
 USNESENÍ 
 
 z 13. schůze Rady města Olomouce, konané dne 18.5.1999 
 
1 Kontrola usnesení 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
informace o plnění usnesení k termínu 18.5.1999 
 
2. prodlužuje  
termíny plnění dle upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Ing. Tesařík, primátor 
 
 
2 Strategie rozvoje MIS 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
upravenou zprávu o rozvoji MIS 
 
2. souhlasí  
se záměrem tvorby digitální technické mapy města Olomouce (DTMMO), na  které by 
spolupracovalo více subjektů,dle bodu 1.2. upravené důvodové zprávy 
 
3. deklaruje  
zájem na vzniku Optické metropolitní sítě Olomouc dle bodu 2. důvodové zprávy 
 
4. pověřuje  
nám primátora Ing. Czmera přípravou návrhu na způsob výběru zpracovatele DTMMO  
T: 10.8.1999 
O: Ing. Czmero, nám. prim.  
 
5. ukládá  
prověřit možnost využití pilotních projektů strukturálních fondů EU v mikroregionu Haná v 
návaznosti na výstavbu Optické metropolitní sítě v Olomouci  
T: 10.8.1999 
O: ved. odd. MIS  
 
6. pověřuje  
nám. primátora Ing. Horáka vést jednání s organizacemi dle důvodové zprávy bod 2.1. a 2.2.  za 
účelem vzniku právního subjektu, který bude mít za úkol údržbu a koordinaci výstavby metropolitní 
sítě 
T: 10.8.1999 
O: Ing. Horák, nám. prim.  
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7. ukládá  
předložit návrh vzniku právního subjektu pro údržbu a koordinaci výstavby metropolitní sítě dle 
důvodové zprávy bod 2. 
T: 10.8.1999 
O: Ing. Horák, nám. prim.  
 
8. ukládá  
zaslat UP Olomouc žádost související se záměrem Města Olomouc  připojit areál letiště Neředín na 
budovanou síť UP a vyčíslit náklady související s tímto krokem 
T: 10.8.1999 
O: Ing. Horák, nám. prim.  
 
9. ukládá  
zpracovat projekt rozvoje městského informačního systému na období 1999 - 2002 dle důvodové 
zprávy bod 4.1., včetně finančních nároků na rozvoj městského informačního systému 
T: 13.7.1999 
O: ved. odd. MIS  
 
10. ukládá  
ústřední evidence smluv řešit v rámci zpracování projektu rozvoje městského informačního 
systému na období 1999 - 2002 dle důvodové zprávy bod 6.2. 
T:  7.9.1999 
O: ved. odd. MIS  
 
11. ukládá  
předložit vzory smluv na pronájem či prodej nemovitého majetku na majetkoprávní odbor ÚMO - 
Ing. Ostrému 
T: 29.6.1999 
O: řed. přísp. organizací 
 
Předložil: Bc. Večeř, tajemník 
 
 
3 Majetkoprávní záležitosti + dodatek 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje zve řejnění záměru  
a) úplatně pronajmout část pozemku parc.č. 1116/1 ost.pl. o výměře  700 m2 v k.ú. Nová Ulice 
předem určenému zájemci SK Olomouc Sigma MŽ dle důvodové zprávy bod I. 1)  
 
b)  úplatně pronajmout   pozemky parc. č. 87/24 ost. pl. o výměře  117 m2, parc. č. 1380 zast. 
pl. o výměře 102 m2 a část pozemku parc. č. 87/26 ost. pl. o výměře 2 800 m2 v k.ú. Olomouc- 
město  společnosti Podkova AVB, s. r. o. dle důvodové zprávy bod I. 2) 
 
2. schvaluje  
a) zvýšení nájemného na 6,-Kč/m2/rok bez rozlišení využití ploch za pronájem pozemku parc. č. 286 
ost.pl. o výměře 4066 m2 v k.ú. Neředín ve vlastnictví pana Aloise Fordeye dle důvodové zprávy bod 
II. A) 1)  
 
b) úplatný pronájem části pozemku parc.č. 861/1 ost.pl. o  výměře  7 m2 v k.ú. Hodolany panu 
Iljasovi Elmanovi dle důvodové zprávy  bod II. A) 2)  
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c) zřízení věcného břemene obsahujícího právo uložení inženýrských sítí na pozemcích parc. č. 557, 
223, vše ost.pl. , vše v k.ú. Neředín pro firmu P.M.PROXIMA, s.r.o. na dobu určitou 3 roky za 
jednorázovou finanční částku ve výši  5.000,-Kč.  dle důvodové zprávy bod II. A) 3)  
 
d) úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení inženýrských sítí na pozemcích parc.č. 
340/24, 345/4, 341/15, 497/1, vše ost.pl. , vše v k.ú. Povel firmě DELVITA, a.s.  za jednorázovou 
finanční náhradu ve výši 20. 000,-Kč dle důvodové zprávy bod II. A) 4)  
 
e) rozšíření nájemní smlouvy na pronájem s následným odprodejem části pozemku parc.č. 553/1 
ost.pl. o 11 m2,tj. celkem 101 v k.ú. Nová Ulice  manželům Petru a Karle Leišnerovým dle důvodové 
zprávy bod II. A) 6)  
 
f) uzavření nájemní smlouvy na část pozemku parc.č.  443/1 st.pl. o výměře 216 m2 v k.ú. 
Olomouc - město mezi Domácími potřebami Morava,  a. s. Olomouc a Městem Olomouc s tím, že v 
ní bude zakotveno předkupní právo pro Město Olomouc dle důvodové zprávy bod II. A) 7)  
 
g) úplatný pronájem části pozemku parc. č. 449 o výměře 12 m2 v k.ú. Olomouc -  město  
společnosti CHEETAHS s. r. o. dle důvodové zprávy bod II. A) 10)  
 
h) úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení  inženýrských sítí (kanalizace, 
vodovodní přípojka, horkovod, přípojka NN) na pozemcích parc.č. 907/2, 907/8 a 800/2, vše ost.pl., 
vše v k.ú. Nová Ulice pro společnost KUTIL, k. s. ,  Praha 9 za jednorázovou finanční náhradu ve 
výši 20.000,-Kč dle důvodové zprávy bod II. A) 11)  
   
i) pronájem NP Palackého č. 8  o. s. CADUCEUS dle důvodové zprávy bod II. B) 1)  
 
j) prodloužení provizoria v NP Dolní nám. č. 38 pro společnost Cheetahs s. r. o. do 15. 6. 1999 dle 
důvodové zprávy bod II. B) 2)  
 
k) pronájem NP Tomkova č. 41 Dr. Radko Dorazilovi dle důvodové zprávy bod II. B) 4)  
 
l) pronájem objektů na letišti Neředín, a to objektu  č. 15  pro O. I. L. spol. s r. o. zast.  Ing. 
Alenou Dlabalovou  , objektů č. 22 a 23 pro společnost  DAVID ARMATURY s. r. o. dle důvodové 
zprávy bod II. B) 15)  
 
m) odprodej cembala zn. Ammer Metropolitní kapitule Olomouc za  kupní cenu ve výši 50. 000,- Kč 
dle důvodové zprávy bod III. 3)  
 
n) pravidlo, že na pronájem pozemků za účelem zbudování bezbariérových vstupů do provozoven 
bude sjednáváno na dobu neurčitou za symbolické nájemné 10,-Kč/rok dle důvodové zprávy bod 
IV. 3)  
 
o) změnu preambule statutu majetkoprávní komise dle důvodové zprávy bod IV. 4)  
 
p) bezúplatný převod plynové přípojky z majetku Města Olomouc do vlastnictví  Severomoravské 
plynárenské, a.s. Ostrava dle důvodové zprávy bod IV. 6)  
 
r) pravidla na pronájem pozemku resp. části silničního pozemku v souladu se  zákonem č. 13/1997 
Sb.  o pozemních komunikacích , a to pro zřizování  a provoz  zahrádek u restauračních apod. 
zařízení dle důvodové zprávy bod IV. 7) 
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3. nevyhovuje žádosti  
a) paní Anny Bystřické o úplatný pronájem části  pozemku parc. č.  382 st.pl.  o výměře 3 m2 v k.ú. 
Olomouc - město dle důvodové zprávy bod II. A) 5)  
 
b) pana Drápala o pronájem pozemku  parc.č. 716 role o výměře 537 m2 v k.ú. Holice dle důvodové 
zprávy bod II. A) 9)  
 
c) pana Doláka, pana Kalvody a Fram - Marka Cicko o pronájem NP Tomkova č. 41 dle důvodové 
zprávy bod II. B) 4)  
 
d) pana Wiedermana o neuplatnění  inflačního nárůstu za rok 1998 - NP Horní nám. č. 1 dle 
důvodové zprávy bod II. B) 6) 
 
4. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit  
a) výkup pozemku parc. č.  276/6 zahrada o výměře 149 m2 v k.ú.  Nové Sady ve vlastnictví pana 
Lukáše a Milana Čižmarových. V případě, že vlastník nebude souhlasit s odkoupením schvaluje 
nájemní smlouvu na pozemek parc. č. 276/6 zahrada o výměře 149 m2 v k.ú.  Nové Sady ve 
vlastnictví pana Lukáše a Milana Čižmarových při nájemném 31,- Kč/m2/rok dle důvodové zprávy bod 
II. A) 9)  
 
b) záměr vykoupit 1/32 nemovitosti Horní nám. č. 10 včetně pozemku od paní Magdy Katolické a 
1/32 od paní Svatavy Hurtové dle důvodové zprávy bod III. 2)  
 
c) směnu pozemku parc.č. 579 st.pl. o výměře 202 m2 a části parc.č. 124/1 role o výměře 5997 m2, 
vše v k.ú. Lazce, vše ve vlastnictví Města Olomouce za pozemky parc.č. 118/29 zahrada, p.č.  118/38 
louka, p.č.118/42 role a 118/58 role o celkové výměře 5971 m2, vše v k.ú. Hejčín,  vše ve vlastnictví  
pana Michala Sedláka bez doplatku cenového rozdílu dle důvodové zprávy bod III. 4)  
 
d) úplatné nabytí části pozemku parc.č. 72  zbořeniště o výměře  102 m2 v k.ú. Černovír ve 
vlastnictví paní  Blanky Broukalové do vlastnictví Města Olomouce dle důvodové zprávy bod III. 5)  
 
e)  směnu části pozemku  parc.č. 605 ost.pl. o výměře  93 m2 ve vlastnictví pana Josefa Binara za 
část pozemku  parc.č. 599 ost.pl. o výměře 93 m2 ve vlastnictví Města Olomouce, vše v k.ú. 
Neředín dle důvodové zprávy bod III. 6)  
 
f)  záměr Města Olomouce na uzavření smlouvy o budoucí  kupní smlouvě a nájemní smlouvy na 
část pozemku parc.č. 605 ost.pl. o výměře  64 m2  v k.ú. Neředín s manžely MUDr. Milanem a 
Pavlou Brázdilovými  dle důvodové zprávy bod. III.  7 
 
5. souhlasí  
a) s podnájmem na část NP MŠ Žilinská č. 26,  Škrétova č. 2 - 20, 46 m2 pro společnost Zdravotnické 
potřeby M+ dle důvodové zprávy bod II. 
B) 3)  
 
b) s realizací stavebních úprav v prostoru  býv. trafostanice v přízemí objektu  radnice  s tím, že 
nájemce Galerie Caesar provede úpravy vlastním nákladem do částky 250 tis. Kč dle důvodové 
zprávy bod II. B) 5)  
 
c) s odpočtem z nájemného ve výši 719. 219, 30 Kč pro Gymnázium Čajkovského dle důvodové 
zprávy bod II. B) 7)  
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d) s realizací stavebních úprav  v NP Dolní nám. č. 38 pro Českou  lékařskou komoru s tím, že 
nájemce provede úpravy vlastním nákladem ve výši do 210 tis. Kč dle důvodové zprávy bod II. B) 
8)  
 
e) s realizací stavebních úprav v NP tř. Svobody č. 21 pro Střední odborné učiliště polygrafické s 
tím, že nájemce  provede úpravy vlastním nákladem do výše 200 tis. Kč dle důvodové zprávy bod 
II. B) 9)   
 
f) s umístěním depositu - schránky na klíče u vchodu  objektu I. P. Pavlova č. 62  pro nájemce 
EuroTel  Praha  s. r. o.  dle důvodové zprávy bod II. B) 10) za jednorázovou úhradu 1000,-Kč  
 
g) s podnájmem na část NP tř. Svobody č. 27 - 22 m2 pro Máriu Minaříkovou dle důvodové zprávy 
bod II. B) 11)   
 
h) s provedením úpravy výkladce vlastním nákladem nájemce a s tím související rozšíření účelu 
nájmu o provozování trafiky v NP tř. Svobody č. 27 dle důvodové zprávy bod II. B) 11)  
 
i) s úpravou a doplněním elektroměrového rozvaděče v NP Ztracená č. 1 - 3 s tím, že práce 
budou provedeny vlastním nákladem nájemce, a to bez nároku na odpočet z nájemného dle 
důvodové zprávy bod II. B) 12)  
 
j) se zachováním sazby nájemného v části NP V hlinkách č. 11 pro společnost  BELLS - ELEVEN s. 
r. o., když nájemné  činí 650,-Kč/m2/rok dle důvodové zprávy bod II. B) 14)  
 
k) se žádostí pana Antonína Urválka o změnu placení nájemného ve výši 94.625,-Kč za pronajaté 
pozemky par. č. (1225), (1226), (1228), (1246), (1249/2), (1260/3), (1289), (1359),  (1443/6),  
(1247/10) a (1328/1)  o celkové výměře 47, 3127 ha v k.ú. Hynkov, a to do 5. 5. a 5. 10. běžného 
kalendářního roku dle důvodové zprávy bod IV. 1)  
 
l) s převedením nájemní smlouvy na pozemky parc. č. 452/17 ost. pl. o výměře 226 m2 a parc. 
č. 452/18 ost. pl. o výměře 1 245 m2 , vše v k.ú. Nová Ulice, z občanského sdružení SK 
OLOMOUC - SIGMA MŽ na SK SIGMA OLOMOUC a. s. dle důvodové zprávy bod II. A) 13) 
 
6. bere na v ědomí  
smlouvu o prodeji podniku v NP Horní nám. č . 5 dle důvodové zprávy bod II. B) 13) 
 
7. ukládá  
po uzavření NS s p. Pavlem Dobrovským na NP Horní nám. 5 tuto smlouvu vypovědět 
T: 15.6.1999 
O: řed. org. SDF MO  
 
8. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti  pana Jiřího Čeloucha o odprodej části pozemku parc.č. 1218/2 lesní půda o výměře 3000 
m2 v k.ú.  Hynkov dle důvodové zprávy bod III. 1) 
 
9. revokuje  
části svých usnesení  ze dne 3. 11. 1998, čís.spis.seznamu 4, bod II. A)  5), ze dne 9. 2. 1999, 
čís.spis.seznamu 4, bod IV. 3) a schvaluje bezúplatné zřízení věcného břemene obsahujícího 
právo průjezdu a průchodu přes pozemky parc.č. 101/1 zahrada a 374 st.pl., vše v k.ú.  Lazce 
pro manžele Rajmunda a Marii  Jarošovy dle důvodové zprávy bod IV. 2) 
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10. vyhlašuje  
zákaz napojování dalších subjektů na kanalizační sběrač "G" do doby ukončení jeho rekonstrukce 
dle důvodové zprávy bod IV. 5) 
 
11. ukládá  
předložit RMO zprávu o stavu budovy Dolní nám. 38 a o krocích SDFMO k zabezpečení 
renesančního portálu 
T:  1.6.1999 
O: řed. org. SDF MO 
 
12. ukládá  
doplnit přehled NS na NP Horní nám. 5 o tabulkové sazby nájemného 
T:  1.6.1999 
O: ved. odb. majetkoprávní 
 
13. ukládá  
seznámit vedoucí odborů ÚMO s přijatými Pravidly na pronájem pozemků resp. části silničního 
pozemku 
T:  1.6.1999 
O: Bc. Ve čeř, tajemník 
 
14. ukládá  
předložit RMO konkrétní žádost k bodu IV. 8) důvodové zprávy 
T:  1.6.1999 
O: komise majetkoprávní 
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
4 Majetkoprávní záležitosti - řešení stížnosti p. Waltra Linka 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
  
2. pověřuje  
nám. primátora Ing. J. Czmera jednat s p. J. Zbožínkem (AUTO ZBOŽÍNEK, s.r.o) ve věci 
případného vyrovnání s Městem Olomouc za převod pozemku, parc. č. 474/1 v k. ú. Nové Sady do 
jeho vlastnictví 
T: 15.6.1999 
O: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
5 Majetkoprávní záležitosti - variantní řešení prodeje, případně pronájmu 
 nebytových prostorů Horní nám. 23 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
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2. souhlasí  
a) se zveřejněním záměru pronajmout nebytové prostory v objektu Horní nám. 23 předem určenému 
zájemci p. Zdeňku Matějovi  
 
b) s tím, aby nám. prim. Ing. Czmero a Ing. Horák předložili RMO návrh nájemní smlouvy s p. 
Z.Matějem  
 
3. ukládá  
předložit RMO návrh nájemní smlouvy s p. Z.Matějem na NP v objektu Horní nám. 23 
T:  1.6.1999 
O: Ing. Horák a Ing. Czmero, nám. prim.  
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
6 Prodej domů + dodatek 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit  
a) prodej domů bod 1a), c - i) po jednotkách dle upravené důvodové zprávy bod 1 str. 1, 2,3,  
   
b) prodej NP  bod 9 sourozencům Neisnerovým dle důvodové zprávy bod 18 str. 6  
 
c) prodej domu bod 1b) dražbou mezi 2 zájemci o celý dům dle upravené důvodové zprávy bod 1b) 
str.1 
 
2. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat  
část svého usnesení  ze dne 29.10.1998 bod 6 dle důvodové zprávy bod 2 str. 3 
 
3. schvaluje  
a) uznání faktur dle důvodové zprávy bod 3 str. 4,  
 
b) možnost proinvestování II. poloviny kupní ceny před podpisem kupní smlouvy dle důvodové 
zprávy  bod 4 str. 4,  
 
c) odklad úhrady 1. poloviny kupní ceny dle důvodové zprávy bod 6 str. 5,  
 
d) postup při řešení žádosti vlastníků domu Polská 9 dle důvodové zprávy bod 7 str. 5,  
 
e) odklad splátek  dle důvodové zprávy bod 10 str.6,  
 
f) vrácení 2. poloviny kupní ceny  dle důvodové zprávy bod 11 str. 6,  
 
g) úhradu nákladů za byty, které zůstaly v majetku města dle důvodové zprávy bod 12 str. 6 a 
ukládá SDFMO tyto částky převést na konto oprav jednotlivých domů,  
 
h) postup při řešení odečtů u domů postižených povodní z r. 1997 dle důvodové zprávy bod 17 , 
str. 7  
 
ch) uznání faktur za rekonstrukci kanalizace v domě Pavelčákova 9 vlastníkům domu  dle 
dodatku důvodové zprávy bod 19 
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4. nevyhovuje  
a) žádosti vlastníků domu Horova 8 dle důvodové zprávy bod 9 str. 5,  
 
b) žádosti vlastníků domu Na střelnici  4 a 6 dle důvodové zprávy bod 13 str. 6,  
 
c) žádosti p. Soviara dle důvodové zprávy bod 14 str. 7,  
 
d) žádosti pí Romanové dle důvodové zprávy  bod 15 str. 7,  
 
e) žádosti pí Staníčkové  dle důvodové zprávy bod 16 str. 7  
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
7 Rozpočtové změny + dodatek 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu, týkající se rozpočtových změn roku 1999, včetně dodatku  
 
2. schvaluje  
rozpočtové změny roku 1999 dle předložené důvodové zprávy, včetně dodatku 
 
3. ukládá  
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku 1999 
O: Ing. Horák, nám. prim. 
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
 
 
8 Vymáhání pohledávek na pokutách - varianta č. 5 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
ustavení pracovní skupiny pro zřízení exekučního oddělení dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá  
předložit náplň činnosti včetně návrhu na organizační zajištění činnosti exekučního oddělení  
T: 13.7.1999 
O: Bc. Ve čeř, tajemník 
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
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9 Vyhláška o zvláštním užívání veřejného prostranství na území města 
 Olomouce 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
vyhlášku o zvláštním užívání veřejného prostranství na území města Olomouce 
 
3. ukládá  
předložit vyhlášku o zvláštním užívání veřejného prostranství na území města Olomouce ZMO ke 
schválení 
O: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
 
 
10 Informace pro občany o životním prostředí 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí  
se základním pojetím informačního materiálu tak, jak byl předložen 
 
3. stanovila  
termín pro písemné připomínky, k tomuto materiálu, adresované vedoucímu OŽP,  
na 1.6. 1999 
 
4. ukládá  
v termínu do 9.6.1999 zapracovat připomínky, konzultovat konečnou podobu materiálu s nám. 
primátora PaedDr. Pilátem a předat ji redakční radě Radničních listů 
T: 15.6.1999 
O: ved. odb. životního prost ředí 
 
Předložil: MUDr. Raclavský, člen rady města 
 
 
11 Pražská - východ (bod 10.1. programu) 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
postup přípravy realizace etapy 1a) dle důvodové zprávy 10.1 
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3. ukládá  
postupovat při přípravě lokality Pražská - východ etapa 1a) dle důvodové zprávy 
T: čtvrtletn ě 
O: Ing. Horák, nám. prim. 
 
Předložil: Ing. Látal, nám. prim. 
 
 
12 Pražská - východ (bod 10.2. programu) 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
Předložil: Ing. Látal, nám. prim. 
 
 
13 Pojmenování ulic 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. souhlasí  
se změnou názvu boční místní komunikace Přerovská na Zahradní  dle situace v důvodové 
zprávě  
 
2. ukládá  
informovat příslušné organizace o změně názvu ulic 
T: 15.6.1999 
O: ved. odb. vn ějších vztah ů a informací 
 
3. ukládá  
informovat občany o změně názvu ulic, provést změnu trvalého pobytu občanů a zajistit instalaci 
tabulí s názvem ulice 
T: 29.6.1999 
O: Bc. Ve čeř, tajemník 
 
Předložil: Bc. Večeř, tajemník 
 
 
14 Zahrady v MPR 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. ukládá  
zařadit tuto akci do seznamu investičních potřeb města 
T:  1.6.1999 
O: ved. odb. investic 
 
Předložil: Ing. Látal, nám. prim. 
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15 Rekonstrukce tř. Míru - zprůjezdnění ulice Letců 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí  
se záměrem na zprůjezdnění ulice Letců pro osobní dopravu pro subjekty působící v zájmové 
lokalitě Neředín (mezi krematoriem a domem ČČK) v rámci rekonstrukce tř. Míru 
 
3. ukládá  
ihned podat novou žádost o povolení uzavírky silnice II/448 /tř. Míru) a zajistit instalaci nového 
dopravního značení 
T:  1.6.1999 
O: ved. odb. investic 
 
4. ukládá  
ihned projednat s P ČR a realizovat způsob  řešení dopravy dle bodu 2 usnesení 
T:  1.6.1999 
O: Ing. Látal, nám. prim. 
 
Předložil: Ing. Látal, nám. prim. 
 
 
16 ČOV - pohledávka po firmě AURA Ingstav, s.r.o. Kojetín 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. nesouhlasí  
s návrhem firmy AURA Ingstav, s.r.o. Kojetín na úhradu dlužné částky postoupením pohledávky 
dle důvodové zprávy 
 
3. souhlasí  
s vyrovnáním pohledávky vůči firmě AURA Ingstav, s.r.o. Kojetín splátkou dle návrhu č.1 v důvodové 
zprávě -  v termínu do 7.9.1999                                                                                                                                                   
                          
4. ukládá  
vyřešit rozdíl mezi splátkou dle návrhu č. 1 důvodové zprávy a celkovými náklady na likvidaci 
zařízení staveniště a geometrické zaměření cestou školdní a likvidační komise 
T:  7.9.1999 
O: ved. odb. investic 
 
5. revokuje  
své usnesení ze dne 3.11.1998, bod č.27, část 3b 
 
6. ukládá  
informovat náměstka Ing. Látala o realizaci splátky firmou AURA Ingstav, s.r.o. Kojetín 
T: 10.8.1999 
O: ved. odb. ekonomický  
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Předložil: Ing. Látal, nám. prim. 
 
 
17 Zástupce města Olomouce ve valné hromadě České spořitelny a.s. 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. ukládá  
ihned pověřit náměstka primátora ing. Pavla Horáka zastupováním města Olomouce ve valné 
hromadě České spořitelny a.s. 
T:  1.6.1999 
O: Ing. Tesa řík, primátor  
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
 
 
18 TSMO a.s. - výkon vlastnických práv 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. pověřuje  
výkonem činností, práv a povinností vlastníka místních komunikací na území města Olomouce ve 
smyslu zákona č.13/1997 Sb. v rozsahu dle důvodové zprávy - do doby převodu těchto činností, 
práv a povinností vlastníka smluvně na TSMO a.s. 
T: ihned  
O: odbory ÚMO a MP Olomouc 
 
Předložil: Ing. Látal, nám. prim. 
 
 
19 IDOS - smlouva s DPMO 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. nesouhlasí  
s doplatkem pro dopravce DPMO a ČSAD za výkony v I. čtvrtletí 1999 v cenách platných od 
1.4.1999 
 
3. souhlasí  
s vyúčtováním dopravce DPMO za měsíc březen 1999 
 
4. schvaluje  
nasazování vozů ASTRA do základního provozního programu dle varianty a) důvodové zprávy 
 
Předložil: Ing. Látal, nám. prim. 
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20 Letiště 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. stanovila  
nám. primátora Ing. Czmera věcně příslušným  vystupovat za samosprávu v problematice 
městského letiště 
 
2. schvaluje  
postup dle návrhu v upravené důvodové zprávě -  varianta  I., 2 a 2a)   
 
Předložil: Bc. Večeř, tajemník 
 
 
21 Výsledek kontroly splácení půjčky z FRB poskytnuté Jiřímu Knapovi 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá  
ve spolupráci s  ved. odboru kontroly předložit RMO návrh dalšího postupu předmětné záležitosti 
T:  1.6.1999 
O: Ing. Horák a Ing. Czmero, nám. prim. 
 
Předložil: Ing. Tesařík, primátor 
 
 
22 Organizační záležitosti - mimosoudní vyrovnání 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí  
s navrženým mimosoudním vyrovnáním dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá  
předložit tento návrh zastupitelstvu města k projednání 
O: Ing. Tesa řík, primátor 
 
4. doporu čuje zastupitelstvu  
schválit předložený návrh na mimosoudní vyrovnání 
 
5. ukládá  
informovat v termínu do 20.5.1999 protistranu o přijatém usnesení  
T:  1.6.1999 
O: Ing. Tesa řík, primátor 
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6. ukládá  
zařadit částku potřebnou pro mimosoudní vyrovnání do rozpisu nekrytých požadavků 
T:  1.6.1999 
O: Ing. Horák, nám. prim. 
 
7. ukládá  
po případném schválení návrhu zastupitelstvem provést vyrovnání dle důvodové zprávy 
T: 13.7.1999 
O: Ing. Horák, nám. prim. 
 
8. ukládá  
prověřit osobní odpovědnost ve věci neplatného rozvázání pracovního poměru a informovat RMO 
T:  1.6.1999 
O: Bc. Ve čeř, tajemník 
 
Předložil: Ing. Tesařík, primátor 
 
 
23 Změna vymezení úkolů při řízení Městské policie Olomouc a organizační 
 změna - snížení počtu schválených míst MPO 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. mění 
úkoly při řízení Městské policie Olomouc s účinností  od 1. 7. 1999 následovně:  
- ředitel MP  řídí Městskou policii Olomouc v plném rozsahu mimo pravomoc jednat v pracovně 
právních vztazích strážníků, k čemuž je v   souladu s § 4 odst. 3) zákona č. 553/1991 Sb., o 
obecní policii, opravněn primátor Města Olomouce 
 
2. ruší  
dle důvodové zprávy dnem 30. 6. 1999 místo inspektora městské policie 
 
Předložil: Bc. Večeř, tajemník 
 
 
24 Kulturní a společenské aktivity města v roce 1999 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí  
s návrhem na organizaci Dětského dne dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá  
zajistit organizaci  akce Dětský den dle bodu 2 usnesení  
T:  1.6.1999 
O: ved. odb. vn ějších vztah ů a informací 
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4. ukládá  
vypsat výběrové řízení na realizaci oslav Nového  roku 2000 
T: 15.6.1999 
O: ved. odb. vn ějších vztah ů a informací 
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. a p. Petřík, člen rady města 
 
 
25 Návrh na akce pořádané v rámci oslav Mezinárodního roku seniorů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí  
s předloženým návrhem aktivit včetně finančního zajištění ve smyslu důvodové zprávy 
 
3. ukládá  
realizovat schválené aktivity v rámci oslav Mezinárodního roku seniorů dle důvodové zprávy 
T: 14.12.1999 
O: ved. odb. sociáln ě zdravotní 
 
4. ukládá  
předat upřesněný kalendář akcí redakci Radničních listů 
T:  1.6.1999 
O: ved. odb. sociáln ě zdravotní 
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
 
 
26 Zpráva ze služební cesty a úprava kompetencí v cyklistické dopravě 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
zprávu ze služební cesty 
 
2. rozhodla  
pověřit koordinací, jednáním a přípravou podkladů v oblasti podpory cyklistické dopravy a 
cykloturistiky MUDr. V. Raclavského, člena RMO 
 
3. ukládá  
v termínu do 9.6.1999 zpracovat návrh plánu kroků města v podpoře cykloturistiky a cyklistické 
dopravy a předložit ho do rady 
T: 15.6.1999 
O: MUDr. Raclavský, člen rady m ěsta 
 
Předložil: MUDr. Raclavský, člen rady města 
 
 
 
 



 

  16 

27 Koordinace postupu města při splnění požadavků EU 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. ukládá  
v termínu do 10.6.1999 připravit ve spolupráci s kompetentními náměstky pro jednání rady přehled 
oblastí v působnosti obce, kterých se týká potřeba změn v souvislosti s přípravou vstupu do EU 
T: 15.6.1999 
O: MUDr. Raclavský, člen rady m ěsta 
 
3. ukládá  
v termínu do 10.6.1999 připravit po konzultaci s pracovní skupinou pro MIS návrh na vytvoření 
databáze dokumentů s vyhledávací službou dostupné v Intranetu ÚMO 
T: 15.6.1999 
O: odd ělení MIS 
 
4. ukládá  
zabezpečit nákup techniky pro přímou projekci z rozpočtu oddělení MIS dle důvodové zprávy 
T: 15.6.1999 
O: Bc. Ve čeř, tajemník 
 
Předložil: MUDr. Raclavský, člen rady města 
 
 
28 Rekonstrukce Horního nám. - kašna 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu  
 
2. deklaruje  
zájem na realizaci sedmé kašny 
 
3. ukládá  
předsedovi komise pro Program regenerace MPR a památky a doc. PhDr. Zatloukalovi, členovi 
téže komise, jednat s I. Theimerem ve věci sedmé kašny 
T:  7.9.1999 
O: Bc. Ing. Procházka, člen rady m ěsta 
 
Předložil: Ing.Bc. Procházka, člen rady města 
 
 
29 Statut komise pro výchovu a vzdělávání 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
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2. schvaluje  
upravený Statut komise pro výchovu a vzdělávání RMO 
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
 
 
30 Bytové záležitosti - žádost ředitele 0Ř P ČR 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí  
s uzavřením nájemní smlouvy s OŘ P ČR  dle upravené důvodové zprávy 
 
3. ukládá  
realizovat přijaté usnesení  
T: 15.6.1999 
O: řed. org. SDF MO 
 
Předložil: Ing. Tesařík, primátor 
 
 
31 Bytová záležitost - náhradní bydlení pro Olomoucké Arcibiskupství 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí  
s uzavřením nájemních smluv dle důvodové zprávy -1. etapa 
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
 
 
32 Rozpracování usnesení ze 4. zasedání ZMO, konaného dne 6.5.1999, vč. 
 podnětů z diskuse 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. ukládá  
k bodu II. usnesení ZMO - Rozpočtové změny r. 1999:  
při předkládání rozpočtových změn do zastupitelstva předkládat rovněž soupis nekrytých 
požadavků 
T: průběžně 
O: ved. odb. ekonomický 
 
2. ukládá  
k bodu  IV. usnesení ZMO - Úvěr DPMO, a.s:  
podepsat prohlášení ručitele 
T:  1.6.1999 
O: Ing. Horák, nám. prim.  
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3. ukládá  
odpovědět do 4.6.1999 na interpelaci Alfreda Frommera, který požadoval učinit dotaz na státní 
zastupitelství ve věci porušení přísl. zákona, týkající se vlastnických práv k zimnímu stadionu 
T: 15.6.1999 
O: Ing. Tesa řík, primátor 
 
4. ukládá  
po projednání v RMO -  odeslat členům  ZMO informační materiál k problematice ŽP 
T: 29.6.1999 
O: ved. odb. životního prost ředí 
 
5. ukládá  
informovat  členy ZMO o návratnosti půjček z Povodňového fondu oprav bydlení  
T:  5.10.1999 
O: Ing. Horák, nám. prim. 
 
6. ukládá  
prověřit možnost příspěvku města na osvětlení baziliky na Sv. Kopečku 
T:  1.6.1999 
O: Ing. Horák, nám. prim. 
 
7. ukládá  
ve spolupráci s odd. zahradních a krajinářských koncepcí OKR podat žádost o dotaci  z dotačního 
programu k péči o přírodní prostředí  na stávající zeleň v olomouckých parcích 
T: 15.6.1999 
O: řed. org. Výstavišt ě FLORA a ved. OKR 
 
Předložil: Ing. Tesařík, primátor 
 
 
33 Majetek spravovaný příspěvkovými organizacemi 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí  
se záměrem svěřit obslužný majetek do vlastnictví příspěvkových organizací  k 1.1.2000 
 
3. ukládá  
vydat příkaz ředitelům příspěvkových organizací dle důvodové zprávy bod 3.2 
T:  1.6.1999 
O: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
4. ukládá  
splnit příslušný příkaz 
T: 29.6.1999 
O: řed. přísp. organizací 
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
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34 Horní lán - majetkoprávní narovnání 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá  
zpracovat tržní ocenění pozemků dle důvodové zprávy a informaci předložit na příštím jednání 
RMO   
T:  1.6.1999 
O: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
3. ukládá  
vyčíslit vztah hodnoty pozemků, které byly či mají být převedeny k ploše bytů, které byly vybudovány 
v lokalitě Horní  lán 
T:  1.6.1999 
O: ved. odb. koncepce a rozvoje 
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
35 Parkovací karty - žádost 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí  
s přidělením bezplatné parkovací karty dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá  
informovat žadatele o přijatém usnesení 
T:  1.6.1999 
O: ved. odb. kancelá ř primátora 
 
4. ukládá  
realizovat přijaté usnesení 
T:  1.6.1999 
O: řed. Městské policie Olomouc 
 
Předložil: Ing. Tesařík, primátor 
 
 
36 Změna Jednacího řádu RMO 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
změnu Jednacího řádu RMO dle důvodové zprávy 
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Předložil: Ing. Látal, nám. prim. 
 
 
37 Obchodní centrum - Wellnerova 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá  
jednat o možném odkoupení pozemku  (případně směny za jiný pozemek) v areálu Wellnerovy ulice z 
vlastnictví firmy Sallerova výstavba, s.r.o. 
T: 15.6.1999 
O: Ing. Látal, ing. Horák a ing. Czmero, nám. prim.  
 
Předložil: Ing. Látal, nám. prim. 
 
 
38 Žádosti o dotace z programu ISPA 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
zpracování požadovaných podkladů pro podání žádosti o dotaci ISPA na akci Kanalizace Olomouc 
- Černovír, Slavonín, Nemilany 
 
Předložil: Ing. Látal, nám. prim. 
 
 
39 Odsouhlasení  koeficientu růstu regulovaného nájemného Ki=1,093 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje  
koeficient růstu nájemného ve výši Ki=1,093 
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
 
 
40 Příprava 5. zasedání ZMO 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. stanovila  
termín 5. zasedání ZMO na čtvrtek dne   1.7. 1999 od 9.oo hodin v aule právnické fakulty UP 
Olomouc, tř. 17. listopadu 6 
 
2. bere na v ědomí  
předběžný návrh programu 5. zasedání ZMO dle důvodové zprávy 
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3. ukládá  
ve spolupráci s organizačním oddělením upřesnit předložený návrh programu 5. zasedání ZMO 
T:  1.6.1999 
O: členové rady m ěsta 
 
Předložil: Ing. Tesařík, primátor 
 
 
41 Návrh na přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
poskytnutí nájmu bytu č.75, 7.poschodí v DPS Politických vězňů 4 v Olomouci o velikosti 1+1 na 
dobu přechodnou bez úhrady 
 
3. schvaluje  
odpuštění nájmu výše uvedeného bytu po dobu přechodného pobytu ze sociálních důvodů 
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
 
 
42 Změny a doplňky v odborných komisích RMO a KMČ 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. jmenuje  
členy KMČ dle důvodové zprávy 
 
2. odvolává  
členy komisí RMO: finanční, cestovního ruchu, architektury a ÚP dle důvodové zprávy 
 
3. jmenuje  
členy komise finanční a cestovního ruchu dle důvodové zprávy 
 
4. ukládá  
ihned realizovat přijaté usnesení 
T:  1.6.1999 
O: pí Hegerová, referentka pro komise RMO 
 
Předložila: Mgr. Kubešová, členka rady města 
 
 
43 Příspěvek města na projekt  "Letní školy informatiky" 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. souhlasí  
s poskytnutím příspěvku ve výši 5 000,- Kč na projekt  "Letní školy informatiky" 
 
Předložil: p. Petřík, člen rady města 
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44 Transformace TSMO, a.s. - pověření 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. pověřuje  
v termínu od 18.5.1999  ing. Karla Šimšu, bytem Olomouc, J. Koziny 20 k jednání s pracovníky 
Úřadu města Olomuce, s daňovým poradcem Města Olomouce, s auditorskou f. Fin Audit s.r.o.  a s 
advokátní kanceláří Ritter-Šťastný -  ve věci transformace Technických služeb města Olomouce, 
a.s. 
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
45 Různé 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. ukládá  
k bodu 1, části 4 usnesení RMO ze dne 
4.5.1999 - Kasárna 9. května - řešení dočasné skládky v areálu kasáren:  
- v termínu do 1.8.1999 rozprostřít zeminu na celou plochu a oset ji trávou  
- v termínu do 1.8.1999 provést technické opatření ke znemožnění vjezdu do areálu kasáren 
T: 10.8.1999 
O: ved. odb. životního prost ředí 
 
Předložil: Ing. Tesařík, primátor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Martin Tesa řík    Ing. Pavel Horák 
primátor m ěsta Olomouce    nám ěstek primátora  


