
 
U S N E S E N Í 

 
z  95.  schůze  Rady  města  Olomouce,  konané  dne  8. 9. 1998 

 
1) Síť olomouckých kin 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
a) se zachováním sítě kin dle důvodové zprávy 
b) se způsobem provozování dle varianty b3 důvodové zprávy 
 
1. souhlasí  
s pronájmem předem určenému zájemci 
 
4. ukládá 
pracovní skupině  
předložit RMO návrh mandátní smlouvy mezi městem Olomoucí a obchodní společností o 
provozování sítě kin 

T: 22.9.1998 
5. ukládá 
Ing. Losertovi, nám. primátora  
uplatnit požadavek  3 mil. Kč ( v souvislosti s privatizací kina Metropol) v návrhu rozpočt 
města na r. 1999     T: 6.10.1998 
 
6. ukládá 
vedoucí EO  
připravit návrh likvidace organizace Olomoucká kina 
             T: 6.10.1998 
7. ukládá 
vedoucí majetkoprávního odboru  
realizovat usnesení dle bodu 3 usnesení 
 
Předložil: Ing. M. Tesařík, nám. primátora 
 
2a) Metodika k jednotnému postupu realizace jednotlivých bodů usnesení při realizaci 
oprav NP a objektů nesloužících k bydlení 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
majetkoprávnímu odboru, odboru investic  a SDFMO  



 2 

postupovat dle předložené metodiky postupu při realizaci oprav NP a objektů nesloužících 
k bydlení 
 
 
3. ukládá 
Bc. Večeřovi, tajemníkovi ÚMO  
seznámit s metodikou všechny odbory ÚMO a ředitele organizací 
       T: ihned 
 
Předložil: Ing. S. Losert, nám. primátora 
 
2b) MST – 2. etapa rekonstrukce – text smlouvy, územní rozhodnutí 
Rada města Olomouce 
 
1. bere na vědomí 
důvodové zprávy 
 
2. schvaluje 
a) postup dle důvodové zprávy předložené RMO dne 11.8.1998 
b) text smlouvy – 2. etapa 
 
1. ukládá 
Mgr. M. Vláčilové, nám. primátora 
podepsat za město smlouvu dle bodu 2b) usnesení 
 
2. revokuje 
své usnesení ze dne 2.6.1998 ve věci vydání územního rozhodnutí 
 
3. ukládá 
vedoucí majetkoprávního odboru 
realizovat přijaté rozhodnutí 
       T: ihned     
 
Předložili: RNDr. Kosatík, primátor a Mgr. Vláčilová, nám. primátora 
 
3) Kontrola usnesení 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí  
informace o plnění usnesení s termínem kontroly do 8. 9.1998 
 
2. prodlužuje termíny plnění následujících usnesení: 
 
bod 9   Projekt fúze majetku města a Moravskoslezských tepláren a.s. 
2.6.1998 - rozpracovat ve spolupráci MST a.s.  + Olterm &TD a.s. 

návrh zásad nájemní smlouvy mezi městem Olomouc a Olterm & TD 
                      T: 6.10.1998 
             O: Mgr. Vláčilová 
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bod 3A) Vývoj přípravy výstavby v lokalitě Pražská: 
14.7.1998 - předložit RMO zprávu o dalším postupu 

T: 22.9.1998 
O: RNDr. Studený 
 

bod 3)  Příprava lokalit pro bytovou výstavbu lok. Slavonín – sever: 
18.11.1997 RMO doplnila své usnesení a uložila : 

- informovat RMO o jednání s novým investorem (Pozemní stavby) 
      T: 22.9.1998 
      O: Mgr. Vláčilová 

bod 21) Nalezené věci: 
část 2,3 RMO schválila složení výběrové komise na výběr firmy pro realizaci 
16.6.1998 nalezených a opuštěných vozidel za město Olomouc ve složení: Večeř, 

Saitz, Studený, Ščudlík a do funkce zadavatele Loserta  
- uložila zpracovat zadání výběrového řízení 

T: 22.9.1998 
O: Ing. Losert 
 

bod 3  RMO doplnila své usnesení takto: 
10.3.1998 - předložit návrh prodeje nemovitostí tř. Svobody a Barvířská 1 
             T: 22.9.1998 
         O: Ing. Horák 
 
bod 1)   Programové prohlášení RMO a jeho plnění: 
30.6.1998 -projednat předložené plnění programového prohlášení  na poradě primátora a 

následně na jednání RMO  T: 22.9.1998 
O: RNDr. Kosatík 
 

bod 3A)  Odpojování od soustavy centrálního zdroje tepla: 
11.8.1998 -projednat materiál s dotčenými orgány  

T: 22.9.1998 
O: odbor SÚ 

 
bod 4 b)  Bezúplatné nabytí stavebních úprav do majetku Města Olomouce: 
část 5,6 - uzavřít dle bodů 2. a 3. darovací smlouvy (kaple P.M. v Černovíře, zeď  
11.8.1998 Lazce)     T: 6.10.1998 

O: ved. majetkoprávního odboru 
- darovací smlouvy podepsat  

T: 6.10.1998 
O: Mgr. Vláčilová 

 
bod 11)  Propojení mezi Novým Světem a Novými Sady – lávka : 
část 4  
11.8.1998 -zadat na základě přidělení finanční částky vypracování dokumentace  

      T: 22.9.1998 
O:odbor koncepce a rozvoje 

 
bod 12)  Střešní nadstavby Kosmonautů, Synkova – způsob obsazení: 
část 4  -realizovat obálkovou metodu dle důvodové zprávy  
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11.8.1998                                T: 20.10.1998 
O: bytová komise 

 
 
 
 
bod 15)  Směna nemovitostí s vojskem: 
část 2  -informovat zástupce Univerzity Palackého o způsobu a podmínkách  
11.8.1998 bezúplatného nabytí pevnůstky Neředín do majetku Univerzity a podat 

informaci RMO, zda lze převod uskutečnit 
T: 22.9.1998  
O:Ing. Tesařík 
 

bod 4 c) Síť mateřských škol: 
10.2.1998 -předložit návrh na řešení sítě mateřských škol pro škol. rok 1999/2000 
       T: 22.9.1998 
      O: ved. OŠK 
 
bod 1  Regionální agentura pro rozvoj střední Moravy: 
5.5.1998 - předložit návrh nájemní smlouvy se stanovením výše nájemného na  

NP Horní nám. 5 
     T: 20.10.1998 
     O: Mgr. Vrbová 

bod 3    Vánoce 1998: 
16.6.1998  - realizovat akci “Vánoce 1998” dle důvodové zprávy 
část H)       T: 22.9. 1998 
      O: ved. odboru VVI a komise  CR 
 
bod 24  Vybudování tartanové dráhy na stadionu TJ Lokomotiva Olomouc: 
16.6.1998 -připravit návrh smlouvy na spolufinancování výstavby umělého povrchu  

atletické dráhy na stadionu Lokomotivy Olomouc 
     T: 22.9. 1998 
     O: Ing. Losert 

 
bod 33   Loutkové divadlo Kašpárkova říše: 
16.6.1998 RMO schválila další postup dle varianty a)  a uložila : 
              navrhnout RMO řešení pro ostatní soubory dle důvodové zprávy 

       T: 22.9.1998 
                             O: kulturní komise 
 
bod 2 B)  Havarijní informační systém: 
30.6.1998 -zajistit přípravu Havarijního plánu města Olomouce 
       T: 22.9.1998 

O: RNDr. Kosatík  
          
bod 29  Pronájem areálu Letního kina: 
30.6.1998 -předložit podmínky nájemní smlouvy 
          T: 20.10.1998 
          O: Mgr. Vláčilová 
3. revokuje tato  svá usnesení : 
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bod 17)  MST a Olterm: 
část 2,3,:  - dopracovat  uvedené materiály a projednat je na zasedání představenstva 
11.8.1998 Oltermu, a.s. 

T: 27.8.1998  
O:členové RMO, kteří jsou současně členy 
představenstva Olterm, a.s 

       -předložit  uvedené materiály v konečné podobě do RMO 
T: 8.9.1998 
O: členové RMO, kteří jsou současně členy 
představenstva Olterm, a.s. 

 
bod 22)  Organizační záležitosti: (kontrolní odbor): 
část 3  -zajistit realizaci        
11.8.1998     T: 15.8.1998  

O:RNDr. Kosatík a Bc.Večeř 
Předložili: členové rady města 
 
Materiály z kontroly usnesení se samostatným návrhem na usnesení: 
 
A) Ocenění majetku TSO – KU ze dne 14.7.1998 bod č. 18 část 4b 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
Ing. Losertovi náměstkovi prim. a RNDr. Kosatíkovi, primátorovi města 
navrhnout rozpočtovou změnu dle důvodové zprávy 
 
Předložil: RNDr. I. Kosatík, primátor města 
 
B) Odstavná stání pro vozidla Taxi v prostoru přednádraží 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: RNDr. M. Studený, nám. primátora 
 
C) Umístění objektových předávacích stanic v objektech města - KU  bod č. 18  
z 11.8.1998  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
obsah důvodové zprávy 
 
2. souhlasí 
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s návrhem smlouvy Oltermu a.s. na umístění objektových předávacích stanic do objektů 
v majetku města a s jejich provozováním v rozsahu investic vyvolaných 2. etapou přechodu na 
horkovody a dle specifikace v důvodové zprávě 
 
3. ukládá 
Mgr. Vláčilové, nám. primátora smlouvu podepsat 
       T: 22.9.1998 
 
Předložil: Ing. M. Tesařík, nám. primátora 
D) Návrh ÚPn – řešení problémových okruhů a rozporů se stanovisky DOSS B3 Severní 
spoj – referát kultury OkÚ  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: RNDr. M. Studený, nám. primátora 
 
E) Smlouva o zřízení zástavního práva 
Prohlášení ručitele 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
a) se zastavením pozemků smlouvou o zřízení zástavního práva dle důvodové zprávy 
b) s prohlášením ručitele města Olomouce zajišťujícím závazek dlužníka DPMO, a.s. vůči 
ČSOB 

 
1. ukládá 
a) Ing. Losertovi, náměstku primátora předložit ZMO zástavu pozemků a prohlášení ručitele 

dle důvodové zprávy 
b) Ing. Losertovi, náměstku primátora po schválení ZMO  

– uzavřít s ČSOB smlouvu o zřízení zástavního práva,  
– podepsat prohlášení ručitele 

 
1. doporučuje 
ZMO schválit 
a) zastavení pozemků smlouvou o zřízení zástavního práva 
b) prohlášení ručitele zajišťujícího závazek dlužníka DPMO, a.s. vůči ČSOB 
 
Předložil: Ing. S. Losert, nám. primátora 
 
F) Seznam domů - KU bod 5a) ze dne 11.8.1998  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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Předložil: Ing. P. Horák, nám. primátora 
 
G) prověření stávajících nájemních smluv v objektu býv. MŠ Mošnerova 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložila: Mgr. M. Vláčilová, nám. primátora 
H) Urbanistická studie lokality Slavonín – sever 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
odboru koncepce a rozvoje  
zpracovat územně plánovací podklad návrh členění funkčního využití územní lokality 
Slavonín – sever a po projednání jej předložit RMO ke schválení 

T: 03/1999  
 
Předložil: Ing. P. Horák, nám. primátora 
 
CH) Zajišt ění veřejných WC a dalších reklamních prvků městského mobiliáře 
JCDecaux Praha 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 
Předložil: RNDr. M.Studený, nám. primátora 
 
I) Informace o aktivitách sprejerů a vyhledání vhodných ploch k uspokojení jejich 
poptávky 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 
Předložil: RNDr. M. Studený, nám. primátora 
 
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.  s c h v a l u j e  : 
 



 8 

 1) zveřejnění pronájmu NP Dolní nám. 22 předem určenému zájemci panu Jiřímu Hurbišovi  
dle  důvodové zprávy bod I. 1) 

 
   2)  zveřejnění pronájmu NP Terera 3 předem určenému zájemci panu Radomíru Vařekovi  

dle  důvodové zprávy bod I. 2) 
 
    3) úplatný pronájem  části pozemku parc.č.  480/6 ost.pl.  o výměře cca 26 m2 v k.ú. Nová     

Ulice paní   Věře Valentové dle důvodové zprávy bod II. A 1) 
 
    4) úplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo uložení inženýrských sítí na parc.č. 

(415/7),  (415/8) a (415/9) , vše v k.ú. Povel pro firmu GEMO, s.r.o. za  jednorázovou 
finanční náhradu ve výši 20.000,-Kč dle důvodové zprávy bod II. A 2)       

    5)  úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení inženýrských sítí na parc.č. 
602/1 a 532/1, vše ost.pl. , vše v k.ú. Svatý Kopeček pro SME, a.s. Ostrava za  
jednorázovou finanční náhradu ve výši 20.000,-Kč dle důvodové zprávy bod II. A 3) 

 
     6) úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení inženýrských sítí na    

pozemcích  parc.č.(135) v k.ú. Nedvězí, parc.č. (868/1), (2103/2),(1987/1), (1528) vše 
v k.ú. Holice , parc.č. 1196, 1127,  (116),  (1176),  (1165), (1162), (1047), (1094), 
(700), (697),  (696), vše v k.ú. Nemilany pro Severomoravský plynárenský inženýring, 
s.r.o. Ostrava za jednorázovou finanční náhradu ve výši 20.000,-Kč dle důvodové 
zprávy bod II. A 4) 

 
7) úplatný pronájem pozemku 29/2 zahrada o výměře 88 m2 v k.ú. Nemilany paní Emě     

Dubské   dle důvodové zprávy bod II. A 5) 
 

   8) úplatný pronájem části pozemku parc.č.  339 ost.pl. o výměře cca 16 m2 v k.ú. 
Nedvězí panu  Miroslavu Pikartovi dle důvodové zprávy bod II. A 6)                   

 
       9) úplatný pronájem  pozemku parc.č. 29/3 zahrada o výměře 87 m2 v k.ú. Nemilany  

paní  Mileně Kadlecové dle důvodové zprávy bod II. A 7)                       
 
     10) úplatný pronájem části pozemku parc.č. 6 ost.pl. o výměře cca 25 m2 v k.ú. Nová 

Ulice paní Mgr. Evě Sorbiové dle důvodové zprávy bod II. A 8) 
 
      11) úplatný pronájem  částí pozemků parc.č. 290/64 ost.pl. o výměře cca 1800 m2, parc.č.  

          800/5 ost.pl. o výměře 200 m2 a parc.č. 800/1 ost.pl o výměře 50 m2, vše v k.ú. Nová     
Ulice pro Fakultní nemocnici Olomouc a bezúplatné zřízení věcného břemene na 
parc.č. 1227 st.pl.  v k.ú. Nová Ulice pro Fakultní  nemocnici Olomouc dle důvodové 
zprávy bod II. A 10) 

 
     12) úplatný pronájem pozemku parc.č. 88/20 zahrada o výměře 293 m2 v k.ú. Povel panu  
           Jiřímu Sloukovi dle důvodové zprávy bod II. A 11) 
 
     13) úplatný pronájem s následným odprodejem části pozemku parc.č. 581/1 ost.pl.  o 

výměře cca  36 m2 v k.ú. Slavonín panu Pavlu Dostalíkovi dle důvodové zprávy bod 
II. A 12)  
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   14) úplatný pronájem pozemku parc.č.  1041 role o výměře 2601 m2 v k.ú. Nemilany panu 
Josefu  Zmeškalovi dle důvodové zprávy bod II. A 13) 

 
     15) úplatný pronájem  pozemku parc.č.  150/1 zahrada o výměře 718 m2 v k.ú.  Nedvězí 

panu   Eduardu Pešulovi dle důvodové zprávy bod II. A 14) 
 
      16) úplatný pronájem části pozemku parc.č. 124/1 ost.pl. o výměře cca 9 m2 v k.ú.  

Olomouc –  město paní Haně Müllerové dle důvodové zprávy bod II.A 15)                 
 
      17) převedení nájemní smlouvy na část pozemku parc. č. 79/4 ost. pl.  o výměře 8 m2 a  

části pozemku parc. č. 105/50 ost. pl. o výměře 8 m2 ,vše v k.ú. Olomouc – město dle 
důvodové zprávy bod II.  A 16) 

 
       18)  uzavření dohody o dočasném užívání části pozemku parc.č. 22/2 ost.pl. 7000 m2 

v k.ú. Klášterní Hradisko s Autoškolou Novotný Pavel, IČO 41374266 a Autoškola 
Novotný Václav, IČO 13238841 dle důvodové zprávy bod II. A 17) 

 
       19) uzavření smlouvy o výpůjčce pozemků parc.č. 605 o výměře 344 m2, 896 o výměře  
             1333 m2 , vše st.pl. o parc.č. 449/8 ost.pl. o výměře 1354 m2 a zřízení věcného     

břemene obsahujícího právo uložení plynové přípojky na parc.č. 449/41 ost.pl. o 
výměře 1209 m2, vše v k.ú. Nová Ulice s firmou Ekotempo, s.r. o. dle důvodové 
zprávy bod II. A 18)   

 
     20) pronájem části pozemku parc. č. 380/130 v k.ú. Hejčín panu Tomáši Večeřovi dle  

důvodové zprávy bod II. B 20) 
 
       21) výběr nájemce obálkovou metodou na dar městu u NP Riegrova 24 dle důvodové   

zprávy bod II. B 1) 
                
      22) pronájem NP Masarykova č. 21 Hygii Olomouc dle důvodové zprávy bod II. B 2) 
              

    23) pronájem NP Masarykova  č. 19 občanskému sdružení SPOLU dle důvodové zprávy  
bod II. B 3)  

 
     24) pronájem NP Masarykova č. 19 Středisku SOS pro vzájemnou pomoc občanů dle   

důvodové zprávy  bod II. B 4) 
 
       25) pronájem NP Dolní nám. č. 38- II. patro Společnosti přátel vesnice a malého města 

dle důvodové zprávy bod II. B 5) 
 

     26) pronájem NP Dolní nám. č. 38 – III. patro OV Unii svobody dle důvodové zprávy 
bod II. B 6) 

   
       27) pronájem NP Sadové nám. 28 Janu Lachovi dle důvodové zprávy bod II. B 10)    
 

     28) pronájem NP Opletalova č. 1 Nadaci Českému fondu umění dle důvodové zprávy bod 
II.  B 11) 
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       29) s realizací stavebních prací v NP Horní nám. č.  21 dle důvodové zprávy bod II. B  
12)  

 
  30) pronájem NP ul. 8. května č. 3 PSP ČR dle důvodové zprávy bod II. B 14) 

 
       31) zrušení prostor Horní nám. Č. 21 – 14 m2 jako prostor nebytových dle důvodové 

zprávy bod II. B 15) 
 
       32) podnájem na část NP Školní č. 2 pro společnost ELZA CZ s.r.o. dle důvodové zprávy  

bod II. B 16) 
 

33) rozšíření NP Krapkova č. 30 pro pana Vladimíra Koutného dle důvodové zprávy bod 
II. B 17) 

 
       34) zrušení  prostor Skupova č. 11 jako prostor nebytových dle důvodové zprávy bod II. B 

18) 
 
       35) pronájem vitrin pro pana Karla Hájka KH REALITY, NERI LINE s. r. o. dle 

důvodové zprávy bod II. B 19) 
 
       36) podnájem v NP Charkovská č. 4 pro paní Lenku Bittnerovou dle důvodové zprávy 

bod II. B 21)  
 
       37) rozšíření subjektu na straně nájemce v NP Bořivojova č. 2 dle důvodové zprávy bod 

II. B 22) 
 
       38) realizaci stavebních úprav v NP Masarykova č. 19 a prodloužení provizória dle 

důvodové zprávy bod II. B 23) 
            
2) b e r e   n a  v ě d o m í : 

1) převedení nájemní smlouvy na část pozemku parc. č. 358 st.pl. v k.ú. Olomouc –
město dle důvodové    zprávy bod II. A 19) 

 
2) smlouvu o prodeji části podniku u NP Horní nám. č. 18 – prodejna obuvi – 101 m2, 

Riegrova č. 23 –  prodejna obuvi – 63 m2,  Pekařská č. 11 – prodejna obuvi – 85 m2 dle 
důvodové zprávy bod II. B 8)  

 
     3) smlouvu o prodeji podniku u NP Hanušova č. 2 dle důvodové zprávy bod II. B 20) 
 
3) r e v o k u j e : 
 

   1) část svého usnesení ze dne 11. 8. 1998 č. spis. seznamu  4 II. B) 7 ve věci   nevyhovění  
žádosti o   souhlas  s realizací  stavební úprav a   s o u h l a s í  s realizací výše 
uvedených oprav a dalších   prací v NP Horní nám. č. 1 dle důvodové zprávy bod II. B 
13)  

 
2) část svého usnesení ze dne 18.11. 1997 III. 9) ve věci výše kupní  ceny při odprodeji  

pozemku parc. č. 140/2 v k.ú. Svatý Kopeček manželům Javůrkovým a doporučuje 
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zastupitelstvu města schválit kupní cenu ve výši 23.300,- Kč dle důvodové zprávy bod 
IV. 9) 

 
3) část usnesení rady města ze dne 11.8. 1998 č. spis. seznamu 4 bod II. A 7) ve věci  

pronájmu části pozemku parc. č.  633 v k.ú. Nemilany   dle důvodové zprávy bod IV.5) 
 
4) n e v y h o v u j e :  

1) žádosti ČSSD o souhlas s podnájmem v NP 8. května č. 3 a schvaluje uzavření 
nájemní smlouvy  dle důvodové zprávy bod II. B 14)  

       
2)  žádosti Centra Léčebné rehabilitace o revokaci části usnesení rady města ze dne 

11.8.1998 č.spis.  seznamu 4 bod II. B 17) a trvá na původním usnesení tj. odstoupit od 
nájemní smlouvy ke dni 30.9.1998  zveřejnit NP U ambulatoria č.5 za účelem 
provozování zdravotnického zařízení dle důvodové zprávy bod IV. 1) a ukládá 
majetkoprávnímu odboru předložit zdravotní komisi k projednání záměr odprodat 
předmětný objekt  
 

3)  žádosti paní Vychodilové o revokaci části usnesení rady města ze dne 21.4.1998 č. spis. 
seznamu 4 bod II. B 8) a části usnesení rady města ze dne 30.6.1998 č. spis. seznamu 4 
bod IV. 5) ve věci výpovědi z nájmu z NP Tomkova č. 41 a  trvá na svých předchozích 
usneseních dle důvodové zprávy bod IV. 4) 

 
4)  žádosti paní Pavelkové o revokaci části usnesení rady města ze dne 2.6.1998 č. spis. 

seznamu 4 bod II. A 12)  ve věci úplatného pronájmu s následným odprodejem  části 
pozemku parc. č. 805/6 ost.pl. o výměře cca 10 m2 v k.ú. Hodolany panu Štěrbovi dle 
důvodové zprávy bod IV. 12)   

 
5) žádosti manželů Krausových a Divokových o revokaci části usnesení rady měst ze dne 

10.3.1998 č. spis. seznamu 4 bod II. A 9) ve věci úplatného pronájmu části pozemku 
parc. č.  1975 ost.pl. v k.ú. Chválkovice dle důvodové zprávy bod IV. 13)  

 
6) žádosti pana Ilji Běhala o uzavření dodatku k nájemní smlouvě na pozemek parc. č. 

841/37 v k.ú. Hodolany dle důvodové zprávy bod IV. 16) 
 
    7) žádosti Hnutí DUHA – Přátelé Země Česká republika o pronájem NP Dolní nám. 38 – 

III. patro  dle důvodové zprávy bod II.B 7) 
 
5) d o p o r u č u j e  zastupitelstvu města schválit: 

  1) převedení smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc.č. 2 st. pl. o výměře 
700 m2 a část pozemku parc. č.  579 ost.  pl. o výměře 146 m2, vše v k.ú. Neředín 
z manželů Vykoukalových na syna Jiřího  Vykoukala dle důvodové zprávy bod III. 1) 

 
2) odprodej objektu č.p. 126 s pozemky parc..č 1012 st.pl. o výměře 766 m2, parc.č. 1011  

zahrada o výměře 521 m2, parc.č. 1013 zahrada o výměře 654 m2 a parc.č. 1014/1 role 
o  výměře 1296 m2, vše v k.ú. Grygov formou obálkové metody dle důvodové zprávy 
bod III. 3) 

    3) bezúplatný převod pozemků parc.č. (324/26) o výměře 2317 m2, parc.č. (302) o výměře  
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        7907 m2, parc.č. (303) o výměře 14014 m2, parc.č. (304) o výměře 7940 m2, parc.č. 
(306)   o výměře 8988 m2 a parc.č. (539/8) o výměře 604 m2, vše v k.ú. Neředín 
z majetku ČR –  Ministerstva obrany ČR do vlastnictví Města Olomouce dle důvodové 
zprávy bod III. 4) 

 
  4) odprodej části pozemku parc. č. 116/60 ost.pl. díl”a” o výměře 12 m2 v k.ú. Olomouc – 

město panu     Hlochovi za kupní cenu ve výši 800,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod 
III. 7) 

 
     5)  bezúplatný převod pozemku parc.č. 125/18 ost.pl. o výměře 73 m2 v k.ú. Olomouc –           
          město z majetku DS Holding, a.s. do vlastnictví Města Olomouce dle důvodové zprávy 

bod III. 10) 
 

   6) odprodej  pozemku parc.č.451/1 ost.pl. o výměře 1929 m2 v k.ú. Povel panu  
Antonínovi Pernicovi za kupní cenu ve výši 1.240,-Kč/m2 dle důvodové zprávy bod III. 
12) 

                       
     7) odprodej pozemku parc. č. 244 zahrada o výměře 143 m2 v k.ú. Týneček panu Adolfu 

Sklenovskému   za kupní cenu ve výši 10,-Kč dle důvodové zprávy bod III. 14) 
 
    8) odprodej pozemků parc.č. 1247/2 lesní pozemek, 1247/3 ost.pl. a 1247/4 louka o celkové  

výměře 13 839 m2, vše v k.ú. Hynkov panu Jiřímu Čelouchovi za kupní cenu ve výši 
174.923,-Kč dle  důvodové zprávy bod III. 15) 

 
   9)  zavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc.č. 287 ost.pl. o výměře 

cca 80 m2 v k.ú. Lazce dle důvodové zprávy bod III. 16) 
 

10) uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemky parc. č. 85/1 a 85/2, vše role o 
celkové výměře 510 m2 vše v k.ú. Nemilany s manžely Vladimírem a Irenou 
Šimunkinovými dle důvodové zprávy bod III. 17)   

 
   11) směnu pozemků parc.č. 104/2, 104/3 , vše st.pl. o celkové výměře 145 m2, vše v k.ú.   

Černovír ve vlastnictví pana Kunstota za část pozemku parc.č. 723/1 role o výměře cca 
570 m2 v k.ú. Hodolany ve vlastnictví Města Olomouce dle důvodové zprávy bod III. 
18) 

 
   12) uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 487/53 v k.ú. 

Neředín s ing. Petrem Zbožínkem a Mgr. Marcelou Stožkovou dle důvodové zprávy bod 
III. 19) 

 
   13) odprodej pozemku parc. č. 29/5 zahrada o výměře 88 m2 v k.ú. Nemilany panu Otakaru 

Cieleckému dle důvodové zprávy bod III. 20) 
 
   14) odprodej pozemku parc. č. 53/49 zahrada o výměře 7 m2 a parc. č. 53/50 zahrada o 

výměře 2 m2, vše v k.ú. Neředín manželům Josefu a Emě Daníčkovým dle důvodové 
zprávy bod III. 21) 
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   15) odprodej pozemku parc. č. 105/58 ost. pl. o výměře 511 m2 v k.ú. Olomouc-město 
manželům Ivaně a Janu Travěncovým a manželům Jiřímu a Janě Machalovým dle 
důvodové zprávy bod III. 22) 

 
   16) odprodej pozemku parc. č. 1101 st.pl. o výměře 32 m2 v k.ú. Droždín manželům Heleně 

a Miroslavu Holčíkovým dle důvodové zprávy bod III. 23) 
 
   17) směnu pozemku parc. č. 858/11 ost.pl. o výměře 248 m2 v k.ú. Hodolany ve vlastnictví 

Města Olomouce za pozemek parc. č. 428/3 ost.pl. o výměře 329 m2 v k.ú. Hodolany ve 
vlastnictví firmy TESCO s.r.o. dle důvodové zprávy bod III. 24) 

 
    18) odprodej části pozemku parc. č. 757/1 ost. pl. díl”a” o výměře 48 m2 v k.ú. Černovír 

panu Vojtěchu Mičelovi a paní Mgr. Leoně Vysloužilové dle důvodové zprávy bod III. 
25) 

 
    19) odprodej části pozemku parc. č. 19/1 zahrada o výměře 339 m2 v k.ú. Bělidla panu 

Vaculovi dle důvodové zprávy bod III. 26) 
 
    20) smlouvu o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 19/1 zahrada o výměře 153 

m2 a parc. č. 240 ost.pl. o výměře 595 m2,  vše v k.ú. Bělidla, kdy výběr budoucího 
kupujícího proběhne formou obálkové metody na dar městu dle důvodové zprávy bod 
III. 26) 

 
    21) smlouvu o budoucí kupní smlouvě na  pozemek parc. č. 150/22 role o výměře 967 m2 

v k.ú. Nedvězí, kdy výběr budoucího kupujícího proběhne formou obálkové metody na 
dar městu dle důvodové zprávy bod III. 27) 

 
  22) smlouvu o budoucí kupní smlouvě na pozemek parc. č. 533 zahrada o výměře 735 m2 

v k.ú. Nemilany s manžely Karlem a Evou Kolaříkovými dle důvodové zpráv bod III. 
28) 

 
    23) prodej objektu č. 19 v areálu bývalého letiště Neředín spol. AXAMY s.r.o. za kupní 

cenu ve výši 70 000,-Kč dle důvodové zprávy bod II. B 9) 
 
    24) odprodej pozemku parc.č. 24/3zahrada o výměře 99 m2 v k.ú. Olomouc –     město  p. 

Teichmanovi dle důvodové zprávy bod III. 5) 
  
6) d o p o r u č u j e   zastupitelstvu města nevyhovět žádosti: 

1) Okresního ředitelství Policie ČR o bezúplatný převod objektu  Husova č. 4 dle 
důvodové zprávy bod III. 2) a ukládá Mgr. Vláčilové jednat o podmínkách  
případného odprodeje 

        
       2) paní Heleny Navrátilové o výkup pozemku parc.č. 388/30 role o výměře cca 300 m2 

v k.ú. Hodolany do vlastnictví Města Olomouce dle důvodové zprávy bod  III. 6) 
     

   3) manželů Tomandlových o odprodej části pozemku parc. č. 2/1 ost.pl. o výměře cca 105 
m2 v k.ú. Neředín dle důvodové zprávy bod III. 8) 
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   4) pana Františka Očenáška o odprodej části pozemku parc.č. 661 st.pl. o výměře cca 35 
m2 v k.ú. Nová Ulice dle důvodové zprávy bod III. 9) 

 
   5) pana Antonína Palánka o odprodej části pozemku parc. č. 661 ost.pl. o výměře cca 20 

m2 v k.ú. Chomoutov dle důvodové zprávy bod III. 11) 
 

        6)  firmy GORGONY, s.r.o. o  odprodej pozemku parc.č. 451/1 ost.pl. o výměře 1929 m2 
v k.ú. Povel  dle důvodové zprávy bod III. 12) 

 
  7)  pana Radka Látala o odprodej pozemku parc.č.  460/9 ost.pl. o výměře 1053 m2 v k.ú. 

Povel a pana Václava Hánečka o odprodej parc.č. 460/11 ost.pl. o výměře 1273 m2  
v k.ú. Povel dle důvodové zprávy bod III. 13) 

  
8)  pana Vašíčka o odprodej pozemků parc. č. 104/2, 104/3 vše st.pl. o celkové výměře 

145 m2 v k.ú.Černovír dle důvodové zprávy bod III. 18) 
 

     9) SBD Sigma Olomouc o revokaci části usnesení rady města ze dne 24.3. 1998 č. spis. 
seznamu 4 bod III. 6) ve věci odprodeje pozemku parc. č. 75/140 ost.pl. v k.ú. 
Olomouc-město dle důvodové zprávy bod IV. 7)  

 
    10) o revokaci části svého usnesení ze dne 2.7.1998 bod 76 ve věci uzavření smlouvy o 

budoucí směnné smlouvy na pozemek parc. č. 111/13 v k.ú. Hejčín ve vlastnictví paní 
Filípkové za části pozemku parc. č. 24/1 a parc.č.(25) díl “f” a parc. č. 72/6 v k.ú. 
Pavlovičky ve vlastnictví Města Olomouce a schválit uzavření směnné smlouvy dle 
důvodové zprávy bod IV. 6 

 
7)  doporučuje zastupitelstvu města schválit splátkový kalendář na úhradu kupní ceny ve výši 

25.272.700,-Kč při odprodeji objektu č.p. 1067 včetně pozemků parc. č. 1302 st.pl. a 414 
ost.pl. vše v k.ú. Olomouc-město Poliklinice Olomouc s.r.o.  s tím, že kupní cena bude 
povýšena o běžný úrok dle důvodové zprávy bod IV. 2)   

 
8) doporučuje zastupitelstvu města r e v o k o v a t: 

1) část svého usnesení ze dne 2.7.1998 č. spis. seznamu 4 bod 5 ve věci změny subjektu 
na straně kupujícího pozemek parc. č. 1613 v k.ú. Holice a změnu kupní ceny dle 
důvodové zprávy  bod IV. 10) 

 
2) část svého usnesení ze dne 26.9.1996 č. spis. seznamu 4 bod 15 ve věci výše kupní 

ceny při odprodeji pozemku parc. č. 136/56, 57, 59-66 ost.pl. v k.ú. Neředín majitelům 
RD při ulici J. Cimrmanna a doporučuje zastupitelstvu města schválit novou kupní cenu 
ve výši 100,-Kč/m2 dle důvodové zprávy bod  IV. 14) 

   
9)  ukládá majetkoprávní komisi 

předložit RMO  návrh pravidel na odprodej pozemku “zázemí domů” dle důvodové 
zprávy bod IV. 8) 

 
10) doporučuje zastupitelstvu města doplnit své usnesení ze dne 3.7. 1997 č. spis. seznamu 4 

bod C o dlaší předmět prodeje tj. pozemek parc. č. 164 zahrada o výměře 61 m2 v k.ú. 
Pavlovičky ing. Josefu Opletalovi dle důvodové zprávy bod IV. 11) 
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11) bere na vědomí a schvaluje úplný a správný návrh na usnesení ve věci odprodeje části 
pozemku parc. č. 710/2 ost.pl. v k.ú. Hodolany firmě C1 Linie a.s. Litvínov dle důvodové 
zprávy bod IV 15  tj. :  

 
a) Rada města doporučuje zastupitelstvu města revokovat část svého usnesení ze dne 18. 

12. 1997, čís.spis.seznamu 4, bod 16) ve věci snížení předmětu odprodeje a kupní ceny 
za  odprodej části pozemku parc.č. 710/2  ost.pl. (původní parcela) o výměře 9400 m2 
v k.ú.  Hodolany ve výši 11,691.115,-Kč, tj. 1.510,-Kč/m2 firmě C1 Linie, a.s. a 
schválit  snížení předmětu prodeje části pozemku parc.č. 710/2 na 8266 m2 (dle 
zpracovaného  geometrického plánu) a novou kupní cenu ve výši 8,978.020,-Kč + daň 
z převodu   nemovitostí ve výši 65.184,-Kč. Rada města doporučuje zastupitelstvu 
města odprodat část  pozemku parc.č. 180/1 st.pl. o výměře 27 m2 za kupní cenu ve 
výši 13.770,-Kč , tj. 510,-  Kč/m2. 

 
        b) Rada města schvaluje bezúplatné zřízení věcného břemene na pozemku parc.č. 710/10  

ost.pl.  obsahujícího právo průchodu a průjezdu přes pozemek parc.č. 710/19 ost.pl., 
jež bude ve vlastnictví firmy C1 Linie, a.s. a bezúplatné zřízení věcného břemene 
obsahujícího  právo uložení inženýrských sítí přes pozemky parc.č. 710/13 ost.pl., 
180/1 ost.pl., 842 ost.pl.,  841/29 ost.pl. a 710/2 ost.pl. pro firmu C1 Linii, a.s. 

 
Předložila: Mgr. M. Vláčilová, nám. primátora 
 
 
 
4 a) Březinova 5, Olomouc – nájemní vztahy 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s řešením dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
Ing. Zelenkovi, řed. SDF MO, vypovědět Centrum sociální pomoci 
 
Předložila: Mgr. M. Vláčilová, nám. primátora 
 
4b)  Moravská pohřební společnost, s.r.o.- žádost o ručení úvěru  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. nesouhlasí 
s ručením úvěru 
 
3. ukládá 
vedoucímu odboru investic  
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prověřit  celkovou výši potřebných investic 
       T: 22.9.1998 
 
Předložila: Mgr. M. Vláčilová, nám. primátora 
 
4c) Uzavření nájemní smlouvy se Správou lesů města Olomouce na vybrané zemědělské 
pozemky v majetku města 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
ved. majetkoprávního odboru  
- neobnovit stávající nájemní smlouvy dle důvodové zprávy,  
- připravit nájemní smlouvu se SLMO dle důvodové zprávy 
 
1. souhlasí 
s uzavřením nájemní smlouvy se SLMO na vybrané zemědělské pozemky v majetku města za 
nájemné dle důvodové zprávy 
 
2. ukládá 
Mgr. M. Vláčilové, nám. primátora podepsat nájemní smlouvu se SLMO 
 
Předložila: Mgr. M. Vláčilová, nám. primátora 
4d) Bývalá MŠ Jílová, SISŠ Hodolanská č. 4 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. revokuje 
část svého usnesení ze dne 2.6.1998, čís. spis. seznamu 4, bod II. B) 3) ve věci úplatného 
pronájmu bývalé MŠ Jílová Speciální MŠ, ZŠ a speciálně pedagogickému centru pro děti a 
žáky s vadami řeči 
 
3. souhlasí 
s uzavřením smluv o výpůjčce na objekty bývalá MŠ Jílová a SISŠ Hodolanská č. 4 dle 
důvodové zprávy 
 
4. ukládá 
Mgr. M. Vláčilové, nám. primátora 
podepsat předmětné smlouvy 
 
Předložila: Mgr. M. Vláčilová, nám. primátora 
 
4 e) Horní lán – 2. etapa 
Rada města Olomouce po projednání: 
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1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
se zveřejněním záměru města Olomouce směny pozemků za infrastrukturu dle důvodové 
zprávy 
 
3. ukládá 
ved. majetkoprávního odboru  realizovat přijaté usnesení  
       T: ihned 
 
Předložila: Mgr. M. Vláčilová, nám. primátora 
 
4f) Realizace výstavby DPS 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
realizaci etapy B výstavby DPS Povel 
 
3. ukládá 
řediteli SDF  
zajistit realizaci výstavby etapy B DPS 

TK: 1x za čtvrtletí  
4. ukládá 
Ing. Losertovi nám. primátora  zahrnout do návrhu rozpočtu na rok 1999 částku 20 mil. Kč na 
realizaci etapy B DPS         T: 6.10.1998 
 
Předložil: Ing. P. Horák, nám. primátora 
 
5) Majetkoprávní záležitosti – prodej domů 
Rada města Olomouce po projednání:  
 
1. doporučuje  Zastupitelstvu města Olomouce  
a a)  prodej domů po jednotkách dle důvod. zprávy bod 1 a –x,  z 
      b) prodej domu Sokolská 10 jednomu nájemníkovi dle důvodové zprávy bod 1 y 
 
1. doporučuje 
Zastupitelstvu města Olomouce prodej domů Polská 44, 46 po jednotkách, vypovědět nájemce 
2 garáží a odprodat formou dražby mezi nájemníky, 1 garáž odprodat pí. Šmakalové dle 
důvodové zprávy bod 2 
 
2. doporučuje 
Zastupitelstvu města Olomouce prodej domu Polská 48 po jednotkách, doporučuje odprodat 
garáž stávajícímu nájemníkovi p. Grónskému dle důvodové zprávy bod 3 
 
3. doporučuje 
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Zastupitelstvu města Olomouce prodej domu Havlíčkova 13 po jednotkách, schvaluje postup 
projednávání snížení kupní ceny za NP dle důvodové zprávy bod 4 
 
4. doporučuje  Zastupitelstvu města Olomouce : 
a) prodej domu Rooseveltova 111 po jednotkách  
b) nevyhovět  žádosti pí Navrátilové o snížení kupní ceny nevyhovět dle důvodové zprávy 

bod 5 
 
1. doporučuje 
Zastupitelstvu města Olomouce prodej domu Rooseveltova 45 po jednotkách, garáž odprodat 
formou dražby mezi nájemníky a NP (pošta) odprodat nájemníkům do podílového 
spoluvlastnictví se závazkem úplatného pronájmu na dobu 3 let dle důvodové zprávy bod 6 
 
2. doporučuje  
Zastupitelstvu města Olomouce odprodat dům Rooseveltova 36 po jednotkách, ukládá SDF 
MO po prošetření uzavřít nájemní smlouvu s p. Síčem dle důvodové zprávy bod 7 
 
3. doporučuje 
Zastupitelstvu města Olomouce odprodat dům Kollárovo nám. 8 po jednotkách, ukládá SDF 
MO provést přerozdělení sklepů a zajistit vyklizení prádelny tak, aby mohla být odprodána 
jako společná část domu dle důvodové zprávy bod 8 
 
4. doporučuje 
Zastupitelstvu města Olomouce odprodat dům Dolní nám. 26 formou veřejné soutěže dle 
důvodové zprávy bod 9 
 
 
 
5. doporučuje 
Zastupitelstvu města Olomouce odprodat dům Hrnčířská 38,38a,40 formou veřejné soutěže 
dle důvodové zprávy bod 10 
 
6. doporučuje 
Zastupitelstvu města Olomouce odprodat dům 8. května 25 pí Iloně Brómové za kupní cenu 
domu odhad x 1,5 + náklady za demolici dvorního traktu a pozemek x 0,5 dle důvodové 
zprávy bod 11 
 
7. doporučuje 
 Zastupitelstvu města Olomouce odprodat dům tř. 1. máje 42 po jednotkách a nedoporučuje 
Zastupitelstvu města Olomouce vyhovět žádosti nájemníků o snížení kupní ceny dle důvodové 
zprávy bod 12 
 
8. doporučuje 
Zastupitelstvu města Olomouce 

a/ odprodej pozemku parcela č. 607/25 v k.ú.Hodolany – zahrada za kupní cenu ve výši 
Kč 369.360,. vlastníkům domu Hálkova 23 
b/ odprodej pozemku parcela č. 372 v k.ú. Nová Ulice  za kupní cenu ve výši Kč 
928.382,-, vlastníkům domu tř. Svornosti 23 a nedoporučuje ZMO  žádosti o slevu 
vyhovět 
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c/ odprodej pozemku parcela č. 517 k.ú. Olomouc – město, za kupní cenu ve výši Kč 
204.217,- vlastníkům domu Blažejské nám. 17 
dle důvodové zprávy bod 13 a,b,c 
 

9. vyhovuje 
 žádosti manželům Svrčkovým dle důvodové zprávy bod 14 
 
10. schvaluje 
 postup při řešení věcného břemene práva průchodu dle důvodové zprávy bod 15 
 
11. doporučuje Zastupitelstvu města Olomouce 
schválit odprodej domů, které nebyly zařazeny do seznamu dům určených k prodeji dle 
důvodové zprávy bod 16 
 
12. doporučuje 
 Zastupitelstvu města Olomouce odprodat pozemek parcela č. 39/11 k.ú. Pavlovičky 
manželům Oravcovým za kupní cenu odhad x koeficient 0,2 dle důvodové zprávy bod 17 
 
13. doporučuje 
 Zastupitelstvu města Olomouce nevyhovět žádosti pí Kaňové, Zeyerova 22 ve věci prodeje 1 
nájemníkovi dle důvodové zprávy bod 18 
 
14. ukládá  
SDF MO převést druhou polovinu kupní ceny pí  D. Novotné, bytem Heyrovského 6 a J. 
Adamce, kpt. Jaroše 7 na společné konto oprav dle důvodové zprávy bod 19 
 
 
 
15. doporučuje 
Zastupitelstvu města Olomouce odprodat byt manželům Kundrumovým, Sokolská 27 za kupní 
cenu Kč 111.750,- a pozemek Kč 34.526,- a schvaluje stejný postup při prodeji pí 
Šumberové, bytem Březinova 5 dle důvodové zprávy bod 20 
 
16. schvaluje 
uznání splátek dle důvodové zprávy bod 21 a souhlasí s vydáním potvrzení /pro čerpání 
úvěru/ dle důvodové zprávy bod 21 
 
17. nevyhovuje 
žádosti nájemníků Dr. M. Horákové 11  a schvaluje postup při uznávání faktur dle důvodové 
zprávy bod 22 
 
18. nevyhovuje 
žádosti vlastníka bytu Ostružnická 12 p Přindiše dle důvodové zprávy bod 23 
 
19. doporučuje   Zastupitelstvu města Olomouce 
schválit odprodej domů dle důvodové zprávy bod 24 
 
20. schvaluje 
odprodej bytů dle vyhlášky č. 13/97 dle důvodové zprávy bod 25 
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21. doporučuje 
Zastupitelstvu města Olomouce revokovat část svého usnesení ze dne 2. 7. 1998 ve věci 
záměru odprodeje domu Dolní nám. 19, 49/ 50, 34 formou veřejné dražby a  postupovat dle 
vyhlášky č. 13/1997 ( tzn. obeslat nájemníky) dle důvodové zprávy bod 26 
 
22. nevyhovuje 
žádosti pí. Lukešové dle důvodové zprávy bod 27 
 
23. doporučuje 
 Zastupitelstvu města Olomouce revokovat část svého usnesení ze dne 2. 7- 1998 bod C4 a 
schválit odprodej kotelny vlastníkům domu Jungmannova 16 za částku Kč 30.182,- dle 
důvodové zprávy bod 28 
 
24. nevyhovuje  
žádosti vlastníků domů /obecně/ o uznání faktur za revize elektro, plyn, výtah dle důvodové 
zprávy bod 29 
 
25. nevyhovuje 
žádosti pí. Dombiové, Jílová 4 a doporučuje Zastupitelstvu města Olomouce odprodat byt pí. 
Dombiové za odhadní cenu ve výši Kč 276.750,- dle důvodové zprávy bod 30 
 
26. nevyhovuje 
žádosti pí Staníčkové, Litovelská 22 dle důvodové zprávy bod 31 
 
27. nevyhovuje 
žádosti vlastníkům domu Hanáckého Pluku 13 dle důvodové zprávy bod 32 
 
 
28. vyhovuje 
žádosti nájemníkům domu Na Vozovce 22, 22a dle důvodové zprávy bod 33 
 
29. schvaluje 
uznání splátek bod 34a důvodové zprávy a neschvaluje uznání splátky bod 34b dle důvodové 
zprávy bod 34a,b 
 
30. schvaluje 
 žádosti o odklad splátky dle důvodové zprávy bod 35 
 
31. schvaluje 
 odklad úhrady první poloviny kupní ceny o dva měsíce dle důvodové zprávy bod 36 a – d 
 
32. nevyhovuje  
žádosti manželům Příhodovým, Slovenská 3 dle důvodové zprávy bod 37 
 
33. nevyhovuje 
 žádosti pí. Vařekové, Mozartova 33 dle důvodové zprávy bod 38 
 
34. vyhovuje 
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 žádosti nájemníkům domu Wolkerova 34 dle důvodové zprávy bod 39 
 
35. vyhovuje 
 žádosti p. Kudělky, Polívkova 10 dle důvodové zprávy bod 40 
 
36. vyhovuje 
 žádosti p. Božka, Husova 7 dle důvodové zprávy bod 41 
 
37. nedoporučuje 
 Zastupitelstvu města Olomouce vyhovět žádosti pí. Nevrlé ve věci snížení kupní ceny za NP 
dle důvodové zprávy bod 42 
 
38. schvaluje 
 postup při řešení žádosti p. Mgr. Daniela, Dolní nám. 34 dle důvodové zprávy bod 43 
 
39. schvaluje  
postup při odprodeji spoluvlastnického podílu domu 8. Května 9 a trvá  na doložení vyjádření, 
že spoluvlastník nemá žádné pohledávky vůči městu dle důvodové zprávy bod 44 
 
40. vyhovuje 
 žádosti pí. Hasilové, Norská 23, 25 dle důvodové zprávy bod 45 
 
41. nevyhovuje 
 žádosti budoucích vlastníků Polská 9 dle důvodové zprávy bod 46 
 
42. doporučuje 
 Zastupitelstvu města Olomouce schválit dům B. Němcové 1, 3 po jednotkách a nevyhovět 
žádosti o rozdělení domu dle důvodové zprávy bod 47 
 
 
43. schvaluje 
uznání faktury p. Macháčkovi z druhé poloviny kupní ceny dle důvodové zprávy bod 48 
 
44. ukládá 
Ing. Horákovi, nám. primátora předložit návrh ke schválení těchto domů na nejbližším 
zasedání Zastupitelstva města Olomouce 
 
45. ukládá  
vedoucí majetkoprávního odboru realizovat přijatá usnesení po projednání   
 
Předložil: Ing. P. Horák, nám. primátora 
 
5a) Majetkoprávní záležitosti – prodej domů - dodatek 
Rada města Olomouce po projednání:  
 
ukládá nám. primátora Ing. Horákovi  
uzavřít smlouvy o výkonu správy dle důvodové zprávy bod 2 
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Předložil: Ing. P. Horák, nám. primátora 
 
 
5 b) Změna vyhlášky č. 13/1997 o převodu některých nemovitostí z majetku Města 
Olomouce 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
Ing. Horákovi, nám. primátora požádat člena ZMO Mgr. Petra Konečného o zpracování 
návrhu novely vyhlášky č. 13/1997 
 
Předložil: Ing. P. Horák, nám. primátora a členové RMO 
 
 
6)  Rozpočtové změny 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu týkající se rozpočtových změn roku 1998 
 
2. souhlasí 
s upravenými rozpočtovými změnami 
 
3.  ukládá 
Ing. Losertovi, nám. primátora předložit ZMO uvedené rozpočtové změny ke schválení 
 
4.  doporučuje 
ZMO schválit rozpočtové změny dle upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Ing. S. Losert, nám. primátora 
 
7)  Vývoj rozpočtu – plnění příjmů a čerpání výdajů za období 1 – 7/1998  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí  
předloženou důvodovou zprávu týkající se vývoje rozpočtu za období 1 – 7/1998  
 
2. ukládá 
Ing. S. Losertovi, nám. primátora 
předložit RMO plnění rozpočtu k 31.10.1998 
       T: listopad 1998 
Předložil: Ing. S. Losert, nám. primátora 
 
8)  Optická metropolitní síť 
Rada města Olomouce po projednání: 
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1. bere na vědomí 
informaci o záměru vytvoření optické metropolitní sítě ve městě Olomouci  
 
2. souhlasí 
s tím, že Město Olomouc může vystupovat jako garant městského a regionálního 
informačního systému na bázi optické metropolitní sítě v Olomouci s propojením na státní 
správu a záchranný systém 
 
3. souhlasí 
se záměrem vzniku právního subjektu (a.s.), - provozovatele optické metropolitní sítě 
s případnou účastí Města Olomouce jako akcionáře 
 
4. ukládá 
tajemníkovi ÚMO a odd. MIS  
sledovat vývoj tohoto záměru a zastupovat město při jednáních a v případě vzniku a.s. 
informovat RMO s podmínkami vstupu města do a.s. 

T: průběžně 
 
Předložil: Ing. S. Losert, nám. primátora 
 
9) Transformace TSO – financování 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí   předloženou důvodovou zprávu 
 
2. doporučuje 
ZMO schválit navržený způsob finančních vztahů mezi městem Olomoucí a TSO a.s. dle 
důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
ekonom. nám. Ing. Losertovi předložit návrh budoucích finančních vztahů mezi městem 
Olomoucí a TSO a.s. na ZMO  

T: 1.10.1998  
 
4. ukládá 
RNDr. Kosatíkovi, primátorovi a Ing. Losertovi, nám. primátora svolat jednání představenstva 
TSO 
 
Předložil: Ing. S. Losert, nám. primátora 
 
10 a)  Plnění investičních akcí 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
vedoucímu odboru investic předložit plnění investičních akcí k 31.10.1998 
      T: listopad 1998 
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Předložil: RNDr. M. Studený, nám. primátora 
 
 
10 b)  Zkrácení lhůt splatnosti – plátce město Olomouc 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. stanovuje 
lhůty splatnosti finančního plnění města Olomouc na dobu nejdéle  30 dnů 
 
2. ukládá  vedoucí ekonomického odboru realizovat přijaté usnesení 

T: ihned 
 

3. ukládá   tajemníkovi ÚMO  informovat všechny vedoucí odborů 
      T: ihned 

 
Předložili: členové RMO 
 
11) Světelné signalizační zabezpečení křižovatky Chválkovická – Železniční 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1.  bere na vědomí    
předloženou důvodovou zprávu 
 
 
2. schvaluje 
úhradu projektové dokumentace na vybudování SSZ křižovatky Chválkovická-Železniční ve 
výši 95 tis.Kč 
 
3. ukládá 
RNDr. Kosatíkovi, primátorovi města a Ing. Losertovi, nám. primátora navrhnout způsob 
finančního krytí 
 
Předložil: RNDr. I. Kosatík, primátor 
 
12) Vodovodní a kanalizační přípojky 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. revokuje 
své usnesení ohledně domovních přípojek vody a kanalizace ze dne 11.8.1998  
 
3. souhlasí 
s návrhem realizace domovních přípojek vody a kanalizace dle této důvodové zprávy 
 
Předložil: RNDr. I. Kosatík, primátor 
 



 25 

13)  Návrh na rozdělení finančních prostředků poskytnutých městu Olomouc 
Mezirezortní protidrogovou komisí na zabezpečení minimálního programu protidrogové 
politiky  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
návrh na rozdělení finančních prostředků poskytnutých městu Olomouc Mezirezortní 
protidrogovou komisí na zabezpečení minimálního programu protidrogové politiky ve smyslu 
důvodové zprávy 
 
3. pověřuje 
PaedDr. Miroslava Piláta, ved. soc.zdravotního odboru ÚMO podpisem smluv ve smyslu 
důvodové zprávy v termínu do 30.9.1998  
 
Předložil: Ing. M. Tesařík, nám. primátora 
 
 
14)  Vyhláška č. 15 / 1998  Města Olomouce o příspěvku na částečnou úhradu 
neinvestičních nákladů MŠ 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
se zněním vyhlášky č.  15/1998  
 
3. ukládá 
Ing. M. Tesaříkovi, nám. primátora předložit uvedenou vyhlášku ke schválení na nejbližším 
zasedání ZMO 

T: 1.10.1998  
 
4. doporučuje 
ZMO schválit vyhlášku č.  15/ 1998 
 
Předložil: Ing. M. Tesařík, nám. primátora 
 
15)  Spolupráce při organizování celostátního finále MISS POUPĚ 1999 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
Ing. Losertovi, náměstkovi primátora a ved. OVVI navrhnout konkrétní formu spolupráce a 
způsob finančního  krytí ze strany města 
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 T: 6.10.1998 
 
Předložil: Ing. S. Losert, nám. primátora 
 
16)  Projekt řízení a evidence majetku města a majetkových operací 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí   důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s jednotnou evidencí všech smluv uzavřených jménem města Olomouce 
 
3. ukládá 
řídící skupině “Projektu řízení a evidence majetku města a majetkových operací” předložit 
návrh zavedení jednotné evidence smluv 
     Z: Mgr. M. Vláčilová, Ing. S. Losert 
  T: k 20.10.1998  
4. schvaluje 
odbor investic jako jediného výkonného investora pro investiční akce zahajované po 1.1.1999 
a rozpočtované na útvary Úřadu města Olomouce a příspěvkové organizace zřízené městem 
 T: k 1.1. 1999  
 
5. ukládá 
odboru investic vést ústřední evidenci o investicích na veškerém vytvořeném majetku města a 
ukládá technickému odboru vést ústřední evidenci o veškerém užívaném (funkčním) majetku 
města 

Z: ved. odboru investic, ved. technického odboru 
T: k 1.1.1999  

6. ukládá 
řídící skupině “Projektu řízení majetku města a majetkových operací” předložit rozpracování 
postupů a nástrojů jednotné evidence dle bodu 4 a 5 

Z: Mgr. M. Vláčilová, Ing. S. Losert 
T: k 20.10.1998 

 
Předložila: Mgr. M. Vláčilová, nám. primátora, Ing. S. Losert, nám. primátora 
 
16a)  Dodatek – Směrnice č. 1 “Systém zpracování účetnictví”  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
a) ved. odboru investic a školství předkládat RMO návrh na provozovatele, resp. správce 

majetku města vzniklého vlastní stavební činností nejpozději dva měsíce před kolaudací 
 
b) ved. majetkoprávního odboru předkládat RMO návrh na provozovatele, resp. správce 

majetku města vzniklého nákupem, směnou, či restitucí současně s návrhem na nabytí do 
majetku města 
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T: průběžně 
 

c) ředitelům všech městských přísp. organizací a ředitelům městských a.s. předávat na ÚMO 
– Technický odbor, formulář č. 2 – “Majetkové evidence budov, domů a staveb” 
vzniklých vlastní investiční činností organizací do 15 dnů po kolaudaci 

 
Předložil: Bc. Večeř, tajemník ÚMO 
 
17)  Výsledek kontroly dalších povodňových výdajů u odboru školství a kultury 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
výsledek kontroly dalších povodňových výdajů u odboru školství a kultury 
 
2. ukládá 
RNDr. Kosatíkovi, primátorovi informovat ZMO 
       T: 1.10.1998 
 
Předložil: RNDr. I. Kosatík, primátor 
 
18)  Příspěvky do 5.000,-Kč z odboru 14 (školství a kultura) 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje   příspěvky dle upravené  důvodové zprávy 
 
2. ukládá 
PhDr. Haně Fantové, ved. OŠK, realizovat schválené příspěvky dle upravené důvodové 
zprávy 
 
Předložil: Ing. M. Tesařík, nám. primátora 
 
18 a)  Žádost o změnu užití poskytnutého finančního příspěvku 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí    
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
změnu užití poskytnutého finančního příspěvku 
 
3. ukládá 
Ing. M. Tesaříkovi, nám. primátora, zajistit realizaci usnesení RMO 
 
Předložil: Ing. M. Tesařík, nám. primátora 
 
18 b)  Využití finanční rezervy na kulturní akce 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
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důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s příspěvkem  dle důvodové zprávy 
 
3. doporučuje 
Zastupitelstvu města Olomouce schválit rozpočtovou změnu dle důvodové zprávy 
 
4. ukládá  ing. Losertovi, náměstkovi primátora předložit návrh na rozpočtovou změnu do 
Zastupitelstva města Olomouce   T: 1.10.1998 
 
Předložil: Ing. M. Tesařík, nám. primátora 
 
19)  Členský příspěvek United Games of Nations 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s poskytnutím finančního příspěvku o.s. UGN dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
Ing. Tesaříkovi, nám. primátora, uzavřít s o.s. UGN dohodu o poskytnutí příspěvku 

T: po schválení v ZMO 
 
Předložil: Ing. M. Tesařík, nám. primátora 
 
20)  Poskytnutí nájmu bytů v Domě s pečovatelskou službou v Olomouci 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí   důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
nájem bytů dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Ing. M. Tesařík, nám. primátora 
 
21)  Poskytnutí záruky města za úvěr SK Sigma Olomouc, a.s. 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
žádost SK Sigma Olomouc, a.s. včetně příloh 
 
2. ukládá 
a) majetkoprávnímu odboru připravit smlouvu o budoucí zástavní smlouvě mezi Městem 

Olomouc a SK Sigma Olomouc, a.s. ve smyslu bodu č. 8 Podmínek a tuto předat 
k posouzení advokátní kanceláři Ritter – Štastný 
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b) zástupcům SK Sigma Olomouc, a.s. předložit konkrétní návrh úvěrové smlouvy od 
vybraného peněžního ústavu 

T: 14.9.1998  
 
1. doporučuje 
Zastupitelstvu města Olomouce 
a) udělit výjimku SK Sigma Olomouc, a.s. z bodů č. 2,4,5 Podmínek pro ručení 

podnikatelům na půjčky, schválených v RMO 21.7.1992  
b) definovat bod č. 8 Podmínek dle důvodové zprávy 
c) schválit ručení rozpočtem Města Olomouce za úvěr SK Sigma Olomouc, a.s., ve výši 2,5 

mil.DEM 
 
1. ukládá 
Ing. Losertovi, nám. primátora 
předložit předsedům poslaneckých klubů kompletní materiál, týkající se záruky na úvěr SK 
Sigma Olomouc, a.s.  
 
Předložil: Ing. S. Losert, nám. primátora 
 
22)  Komise pro výstavbu mezinárodního letiště v Olomouci 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
informaci obsaženou v upravené důvodové zprávě 
 
2. ustavila 
komisi pro výstavbu mezinárodního letiště v Olomouci ve složení dle upravené důvodové 
zprávy 
 
3. ukládá 
této komisi předložit RMO návrh dalšího postupu a způsob řešení jednotlivých dílčích kroků 
vedoucích k reálné možnosti vybudovat v Olomouci nové letiště v souladu s návrhem nového 
územního plánu 

T: 20.10.1998  
 
Předložil: Ing. S. Losert, nám. primátora 
 
 
 
 
22 a)  Doplnění výběrové komise 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. jmenuje 
členy výběrové komise pro prodej pozemků “U tržnice” 
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KSČM – ing. Miroslav Marek 
SPR RSČ   – ing. Petr Konečný 
 
Předložila: Mgr. M. Vláčilová, nám. primátora 
 
22 b)  Komise RMO 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
jmenuje 
členem KMČ Nové Sady pana Radoslava Blumu, Velkomoravská 61 
 
Předložil: RNDr. Kosatík, primátor 
 
22 c) Změna v představenstvu DPMO, a.s. a v dopravní komisi RMO 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. souhlasí  
s odvoláním pana Miroslava Bureše z funkce člena představenstva DPMO a.s.  a 
ukládá   primátorovi města vydat rozhodnutí akcionáře 
 
2. odvolává  
pana Miroslava Bureše a z funkce předsedy dopravní komise RMO  
 
Předložil: RNDr. M. Studený, nám. primátora 
 
 
23)  Pohledávka vůči J. Kláskovi 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou  zprávu 
 
2. doporučuje 
variantu č. 1 důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
Ing. Losertovi, nám. primátora předložit variantu č. 1  Zastupitelstvu města Olomouce ke 
schválení 
        T: 1.10.1998 
 
Předložil: Ing. S. Losert, nám. primátora 
 
 
 
 
24)  Kronika 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
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důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
vedoucí OŠK zajistit vydání kroniky 

T: 10/1998 
 
Předložil: Ing. M. Tesařík, nám. primátora 
 
25)  Jmenování ředitele ZŠ Terera a ZŠ Zeyerova 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
se jmenováním PaedDr. Jaroslava Hály ředitelem ZŠ Olomouc, Terera  
a jmenováním Mgr. Aleny Mikové ředitelkou ZŠ Olomouc, Zeyerova 
 
3. ukládá 
OŠK informovat ŠÚ Olomouc o usnesení RMO 
        T: ihned 
 
Předložil: Ing. M. Tesařík, nám. primátora 
 
26)  Upřesnění programu 26. zasedání ZMO  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
schvaluje 
upravený program 26. zasedání ZMO, které se uskuteční ve čtvrtek dne 1.10.1998  
 
Předložil: RNDr. I. Kosatík, primátor 
 
27)  Příloha letištního řádu – dodatek 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
schvaluje 
dodatek přílohy letištního řádu 
 
Předložil: Ing. S. Losert, nám. primátora 
 
28)  Stratilova 6 – bytová náhrada 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
nám. primátora Ing. Horákovi odpovědět ve smyslu důvodové zprávy 
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Předložil: Ing. P. Horák, nám. primátora 
 
29)  Návrh škodní a likvidační komise na prominutí pohledávek a likvidaci majetku 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
návrh škodní a likvidační komise na prominutí pohledávek a likvidaci majetku dle důvodové 
zprávy bod 1 – 9 
 
2. doporučuje 
ZMO schválit prominutí pohledávek dle důvodové zprávy bod 1 – 5 
 
3. ukládá 
nám. primátora Ing. Losertovi, předložit ZMO návrh škodní a likvidační komise na jeho 
nejbližším zasedání 
        T: 1.10.1998 
Předložil: Ing. S. Losert, nám. primátora 
 
30)  CITY LIGHT – p řístřešky 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
ved. odboru vnějších vztahů p. Línkovi projednat se zástupci firmy euroAWK vyhotovení a 
instalaci map města a schémat sítě veřejné dopravy do CITY LIGHT vitrín a to včetně 
specifikace finanční náročnosti na vyhotovení tiskových podkladů 

T: 6.10.1998  
 
Předložila: Mgr. M. Vláčilová, nám. primátora 
 
31)  Návrh na řešení pro soubory působící ve Slovanském domě 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
vedoucí odboru školství a kultury PhDr. Haně Fantové projednat možnost působení kulturních 
aktivit dle důvodové zprávy 
       T: 20.10.1998 
Předložil: Ing. M. Tesařík, nám. primátora 
 
 
 
32)  Přísedící okresního a krajského  soudu pro funkční období 1998-2002 
Rada města Olomouce po projednání: 
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1. bere na vědomí    
důvodovou zprávu 
 
2. ukládá    
 RNDr. Kosatíkovi, primátorovi města 
předložit uvedený návrh na zasedání zastupitelstva 
      T: 1.10.1998 
 
3. doporučuje  
Zastupitelstvu města Olomouce přijetí následujícího usnesení : 
“Zastupitelstvo města Olomouce v souladu se zák. č. 436/91 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů: 
 
zvolilo    
a) přísedícím  Okresního soudu v Olomouci : 
pana  Jiřího Peníšku, Olomouc, Zelená 2 (nar. 22.2.1931) 
 
b) přísedícím Krajského soudu v Ostravě 
pana Františka Fejta,  Olomouc, Fischerova 25 (nar. 22.1.1970) 
paní Bc. Janu Půrovou, Olomouc, Na Letné 39  (nar.  5.2.1959)” 
 
 Předložil: RNDr. I. Kosatík, primátor 
 
33)  Platforma Subotica – Olomouc – příspěvek 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí   důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí    s příspěvkem 
 
3. doporučuje   ZMO schválit příspěvek 

T: ihned 
Předložil: Ing. P. Horák, nám. primátora 
 
34)  Stanovisko ÚMO vůči pohledávkám fyzických a právnických osob – postup při 
vyřizování žádostí 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
postup při vyřizování žádostí fyzických a právnických osob o stanovisko ÚMO, dle důvodové 
zprávy 
 
 
 
3. ukládá 
odborům uvedených v důvodové zprávě řídit se schváleným postupem 
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Předložil: Ing. S. Losert, nám. primátora 
 
 
35)  Smlouva o přátelském vztahu mezi městy Olomouc a Florencie 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
upravenou  důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
se zněním  “Smlouvy o přátelském vztahu” 
 
Předložil: RNDr. Kosatík, primátor města 
 
35 a)   Výstava florentských výtvarných umělců v Olomouci 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. souhlasí 
s termínem výstavy výtvarných umělců z Florencie ve dnech 7. – 28.10.1998 v kabinetu 
grafiky 
 
2. ukládá 
Ing. Tesaříkovi, nám. primátora předložit návrh finančního krytí 
       
Předložil: PhDr. Zatloukal, člen RMO 
 
36) Naplnění nařízení vlády č. 20/1997 Sb. 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. ukládá   tajemníkovi ÚMO 
realizovat naplnění  dle důvodové zprávy 
     T: ihned 
 
Předložil: RNDr. Kosatík, primátor města 
 
 
 
 
 
 
 
 
RNDr. Ivan Kosatík                           RNDr. Miroslav Studený 
primátor m ěsta Olomouce                 náměstek primátora 


