
 USNESENÍ 
 
 z 23. schůze Rady města Olomouce, konané dne 19.10.1999 
 
1 Zahraniční služební cesty - Projekt AVEC 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodové zprávy 
 
2. ukládá  
předložit projekty z programu AVEC oddělení hospodářského rozvoje ÚMO k zapracování do 
Pilotního programu mikroregionu Haná 
T:  2.11.1999 
O: PaedDr. Pilát, nám. prim.  
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
 
 
2 Kontrola usnesení 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
informace o plnění usnesení k termínu 19.10.1999 a s termínem plnění čtvrtletně 
 
2. prodlužuje  
termíny plnění usnesení dle důvodové zprávy 
 
3. vypouští ze sledování  
své usnesení - bod 11, část 3, ze dne 18.5.1999, týkající se lokality Pražská - východ 
 
Předložil: Ing. Tesařík, primátor 
 
 
3 Majetkoprávní záležitosti - Sallerova výstavba, spol. s r.o. 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. ukládá  
prověřit jiné lokality pro realizaci investičního záměru dle důvodové zprávy 
T: 16.11.1999 
O: Ing. Czmero, nám. prim.  
 
3. ukládá  
zajistit zpracování právního posouzení případných ekonomických dopadů do rozpočtu města 
T: 16.11.1999 
O: Ing. Czmero, nám. prim.  
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
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4 Majetkoprávní záležitosti 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje zve řejnění záměru  
1. úplatně pronajmout NP - MŠ Dělnická - přízemí - 124, 52 m2 předem  určenému zájemci paní Haně 
Kloboučníkové dle důvodové zprávy bod I. 1  
 
2. úplatně pronajmout NP - MŠ Dělnická - přízemí - 125, 39 m2 předem  určenému zájemci paní 
Haně Valové dle důvodové zprávy bod I. 2  
 
3. úplatně pronajmout část pozemku parc. č. 5/18  ost.pl. o výměře 11 m2 v k.ú. Nové Sady 
předem určenému zájemci paní Haně Matouškové dle důvodové zprávy bod I. 3   
 
4. úplatně pronajmout část pozemku parc.č. 350/9 ost.pl. o výměře 11 m2 v k.ú. Povel předem 
určenému zájemci paní Terezii Schneiderové dle důvodové zprávy bod I. 5 
 
2. nevyhovuje žádosti  
1. Milana Schulze o pronájem části pozemku parc.č. 861/1  ost.pl. o výměře 11 m2 v k.ú. Hodolany 
dle důvodové zprávy bod I. 4  
 
2. firmy BESTOL group, a.s. o pronájem s následným odprodejem pozemku parc.č. 264/13 zahrada o 
výměře 145 m2, části parc.č. 264/8 zahrada o výměře 805 m2, vše v k.ú. Olomouc - město, neboť 
se uvažuje o vkladu  těchto nemovitostí do a. s. FLORA dle důvodové zprávy bod II. A) 3  
 
3. pana Ing. Josefa Piňose o pronájem částí  pozemků parc.č. 588 pastvina o výměře 210 m2 a 
parc.č. 589 ost.pl.  o výměře 512 m2, vše v k.ú. Radíkov dle důvodové zprávy bod II. A) 4 
 
3. schvaluje  
1. zvýšení nájemného z 3,-Kč/m2/rok na 4,-Kč/m2/rok za pronájem pozemku parc.č. 308 ost.pl. o 
výměře 25 405 m2 v k.ú. Neředín, dále zvýšení  nájemného ze 4,-Kč/m2/rok na 8,-Kč/m2/rok za 
pronájem pozemků parc. č.226/2, 227/2,  228/1, 229/1, 329/1, 333/2, 334/1, 498/2, 499/2, 499/4, 
499/5, 515/75 o celkové výměře 3055 m2, vše v k.ú .Neředín ve vlastnictví pana MUDr. Václava 
Fordeye dle důvodové zprávy bod II. A) 1  
 
2. úplatný pronájem pozemku parc.č. 496/2 role o výměře 333 m2  v k.ú. Droždín  paní Růženě 
Mazalové dle důvodové zprávy bod II. A) 5  
 
3. úplatný pronájem pozemku parc. č. 545/2 zahrada o výměře 675 m2 v k.ú.  Droždín  paní Aleně 
Zlámalové a Anně Vodičkové dle důvodové zprávy bod II. A) 6   
 
4. úplatný pronájem pozemku parc.č. 1111 st.pl. o výměře 96 m2 v k.ú. Holice  manželům 
Alexandru a Drahomíře Hankovým a paní Sylvě Snášelové dle důvodové zprávy bod II. A) 7  
 
5. úplatný pronájem pozemku parc.č.  535 zahrada o výměře 65 m2 a části parc.č. 392 ost.pl. o 
výměře 35 m2 , vše v k.ú. Droždín manželům Václavu a Jitce Vingrálkovým dle důvodové zprávy  
bod II. A) 8   
 
6. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 116/39 ost.pl. o výměře 6, 5 m2 v k.ú.  Olomouc - 
město firmě REKOS spol. s r. o. dle důvodové zprávy bod II. A) 9  
 
7. úplatný pronájem pozemku parc.č. 447 ost.pl. o výměře 112  m2 v k.ú. Olomouc - město panu 
Ing. Josefu Sorbimu dle důvodové zprávy bod II. A) 10   
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8. prodloužení nájemní smlouvy na pronájem pozemku  parc.č.  (433/2)  o výměře 5224 m2 v k.ú.  
Skrbeň panu Františku Jaškemu, a to do 30. 9.  2000 dle důvodové zprávy bod II. A) 11  
 
9. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 116/51  ost.pl.  o výměře 11 m2 v k.ú. Olomouc - město 
Arcidiecézní charitě dle důvodové zprávy bod II. A) 12  
 
10. úplatný  pronájem NP Riegrova č. 17 -  suterén -  místnost 29, 00 m2 paní Anně Staňové - S - 
TOUR dle důvodové zprávy bod II. B) 2  
             
11 . úplatný  pronájem NP Českobratrská  č. 6 - suterén - sklad - 12 m2 panu Petru Šafratovi dle 
důvodové zprávy bod II. B) 3  
 
12. úplatný pronájem NP Čajkovského č. 17 - I. patro - 114, 30 m2  Mgr. Davidu Jedličkovi dle 
důvodové zprávy bod II. B) 4  
 
13. úplatný pronájem pozemku parc.č. 1133/2 ost.pl. o výměře 63 m2 v k.ú. Slavonín manželům 
Josefu a Janě Kelnarovým za podmínky zachování funkčnosti dešťové kanalizace dle důvodové 
zprávy bod III. 2  
 
14. uzavření budoucí darovací smlouvy mezi firmou BESTOL group, a.s. a Městem  Olomouc na 
technickou infrastrukturu a společnost  VHS Olomouc, a.s. jako budoucího správce nabytého 
majetku od Bestol group, a.s.dle důvodové zprávy bod IV. 2  
 
15.  uzavření budoucí darovací smlouvy mezi Městem Olomouc a MNG COMP  s.r.o. na technickou 
infrastrukturu a společnost VHS Olomouc, a.s. jako budoucího správce nabytého majetku od MNG 
COMP s.r.o. dle důvodové zprávy bod IV. 3  
 
16. uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě mezi Městem Olomouc a DPMO, a.s. na 
technickou infrastrukturu a TSO, a.s. jako budoucího správce nabytého majetku od DPMO, a.s. 
dle důvodové zprávy bod IV. 4  
 
17. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 831/2 zahrada o výměře 2 573 m2 v k.ú. Nová Ulice 
Ing. Miloslavu Kolomazníkovi (513 m2), Narcise Dokládalové (452 m2), Jiřímu Smolkovi (551 m2), 
Mgr. Petru Příhodovi (391 m2), Ing. Miroslavu Hrdému (513 m2) a Jiřině Šopkové (128 m2) do  
30. 9. 2001 dle důvodové zprávy bod II. A) 14  
 
18. provedení havarijní opravy z prostředků Města Olomouce vyčleněných na havarijní 
rekonstrukce veřejných částí kanalizačních přípojek dle usnesení RMO z 11. 3. 1997 č. 30 dle 
důvodové zprávy bod IV. 6 
 
4. ukládá  
najít byt 3+1 vhodný ke směně za pozemky parc.č. 308 ost.pl. o výměře 25 405 m2 v k.ú. Neředín, 
dále za pozemky parc. č. 226/2, 227/2,  228/1, 229/1, 329/1,  333/2, 334/1, 498/2, 499/2, 499/4, 
499/5, 515/75 o celkové výměře 3055 m2, vše v k.ú. Neředín ve vlastnictví pana MUDr. Václava 
Fordeye dle důvodové zprávy bod II. A) 1 
T: 14.12.1999 
O: řed. org. SDF MO  
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5. ukládá  
jednat s ostatními  vlastníky pozemků v areálu letiště ve věci převodu pozemků do vlastnictví 
Města Olomouc dle důvodové zprávy bod II. A) 1 
T: 14.12.1999 
O: Ing. Czmero, nám. prim.  
 
6. bere na v ědomí  
výsledek obálkového způsobu výběru  nájemce na NP Dolní nám. č. 38 - II. patro - 29, 70 m2 
dle důvodové zprávy bod II. B) 1  
 
7. vyhovuje žádosti  
Obchodní akademie Olomouc ve věci realizace stavebních úprav v suterénu objektů tř. Spojenců  
č. 11, Vančurova č. 4 dle důvodové zprávy bod II. B) 5 
 
8. revokuje  
1. část svého usnesení  ze dne 15. 6. 1999 čís. spis. seznamu 4 bod II. B) 1 a část 
svého  usnesení ze dne 3. 8. 1999 čís. spis. seznamu 4 bod II. B) 9 a souhlasí s podnájmem na 
část NP Žerotínovo nám. č. 3 o rozměrech cca 20 m2 pro nadaci VITA 2000 dle důvodové zprávy 
bod II. B) 6  
   
2. část usnesení rady města ze dne 20. 5. 1997 čís. spis. seznamu 4 bod II. B) f) ve věci   
nevyhovění žádosti Okresní knihovny Olomouc o odpočet  vynaložených nákladů ve výši    185. 
057,- Kč z nájemného za rok 1996 a schvaluje odpočet vložených nákladů ve výši 185. 057,- Kč z 
nájemného za rok 1996 dle důvodové zprávy bod II. B) 7  
 
3. část usnesení rady města ze dne 12. 1. 1999 a schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 134/1 
za symbolické nájemné ve výši 1,- Kč a době nájmu neurčité Studiu Polách a Fabián s.r.o. dle 
důvodové zprávy bod IV. 1  
 
9. souhlasí  
1. s rozšířením subjektu na straně nájemce v NP Wellnerova č. 6 o paní Gabrielu Minaříkovou dle 
důvodové zprávy bod II. B) 8  
 
2.  s přeložením střešní krytiny ve výši 200. 000 ,- Kč na části objektu Sokolská č. 48 dle důvodové 
zprávy bod II. B) 9 
 
10. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit  
1. výkup částí pozemků  parc.č. 46/5 ost.pl. o výměře 9 m2 ve vlastnictví manželů Ing. Jana a PhDr. 
Marcely Krejčířových za kupní cenu ve výši 3600,-Kč, parc.č. 46/7 ost.pl. o výměře 4 m2 ve vlastnictví 
manželů Vladimíra a Ing. Ireny Koplových za kupní cenu ve výši 1.600,-Kč,  parc.č. 1248/8 
role o výměře 2 m2 ve vlastnictví manželů JUDr. Jiřího a JUDr. Vlasty  Audyových a Ing. CSc. Petra a 
Evy Opletalových za celkovou kupní cenu ve výši 800,-Kč,   parc.č. 72 role o výměře 6 m2 ve 
vlastnictví Ing. Antonína Šišky za kupní cenu ve výši  2.400,-Kč, parc.č. 1253 ost.pl. o výměře 53 m2 
ve vlastnictví Ing. Antonína Šišky za kupní  cenu ve výši 21.200,-Kč, parc.č. 84 ost.pl. o výměře 10 m2 
ve vlastnictví paní Olgy  Hořínkové a Ivany Letochové za kupní cenu ve výši 4.000,-Kč,  parc.č. 
1248/19 o výměře  25m2 ve vlastnictví pana Jindřicha Renotiere Kriegsfelda za kupní cenu ve výši 
10.000,-Kč  vše v k.ú. Droždín s tím, že vše bude uhrazeno z rozpočtu odboru  investic dle důvodové 
zprávy bod III. 1  
 
2. rozšíření předmětu odprodeje u objektu č. p. 80 s pozemkem parc. č. 105 zast. pl. o výměře 1 
620 m2 v k.ú. Klášterní Hradisko - Sokolovská č. 4 (dříve dům "Družby) o část pozemku parc. č. 
105 zast. pl. o výměře 666 m2 dle důvodové zprávy bod III. 4  
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3. převedení nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemek parc. č. 487/1 role 
o výměře 13 208 m2 v k.ú. Neředín z fyzické osoby pana Ing. Radka Menšíka na právnickou 
osobu společnost MERA - CZECH, a. s. dle důvodové zprávy bod IV. 7 
 
11. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
1. žádosti manželů Kelnarových o odprodej pozemku parc.č. 1133/2 ost.pl. o výměře 63 m2 v k.ú. 
Slavonín dle důvodové zprávy bod III. 2  
 
2. žádosti Studia Polách a Fabián, s. r. o. o revokaci části usnesení zastupitelstva města ze dne 
25. 2. 1999 čís. spis. seznamu 6 bod 10 d) ve věci nevyhovění žádosti o bezplatný převod části 
pozemku parc. č. 134/1 ost. pl. v k.ú. Olomouc - město Studiu Polách a Fabián , s. r. o. dle 
důvodové zprávy bod IV. 1  
 
3. žádosti Muzea umění Olomouc o odprodej pozemku parc. č. 459 ost. pl. o výměře 250 m2 v k.ú. 
Olomouc - město dle důvodové zprávy bod III. 3 
 
12. ukládá  
vyzvat vlastníky pozemků parc.č. 455, 456, 457,  458, vše ost.pl. , vše v k.ú. Olomouc - město k 
projednání záměru města na zastavění  proluky a případných podmínek převodu těchto nemovitostí 
do vlastnictví Města Olomouce dle důvodové zprávy bod III. 3 
T: 30.11.1999 
O: ved. odb. koncepce a rozvoje  
 
13. ukládá  
zahájit přípravu investiční akce rekonstrukce suterénu v objektech Obchodní akademie Olomouc 
dle důvodové zprávy bod II. B) 5 
T: 30.11.1999 
O: ved. odb. investic  
 
14. ukládá  
připravit společný návrh poslaneckých klubů k materiálu "Tabulky - sazby nájemného za pronájem 
NP" 
T:  2.11.1999 
O: Ing. Czmero, nám. prim.  
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
5 Majetkoprávní záležitosti - změna katastrálního území 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí  
se změnou hranice obce dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá  
předložit změnu hranice dle důvodové zprávy k odsouhlasení Zastupitelstvu města Olomouce 
O: Ing. Czmero, nám. prim.  
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
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6 Prodej domů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje  
1. uznání faktur dle důvodové zprávy bod 1 str.1  
2. odklad splátek dle dův. zprávy bod 2 str. 1 
 
2. nevyhovuje  
žádosti nájemníků Praskova 16 dle důvodové zprávy bod.3 str. 2 a trvá na svém původním 
rozhodnutí 
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
7 Rozpočtové změny roku 1999 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
rozpočtové změny roku 1999 dle předložené upravené důvodové zprávy 
 
2. schvaluje  
rozpočtové změny roku 1999 dle předložené upravené důvodové zprávy 
 
3. ukládá  
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku 1999 
O: Ing. Horák, nám. prim.  
 
4. ukládá  
prověřit čerpání dotace investiční akce restaurování sousoší Nejsvětější Trojice a předložit RMO 
případný návrh řešení 
T:  2.11.1999 
O: Ing. Látal, nám. prim.  
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
 
 
8 Rozpočtové změny 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje  
rozpočtovou změnu dle Návrhu bodu 1) včetně pokrytí z rozpočtové rezervy 
 
Předložil: Bc. Večeř, tajemník 
 
 
9 Řešení dopravní situace na Sv. Kopečku 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
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2. ukládá  
jednat se SOU pro smyslově postižené žáky a s církví o organizaci parkovišť ve smyslu důvodové 
zprávy 
T: 30.11.1999 
O: Ing. Czmero, nám. prim.  
 
3. ukládá  
zpracovat harmonogramy přípravy výstavby záchytných parkovišť dle ÚPnSÚ 
T: 30.11.1999 
O: ved. odb. koncepce a rozvoje  
 
4. ukládá  
připravit návrh informačních tabulí o poloze jednotlivých parkovišť 
T: 30.11.1999 
O: ved. odb. koncepce a rozvoje  
 
5. ukládá  
předložit RMO návrh změny ÚPnSÚ - parkoviště u místní komunikace do Radíkova 
T:  2.11.1999 
O: Ing. Czmero, nám. prim.  
 
6. ukládá  
postupovat při přípravě regulačních opatření dle bodu D. důvodové zprávy 
T: 30.11.1999 
O: ved. odb. investic  
 
7. ukládá  
zajistit úpravu dopravního značení  s cílem zákazu vjezdu autobusů do  ulice Darwinova dle 
upravené důvodové zprávy 
T: 30.11.1999 
O: ved. odb. koncepce a rozvoje  
 
8. ukládá  
zahájit projekční přípravu výstavby parkovišť U Ovčačky a u místní komunikace do Radíkova 
T: 16.11.1999 
O: ved. odb. investic  
 
9. ukládá  
dopracovat návrh řešení krizových stavů podle výsledku jednání se SOU, doplnit o možnosti dalšího 
parkování v některých ulicích, včetně vyčíslení kapacit, a předložit do RMO 
T: leden 2000  
O: ved. odb. koncepce a rozvoje  
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
10 Řešení areálu Babičkova ul. 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou upravenou důvodovou zprávu  
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2. ukládá  
předložit RMO materiál "Rozvoj maloobchodní sítě" 
T:  2.11.1999 
O: ved. odb. koncepce a rozvoje  
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
11 Technické služby, a.s. - správa a údržba veřejného osvětlení a světelných 
 signalizačních zařízení 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
upravenou  důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
navrženou upravenou část E Smlouvy k zabezpečení veřejně prospěšných služeb ve městě Olomouci 
v oblasti správy, provozu a údržby veřejného osvětlení a světelných signalizačních zařízení (dále jen 
"Smlouva") včetně příloh 
 
3. ukládá  
zapracovat tuto část E do celkové Smlouvy připravované na rok 2000  
T: po schválení rozpočtu MO na rok 2000 v ZMO 
T:  4.1.2000 
O: Ing. Czmero, nám. prim.  
 
Předložil: Ing. Látal a Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
12 TSMO, a.s. -  provozování městských lázní 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
navrženou část G Smlouvy k zabezpečení veřejně prospěšných služeb ve městě Olomouci (dále 
jen "Smlouva") 
 
3. ukládá  
zapracovat tuto část G do celkové Smlouvy připravované na rok 2000  
T: po schválení rozpočtu MO na rok 2000 v ZMO 
T:  4.1.2000 
O: Ing. Czmero, nám. prim.  
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
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13 Dodatek č. 5  ke smlouvě k TSMO, a.s. 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
upravenou důvodovou zprávu a související rozpočtové změny na rok 1999 
 
2. schvaluje  
dodatek č. 5 ke Smlouvě k zabezpečení veřejně prospěšných služeb ve městě Olomouci  
 
3. schvaluje  
rozpočtové změny roku 1999 dle důvodové zprávy 
 
4. ukládá  
a) seznámit ZMO se schválenými rozpočtovými změnami roku 1999   
b) předložit ZMO ke schválení způsob financování TSMO, a.s.  v roce 1999   
T: na nejbližším zasedání ZMO 
O: Ing. Horák, nám. prim.  
 
5. doporu čuje  
ZMO schválit způsob financování TSMO, a.s. v roce 1999   
 
6. ukládá  
projednat navržený dodatek č. 5 ke Smlouvě k zabezpečení veřejně prospěšných služeb ve 
městě Olomouci v představenstvu a.s. TSMO  
T: 16.11.1999 
O: p. Pet řík, p ředseda p ředstavenstva TSMO a.s.  
 
7. ukládá  
podepsat dodatek č. 5 ke Smlouvě k zabezpečení veřejně prospěšných služeb ve městě Olomouci 
- po projednání v představenstvu TSMO, a.s.  
T: 16.11.1999 
O: Ing. Tesa řík, primátor  
 
Předložil: Ing. Horák a Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
14 TSMO, a.s. - vyčlenění prostředků na sociální účely 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: p. Petřík, člen rady města 
 
 
15 IDOS - zónové tarifní uspořádání 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Ing. Látal, nám. prim. 
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16 IDOS - zónový tarif 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá  
provést ekonomický rozbor příjmů a nákladů při zavedení zónování 
T:  2.11.1999 
O: Ing. Látal, nám. prim.  
 
3. ukládá  
předložit RMO ekonomické vyhodnocení prodloužení platnosti jednorázové jízdenky na 40 minut 
s odhadem dopadů 
T:  2.11.1999 
O: Ing. Látal, nám. prim.  
 
4. ukládá  
pracovat paralelně na zjednodušení systému zónového tarifního uspořádání a souvisejících 
zónových tarifů včetně návrhu zpracování informačního systému pro občany 
T:  2.11.1999 
O: Ing. Látal, nám. prim.  
 
Předložil: Ing. Látal, nám. prim. 
 
 
17 IDOS - Změna tras linek - nový most v Černovíře 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
vedení linek 14, 15, 17, 21, 22 a 24 v trasách uvedených v důvodové zprávě 
 
3. ukládá  
zajistit projednání situování provizorní zastávky Peřinova s Policií ČR cestou OSÚ 
T:  2.11.1999 
O: Ing. Látal, nám. prim.  
 
4. ukládá  
zabezpečit nutné úpravy nástupní hrany provizorní zastávky Peřinova 
T: 16.11.1999 
O: ved. odb. investic  
 
Předložil: Ing. Látal, nám. prim. 
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18 IDOS - integrace 4 tras 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá  
po konzultaci s Okresním úřadem Olomouc přepracovat předložený návrh tak, aby bylo zařazení 
nových tras podmíněno vypsáním výběrového řízení na tyto trasy  
T: 16.11.1999 
O: Ing. Látal, nám. prim.  
 
Předložil: Ing. Látal, nám. prim. 
 
 
19 IDOS - Informace ke zprávě "IDOS - souhrnná zpráva" 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. ukládá  
zpracovat vysvětlující stanovisko věcně příslušného náměstka k předložené zprávě "IDOS - 
Informace ke zprávě "IDOS - souhrnná zpráva""  - z hlediska zájmů města a předložit RMO 
T: 16.11.1999 
O: Ing. Látal, nám. prim.  
 
Předložil: Ing. Látal, nám. prim. 
 
 
20 Výhled plnění plánu investic do 31.12.1999 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá  
předložit návrh na potřebné rozpočtové změny po přidělení státních dotací 
T:  2.11.1999 
O: ved. odb. investic  
 
Předložil: Ing. Látal, nám. prim. 
 
 
21 Návrh rozpočtu investic pro rok 2000 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
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22 Investiční výhled na r. 2000 - 2002 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Ing. Látal, nám. prim. 
 
 
23 Rekonstrukce ulic Teichmannova, Na Pažitu 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
rekonstrukci ulic Teichmannova a Na Pažitu dle varianty D 
 
3. ukládá  
aktualizovat PD na omezený rozsah akce v souladu s vybranou variantou - do 30.1.2000 
T: leden 2000  
O: ved. odb. investic  
 
4. ukládá  
zajistit vydání stavebního povolení na rozsah prací dle aktualizované PD - do 30.3.2000 
T: b řezen 2000 
O: ved. odb. investic  
 
5. ukládá  
zařadit akci do plánu investic na rok 2000 
T:  2.11.1999 
O: Ing. Látal, nám. prim.  
 
Předložil: Ing. Látal, nám. prim. 
 
 
24 Doplnění důvodové zprávy k bodu č.15,usnesení RMO ze dne 5.10.1999 - 
 žádost o dokrytí rozpočtu pro r.1999 Moravského divadla Olomouc ve výši 
 3,8 mil.Kč 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
doplnění důvodové zprávy 
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
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25 Rekonstrukce Horního náměstí - harmonogram 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
časový a finanční harmonogram předložený zhotovitelem ze dne 11.10.1999 
 
3. ukládá  
připravit návrh dodatku smlouvy, který bude řešit případnou realizaci stožárů až po odsouhlasení 
makety v RMO 
T: 16.11.1999 
O: Ing. Látal, nám. prim.  
 
4. ukládá  
předložit RMO k odsouhlasení prototypy mobiliáře dle bodu 7 důvodové zprávy 
T: 16.11.1999 
O: Ing. Látal, nám. prim.  
 
Předložil: Ing. Látal, nám. prim. 
 
 
26 Pilotní program mikroregionu Haná 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
přípravu akcí dle přehledu v důvodové zprávě 
 
3. stanovila  
náměstka primátora Ing. Horáka a náměstka primátora Ing. Látala garanty přípravy akcí 
 
4. stanovila  
vedoucího odd. hospodářského rozvoje koordinátorem přípravy akcí 
 
5. ukládá  
zahájit neprodleně projekční přípravu investičních akcí dle přehledu v důvodové zprávě 
T: 16.11.1999 
O: ved. odb. investic  
 
6. ukládá  
připravit rozpočtovou změnu pro projekční přípravu akcí v rámci úspor na investičních akcích 
T:  2.11.1999 
O: ved. odb. investic  
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7. ukládá  
odboru investic, odb. majetkoprávnímu, odb. koncepce a rozvoje, odb. životního prostředí a odb. 
stavební úřad spolupracovat na přípravě akcí  na základě dispozic ved. odd. hospodářského 
rozvoje 
T: 30.11.1999 
O: vedoucí p říslušných odbor ů 
 
8. ukládá  
připravit cílovou odměnu na základě úspěšné přípravy akcí 
T:  4.1.2000 
O: Bc. Ve čeř, tajemník  
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
 
 
27 Výstavba nájemního bydlení 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
smlouvy o sdružení dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá  
uzavřít smlouvy o sdružení dle důvodové zprávy 
T:  2.11.1999 
O: Ing. Horák, nám. prim.  
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
 
 
28 Projekt rozvoje cestovního ruchu 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. ukládá  
předložit RMO materiál  po zapracování připomínek klubů zastupitelů 
T: 14.12.1999 
O: PaedDr. Pilát, nám. prim.  
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. a p. Petřík, člen rady města 
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29 Zpráva o činnosti detašovaných pracovišť Úřadu města Olomouce za III. 
 čtvrtletí 1999 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou Zprávu o činnosti detašovaných pracovišť ÚMO za III. čtvrtletí 1999 
 
Předložil: Bc. Večeř, tajemník 
 
 
30 Detašované pracoviště Nové Sady 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. revokuje  
své usnesení ze dne 1. 6. 1999, bod 30, část 4 a 5 
 
2. ukládá  
ve spolupráci s pí Hegerovou vytipovat prostor pro činnost KMČ dle důvodové zprávy  
T: 16.11.1999 
O: řed. org. SDF MO  
 
Předložil: Bc. Večeř, tajemník 
 
 
31 Plynovod - Jižní ulice 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit  
odkoupení středotlakého plynovodu v délce 113 m za cenu 76.800,- Kč na ulici Jižní od SBD 
Olomouc 
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
32 Obecně závazné vyhlášky č. 7/1999 a 8/1999 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. vydává  
obecně závazné vyhlášky č. 7/1999 a 8/1999 o nařízení mimořádných veterinárních opatření 
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
 
 
33 Chov malých zvířat 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou upravenou důvodovou  zprávu 
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2. souhlasí  
s postupným uskutečňováním upravených  opatření dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá  
připravit ve spolupráci  s ekonomickým odborem a komisí ŽP návrhy na jednotlivá rozhodnutí nutná 
pro uskutečnění těchto opatření 
T: 16.11.1999 
O: ved. odb. životního prost ředí 
 
4. ukládá  
předložit tyto návrhy k odsouhlasení do Rady města Olomouce 
T: 16.11.1999 
O: PaedDr. Pilát, nám. prim.  
 
Předložil: MUDr. Raclavský, člen rady města 
 
 
34 Rozvojové projekty 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. ukládá  
členům rady předložit primátorovi návrhy jednotlivých investičních akcí dle důvodové zprávy 
T:  2.11.1999 
O: členové rady m ěsta  
 
Předložil: Ing. Tesařík, primátor 
 
 
35 Příspěvky do 5 000,- 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
a/ příspěvky dle důvodové zprávy  
b/ změnu využití části příspěvku speciální škole CREDO,o.p.s. 
 
3. ukládá  
a/ realizovat schválené usnesení  
b/ informovat  spec.školu CREDO o přijatém usnesení  
T:  2.11.1999 
O: ved. odb. školství  
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
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36 Právní subjektivita ZŠ 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. doporu čuje  
udělení právní subjektivity k 1.1.2000 dle důvodové zprávy:  
-  Základní škole Olomouc, Tererovo náměstí   
-  Základní škole dr. Milady Horákové Olomouc, Rožňavská 
 
3. ukládá  
předložit zprávu na jednání ZMO dne 4.11.1999 
O: PaedDr. Pilát, nám. prim.  
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
 
 
37 Výběrová řízení na kulturní akce města 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
postup organizování akcí města dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá  
vypsat  výběrové řízení na akce města  do 30.11.1999 dle důvodové zprávy 
T: 30.11.1999 
O: PaedDr. Pilát, nám. prim.  
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
 
 
38 Parkovací karta - žádost o přidělení 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí  
s řešením dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Ing. Tesařík, primátor 
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39 Prevence kriminality na školách 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou zprávu 
 
Předložil: Ing. Tesařík, primátor 
 
 
40 Kontrolní zpráva - Hauenschildův palác 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá  
zajistit doplnění Směrnice pro "zadávání veřejných zakázek" za Město Olomouc o postup při 
výběru a vyhodnocení uchazečů pro zakázky malého rozsahu dle § 49 b zákona č. 199/1994 Sb.  
T: 30.11.1999 
O: Ing. Látal, nám. prim.  
 
3. ukládá  
projednat obsah důvodové zprávy  s pracovníky OKR 
T:  2.11.1999 
O: Ing. Czmero, nám. prim.  
 
Předložil: Ing. Tesařík, primátor 
 
 
41 Kontrolní zpráva - živnostenský odbor 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá  
vydat Směrnici pro provoz služebních motorových vozidel ÚMO 
T: 30.11.1999 
O: Bc. Ve čeř, tajemník  
 
3. ukládá  
zrušit ( nebo přepracovat) Směrnici č. 9 o půjčování služebních motorových vozidel k 
soukromým účelům zaměstnanců ÚMO a uvolněným funkcionářům 
T: 16.11.1999 
O: Bc. Ve čeř, tajemník  
 
4. ukládá  
vydat interní pokyn nebo Směrnici pro postup při uvolňování a schvalování pracovníků ÚMO do 
komisí,  jejichž působnost je mimo okres Olomouc 
T: 16.11.1999 
O: Bc. Ve čeř, tajemník  
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5. ukládá  
dořešit úhradu vyčíslené předběžné škody za přiznané soukromé jízdy a informovat RMO 
T: 30.11.1999 
O: Bc. Ve čeř, tajemník ÚMO a Ing. Horák, nám. prim.  
 
6. ukládá  
- zajistit  nahrazení škody v plné výši  
- odejmout osobní ohodnocení na dobu půl roku  
- upozornit na porušení pracovní kázně s upozorněním na výpověď při dalším porušení 
T:  2.11.1999 
O: Bc. Ve čeř, tajemník  
 
Předložil: Ing. Tesařík, primátor 
 
 
42 Akcie ČS, a. s. 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí  
se vstupem města Olomouce do Sdružení měst a obcí  -  akcionářů ČS, a. s. 
 
3. doporu čuje  
Zastupitelstvu města Olomouce schválit vstup města Olomouce do Sdružení měst a obcí -  
akcionářů ČS, a. s. 
 
4. ukládá  
předložit zprávu na nejbližším zasedání ZmO  
O: Ing. Horák, nám. prim.  
 
5. schvaluje  
jako zástupce města Olomouce ve Sdružení měst a obcí -  akcionářů ČS, a. s.  náměstka 
primátora  ing. Pavla Horáka s právem pověřovat jednáním firmu  ATLANTIK portfolio management, 
a.s.  
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
 
 
43 Fond rozvoje bydlení - odklad splátek 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. vyhovuje  
žádosti pana Václava Dvořáka s odkladem splátek na dobu 5 měsíců  
žádostem pana Bohuslava Šteiera s odkladem splátek u obou půjček na dobu 3 měsíců 
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
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44 Bytové záležitosti (manž. Hajdovi, P ČR) 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
uzavření nájemní smlouvy na služební byt o velikosti 2+1 
 
3. souhlasí  
s přednostním poskytnutím 5 bytů pro P ČR v rámci projektu nájemního bydlení 
 
4. ukládá  
předložit RMO pravidla výběru uchazečů o byt v rámci projektu nájemního bydlení 
T: 16.11.1999 
O: Ing. Horák, nám. prim.  
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
 
 
45 Strategie rozvoje mikroregionu Olomoucko a města Olomouce 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
upravenou  důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
zastoupení města ve výběrové komisi dle upravené důvodové zprávy 
 
3. schvaluje  
obeslání firem dle upravené důvodové zprávy 
 
4. schvaluje  
text výzvy na podání nabídek dle upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
 
 
46 Program 7. zasedání ZMO 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. stanovila  
termín 7. zasedání ZMO na 4.11.1999 od 14.oo hod.  na radnici, v zasedací místnosti primátora 
 
2. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit  
předložený návrh programu:  
1. Zahájení, volba komisí, schválení programu  
2. Majetkoprávní záležitosti  
3. Právní subjektivita škol  
4.  Akcie České spořitelny, a.s.  
5. VHS, a.s.  
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6. Doplnění zadání změny č. III  ÚPnSÚ   
7. Závěr 
 
Předložil: Ing. Tesařík, primátor 
 
 
47 Návrh zadání Změny č. III. ÚPnSÚ 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí  
s návrhem zadání Změny č. III. ÚPnSÚ lokality Nová Ulice - Horní lán západ 
 
3. ukládá  
předložit návrh zadání Změny č. III. ÚPnSÚ dle důvodové zprávy na jednání Zastupitelstva města 
Olomouce 
O: Ing. Czmero, nám. prim.  
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
48 Pracovní skupina pro pořízení Změny III. ÚPnSÚ Olomouc - lokalita Horní 
 lán 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. jmenuje  
pracovní skupinu pro pořízení Změny III. ÚPnSÚ Olomouc, lokalita Horní lán dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
49 Schválení soutěžních podmínek na ideové architektonicko - dopravní 
 řešení části MPR Olomouc, její západovýchodní komunikační osy 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
provedené úpravy ve znění soutěžních podmínek 
 
2. souhlasí  
s upraveným čistopisem předmětných soutěžních podmínek 
 
Předložil: Ing.Bc. Procházka, člen rady města 
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50 Různé - rozhodnutí jediného akcionáře TSMO, a.s. 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. pověřuje  
Ing. M. Tesaříka, primátora města, vydat rozhodnutí dle důvodové zprávy 
T:  2.11.1999 
O: Ing. Tesa řík, primátor  
 
Předložil: p. Petřík, člen rady města 
 
 
51 Různé - souhlas RMO 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. souhlasí  
se směnou části parcely č. 1248/10, díl a v k.ú. Droždín ve vlastnictví státu a ve správě PF ČR s částí 
parcely č. 1248/10, díl c ve vlastnictví manželů Opletalových a Audiových (geom. plán č.565-12/1999 
ze dne 25.1.1999 zpracovaný ing. Z. Bažantem). Po provedené směně Město Olomouc 
požádá o převod parcely č. 1248/10 ve vlastnictví státu a ve správě PF ČR 
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Martin Tesa řík    Ing. Pavel Horák 
primátor m ěsta Olomouce    nám ěstek primátora  


