v orgánech RARSM dle návrhu v upravené důvodové zprávě  
 
3. ukládá  
zpracovat přehled činnosti RARSM ve vztahu k městu Olomouci a předložit jej RMO 
T: 20.4.1999 
O: Ing. Horák, nám. prim.  
 
Předložil: Ing. Tesařík, primátor 
 
 
3 Majetkoprávní záležitosti 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje zve řejnění záměru  
a) pronajmout část pozemku parc. č. 727/2, k.ú. Hodolany o výměře 123 m2 u domu Přichystalova 42 
předem určenému zájemci panu Stanislavu Zatloukalovi dle důvodové zprávy bod I. 1)  
 
b) pronajmout  část pozemku parc. č.  487/4 o výměře 19 m2 v k.ú. Neředín  předem určenému 
zájemci paní Kechrtové dle důvodové zprávy bod I. 2)  
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c) pronajmout  část pozemku parc. č.  487/4 o výměře 19 m2 v k.ú. Neředín  předem určenému 
zájemci panu Drcmánkovi dle důvodové zprávy bod I. 3)  
 
d) pronajmout NP I. P. Pavlova č. 69 dle důvodové zprávy bod II. B) 1) a)  
 
e) pronajmout NP Horní nám. č. 20 dle podmínek zpracovaných výběrovou komisí v termínu do 
9.4.1999 dle důvodové zprávy bod II. B) 2) b)  
 
f) pronajmout NP Jilemnická č. 29 předem  určenému zájemci paní Langronové dle důvodové zprávy 
bod II. B) 5) 1 
 
2. schvaluje  
a) pronájem části pozemku parc.č. 134/3 ost.pl. o výměře 10 m2 v k.ú. Olomouc - město PhDr. 
Františku Kalabisovi - PROFIT KALABIS Olomouc dle důvodové zprávy II. A) 1)  
 
b) pronájem části pozemku parc. č. 449/17 zahrada o výměře 98 m2 v k.ú. Nová  Ulice paní Janě 
Nemravové dle důvodové zprávy  bod II. A) 2)  
 
c) schvaluje pronájem pozemku parc. č. 448/2 zahrada o výměře 108 m2 v k.ú. Nová Ulice 
manželům MUDr. Martině a Bc. Josefu Androvým dle důvodové zprávy bod II. A) 3)  
 
d) pronájem částí pozemků parc. č. 72/1 zahrada o výměře 244 m2, parc.č. 72/3 zahrada o výměře 
49 m2  vše v k.ú. Neředín paní Magdě Škurkové dle důvodové zprávy bod II. A) 4)  
 
e) bezúplatné zřízení věcného břemene obsahujícího uložení  vodovodního řadu na pozemcích 
parc.č. 1253 ost. pl. o výměře  281 m2 ve správě ČR - Pozemkový fond , parc..č 1248/3 role o výměře 
1820 m2 ve vlastnictví pana MVDr. Jaromír   Hainc, CSc. , parc.č. 1248/12 role o výměře 325 m2 ve 
vlastnictví pana Ing. Antonína Šišky a    parc.č. 1248/20 role o výměře 1969 m2 ve vlastnictví manželů 
Ing. Oldřicha a MUDr. Heleny Šutových, vše v k.ú. Droždín ve prospěch Města Olomouce dle 
důvodové zprávy bod II. A) 5)  
 
f) prodloužení nájemní smlouvy na část pozemku parc.č. 485/2 ost. pl. o  výměře 10 m2 v k.ú. 
Nová Ulice panu Milanu Bradovi na dobu neurčitou dle důvodové zprávy bod II. A) 6)  
 
g) pronájem pozemku parc. č. 655/24 zahrada o výměře 852 m2 v k.ú.  Černovír  manželům Petru a 
Lence Vybíralovým dle důvodové zprávy  bod II. A) 7)  
 
h) úplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo uložení inženýrských sítí na pozemcích 
parc. č. 238/5 ost.pl. o výměře 822 m2 a 631/1 ost.pl. o  výměře 26125 m2, vše v k.ú. Nová Ulice 
pro firmu BENZINA, s.p. Praha za jednorázovou  finanční náhradu ve výši 20.000,-Kč dle důvodové 
zprávy bod II. A) 9)  
 
ch) převedení nájemní smlouvy z firmy PTR Holding, a. s. na firmu DES,s.r.o. dle důvodové zprávy 
bod II. A) 10)  
 
ii) uzavření nájemní smlouvy na pozemky parc. č. 446/14 ost. pl. o výměře 34 m2 v k.ú.  Hejčín, 
parc.č. 1059/9 ost.pl. o výměře 899 m2 v k.ú. Černovír s ČR - Ředitelství silnic a  dálnic dle 
důvodové zprávy bod II. A) 11)  
 
jj) bezúplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo uložení   inženýrských sítí a protlaku na 
pozemcích parc. č. 866 ost.pl. o výměře 686 m2, parc. č.   424/2 zahrada o výměře 413 m2, parc. č. 
938/1 ost.pl. o výměře 77 m2, parc. č. 437/1 ost.pl. o výměře 525m2, parc. č. 619/4 ost.pl. o výměře 
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245 m2, vše v k.ú. Hodolany, pro České   dráhy, státní organizace dle důvodové zprávy bod II. A) 12)  
 
k) uzavření nájemní smlouvy s Robertem a Renátou Dvořákovými a  Městem Olomouc, zvýšení 
nájemného na 15,-Kč/m2/rok a prodloužení doby nájmu  od 1. 1. 1999 do 31.  12. 2000, možnost 
podnájmu pro Město Olomouc na část pozemku parc..č 222  díl "p" o výměře 16 m2  v k.ú. Neředín ve 
vlastnictví žadatelů dle důvodové zprávy bod II.A) 13)  
 
ll) úplatný pronájem části pozemku   parc. č. 377/2 st. pl.  v k. ú  Olomouc - město za   účelem 
zbudování   vestavby v Pasáži služeb pro firmu TIP  STUDIO dle důvodové zprávy bod II. B) 2)  
 
m) pronájem NP Čajkovského č. 17 Sdružení CEPAC  MORAVA dle upravené důvodové zprávy bod 
II. B) 3)  
 
n) pronájem NP Tererovo nám. č . 2  Okresní knihovně v Olomouci dle důvod. zprávy  bod II. B) 6)  
 
o) pronájem NP Dolní nám. č. 38 Občanskému sdružení CADUCEUS dle důvod. zprávy bod II.B) 13)  
 
p) odklad úhrady kupní ceny za odprodej pozemku parc. č. 877/70 ost.  pl. o výměře 400 m2  v k.ú. 
Holice firmě MNG - COMP, s. r. o.  do 30. 6. 1999 dle důvodové zprávy bod IV. 7) 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti firmy DES, a. s. o o  odprodej části pozemku parc.č.  616/2 ost.pl. o výměře cc 35 m2 v 
k.ú. Chválkovice firmě DES, a.s. dle důvodové zprávy bod II. A) 10) 
 
4. bere na v ědomí  
a) výsledek obálkového způsobu výběru nájemce na NP Dolní  nám. č. 2 dle důvodové zprávy bod II. 
B) 1) c)  
 
b)  smlouvu o prodeji podniku - NP Náves Svobody č. 37 dle důvodové zprávy bod II. B) 7)  
 
c)   smlouvu o prodeji podniku - NP  Terera č. 5 dle důvodové zprávy bod II. B) 8)  
 
d) smlouvu o prodeji podniku - NP Dukelská č.  3 dle důvodové zprávy bod II. B) 9)  
 
e) smlouvu  o prodeji části podniku - I. P. Pavlova č. 69 dle důvodové zprávy bod II. B) 10) 
 
5. ukládá  
předložit variantní řešení  NP Horní nám. č. 23 včetně ocenění dle důvodové zprávy bod II.B) 4 
T: 20.4.1999 
O: Ing. Czmero, nám. prim.  
 
6. nevyhovuje žádosti  
a)  KMČ Nedvězí o prominutí nájemného v NP Jilemnického  č. 29 pro kroužek Kraslic dle důvodové 
zprávy bod II. B) 5) 2  
 
b) paní Ivici Ruskové a  pana Jaroslava Zemánka o pronájem NP Tererovo nám. č. 2 dle důvodové 
zpárvy bod II. B) 6)  
 
c) pana Ivo Kovaříka o doplnění ustanovení nájemní  smlouvy dle důvodové zprávy bod IV. 1)  
 
d) žádosti pana Zdeňka Zemana o odpuštění nájemného ve výši 520,-Kč pro rok 2000 dle důvodové 
zprávy bod IV. 2)   
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e) paní Ing. Heleny Dostálové o odpuštění   dlužného nájemného a o obnovení nájemní 
smlouvy.Obnovení nájemní smlouvy je možné jen v případě, že žadatelka uhradí dlužné nájemné 
dle důvodové zprávy bod IV. 3) 
 
7. souhlasí  
a) s podnájmem na část NP I. P. Pavlova č. 69 pro pana Ivana Lišku za podmínky, že výše podnájmu 
nebude vyšší než stanovené nájemné dle důvodové zprávy bod II. B) 10)  
 
b) s uzavřením nájemním smlouvy od 15. 3. 1999 na NP Krapkova č. 30 za plné nájemné a  s 
opravami omítek a podlah vlastním nákladem nájemce dle důvodové zprávy bod II. B) 11)  
 
c) s realizací stavebních úprav v suterénu objektu tř. Svobody č. 32  s tím, že  plánované 
investice nebudou zohledněny v délce nájemného ani odpočtem nájemného a budou   realizovány 
vlastním nákladem nájemce dle důvodové zprávy bod II. B) 14)  
 
d) s odpuštěním úhrady daně z převodu nemovitosti (1/2) a správního  poplatku - kolku ve výši 500,- 
Kč panu Šimkovi a pani Kusalové při směně části pozemku   parc. č. 116 ost.  pl. díl "a" o výměře 120 
m2 ve vlastnictví pana Šimko a paní Kusalové za  část pozemku  parc. č. 117 ost. pl. díl "c" o výměře   
51 m2 ve vlastnictví Města Olomouc,  vše v k.ú. Radíkov dle důvodové zprávy bod IV. 8)   
 
8. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit  
a)  uzavření smlouvy o budoucí směnné smlouvě  části pozemku parc.č. 35 st.pl. o výměře 129 
m2 v k.ú. Černovír ve vlastnictví manželů Krupíkových za část pozemku parc.č. 159/1 ost.pl. o 
výměře cca 667 m2 v k.ú. Pavlovičky ve vlastnictví Města Olomouce bez doplatku cenového rozdíl 
dle důvodové zprávy bod III. 1)  
 
b) odprodej pozemků parc. č. 1247/140 ost.pl.  o výměře 11 m2 v k.ú. Nemilany, parc.č. 1384/88 
ost.pl. o výměře 181 m2,  1025/7 ost.pl. o výměře 57 m2, 1227/2 o výměře 732 m2, vše v k.ú. 
Slavonín, parc.č. 296/26  ost.pl. o výměře 28402 m2, 291/25 ost.pl. o výměře 5664 m2, 291/24ost.pl. 
o výměře 19805 m2, 228/5 ost.pl. o výměře 18 m2, 226/7 ost.pl. o výměře 49 m2, vše v k.ú. Nedvězí, 
parc.č.  2003/43  o výměře 400 m2, 2002/23 o výměře 1442 m2, 2002/30 o výměře 730 m2, 2002/36 
o  výměře 1225 m2, 2002/43 o výměře 22103 m2, 2002/44 o výměře 6784 m2, 2002/10 o  výměře 
682 m2,2002/2 o výměře 2610 m2, 2002/21 o výměře 362 m2, 2002/22 o výměře 107 m2, 2002/29 o 
výměře 129 m2,2002/3 o výměře 935 m2, 2002/53 o výměře 303 m2, 2002/38 o výměře 454 m2, vše 
ost.pl., vše v k.ú. Holice ČR - Ředitelství silnic a dálnic za kupní  cenu ve  výši  52,183.600,-Kč 
dle důvodové zprávy bod III. 2)  
 
c) směnu pozemků parc.č. 88/18 ost.pl.  díl" f" o výměře 48 m2, parc..č 485/5 ost.pl. díl "e" o 
výměře 17 m2, vše ve vlastnictví Města Olomouce za pozemek parc.č. 88/26 ost.pl. o výměře 71 m2 
ve vlastnictví IR, společnost, s r.o. Slezská Ostrava, vše v k.ú. Povel dle důvod. zprávy bod III. 3)  
 
d) odprodej pozemku parc.č. 1196/2 st.pl. o výměře 18 m2 v k.ú. Nová Ulice panu Ing. Zdeňku 
Kudličkovi za kupní cenu ve výši  10.500,-Kč dle důvodové zprávy bod III. 4)  
 
e) uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemku parc.č. 217 st.pl. - zbořeniště o výměře 
391 m2 v k.ú. Hodolany  s panem   Františkem Frýbortem při kupní ceně ve výši 233.040,-Kč dle 
důvodové zprávy bod III. 5)  
 
f) nabytí pozemku parc.č.  (95 st.pl.) o  výměře 7 m2 v k.ú. Slavonín ve vlastnictví manželů Ing. 
Jiřího a Ing. Elišky   Humplíkových do majetku Města Olomouce za kupní cenu ve výši 3.500,-Kč 
dle důvodové zprávy bod III. 6)   
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g) zřízení zástavního práva na objekty  bytových domů - třída Kosmonautů č. 12, 14, 16, 18 a 20  
ve prospěch ČR - Ministerstva pro  místní rozvoj dle důvodové zprávy bod III. 7)  
 
h) zřízení zástavního práva na objekty bytových domů Černá cesta 1-23  ve prospěch ČR -   
Ministerstva pro místní rozvoj dle důvodové zprávy bod III. 8) 
 
9. revokuje  
a)  původní usnesení  ze dne 12.1.1999  a schvaluje nabytí vodohospodářských zařízení dle výše 
uvedeného stanoviska VHS, a.s. a to formou daru dle důvodové zprávy bod IV. 4)  
 
b) část usnesení rady města ze dne 22. 9. 1998 čís.  spis. seznamu 4 bod   II. A) 12 ve věci  
výše nájemného za pronájem   části pozemku parc. č.  790 zast. pl. o   výměře cca 65 m2 v k.ú. 
Olomouc - město a schvaluje nájemné ve výši 15 %  z ceny   pozemku pro společnost SONERO s. 
r. o. dle důvodové zprávy bod IV. 6) 
 
10. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat  
část svého usnesení ze dne 25.2.1999 ve věci opravy výše doplatku cenového rozdílu směňovaných 
nemovitostí pozemku parc.č. 59 zahrada  o výměře 1036 m2 v k.ú. Nová ulice ve vlastnictví Města 
Olomouce za pozemky parc.č. 40/2  zbořeniště, 18/5 zahrada, 1045/29 zahrada o celkové výměře 402 
m2,vše v k.ú. Černovír vše ve  vlastnictví paní Květoslavy Slovákové dle důvodové zprávy bod IV. 5) 
 
11. ukládá  
připravit informaci, zda je možné, aby do nájemních smluv byla zapracována podmínka v tom 
smyslu, že nájem nepřechází na nového právního nástupce 
T: 20.4.1999 
O: ved. odb. majetkoprávní  
 
12. ukládá  
zpracovat a předložit RMO přehled o uzavřených nájemních smlouvách za účelem zřízení 
přístupů do obchodů s potravinami včetně výše nájemného 
T:  4.5.1999 
O: ved. odb. majetkoprávní  
 
13. ukládá  
ve spolupráci s odborem životního prostředí připravit návrh metodiky na pronajímání částí 
pozemků za účelem zřizování zahrádek u restauračních zařízení 
T:  4.5.1999 
O: ved. odb. majetkoprávní  
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
4 Bytové záležitosti - přidělení bytu s následným prodejem (manželé Ostří) 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí  
s přidělením bytu 0+1 s následným prodejem 
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3. ukládá  
realizovat přijaté usnesení  
T: 29.6.1999 
O: řed. org. SDF MO  
 
4. ukládá  
předložit prodej tohoto bytu na jednání nejbližšího zastupitelstva  
O: ved. odb. majetkoprávní  
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
 
 
5 Prodej domů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit  
prodej bytu manželům Ostrým za kupní cenu ve výši Kč 18.282,-- dle důvod. zprávy bod 5 str. 2 
 
2. schvaluje  
a) odklad splátek dle důvodové zprávy bod 1 str. 1  
 
b) vrácení 2. poloviny kupní ceny dle důvodové zprávy bod 2 str. 1  
 
c) uznání faktur dle důvodové zprávy bod 3 str. 1  
 
d) odklad úhrady 1. poloviny kupní ceny dle důvodové zprávy bod 4 str. 1  
 
e) prodej bytů oprávněným nájemníkům dle důvodové zprávy bod 7 str. 2  
 
f) prodej bytů po termínu dle důvodové zprávy bod 8 str. 3  
 
3. ukládá  
uzavřít smlouvu o správě s a.s.OLTERM & TD Olomouc  dle důvodové zprávy bod 6 str. 2 
T: 20.4.1999 
O: Ing. Czmero, nám. prim.  
 
4. revokuje  
část svého usnesení ze dne 23.3.1999 -  bod 4, část 2b  dle důvodové zprávy bod 9 str. 3 
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
6 Rozpočtové změny roku 1999 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu, týkající se rozpočtových změn roku 1999 
 
2. schvaluje  
rozpočtové změny roku 1999 dle důvodové zprávy 
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3. ukládá  
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku 1999 
O: Ing. Horák, nám. prim.  
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
 
 
7 Rozhodnutí jediného akcionáře TSO a.s. - schválení roční účetní závěrky 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. pověřuje  
primátora podepsat rozhodnutí jediného akcionáře dle důvodové zprávy 
T: 20.4.1999 
O: Ing. Tesa řík, primátor  
 
Předložil: p. Petřík, člen rady města 
 
 
8 Výstaviště Flora - transformace 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. zřizuje  
pracovní skupinu pro transformaci VFO  ve složení:  
Ing. J. Czmero, M. Petřík, Ing. V. Pokorný, Dr. St. Handl (advokátní kancelář Ritter - Šťastný),  
Ing. P. Kubeša, Ing. K. Šimša 
 
3. ukládá  
předložit RMO návrh na možné způsoby transformace Výstaviště Flora Olomouc 
T: 18.5.1999 
O: Ing. Czmero, nám. prim.  
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
9 TSMO, a. s. - transformace 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu  
 
2. souhlasí  
se zněním dodatku č. 2 ke smlouvě k zabezpečení veřejně prospěšných služeb ve Městě Olomouci 
ve znění dodatku č. 1 k této smlouvě 
 
 
 



 

  8 

3. ukládá  
podepsat dodatek č. 2 ke smlouvě k zabezpečení veřejně prospěšných služeb ve Městě Olomouci 
ve znění dodatku č. 1 
T: 18.5.1999 
O: Ing. Tesa řík, primátor  
 
4. ukládá  
předložit RMO návrh způsobu fakturace poplatků za komunální odpad 
T: 15.6.1999 
O: zástupci m ěsta v p ředst. TSO a.s.  
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
10 Cenová mapa 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu včetně upraveného návrhu obecně závazné vyhlášky o Cenové 
mapě stavebních pozemků města Olomouce 
 
2. schvaluje  
upravenou obecně závaznou vyhlášku o Cenové mapě stavebních pozemků města Olomouce 
 
3. ruší  
obecně závaznou vyhlášku č. 5/1998  (Cenová mapa  stavebních pozemků města Olomouce). 
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
11 Granty v oblasti kultury 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
finanční příspěvky na kulturní akce dle upravené důvodové zprávy 
 
3. ukládá  
uzavřít dohody o poskytnutí finančního příspěvku podle Pravidel pro poskytování finančních 
příspěvků z rozpočtu města fyzickým a právnickým osobám, které působí v oblasti kultury, 
schválených RMO dne 7.11.1995. 
T: 18.5.1999 
O: PaedDr. Pilát, nám. prim.  
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
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12 Územní plán sídelního útvaru města Olomouce (ÚPnSÚ) - předložení obecně 
 závazné vyhlášky, kterou se vyhlašuje závazná část ÚPnSÚ Olomouc 
 (kontrola usneseni ze 27. ZMO, 29. 10. 1993 č. spis seznamu 3a) 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. vydává  
v souladu s ustanovením § 24, odst. 1), a § 45, písm. 1) zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích 
(obecné zřízení) ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 29, odst. 2, zákona č. 
50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů 
obecně závaznou vyhlášku  Města Olomouce o závazné části  územního plánu sídelního útvaru 
Olomouc.  
 
Předložil: Ing. Látal, nám. prim. 
 
 
13 Dotace - technická infrastruktura 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí  
s poskytnutím získané státní dotace na technickou infrastrukturu dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá  
uzavřít smlouvy o sdružení dle důvodové zprávy 
O: Ing. Horák, nám. prim.  
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
 
 
14 Projekt financování nájemního bydlení 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. ukládá  
vypracovat obecný Projekt financování nájemního bydlení v Olomouci 
T:  4.5.1999 
O: Ing. Horák, nám. prim.  
 
3. ukládá  
předložit rozpracované konkrétní projekty investorů  
T:  4.5.1999 
O: Ing. Horák, nám. prim.  
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
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15 Bytové záležitosti - poskytnutí městských bytů v rámci státního                  
 asistenčního programu 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí  
s poskytnutím dvou městských bytů v rámci státního asistenčního programu dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá  
podniknout kroky k realizaci přijatého usnesení prostřednictvím okresního úřadu 
T: 29.6.1999 
O: Ing. Horák, nám. prim.  
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
 
 
16 Bytové záležitosti - Jára Slámů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí  
s přidělením bytu Dětskému domovu Olomouc pro účely  dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá  
realizovat přijaté usnesení 
T: 29.6.1999 
O: řed. org. SDF MO  
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
 
 
17 Bytové záležitosti - Právnická fakulta UP Olomouc 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. souhlasí  
s uzavřením nájemní smlouvy na dva byty 2+1 s Právnickou fakultou Univerzity Palackého v 
Olomouci na dobu trvání 5 let při respektování současných Pravidel pro poskytování nájemního 
bydlení 
 
2. ukládá  
ihned realizovat přijaté usnesení 
T: 20.4.1999 
O: Ing. Horák, nám. prim.  
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
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18 Letiště - souhrnná zpráva 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. ukládá  
zapracovat do smluv o provozování podmínku dodržování letových hladin  
T: průběžně 
O: Ing. Czmero, nám. prim.  
 
3. ukládá  
rozpracovat varianty  č. I. a III. důvodové zprávy 
T: 18.5.1999 
O: Bc. Ve čeř, tajemník a Ing. Látal, nám. prim.  
 
Předložil: Bc. Večeř, tajemník 
 
 
19 Pojištění majetku města 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. ukládá  
jednat se  Živnostenskou pojišťovnou o formách správcovství pojistné smlouvy a důsledcích 
případného vypovězení pojistné smlouvy 
T: 20.4.1999 
O: Ing. Czmero, nám. prim.  
 
3. ukládá  
nechat zpracovat právní posouzení tzv. "plné moci" ze dne 2.11.1998 
T: 20.4.1999 
O: Ing. Czmero, nám. prim.  
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
20 Informace o projektu "Minimalizace odpadů" 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou informaci 
 
Předložil: MUDr. Raclavský, člen rady města 
 
 
21 Kontrola usnesení RMO ze dne 16. 9. 1995 bod 14 - inventury majetku 
 Města Olomouce 
Rada města Olomouce po projednání: 
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1. bere na v ědomí  
stav majetku Města Olomouce a příspěvkových organizací k 31. 12. 1998 
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
 
 
22 Povodňový FRB - návrh na poskytnutí půjček 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí  
s poskytnutím účelové půjčky p. Šimkovi a MUDr. Stupkovi dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá  
předložit půjčky ke schválení Zastupitelstvu města Olomouce 
O: Ing. Horák, nám. prim.  
 
4. doporu čuje  
Zastupitelstvu města Olomouce schválit poskytnutí účelových půjček 
 
5. vyhovuje  
žádostem J. Jonákové a SBD, U Kovárny 
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
 
 
23 Hanácké pekárny a cukrárny státní podnik v likvidaci 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
 
 
24 Komise Rady města Olomouce 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou zprávu, včetně adresáře komisí městských částí a seznamu ulic 
 
2. souhlasí  
s návrhem odměn členům komisí RMO dle důvodové zprávy s platností od 1.4.1999 
 
3. doporu čuje  
Zastupitelstvu města Olomouce schválit návrh  dle bodu č. 2 usnesení 
 
4. ukládá  
předložit uvedený návrh na jednání ZMO dne 6. 5. 1999 
O: Ing. Tesa řík, primátor  



 

  13 

5. ukládá  
předat adresáře KMČ a seznam ulic vedoucím odborů ÚMO a ředitelům organizací v majetku 
města 
T: 20.4.1999 
O: pí Hegerová, referentka pro komise RMO  
 
6. ukládá  
vyzvat poslanecké kluby v ZMO a předsedy KMČ k předložení návrhů na doplnění KMČ dle 
důvodové zprávy 
T: 20.4.1999 
O: Ing. Tesa řík, primátor  
 
Předložil: p. Petřík, člen rady města 
 
 
25 Prameniště Černovírský les 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá  
zajistit přípravu a realizaci akce "Sanační odvodnění Černovírský les" - I. etapa 
T: 29.6.1999 
O: ved. odb. investic  
 
3. ukládá  
zpracovat podklady pro podání žádosti o dotaci akce "Sanační odvodnění Černovírský les" 
T: 18.5.1999 
O: řed. org. Správa les ů města Ol.  
 
4. ukládá  
uplatnit žádost o státní dotaci akce "Sanační odvodnění Černovírský les" na Ministerstvu 
zemědělství ČR 
T:  1.6.1999 
O: ved. odb. ekonomický  
 
5. ukládá  
Zástupcům Města v představenstvu VHS Olomouc a.s. zajistit vyčlenění finančních prostředků na 
realizaci druhé etapy akce "Sanační odvodnění Černovírský les" v rámci akcí realizovaných z 
nájemného získaného na rok 1999-2000 
T: 20.4.1999 
O: zástupci RMO v p ředst. VHS a.s.  
 
6. ukládá  
předložit RMO souhrnnou zprávu o vodním zdroji v Černovíře 
T: 20.4.1999 
O: zástupci RMO v p ředst. VHS a.s.  
 
Předložil: Ing. Látal, nám. prim. 
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26 Příprava 4. zasedání ZMO 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. stanovila  
termín 4. zasedání ZMO na čtvrtek 6.5.1999 od 9.oo hod. v aule právnické fakulty UP Olomouc,  
tř. 17. listopadu 6 
 
2. bere na v ědomí  
předběžný návrh programu 4. zasedání ZMO dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Ing. Tesařík, primátor 
 
 
27 Zprávy o činnosti příspěvkových organizací za rok 1998 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předložené výroční zprávy ředitelů příspěvkových organizací u nichž Město Olomouc plní funkci 
zřizovatele 
 
2. schvaluje  
výši roční odměny za rok 1998 ředitelům přísp. organizací dle upravené důvodové zprávy 
(tabulka) 
 
3. ukládá  
předložit Radě města Olomouce v dubnu roku 2000 souhrnnou zprávu o činnosti organizací za rok 
1999 včetně návrhu osobního příplatku na rok 2000 
O: ved. odb. ekonomický  
 
4. ukládá  
zpracovat zprávu o činnosti řízené organizace v průběhu března roku 2000 dle pokynu ekonomického 
odboru 
O: řed. přísp. organizací  
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
 
 
28 Aktivity v letní sezóně 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. pověřuje  
organizací akcí:  
Olomoucké kulturní léto 1999 - agentura Holický, Grónský  
Olomoucké Benefice 1999 - agentura Senia  
Oživení centra v roce 1999 - Studio Gulliver 
 
3. schvaluje  
rozdělení finančních příspěvků dle důvodové zprávy 
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4. ukládá  
převést finanční příspěvky dle důvodové zprávy na základě smluv obsahujících konkrétní 
harmonogram akcí  mezi Městem Olomouc a jednotlivými agenturami 
O: PaedDr. Pilát, nám. prim.  
 
5. ukládá  
koordinovat průběh všech výše uvedených akcí po stránce technicko-organizační 
O: PaedDr. Pilát, nám. prim.  
 
6. ukládá  
připravit programový návrh na dny 1.6.1999 a 31.12.1999 
T:  4.5.1999 
O: PaedDr. Pilát, nám. prim.  
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. a p. Petřík, člen rady města 
 
 
29 IDOS 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje  
změnu názvu zastávky na "Chválkovická - Epava" 
 
2. ukládá  
uplatnit u dopravců ČSAD a DPMO změnu názvu zastávky 
T: 20.4.1999 
O: odd ělení IDOS  
 
Předložil: Ing. Látal, nám. prim. 
 
 
30 Seznam nekrytých požadavků z rozpočtu města Olomouc pro rok 1999 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí  
se zařazením požadavku dle důvodové zprávy do seznamu nekrytých požadavků rozpočtu města 
Olomouce dle bodu 3 důvodové zprávy  
 
3. ukládá  
ihned požádat přednostu OkÚ o poskytnutí příspěvku na provoz "Kašpárkovy říše" 
T: 20.4.1999 
O: PaedDr. Pilát, nám. prim.  
 
4. ukládá  
připravit návrh konkrétních akcí na " Rok seniorů "  včetně finančních nákladů 
T: 18.5.1999 
O: PaedDr. Pilát, nám. prim.  
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
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31 Organizační změna na odboru školství a kultury  a odboru vnějších vztahů 
 a informací Úřadu města Olomouce 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje  
převedení jednoho pracovního místa (včetně agendy) z odboru školství a kultury na odbor vnějších 
vztahů a informací dle důvodové zprávy s účinností od 1. 5. 1999 
 
2. schvaluje  
přejmenování oddělení kultury a sportu na odboru školství a kultury na oddělení sportu a SPOZ s 
účinností od 1. 5. 1999 
 
3. schvaluje  
přejmenování odboru školství a kultury na odbor školství  s účinností od 1. 5. 1999 
 
4. schvaluje  
zřízení oddělení kultury na odboru vnějších vztahů a informací, které kompetenčně řídí náměstek 
primátora PaedDr. Miroslav Pilát  s účinností od 1. 5. 1999 
 
5. ukládá  
provést personální, administrativní a technické změny související s předpokládanou organizační 
změnou do 1. 5. 1999 
T:  4.5.1999 
O: Bc. Ve čeř, tajemník  
 
Předložil: Bc. Večeř, tajemník 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Martin Tesa řík   Ing. Pavel Horák 
primátor m ěsta Olomouce                                  nám ěstek primátora  


