
 USNESENÍ 
 
 z 11. schůze Rady města Olomouce, konané dne 20.4.1999 
 
1 Kontrola usnesení 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
informace o plnění usnesení k termínu 20.4.1999  
 
2. prodlužuje  
termíny plnění dle důvodové zprávy 
 
3. vypouští ze sledování  
usnesení dle důvodové zprávy:  
 - bod 3, část A/4b), ze dne 20 .10 .1998  
 - bod 2, část C/6), ze dne 17. 11. 1998 
 
Předložil: Ing. Tesařík, primátor 
 
 
2 Pojištění majetku města 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí  
s tím, aby správcem pojistné smlouvy č. 500906512 byla do období  výběru nového správce 
FIXUM, a.s. 
 
3. jmenuje  
pracovní skupinu dle důvodové zprávy 
 
4. ukládá  
ve spolupráci s pracovní skupinou zpracovat a předložit RMO podmínky na výběr správce 
pojistné smlouvy č. 500906512 
T: 18.5.1999 
O: Ing. Czmero, nám. prim.  
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
3 Majetkoprávní záležitosti 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje zve řejnění záměru  
a) pronajmout část pozemku parc. č. 116/14 ost. pl. pl. o výměře  88 m2 v k.ú. Olomouc - město 
předem určenému zájemci společnosti SAVANA k. s. dle důvodové zprávy bod I. 1)  
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b) pronajmout NP Neředínská č. 65  předem určenému zájemci panu Josefu Růžičkovi dle 
důvodové zprávy bod I. 2)  
  
c) pronajmout NP ul. 8. května č. 12/14 předem určenému zájemci společnosti VEGA - MEDICA,  
s. r. o. dle důvodové zprávy bod I. 3)  
  
d) pronajmout části pozemků parc. č. 288/1 ost.pl. o výměře 29 m2 a parc. č. 288/2 ost. pl. o  
výměře 300 m2, vše v k.ú. Neředín předem určenému zájemci firmě BELLANCA AERO, s. r. o. 
dle důvodové zprávy bod I. 5) 
 
2. ukládá  
jednat se všemi dotčenými subjekty o využití NP Březinova č. 7 dle důvodové zprávy bod I. 4) 
T: 18.5.1999 
O: řed. org. SDF MO  
 
3. schvaluje  
a)  snížení nájemného za pronájem části pozemku  parc.č. 132/23 ost.pl. o výměře 1000m2 v k.ú. 
Nové Sady firmě E. PROXIMA, s. r. o.    do doby zahájení výstavby nejpozději do 31.3.2000 - dle 
upravené důvodové zprávy bod  II. A) 1)  
  
b)pronájem s následným odprodejem částí pozemku parc.č. 564 ost.pl.  v  k.ú. Chomoutov panu 
Josefu Kuchaříkovi o výměře 7 m2, manželům Marcelovi a Haně  Kolářovým o výměře 6 m2 dle 
důvodové zprávy bod II. A) 3)  
   
c) úplatný pronájem části pozemku parc.č. 460/11 ost. pl. o výměře 300  m2 v k.ú. Povel panu 
Janu Lašákovi dle důvodové zprávy bod II. A) 4  
  
d) uzavření smlouvy o výpůjčce na část pozemku parc. č. 90/33 ost.pl.  o výměře 1 m2 v k.ú. 
Olomouc - město s panem Petrem Vaňharou dle důvodové zprávy bod II. A) 5)  
  
e) snížení nájemného na 30,-Kč/m2/rok za pronájem objektu č.  14 + nájemné za pozemek, 
tj. 4,-Kč/m2/rok  firmě  Plynomont, s.r.o. dle důvodové zprávy bod II. B) 2)  
    
f) úplatný pronájem NP Žerotínovo nám. č. 7 paní  Kateřině Dostálové dle dův. zprávy II. B)12)   
   
g) úplatný pronájem NP  na pozemku parc. č . 478/4 v k.ú. Neředín  panu Václavu  Killmaierovi  
dle důvodové zprávy bod II. B) 15)  
   
h) uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na světelné signalizační zařízení v lokalitě ul. 
Chválkovická a ul. Železniční od AŽD Praha,  s.r.o. do majetku Města Olomouce - dle důvodové 
zprávy bod IV. 7)  
   
ch) uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na vodohospodářské stavby, komunikace, 
chodníky a veřejné osvětlení v lokalitě Pražská a ul.  Jižní od firmy MERA - CZECH, a.s. do 
majetku Města Olomouce - dle důvodové zprávy bod IV. 8)  
  
i)uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na komunikace v lokalitě Olomouc - Povel od 
Ing. Radka Menšíka do majetku Města Olomouce dle důvodové zprávy bod IV. 9)  
   
j) nabytí rekonstruované veřejné části kanalizační přípojky v lokalitě ul. Přichystalova, od p. Petra 
Pospíšila do majetku Města Olomouce formou odkoupení za kupní cenu ve výši 35.545,70,-Kč na 
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základě  podmínek na havarijní rekonstrukce veřejných částí kanalizačních přípojek dle usnesení 
RMO ze dne  11. 3.1997 č. 30 dle důvodové zprávy bod IV. 10)  
  
k) záměr na bezplatné nabytí technické infrastruktury a pozemků pod komunikacemi od ČR - 
Ředitelství silnic a dálnic do majetku Města Olomouce formou darovací smlouvy a uzavření 
smlouvy o provedení přeložek rozvodných zařízení dle důvodové zprávy bod IV. 11)  
  
l) VHS Olomouc, a.s. jako budoucího  správce nabytých vodohospodářských staveb a TS Olomouc, 
a.s. jako budoucího  správce nabytých komunikací, chodníků, veřejného osvětlení a světelného 
signalizačního zařízení  dle důvodové zprávy bod IV. 7 - 11  
   
m) Pravidla na pronájem pozemku resp. části silničního pozemku v souladu se zákonem č. 
13/1997 Sb.  o pozemních komunikacích , a to pro zřizování vyhrazeného parkování dle  
důvodové zprávy bod IV. 12 
 
4. nevyhovuje žádosti  
a) firmy OLPRAN s.r.o.  o změnu nájemce v NP Horní nám. č. 21 dle důvodové zprávy bod II. B) 10)  
  
b) Vyšší odborné školy sociální a teologické o pronájem objektu Mošnerova č. 7 dle důvodové 
zprávy bod II. B) 14) 
 
5. bere na v ědomí  
a) smlouvu o prodeji podniku -  NP Dolní náměstí  č.o. 38 mezi prodávající paní Hanou Strakovou a 
kupující paní Petrou Míkovou,  obchodní jméno Petra Míková - LADY TOYEN dle důvodové zprávy 
bod II. B) 3)  
  
b) smlouvu o prodeji části podniku - NP Horní nám. č. 11 , Ztracená č. 1- 3 a Michalská č. 2 
uzavřenou mezi GASTROPROFIT s.r.o.,  Olomouc jako prodávající a PAVLÍK group, s.r.o.,  
Olomouc,  jako kupující dle důvodové zprávy bod II. B) 6 - 8  
  
c) výsledek výběrového řízení na pronájem NP Horní nám. č. 1 dle důvod. zprávy bod II. B) 13) 
 
6. souhlasí  
a) s realizací stavebních úprav v NP  Javoříčská č.o. 2 (Havlíčkova č.o. 7) vlastním nákladem  
nájemce dle důvodové zprávy bod II. B) 4)  
   
b) s rozšířením účelu nájmu v NP Legionářská č. 1 o provozování provizorního prodeje služeb 
cestovního ruchu pro společnost Sporting, s.r.o. dle důvodové zprávy bod II. B) 5)  
  
c)  se zohledněním vložených  investic v NP Sokolská č. 48 v délce nájmu na dobu určitou 15 let 
s výpovědní lhůtou jeden rok, poté doba neurčitá za podmínky, že kolaudace bude provedena do 
31. 12. 2000 a  s odepisováním vložených investic v účetnictví nájemce dle důvodové zprávy bod 
II. B) 9)  
  
d) s podnájmem na část NP Laffayettova č. 9 pro MUDr. Jarmilu Šmoldasovou za podmínky 
souhlasu zdravotního rady - dle upravené důvodové zprávy bod II. B) 11)  
   
e) s uzavřením nájemní smlouvy na NP Horní nám. 1 s Tourist Centrum s.r.o.  Olomouc při 
nájemném 2 600,- Kč/m2/rok, na dobu neurčitou a v případě, že Tourist Centrum s.r.o. Olomouc  
neuzavře nájemní smlouvu, bude uzavřena nájemní smlouva s pí Lerchovou při nájemném 2 600,- 
Kč/m2/rok na dobu určitou 12 let 
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7. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit  
a) odprodej pozemku parc.č. 735/38 zahrada o výměře 40 m2, vše v k.ú. Hodolany  manželům Radko 
a Libuši Květoňovým dle důvodové zprávy bod III. 1)  
  
b) odprodej pozemku parc. č.  607/2 zahrada o výměře 108 m2 v k.ú. Nové Sady  paní Ludmile 
Bačíkové za kupní cenu ve výši  5.410,-Kč dle důvodové zprávy bod III. 3)  
  
c) odprodej části pozemku parc. č. 778 ost. pl. o výměře 5m2 v k.ú. Chomoutov manželům   
ing. Jiřímu a Daně Motalovým za kupní cenu ve výši 2. 650,-Kč   dle důvodové zprávy bod III. 4)  
   
d) odprodej pozemku parc. č. 613 orná půda o výměře 354 m2 v k.ú. Horka nad Moravou panu 
Miroslavu Pospíšilovi za kupní cenu ve výši 9.690,-Kč dle důvodové zprávy bod III. 5)  
   
e)  směnu pozemku parc.č. 959/15 ost.pl.  o výměře 1400 m2 v k.ú. Hodolany ve vlastnictví Města 
Olomouce za  pozemky parc.č. 232/15   ost.pl. o výměře 1082 m2 v k.ú. Nové Sady, parc.č. 11 st.pl.  
o výměře 303 m2 v k.ú.   Chomoutov a část pozemku parc.č. 31/5 ost.pl. o výměře 243 m2 v k.ú. 
Klášterní Hradisko,   vše ve vlastnictví ČR - Okresní úřad Olomouc dle důvodové zprávy bod III. 6)  
   
f)  odprodej části pozemku 647 st.pl. o   výměře 35 m2 v k.ú. Nové Sady  paní Pavle Hoppové za 
kupní cenu ve výši 40.460,-Kč dle důvodové zprávy bod IV. 6)  
  
g) záměr na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi  do vlastnictví Města Olomouce dle 
důvodové zprávy bod IV. 11) 
 
8. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
a) žádosti MUDr. Jiřího Vajdíka o odprodej části pozemku parc. č.  99/15 ost.pl.  o výměře cca 494 m2 
v k.ú. Olomouc -  město dle důvodové zprávy bod III. 2)  
   
b) žádosti paní Anny  Muzikantové o odprodej nebytových prostorů Janského č. 8 - bar,  
vinárna F-1 dle důvodové zprávy bod III. 7)  
   
c) žádosti paní Marie Zatloukalové o odprodej nebytových prostorů Helsinská č. 8 - prodejna a 
sklad kadeřnických potřeb a  drogistického zboží dle důvodové zprávy bod III. 8)  
  
d) žádosti firmy Stafos, s.r.o.  o odprodej   pozemku parc. č. 69 zast. pl. v k.ú. Nová Ulice dle 
důvodové zprávy bod III. 9) 
 
9. revokuje  
a) část svého usnesení ze dne 23. 2. 1999,  čís. spis. Seznamu 4, bod III. 5) ve věci pronájmu 
předmětných nemovitostí a navrhuje radě  města doporučit zastupitelstvu města schválit smlouvu  
o budoucí kupní  smlouvě na  předmětné nemovitosti za podmínky zachování přístřešku - autobusové 
zastávky  s tím, že odprodána bude stavba a pozemek pouze pod garáží dle důvod. zprávy bod IV. 1)  
  
b) část svého usnesení ze dne 9. 3. 1999, čís. spis. seznamu 4, bod II. A) 16)   ve věci  bezúplatného 
zřízení věcného břemene obsahujícího právo uložení inženýrských sítí  a trafostanice na pozemcích 
parc. č. 392/23 o výměře 792 m2, parc. č. 392/6 o výměře 3 239  m2, parc. č. 292/27 o výměře 134 
m2, parc. č. 392/26 o výměře 76 m2, parc. č. 1001 o  výměře 10 018 m2,  vše ost. pl.  v k.ú. 
Hodolany, pro Stavební bytové družstvo Sigma Olomouc dle důvodové zprávy bod IV. 2)  
   
c) část usnesení rady města ze dne 23. 3. 1999 čís. spis.  seznamu  4  bod II. B) 11 ve věci    
nevyhovění žádosti pana Oldřicha Konečného o souhlas  s podnájmem na  část NP o  výměře 16 m2 
pro pana Josefa Petrůje za účelem provozování  zámečnické dílny- NP  Vídeňská  č. 7 - zlatodílna  
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58 m2 a trvání na výpovědi z nájmu a souhlasí s podnájmem pro p. Petrůje na část NP Vídeňská 7- 
dle důvodové zprávy bod IV. 4)  
   
d) části svých usnesení ze dne 17. 9. 1996, čís. spis. seznamu 4, bod  III. d) a  ze dne 8. 4.1997,  
čís. spis. seznamu 4, bod IV. b) ve věci odprodeje části pozemku   parc.č. 647 st.pl. o výměře 35 m2 
v k.ú. Nové Sady paní Pavle Hoppové dle důvodové zprávy bod IV. 6 
 
10. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat  
a) část usnesení ZMO ze dne  29. 10. 1998, čís.spis.seznamu 4, bod 21, a ze dne 25. 2. 1999, 
čís.spis.seznamu 4, bod 32 ve  věci směny pozemku parc.č. 388/30 role o výměře 470 m2 v k.ú. 
Hodolany ve vlastnictví  paní Heleny Navrátilové za pozemek parc.č. 5/2 role o výměře 655 m2 v k.ú. 
Bělidla ve  vlastnictví Města Olomouce bez doplatku cenového rozdílu dle důvodové zprávy bod IV. 3)  
  
b) kupní cenu -  12. 000. 000,- Kč  za odprodej objektu  č. p. 80 s pozemkem parc. č. 105 zast. pl. o 
výměře 1 620m 2 v k.ú. Klášterní Hradisko - Sokolovská č. 4 (dříve dům "Družby) za podmínky zřízení 
věcného břemene obsahujícího právo trvalého užívání části prvního patra objektu o rozměrech cca 
300 m2 ve prospěch Moravského divadla Olomouc (ubytovna) společnosti DGL s. r. o. za schválit 
novou kupní cenu ve výši 8. 000. 000,- Kč dle důvodové zprávy bod IV. 5) 
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
4 Majetkoprávní záležitosti - výběrové řízení na odprodej nemovitostí v k.ú. 
 Grygov za účelem těžby štěrkopísku 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. pověřuje  
nám. primátora Ing. J. Czmera jednat s Hanáckým agrospolkem, s.r.o. ve smyslu důvodové 
zprávy 
T: 18.5.1999 
O: Ing. Czmero, nám. prim.  
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
5 Prodej domů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje  
a) uznání faktur dle důvodové zprávy bod 1 str. 1  
   
b) odklad splátek dle důvodové zprávy bod 2 str. 1  
  
c) odklad podpisu kupní smlouvy dle důvodové zprávy bod 7 str. 2  
  
d) odklad úhrady 1. poloviny kupní ceny dle důvodové zprávy bod 12 str. 8  
  
e) odklad úhrady kupní ceny za pozemek dle důvodové zprávy bod 15 str. 9  
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f) postup při řešení žádostí o prodej domů dle důvodové zprávy bod 16 str. 9  
  
g) žádost manželů Koppových dle důvodové zprávy bod 4 str. 2  
  
h) postup při řešení žádosti o prodej domu Dolní nám. 21 dle důvodové zprávy bod 24 str. 11 
 
2. nevyhovuje žádosti  
a) nájemníků domu Přichystalova 42a,b dle důvodové zprávy bod 3 str. 1  
   
b) manželů Lexových dle důvodové zprávy bod 9 str. 7  
  
c) pí Staníčkové dle důvodové zprávy bod 20 str. 11  
  
d) pí Hrabovské dle důvodové zprávy bod 27 str. 12 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit  
a) prodej domů po bytových jednotkách dle důvodové zprávy bod 8 a - 8 n str. 2 - 7  
   
b) prodej pozemků: bod 14 a) důvodové zprávy - za odhadní cenu -Wolkerova 4 ,  
dále body 14 b)- 14f) důvodové zprávy  za cenu dle důvodové zprávy  str. 8 - 9  
  
c) prodej domu Dolní nám. 19 do podílového spoluvlastnictví dle důvodové zprávy bod 17 str. 10  
  
d) prodej kotelen v majetku města  Oltermu & TD a.s. za cenu nebytové prostory, vč. ceny za  
technologii dle upravené  důvodové zprávy bod 30 str. 13  
  
e) snížení kupní ceny za byt v domě Sokolská 29 dle důvodové zprávy bod 11 str. 8  
  
f) snížení kupní ceny manželům Andrýskovým dle důvodové zprávy bod 21 str. 11 
 
4. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat  
a) část svého usnesení ze dne 30.10.1997, 18.12.1997, 29.10.1998 dle důvod. zprávy bod 5 str. 2  
   
b) část svého usnesení ze dne 29.10.1998 dle důvodové zprávy bod 6 str. 2  
  
c) část svého usnesení ze dne 25.2.1999 dle důvodové zprávy bod 10 str. 7  
  
d) část svého usnesení ze dne 25.2.1999 dle důvodové zprávy bod 13 str. 8  
  
e) část svého usnesení ze dne 7.5.1998 dle důvodové zprávy bod 18 str. 10  
  
f) část svého usnesení ze dne 1.10.1998 dle důvodové zprávy bod 28 str. 12 
 
5. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
a) žádosti nájemníků domu Dolní nám. 36 dle důvodové zprávy bod 22 str. 11  
   
b) žádosti nájemníků Dolní nám. 34 dle důvodové zprávy bod 23 str. 11  
  
c) žádosti nájemníka NP Ztracená 10 dle důvodové zprávy bod 26 str. 12 
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6. vyhovuje žádosti  
vrácení 2. poloviny kupní ceny dle důvodové zprávy bod 19 str. 11 
 
7. ukládá  
SDF MO uhradit spoluvlastnický podíl dle důvodové zprávy bod 25 str. 12 
T: 18.5.1999 
O: řed. org. SDF MO  
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
6 ČD centrum - informační středisko města Olomouce 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí  
se záměrem využití části prostor ČD centra na železniční stanici Olomouc hl.n. pro potřeby města 
 
3. ukládá  
koordinovat ve spolupráci s Českými drahami návrh úpravy prostor pro umístění pracoviště 
informačního, kulturního a turistického střediska města Olomouce a prodejního a informačního 
pracoviště IDOS 
T:  1.6.1999 
O: Ing. Látal, nám. prim.  
 
4. ukládá  
předložit RMO  návrh finanční rozvahy tohoto záměru včetně předpokládaného podílu města a 
předpokládaných provozních nákladů 
T:  1.6.1999 
O: Ing. Látal, nám. prim.  
 
Předložil: Ing. Látal, nám. prim. 
 
 
7 Obchodní středisko Wellnerova 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
návrh původní dohody ze dne 6.4.1999 o dalším postupu přípravy výstavby obchodního centra 
 
3. ukládá  
projednat  se zástupci Sallerovy výstavby s.r.o.  návrh dohody ze dne 6.4.1999  a o výsledcích 
jednání informovat RMO  
T: 18.5.1999 
O: Ing. Látal, nám. prim.  
 
Předložil: Ing. Látal, nám. prim. 
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8 Rozpočtové změny roku 1999 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu, týkající se rozpočtových změn roku 1999, včetně dodatku (příloha č. 4) 
 
2. schvaluje  
rozpočtové změny roku 1999 dle předložené důvodové zprávy, včetně dodatku (příloha č. 4) 
 
3. schvaluje  
rozpočtovou změnu ve výši 2,1 mil. Kč pro projekt rozvoje průmyslové zóny Olomouc - Holice dle 
ústní důvodové zprávy  
 
4. ukládá  
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku 1999 
O: Ing. Horák, nám. prim.  
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
 
 
9 Výsledky hospodaření Města Olomouce za rok 1998 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu, týkající se výsledku hospodaření Města Olomouce za rok 1998 
 
2. ukládá  
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce s výsledky hospodaření Města Olomouce za rok 1998 
O: Ing. Horák, nám. prim.  
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit  
a) výsledky hospodaření Města Olomouce za rok 1998  
b) finanční vypořádání se státním rozpočtem za rok 1998  
c) výrok auditora podle auditorské zprávy 
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
 
 
10 Finanční vypořádání organizací města Olomouce za rok 1998 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. souhlasí  
s finančním vypořádáním organizací města Olomouce za rok 1998 dle důvodové zprávy - návrh 
RMO 
 
2. ukládá  
organizacím města Olomouce provést finanční vypořádání roku 1998 dle důvodové zprávy 
T: 18.5.1999 
O: řed. přísp. organizací  
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3. ukládá  
projednat finanční vypořádání organizací města Olomouce včetně škol s právní subjektivitou za 
rok 1999 ve finanční komisi 
T: rok 2000  
O: Ing. Horák, nám. prim.  
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
 
 
11 Informace přednosty Okresního úřadu Olomouc 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
informaci přednosty Okresního úřadu  v Olomouci ing. Březiny o třech variantách umístění 
Krajského úřadu v Olomouci 
 
2. doporu čuje  
přednostovi Okresního úřadu v  Olomouci k realiaci Krajského úřadu využít nabídky f. TESCO 
s.r.o. Olomouc, za podmínky získání patřičných prostor do vlastnictví státu ČR 
 
3. doporu čuje  
státu, vzhledem k dlouhodobým záměrům města Olomouce v prostorách kasáren 9. května, do 
budoucna možnost zpětného odprodeje investorovi a realizaci vlastního sídla Krajského úřadu 
 
Předložil: Ing. Tesařík, primátor 
 
 
12 Zpráva o činnosti pracovní skupiny pro zpracování strategie rozvoje MIS 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu o činnosti pracovní skupiny pro zpracování strategie rozvoje MIS 
 
2. schvaluje  
 doporučení pracovní skupiny dle části II.důvodové zprávy 
 
3. ukládá  
koordinovat nákup software a hardware včetně nahlášení záměru nákupu PC pro letošní rok na 
oddělení MIS ÚMO 
T:  4.5.1999 
O: řed. přísp. organizací  
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
 
 
13 Bytové záležitosti - statistika počtu přidělených bytů za rok 1998 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
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14 Bytové záležitosti - obsazení dvou bytů od fy MERA 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí  
s ponecháním dvou bytů od fy MERA v majetku města  
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
 
 
15 Pronájem majetku příspěvkovým organizacím 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu ad a), b), c), d) 
 
2. souhlasí  
s bezúplatným převodem majetku města dle přílohy důvodové zprávy do vlastnictví příspěvkových 
organizací Moravská filharmonie Olomouc a Divadlo hudby   
 
3. schvaluje  
uzavření smlouvy o správě a pronájmu majetku užívaného příspěvkovou organizací Hřbitovy 
města Olomouce dle důvodové zprávy 
 
4. ukládá  
doplnit zřizovací listiny příspěvkových organizací Moravská filharmonie Olomouc a Divadlo hudby 
o vymezení předaného majetku k plnění jejich poslání  
T: 18.5.1999 
O: ved. odb. ekonomický  
 
5. ukládá  
uzavřít smlouvu o správě a pronájmu s příspěvkovou organizací Hřbitovy města Olomouce 
T: 18.5.1999 
O: ved. odb. majetkoprávní  
 
6. ukládá  
doplnit smlouvu o správě a pronájmu majetku s příspěvkovou organizací Moravské divadlo 
Olomouc 
T: 18.5.1999 
O: ved. odb. majetkoprávní  
 
7. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit  
bezúplatný převod majetku příspěvkovým organizacím Moravská filharmonie Olomouc a Divadlo 
hudby 
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
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16 Kryty CO - státní dotace 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí  
s provedením nezbytných oprav krytů CO poškozených při povodni v r. 1997, i v domech určených 
k prodeji 
 
3. ukládá  
řediteli SFMO Ing. Zelenkovi zajistit realizaci oprav v roce 1999 s využitím státní dotace 
poskytnuté Hlavním úřadem CO prostřednictvím OkÚ Olomouc 
T: 14.12.1999 
O: řed. org. SDF MO  
 
4. ukládá  
předložit informaci o technickém stavu krytu CO v bývalém areálu PS 
T:  4.5.1999 
O: Bc. Ve čeř, tajemník  
 
Předložil: Bc. Večeř, tajemník 
 
 
17 Cena města Olomouce za rok 1998 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí  
s udílením Ceny města Olomouce za rok 1998 těmto osobnostem, či kolektivům v následujících 
kategoriích:  
  
Osobnosti:  
   
Martina Langrová   * 2.7.1967 - pracovnice Charity, spolek Trend  vozíčkářů, cena Olgy Havlové 
                                                   za r. 1998  
Divadlo:  
   
František Řehák * 4.10.1923 - divadelní  režisér, herec, dlouholetý člen MD Olomouc  
   
Doc. Jiří Stýskal * 30.8.1934 - spoluzakladatel ACADEMIA FILMU , teatrolog, spoluzakladatel   
                                    kateder: Dějiny umění, Teorie a dějin dramat. umění, Muzikologie FF UP  
                                    Olomouc  
Literatura:  
  
Otto František Babler  * 26.1.1901, + 24.2.1984 - básník,  spisovatel, překladatel - in memoriam  
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Hudba:  
  
Prof. MUDr. Josef Procházka, Csc.  * 22.12.1914 - spoluzakladatel Spolku pro komorní hudbu  
 
Karel Plíhal  * 23.8.1958 - folkový skladatel a písničkář  
  
Přírodní vědy:  
  
Doc. Ing. Miroslav Strnad, CSc.   * 9.1.1958 - skupina řešitelů výzkumu léčby rakoviny   
  
Výtvarné umění:  
   
Miroslav Šnajdr st.   * 8.11.1938 - malíř, kreslíř, grafik, autodidakt  
  
Architektura:  
   
Ing. arch. Tomáš Černoušek   * 6.12.1927 - architekt, výtvarník  
  
Ing. arch. Zdeněk Hynek  * 16.11.1922 - architekt  
  
Fotografie:  
  
                                                                                            Jan Hajn * 17.10.1923 - fotograf  
Olomoucká skupina DOFO zastoupená   >    
                                                                                            Ivo Přeček * 12.9.1935 - fotograf  
   
Historie:  
  
Prof. PhDr.. Eduard Petrů DrSc.   * 16.12.1928 - literární vědec, spoluzakladatel ACADEMIA  
                                                                             FILMU  
  
Prof. PhDr.  Ludvík Václavek, Csc.  * 28.4.1931 -  germanista  
   
Kultura:  
   
Bohuslav Smejkal  * 11.5.1924 - kulturní a osvětová činnost  
   
Doc. PhDr. Pavel Zatloukal  * 27.10.1948 - historik umění 
 
3. ukládá  
předložit materiál ke schválení zastupitelstvu města, konanému dne 6.5.1999 
O: Ing. Tesa řík, primátor  
 
4. doporu čuje  
Zastupitelstvu města Olomouce udělit Cenu města Olomouce za rok 1998 dle usnesení části č. 2                                  
                                                                                                                                                       
Předložil: p. Petřík, člen rady města 
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18 Horní lán - smlouva s TKdevelopment Czech s.r.o. 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. ukládá  
členům rady města předložit ing. Látalovi v termínu do 26.4.1999  připomínky k Investiční 
smlouvě 
 
3. ukládá  
předložit návrh smlouvy se zapracovanými připomínkami členů RMO a návrh řešení závazků města 
na vybudování související infrastruktury 
T:  4.5.1999 
O: Ing. Látal, nám. prim.  
 
Předložil: Ing. Látal, nám. prim. 
 
 
19 Detašovaná pracoviště ÚMO - zpráva o činnosti za I. čtvrtletí 1999 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou "Zprávu o činnosti detašovaných pracovišť ÚMO za I. čtvrtletí 1999" 
 
Předložil: Bc. Večeř, tajemník 
 
 
20 Přehled činnosti RARSM ve vztahu k městu 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá  
předložit členům RMO do 27.4.1999 metodiku včetně časového harmonogramu zpracování a 
projednávání pilotních projektů strukturálních fondů v mikroregionu Haná 
T:  4.5.1999 
O: ved. odd. hospodá řského rozvoje - ing. Doležel  
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
 
 
21 Vodní zdroj Černovír, ochrana stokové sítě proti velkým vodám a Podpůrný 
 program Evropské unie ISPA 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
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2. ukládá  
ihned zpracovat žádosti o poskytnutí finančních prostředků v rámci podpůrného programu EU 
ISPA ve smyslu směrnice MŽP pro akce č. 1 až 3 Města Olomouce a zaslat je Kanceláři SFŽP 
ČR, ve smyslu důvodové zprávy. 
T:  4.5.1999 
O: Ing. Látal, nám. prim. a Ing. Bc. Procházka, člen rady m ěsta  
 
Předložil: Ing.Bc. Procházka, člen rady města 
 
 
22 Projekt Federace kanadských měst (FCM) 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
účastníky pracovních cest pro jednotlivé odborné oblasti dle upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Ing. Tesařík, primátor 
 
 
23 PC - rok 2000 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu o řešení PC v r. 2000 na Úřadu města Olomouce 
 
2. ukládá  
informovat RMO o výsledku kontroly software a hardware na ÚMO v souvislosti s problematikou 
roku 2 000 
T: 29.6.1999 
O: Bc. Ve čeř, tajemník  
 
Předložil: Bc. Večeř, tajemník 
 
 
24 Státní podnik v likvidaci 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. odvolává  
Ing.Pavla Krále z funkce likvidátora Hanáckých pekáren a cukráren, s.p. v likvidaci s účinností  
od 20.4.1999 
 
3. jmenuje  
paní Marcelu Fischerovou likvidátorem Hanáckých pekáren a cukráren, s.p. v likvidaci s účinností 
od 21.4.1999 
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
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25 Nadace Bezpečná Olomouc - zástupce města 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. deleguje  
jako zástupce města do správní rady  Nadace Bezpečná Olomouc - ing. Martina Tesaříka, 
primátora města 
 
Předložil: Ing. Tesařík, primátor 
 
 
26 Informace o proškolení zaměstnanců Města Olomouce a členů zastupitelstva 
 města za 1. čtvrtletí 1999 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
informaci o proškolení zaměstnanců Města Olomouce a členů zastupitelstva města za 1. čtvrtletí 
1999 
 
Předložil: Bc. Večeř, tajemník 
 
 
27 Zástupci do konkursních komisí 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
doporučené zástupce obce za členy konkursních komisí dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá  
informovat o přijatém usnesení školský úřad a schválené zástupce obce 
T:  4.5.1999 
O: ved. odb. školství a kultury  
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
 
 
28 Parkovací karty - žádosti 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
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2. ukládá  
požádat DI PČR o vydání 2 karet typu "J"  pro účely dle důvodové zprávy 
T:  4.5.1999 
O: Ing. Tesa řík, primátor  
 
Předložil: Ing. Tesařík, primátor 
 
 
29 Podnikání s odpadem - van Gansewinkel 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. nevyhovuje žádosti  
firmy van Gansewinkel o udělení souhlasu k podnikání v oblasti nakládání s komunálním 
odpadem na území města Olomouce 
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
 
 
30 Program 4. zasedání ZMO 6.5.1999 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit  
předložený upravený návrh programu 4. zasedání ZMO konaného dne 6.5.1999 
 
Předložil: Ing. Tesařík, primátor 
 
 
31 Výsledek kontroly výběrového řízení na stavbu DPS Olomouc - Povel, 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
výsledek kontroly výběrového řízení na stavbu DPS Olomouc - Povel, I. etapa 
 
Předložil: Ing. Tesařík, primátor 
 
 
32 Zpráva o kontrole hospodaření příspěvkové organizace Výstaviště Flora 
 Olomouc 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu o kontrole příspěvkové organizace Výstaviště Flora Olomouc 
 
Předložil: Ing. Tesařík, primátor 
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33 Žádosti o finanční příspěvky 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
 
1. bere na v ědomí  
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
poskytnutí příspěvků dle upravené důvodové zprávy 
 
3. ukládá  
ihned uzavřít smlouvy o poskytnutí příspěvků s žadateli dle upravené důvodové zprávy 
T:  4.5.1999 
O: ved. odb. školství a kultury  
 
Předložil: Ing. Tesařík, primátor 
 
 
34 Humanitární pomoc - Kosovo 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí  
s poskytnutím finanční částky ve výši 500.000,- Kč 
 
3. schvaluje  
rozpočtovou změnu dle důvodové zprávy 
 
4. ukládá  
připravit smlouvu o poskytnutí příspěvku dle důvodové zprávy 
T:  4.5.1999 
O: Ing. Horák, nám. prim.  
 
5. ukládá  
podepsat smlouvu o poskytnutí příspěvku 
T:  4.5.1999 
O: Ing. Tesa řík, primátor  
 
Předložil: Ing. Tesařík, primátor 
 
 
35 Příprava mikroregionu Olomouc 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí  
se zahájením přípravy mikroregionu Olomouc 
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3. jmenuje  
pracovní skupinu ve složení dle důvodové zprávy 
 
4. ukládá  
předložit zásady dalšího postupu na základě jednání pracovní skupiny 
T: 18.5.1999 
O: ved. odd. hospodá řského rozvoje - ing. Doležel  
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
 
36 Návrh na rozdělení příspěvku na regionální TV vysílání 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
rozdělení příspěvku dle upravené důvodové zprávy 
 
3. ukládá  
připravit návrhy smluv se subjekty včetně závazků vůči městu Olomouci dle upravené důvodové 
zprávy 
T:  4.5.1999 
O: p. Pet řík, člen rady m ěsta  
 
4. ukládá  
smlouvy podepsat 
T: 18.5.1999 
O: Ing. Tesa řík, primátor  
 
Předložil: Ing. Tesařík, primátor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Martin Tesa řík     Ing. Pavel Horák 
primátor m ěsta Olomouce     nám ěstek primátora  


