
 USNESENÍ 
 
 z 17. schůze Rady města Olomouce, konané dne 13.7.1999 
 
1 Nakládání s odpady 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
 
 
2 Kontrola usnesení 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
informace o plnění usnesení k termínu 13.7.1999 a s termínem plnění pololetně a čtvrtletně 
 
2. prodlužuje  
termíny plnění usnesení dle důvodové zprávy 
 
3. vypouští ze sledování  
tato svá usnesení:  
- bod 24 ze dne 11.6.1996  
- bod 10 ze dne 25.10.1994  
- bod 14 ze dne 20.10.1998 
 
4. ukládá  
- k bodu 13, části 2, usnesení RMO 
ze dne 14.1.1997:  
vyhodnotit nutnost zřízení a rozsah detašovaného pracoviště ÚMO v lokalitě  Nové Sady 
T:  7.9.1999 
O: pí Hegerová, referentka pro komise RMO  
 
Předložil: Ing. Tesařík, primátor 
 
 
3 MIS 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
postup doporučený pracovní skupinou MIS dle upravené důvodové zprávy 
 
3. ukládá  
předložit projekt rozvoje MIS do roku 2002 
T:  7.9.1999 
O: Ing. Horák, nám. prim.  
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4. schvaluje  
zařazení nákladů na připojení areálu letiště Neředín na budovanou síť UP ve výši 308.000,- Kč 
do soupisu nekrytých požadavků rozpočtu města 
 
Předložil: Bc. Večeř, tajemník 
 
 
4 Řešení bývalého areáluTOS 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou  zprávu 
 
2. schvaluje  
řešení bývalého areálu TOS dle upravené důvodové zprávy za podmínky řešení výjezdu z 
obchodního areálu pouze do Vejdovského ulice a změny napojení areálu OSO s.r.o. ze Smetanovy 
ulice na ulici Tovární 
 
3. ukládá  
ihned projednat záměr v KMČ Nové Hodolany 
T:  3.8.1999 
O: Ing. Látal, nám. prim.  
 
Předložil: Ing. Látal, nám. prim. 
 
 
5 Tomkova a Rooseveltova ulice 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
realizaci rekonstrukce Rooseveltovy ulice podle varianty III. důvodové zprávy 
 
3. ukládá  
předložit materiál k rekonstrukci Rooseveltovy ulice ZMO 
T:  5.10.1999 
O: Ing. Látal, nám. prim.  
 
4. schvaluje  
realizaci opravy Tomkovy ulice podle varianty II. důvodové zprávy včetně vodovodu 
 
5. ukládá  
předložit návrh na rozpočtovou změnu řešící financování projektové dokumentace  
T:  3.8.1999 
O: Ing. Látal, nám. prim.  
 
6. ukládá  
zahájit práce na projektové přípravě a harmonogramu realizace obou akcí 
T:  7.9.1999 
O: ved. odb. investic  
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7. ukládá  
zajistit provádění nesouvislé údržby ulic Rooseveltova a Tomkova 
T:  3.8.1999 
O: p. Pet řík, p ředseda p ředstavenstva TSMO a.s.  
 
8. ukládá  
projednat způsob spolufinancování rekonstrukce a oprav ulic Rooseveltova a Tomkova s VHS, 
a.s. 
T:  7.9.1999 
O: Ing. Látal, nám. prim.  
 
9. ukládá  
předložit RMO pracovní verzi plánu investic do roku 2002 
T: 20.9.1999 
O: Ing. Látal, nám. prim.  
 
Předložil: Ing. Látal, nám. prim. 
 
 
6   a) Rozpočtové změny roku 1999  
        b) Dopis auditora – závěr Finanční komise RMO  
        c) Požadavek příspěvkové organizace Moravská filharmonie Olomouc – závěr 
            Finanční komise RMO 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
upravenou důvodovou zprávu, týkající se:  
a) rozpočtových změn roku 1999  
b) dopisu auditora -  závěru Finanční komise RmO  
c) požadavku příspěvkové organizace Moravská filharmonie Olomouc - závěru Finanční komise 
RmO 
 
2. schvaluje  
rozpočtové změny roku 1999 dle předložené upravené důvodové zprávy 
 
3. ukládá  
seznámit nejbližší jednání  Zastupitelstva města Olomouce se schválenými rozpočtovými 
změnami roku 1999  
O: Ing. Horák, nám. prim.  
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
 
 
7 Řešení situace v domě Přichystalova 70 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí  
s navrhovanými stavebními a provozními úpravami v domě Přichystalova 70 dle důvodové zprávy  
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3. souhlasí  
s poskytnutím kvóty bytů pro nájemníky domu dle důvodové zprávy 
 
4. souhlasí  
se způsobem obsazování bytů dle důvodové zprávy 
 
5. souhlasí  
s řešením bytové situace nájemníků holobytů dle důvodové zprávy 
 
6. ukládá  
realizovat přijatá usnesení k 1.1.2000 
T:  4.1.2000 
O: řed. org. SDF MO  
 
7. ukládá  
informovat RMO o situaci v domě Přichystalova 70 
T: pololetn ě 
O: Ing. Horák, nám. prim.  
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
 
 
8 Plynofikace Topolan 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá  
projednat s Obecním úřadem Ustín a SMP a.s. případnou finanční spoluúčast na plynofikaci 
Topolan  
T:  7.9.1999 
O: Ing. Látal, nám. prim.  
 
Předložil: Ing. Látal, nám. prim. 
 
 
9 Rozpracování usnesení z 5. zasedání ZMO, konaného dne 1.7.1999 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. ukládá  
k bodu IV. usnesení ZMO – Převod práv spojených s držením akcií SME, a.s.:  
aby o záležitostech uvedených v bodě 1 a) až c) usnesení ZMO jednali a aby uzavření jedné 
transakce nepodmiňovalo uzavření druhé 
T:  3.8.1999 
O: Ing. Horák, nám. prim. a M. Pet řík, člen rady m ěsta  
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2. ukládá  
k bodu IV. usnesení ZMO – Převod práv spojených s držením akcií SME, a.s.:  
zajistit, aby s 95 % prostředků získaných z této transakce RMO nemanipulovala a ponechala 
rozhodnutí o způsobu naložení s těmito prostředky ZMO 
T:  3.8.1999 
O: Ing. Horák, nám. prim.  
 
3. ukládá  
k bodu IV. usnesení ZMO - Převod práv spojených s držením akcií SME, a.s.:  
postupovat při naplňování usnesení ZMO podle vyjádření finanční komise RMO 
T:  3.8.1999 
O: Ing. Horák, nám. prim.  
 
4. ukládá  
k bodu V. usnesení ZMO - Pilotní projekt výstavby 145 nájemních bytů:  
uzavřít smluvní vztahy dle bodu 2c usnesení ZMO, kterým ZMO schválilo uzavření nové nájemní 
smlouvy a smlouvy o budoucí kupní smlouvě na parcely ve zjednodušené evidenci č. (717), (727) a 
pozemky parc.č. 812/6, 812/7, 812/8, 812/9, 812/10, 812/11, 812/12, 812/13, 812/14, 812/15 a 812/16 
v k.ú. Slavonín s fi. MERA CZECH a.s. za účelem realizace Pilotního projektu na výstavbu 145 
nájemních bytů ve sdružení s Městem Olomouc 
T:  3.8.1999 
O: ved. odb. majetkoprávní  
 
5. ukládá  
k bodu V. usnesení ZMO - Pilotní projekt výstavby 145 nájemních bytů:  
uzavřít smlouvu o sdružení s firmou MERA CZECH a.s. za účelem výstavby 145 nájemních bytů v 
Olomouci - Slavoníně - ul. Jižní dle bodu 2b usnesení ZMO 
T:  3.8.1999 
O: Ing. Horák, nám. prim.  
 
6. ukládá  
k bodu X. usnesení ZMO – Schválení Regulačního plánu městské památkové rezervace Olomouc:  
v termínu do 30.10.1999 zajistit vydání obecně závazné vyhlášky, kterou se vyhlásí závazná 
část RPn MPR Olomouc 
T: 19.10.1999 
O: ved. odb. koncepce a rozvoje  
 
7. ukládá  
k bodu X. usnesení ZMO - Schválení Regulačního plánu městské památkové rezervace Olomouc:  
v termínu do 30.9.1999  pořídit čistopis RPn MPR Olomouc v souladu s předchozími částmi 
usnesení ZMO a předat ověřený čistopis RPn MPR Olomouc stavebnímu úřadu ÚMO a 
Okresnímu úřadu Olomouc 
T:  5.10.1999 
O: ved. odb. koncepce a rozvoje  
 
8. ukládá  
k bodu X. usnesení ZMO – Schválení Regulačního plánu městské památkové rezervace Olomouc:  
informovat ZMO o naplňování RPn MPR Olomouc a o potřebách jeho aktualizace pravidelně ve 4. 
čtvrtletí každého roku 
T: 4. čtvrtletí každého roku  
O: ved. odb. koncepce a rozvoje  
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9. ukládá  
k bodu X. usnesení ZMO - Schválení Regulačního plánu městské památkové rezervace Olomouc:  
v termínu do 31.12.1999 rozeslat schválenou závaznou část RPn MPR orgánům státní správy a 
zajistit publicitu RPn MPR Olomouc formou vydání sborníku o RPn MPR 
T:  4.1.2000 
O: ved. odb. koncepce a rozvoje  
 
10. ukládá  
k bodu XI. usnesení ZMO – Zadání Změn I a II/99 ÚPnSÚ Olomouc:  
pokračovat v pořizování změny ÚPnSÚ Olomouc č. I/99 a změny ÚPnSÚ č.II/99 v souladu s 
harmonogramem 
T:  7.9.1999 
O: ved. odb. koncepce a rozvoje  
 
11. ukládá  
k bodu XII. usnesení ZMO - Zpráva o průběhu projednání urbanistické studie Černovír a urbanistické 
studie Povel Čtvrtky:  
předložit Zadání návrhu regulačního plánu sídliště Povel Čtvrtky ke schválení nejbližšímu ZMO  
T:  7.9.1999 
O: ved. odb. koncepce a rozvoje  
 
12. ukládá  
k bodu XII. usnesení ZMO - Zpráva o průběhu projednání urbanistické studie Černovír a urbanistické 
studie Povel Čtvrtky:  
předložit nejbližšímu ZMO zprávu o průběhu projednávání US Černovír, vč. vyhodnocení 
připomínek a námitek s návrhem na řešení a informaci o dalším postupu 
T:  7.9.1999 
O: ved. odb. koncepce a rozvoje  
 
13. ukládá  
k bodu XIII. usnesení ZMO - Návrh na pořízení změny č. III  ÚPnSÚ Olomouc, lokalita Horní lán:  
ihned zahájit pořizování změny ÚPnSÚ Olomouc v lokalitě Horní lán  dle upravené důvodové 
zprávy 
T:  3.8.1999 
O: Ing. Látal, nám. prim a vedoucí OKR  
 
14. ukládá  
k bodu XIII. usnesení ZMO - Návrh na pořízení změny č. III  ÚPnSÚ Olomouc, lokalita Horní lán:  
pořídit změnu č. III. ÚPnSÚ Olomouc v lokalitě Horní lán v co nejkratším termínu  
T:  7.9.1999 
O: Ing. Látal, nám. prim a vedoucí OKR  
 
15. ukládá  
řešení interpelace:  
v termínu do 31.7.1999 odpovědět ve spolupráci s odborem investic na interpelaci MVDr. Skalky, 
týkající se řešení havarijního stavu komunikace ulice Rooseveltovy 
T:  3.8.1999 
O: Ing. Tesa řík, primátor  
 
Předložil: Ing. Tesařík, primátor 
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10 Pohádkový svět comicsu 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
zařazení projektu do seznamu nekrytých požadavků 
 
3. ukládá  
věcně příslušnému  náměstkovi převést finanční příspěvek dle důvodové zprávy na základě 
smlouvy mezi Městem Olomouc a Spolkem olomouckých výtvarníků 
T:  3.8.1999 
O: Ing. Horák, nám. prim.  
 
4. ukládá  
zpracovat kalendář veřejných akcí do konce roku 2000 s cílem jejich  koordinace 
T:  7.9.1999 
O: ved. odb. vn ějších vztah ů a informací  
 
Předložil: Mgr. Kubešová, členka rady města 
 
 
11 TSO, a.s. - zajištění veřejně prospěšných služeb 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí  
se zařazením položek dle bodu I. přílohy důvodové zprávy do soupisu nekrytých požadavků na 
rozpočet města 
T: ihned  
O: ved. odb. ekonomický  
 
Předložil: p. Petřík, člen rady města 
 
 
12 Veřejné osvětlení  Černovír - hřiště 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu             
 
2. schvaluje  
zařazení investiční akce "Veřejné osvětlení Černovír - hřiště" do plánu investic roku 1999 ve výši 
50.000,-Kč 
 
3. ukládá  
zařadit částku do soupisu nekrytých požadavků na rozpočet města Olomouce na rok 1999 
T:  3.8.1999 
O: ved. odb. ekonomický  
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Předložil: p. Petřík, člen rady města 
 
 
13 Návrh na rozdělení finančních prostředků ze státní dotace na zabezpečení 
 minimálního programu protidrogové politiky 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
rozdělení finančních prostředků dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá  
uzavřít smlouvy o poskytnutí finančních prostředků dle důvodové zprávy 
T: 20.9.1999 
O: PaedDr. Pilát, nám. prim.  
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
 
 
14 Žádost o zařazení do nekrytých požadavků - omítka ZŠ Svatoplukova 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
 
 
15 Informační brožura 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. zařazuje  
požadovanou finanční částku dle důvodové zprávy do seznamu nekrytých požadavků  
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
 
 
16 Zahraniční služební cesty 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí  
se služební cestou zástupců města Olomouce do Paříže a  Antony ve dnech 21.-29.9.1999 dle 
upravené důvodové zprávy 
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Předložil: Ing.Bc. Procházka, člen rady města 
 
17 Analýza zdravotních a enviromentálních rizik ve městě Olomouci 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
záměr zpracovat Analýzu zdravotních a enviromentálních rizik ve městě Olomouci 
 
3. ukládá  
předložit  do 31.12.1999 finanční požadavek na pokrytí zpracování výše uvedeného projektu 
T:  4.1.2000 
O: MUDr. Vomá čka, člen rady m ěsta  
 
4. ukládá  
předložit  do 31.12.1999 návrh zadání veřejné soutěže se specifikací podmínek včetně návrhu 
jmenování odborné komise na posouzení a vyhodnocení výše uvedeného projektu 
T:  4.1.2000 
O: MUDr. Vomá čka, člen rady m ěsta  
 
Předložil: MUDr. Vomáčka, člen rady města 
 
 
18 Informace o stavu požární ochrany 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Bc. Večeř, tajemník 
 
 
19 SANANIM 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. nevyhovuje žádosti  
dle předložené důvodové zprávy 
 
Předložil: Ing. Tesařík, primátor 
 
 
20 Mödling - žádost o navázání partnerských kontaktů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
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Předložil: Ing. Tesařík, primátor 
 
 
21 Minimalizace odpadů - čtvrtletní informace 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
ústní informaci o vývoji projektu  "Minimalizace odpadů" 
 
Předložil: MUDr. Raclavský, člen rady města 
 
 
22 Různé -  reklamní zařízení 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. ukládá  
ve spolupráci s odborem koncepce a rozvoje předložit RMO informaci o postupu ve věci 
umisťování, případně povolování reklamních zařízení na území města Olomouce 
T:  7.9.1999 
O: ved. odb. Stavební ú řad 
 
Předložil: p. Petřík, člen rady města 
 
 
 
 
 
 
Ing. Martin Tesa řík   Ing. Pavel Horák 
primátor m ěsta Olomouce     nám ěstek primátora    


