
U S N E S E N Í 
 

z  82.  schůze  Rady  města  Olomouce,  konané  dne  17. 2. 1998 
 
 
 
 
1)  Výsledky hospodaření města Olomouce 1997 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
a)  výsledky hospodaření města Olomouce za rok 1997 
b)  finanční vypořádání se státním rozpočtem za rok 1997 
 
2. doporučuje 
Zastupitelstvu města Olomouce  
schválit výsledky hospodaření města Olomouce za rok 1997 včetně finančního vypořádání  
se státním rozpočtem za rok 1997 
 
Předložil: Ing. S. Losert, náměstek primátora 
 
 
2 ) Návrh rozpočtu města Olomouce na rok 1998 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. doporučuje 
Zastupitelstvu města Olomouce 
schválit rozpočet města Olomouce na rok 1998 
 
Předložil: Ing. S. Losert, náměstek primátora 
 
3)  Kontrola usnesení 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
bere na vědomí 
informace o plnění usnesení s termínem kontroly do 17.2.1998 
 
Předložil: RNDr. I. Kosatík, primátor města 
 
  
4)  Návrh na zveřejnění záměru M ěsta Olomouce o nakládání s majetkem města, 
pronájem, prodej majetku města a další návrhy majetkoprávní komise 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
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návrh na manipulaci s majetkem města dle upravené důvodové zprávy 
 
2. doporučuje   ZMO 
a)  uzavření smlouvy o budoucí smlouvě na pozemky dle upravené  důvodové zprávy bod 
  II. 1,3,6,8) 
b)  odprodej nemovitostí ve vlastnictví Města Olomouce dle upravené důvodové zprávy bod II. 

4,5,9) 
c)  směnu nemovitostí ve vlastnictví Města Olomouce dle upravené důvodové zprávy bod 

II.7,10) 
 
3.  ukládá 
vedoucí majetkoprávního odboru realizovat přijaté usnesení 
 
Předložila: Mgr. M. Vláčilová, náměstkyně  primátora 
 
4 a)  Hanácký aeroklub Olomouc  -  odstoupení  od  smlouvy  o  přenechání  nemovitostí 
k užívání a stanovení nových podmínek užívání objektu č. 33 a souvisejících pozemků 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí   předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
podmínky užívání objektu č. 33 a souvisejících pozemků dle upravené přílohy č. 1 této 
důvodové zprávy 
 
3.  ukládá    
Mgr. Vláčilové, náměstkyni primátora 
upravenou  smlouvu uzavřít za podmínky odstoupení HAO od smlouvy  o přenechání 
nemovitostí k užívání 
 
4.  ukládá 
vedoucí majetkoprávního odboru 
po podpisu obou smluv stáhnout žalobu 
 
Předložila: Mgr. M. Vláčilová, náměstkyně  primátora 
 
4 b)  Zveřejňování záměrů města (manipulace s majetkem) 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. souhlasí 
s postupem dle upravené důvodové zprávy 
 
2.  ukládá  
a)  Mgr. M. Vláčilové, náměstkyni primátora,  a vedoucí majetkoprávního odboru 
realizovat přijaté usnesení 
      T: ihned 
b)  vedoucímu odboru správy 
upravit úřední desku dle důvodové zprávy 
      T: 10.3.1998 
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      O: Ing. Kalus 
 
Předložila: Mgr. M. Vláčilová, náměstkyně primátora 
4 c)  Majetkoprávní záležitosti - prodej domů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1.  ukládá    
Ing. Horákovi, náměstkovi primátora 
předložit návrh ke schválení na nejbližší zasedání Zastupitelstva města Olomouce 
 
2. doporučuje Zastupitelstvu města Olomouce 
schválit uzavření smlouvy o výstavbě pro realizaci půdních vestaveb dle důvodové zprávy 
 
3.  ukládá    
vedoucí majetkoprávního odboru 
realizovat přijaté usnesení 
 
Předložil: Ing. P. Horák, náměstek primátora 
 
 
5)   Výběrové řízení na „reklamní výstrče“   
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2.  ukládá  
řediteli TSO a p. Seitzovi 
konzultovat předmětnou záležitost s Úřadem pro hospodářskou soutěž 
      T: 10.3.1998 
 
Předložil: RNDr. I. Kosatík, primátor města 
 
 
6)  Dopisy poslaneckého klubu ZK  a SPR- RSČ + SD ČR 
Rada města Olomouce 
 
1. bere na vědomí  
a)  text dopisů poslaneckého klubu ZK podepsané  MUDr. Raclavským ze dne 26.11.1997 a  

27.1.1998 
b)  text dopisu Mgr. Ing. Petra Konečného 
 

2. souhlasí  
s odpovědí poslaneckému klubu ZK  
 
3.  ukládá     
RNDr. Kosatíkovi, primátorovi města 
odeslat v souladu s bodem 2 usnesení odpověď  předsedovi poslaneckého klubu ZK  
MUDr. Raclavskému  
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      T: ihned 
 
 
 
4.  nesouhlasí 
s požadavky Mgr. Ing. Petra Konečného a současně 
ukládá  Mgr. M. Vláčilové, náměstkyni primátora, zaslat odpověď Mgr. Ing. Konečnému 
      T: ihned 
 
Předložili: RNDr. I.  Kosatík, primátor města a Mgr. M. Vláčilová, náměstkyně primátora 
 
 
7)  Cena města Olomouce 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
doporučuje  Zastupitelstvu města Olomouce 
udělit Cenu města Olomouce osobnostem či kolektivům včetně charakteristik dle upravené 
důvodové zprávy 
 
Předložil: doc. PhDr. P. Zatloukal, člen rady města 
 
 
 
 
 
 
 
 
RNDr. Miroslav Studený                        RNDr. Ivan Kosatík 
náměstek primátora                                  primátor města Olomouce 


