
USNESENÍ 
 

z 98. schůze Rady města Olomouce, konané dne 20.10.1998 
 
 
1) MST – návrh na majetkový vstup do OLTERM & TD Olomouc, a.s. 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
informaci o jednání představenstva OLTERM & TD Olomouc, a.s. 
 
2. souhlasí 
se záměrem na majetkový vstup MST a.s. do OLTERM & TD Olomouc , a.s. 
 
3. ukládá 
členům představenstva Oltermu 
a) předložit zastupitelstvu materiály  

T: ihned 
b) předložit záměr ke schválení zastupitelstvu 

    T: 29.10.1998  
1. doporučuje 
zastupitelstvu souhlasit s majetkovým vstupem 
 
 
Předložili: členové RMO v představenstvu Oltermu 
 
2 A) Organizační postup při přípravě rozpočtu M ěsta Olomouce na rok 1999 
Očekávané příjmy a výdaje rozpočtu M ěsta Olomouce na rok 1999 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
a) předložený Organizační postup při přípravě rozpočtu Města Olomouce na rok 1999 
b) očekávané příjmy a výdaje rozpočtu Města Olomouce na rok 1999 
 
1. schvaluje 
předložený Organizační postup při přípravě rozpočtu Města Olomouce na rok 1999 
 
2. ukládá 
Ing. Losertovi, nám. primátora předložit návrh rozpočtového provizoria 
       T: 3.11.1998  
 
Předložil: Ing. S. Losert, nám. primátora 
 
2 B) Transformace TSO – role města jako objednatele služeb u zhotovitele TSO, a.s. 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
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2. ukládá 
tajemníkovi ÚMO a Ing. Losertovi: 
a) předložit texty navrhovaných smluv v paragrafovém znění včetně ceníků  
       T: 3.11.1998 
b) předložit návrh řešení personálního a organizačního zajištění funkce zadavatele na straně 
města včetně údržby městské zeleně 

T: 3.11.1998 
3. ukládá 
ved. maj. práv. odboru a řediteli TSO 
a) prověřit stav předmětného majetku a dle potřeby učinit takové majetkoprávní úkony, které 

budou směřovat k řešení stávající nevyhovující situace v oblasti místních komunikací a 
zeleně na sídlištích 

TK: 12/1998 
 

b) připravit návrh nájemní smlouvy na majetek, který nebude předmětem vkladu do TSO, a.s. 
a který je pro podnikatelské aktivity této společnosti nezbytný 

T: 12/1998 
 
1. ukládá 
řediteli TSO ve spolupráci s majetkoprávním odborem a EO provést účetní závěrku k 
31.12.1998 a připravit Protokol o předání majetku ve smyslu důvodové zprávy 
       T: 31.1.1999 
 
2. ukládá 
řediteli TSO 
předložit návrh řešení Městských lázní dle bodu IV. důvodové zprávy 
       T: 1/1999 
 
3. ukládá 
ved. EO 
předložit návrh na způsob ukončení činnosti příspěvkové organizace TSO 
       T: 3.11.1998  
 
4. ukládá 
ved. OŽP 
vypsat výběrové řízení na údržbu městské zeleně 
       T: ihned  
 
Předložil: Ing. S. Losert, nám. primátora 
 
 
3) Kontrola usnesení 
Rada města Olomouce  
 
1. bere na vědomí  
informace o plnění usnesení s termínem kontroly do 20.10.1998 
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2. prodlužuje    termíny plnění následujících usnesení: 
 
bod 9   Aktualizace Programu regenerace MPR Olomouc pro r. 1998 a r.1999: 
11.8.1998 - navrhnout objekty ve vlastnictví církve, soukromých osob a města 

pro uplatnění stát. dotace z Programu regenerace pro r. 1999 
      TK: 3.11. 1998 
      O: komise pro regeneraci MPR 
 

bod 16  Projekt řízení a evidence majetku města a majetkových operací: 
8.9.1998 - předložit návrh zavedení jednotné evidence smluv 
        T: 3.11.1998 
       O: Mgr. Vláčilová a ing. Losert 
 
 
bod 10  Pronájem parkovacích ploch: 
22.9.1998 - navrhnout řešení ve smyslu jednotné metodiky pronájmu parkovišť 
            T: 3.11.1998 
       O: ředitel TSO 

 
bod 18  Projednání odpovědi na interpelaci MUDr. Raclavského: 
22.9.1998 - předložit RMO způsob řešení problematiky rekonstrukcí zastávek 
          nevyhovující normě ČSN 73 6425 a etapizaci výstavby 
              T: 3.11.1998 
       O: RNDr. Studený 
 
bod 3 A)  Řešení přednádražního prostoru: 
16.6.1998 - rozpracovávat návrh řešení přednádraží a informovat RMO  
          o stavu rozpracovanosti a případných zadaných pracech 
       T: 3.11.1998  
                   O: ved. OKR 
                                                                                                                            
bod 9)   Využití areálu 9. května – podmínky výběrového řízení: 
22.9.1998  - předložit RMO návrh řešení podmínek výběrového řízení  
        O: ved. OKR    
          T: 1/1999  
 
bod10)    Zrušení příspěvkové organizace – Olomoucká kina: 
6.10.1998 - zabezpečit všechny úkony spojené s ukončením činnosti  
      přísp. organizace dle platných právních předpisů 
       TK: 3.11.1998  
       O: řed. přísp. org. Olomoucká kina 
 
bod 14)    Vymáhání pohledávek na pokutách a poplatcích: 
6.10.1998   - realizovat variantu č. II navrhovaných opatření k nápravě 
       TK: trvale 
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O: odbory  správy, ŽP, živnostenský, 
ekonomický, Stavební úřad a městská 
policie  
 
 

bod 18)    Rekonstrukce Horního náměstí: 
6.10.1998  - vyhotovit dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne  4. 9. 1996 
       TK: 3.11.1998  
       O: ved. odboru investic 
 
             - navrhnout rozpočtové krytí ve výši cca 220 tis. Kč 
       T: 3.11.1998 
       O: Ing. Losert 
 
bod 19)    Plnění rozhodnutí Úřadu pro civilní letectví ČR: 
 
            - zajistit hangárování letadel Hanáckého aeroklubu 
        TK: 31.12.1998  
         O: odbor správy 
         
bod 20)    Pořízení mechanizačních prostředků pro SLMO, způsob jeho  
6.10.1998        finančního zajištění a změna příkazní listiny SLMO: 
          - pokračovat v přípravě podkladů pro uzavření úvěrové smlouvy  
             s ČSOB, a.s. 
        TK: 3.11.1998  
       O: řed. SLMO 
            - vyhotovit dodatek č. 3 příkazní smlouvy ve věci bodu 2 
       TK: 3.11.1998  
       O: majetkoprávní odbor 

- podepsat dodatek č. 3 výše uvedené příkazní smlouvy 
       TK: 3.11.1998  
       O: RNDr. Kosatík 
 
bod 21)    Vydávání rozhodnutí podle § 25 odst. 4 písm. c) bod 3 zákona  
6.10.1998   13/1997 Sb. o pozemních komunikacích: 

- požádat právní kancelář Ritter – Šťastný o návrh  způsobu řešení zákonné 
podmínky dle § 25 odst. 4 písm. c) bod 3 zákona 13/1997 Sb. o pozemních 
komunikacích, týkající se uzavření nájemní smlouvy na nájem části silničního 
pozemku pro provádění stavebních prací a tento předložit RMO 

       T: 3.11.1998  
       O: Ing. Losert 
 
bod 22   Rozpracování usnesení z 26. zasedání ZMO, konaného dne 1.10.1998: 
6.10.1998    

7. k bodu XIII. usnesení ZmO - Hlasové sirény:  
zabezpečit  podepsání smluv potřebných pro realizaci projektu “Varovný a 
informační systém města a okresu Olomouc” 

       TK: 3.11.1998 
       O: RNDr. Kosatík 
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3. vypouští ze sledování tato svá usnesení: 
 
bod 1)   Regionální agentura pro rozvoj střední Moravy: 
5.5.1998 - předložit návrh nájem. smlouvy se stanovením výše nájemného 

na   NP Horní nám. 5 
bod 1)   Programové prohlášení RMO a jeho plnění: 
30.6.1998 – projednat předložené plnění programového prohlášení  na poradě 
             primátora a následně na jednání RMO  

 
 
bod 8)    Návrh na další využití Sociálního programu města Olomouce: 
6.10.1998 - nárokovat přiměřené finanční prostředky do rozpočtu SZO na 
       poskytování finančních dotací dle Pravidel pro poskytování  
           finančních příspěvků  nestátním subjektům na území města  
         působícím v sociální oblasti          
 
bod 13)    Dotace na likvidaci meziskládky v Neředíně:  
6.10.1998       - zajistit odstranění meziskládky s využitím dotace 
 
 
Materiály z kontroly usnesení se samostatným návrhem na usnesení : 
   
A) Další postup a dílčí kroky vedoucí k vybudování nového letiště 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu a informaci z jednání Komise pro výstavbu mezinárodního 
letiště v Olomouci 
 
2. uvolňuje 
z výše uvedené komise předsedu OkÚ na jeho vlastní žádost a souhlasí s jeho rolí jako 
konzultanta 
 
3. souhlasí 
se záměrem konečné podoby vzletové a přistávací dráhy ve zpevněném provedení 
 
4. ukládá 
a) odboru koncepce a rozvoje přehodnotit harmonogram postupu z 09/96 a předložit nový 

v návaznosti na nově vzniklé skutečnosti 
T: 3.11.1998 

b) odboru investic předložit OkÚ doplněnou dokumentaci E.I.A. akce Letiště Olomouc – 
Neředín 

T: dle požadavku OkÚ 
c) odboru investic informovat Ředitelství silnic a dálnic o stavu plnění usnesení RMO ze dne 

3.9.1996  a o nově vzniklých skutečnostech 
T: 3.11.1998  

d) odboru správy požádat v souladu s platnou legislativou o vydání statutu mezinárodního 
letiště po stávajícím letišti v  Olomouci – Neředíně 
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T: ihned 
e) zástupci města v ustanovené regionální koordinační skupině formulovat v zadání 

strategického plánu rozvoje vyššího územního celku v oblasti infrastruktury i vybudování 
nového letiště v Olomouci – Neředíně s parametry danými projektem 

T: ihned 
 

 
1. souhlasí 
s doplněním komise o ing. Josefa Krajíčka z firmy ABU Praha 
 
Předložil: Ing. S. Losert, nám. primátora 
 
B) Změna vedení dálkové cyklotrasy - Jantarové stezky 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 

předloženou důvodovou zprávu 
 

2. souhlasí 

s dalším postupem dle bodu B. důvodové zprávy 
 

3. ukládá 

a) OKR – připravit znění oficiálního dopisu města na Ministerstvo dopravy a spojů ČR 
s žádostí o změnu vedení “Jantarové stezky” 
                                                                      T: 27.10.1998 

b) primátorovi města – podepsat tento dopis 
                                                                      T: 27.10.1998 

c) nám. primátora Ing. Horákovi – zajišťovat další postup dle části B.2.) 
d) vedoucímu OI – zajistit splnění bodu B.1.c) důvodové zprávy 
 
Předložil: RNDr. M. Studený, nám. primátora 
 
C) Dětská hřiště a sportoviště na Černé cestě  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
pronájem části pozemků parc.č. 31/7 ost.pl. o výměře 930 m2 a par.č. 117/2 ost.pl. o výměře 
410 m2, vše v k.ú. Klášterní Hradisko ve vlastnictví ČR – MO – VUSS Olomouc dle 
důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
vedoucí majetkoprávního odboru vyhotovit nájemní smlouvu dle bodu 2. usnesení 
 
4. ukládá 
nám. primátora Mgr. Vláčilové nájemní smlouvu podepsat 
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5. ukládá 
vedoucí majetkoprávního odboru ve spolupráci s vedoucím odboru investic navrhnout řešení 
právního vztahu k části pozemku parc.č. 31/5 ost.pl. o výměře cca 300 m2 v k.ú. Klášterní 
Hradisko ve vlastnictví ČR – OÚ Olomouc 
 
Předložila: Mgr. M. Vláčilová, nám. primátora 
 
D) Výběrové řízení – pojištění majetku města 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
a) důvodovou zprávu 
b) výsledek výběrového řízení 
 
1. jmenuje 
pracovní skupinu: 
MVDr. Jiří Neužil 
JUDr. Mikuláš Blažej 
Ing. Vladimír Hlídek 
Ing. Petr Konečný 
Bc. Jan Večeř  
 
2. ukládá 
pracovní skupině vypracovat návrh pojistné smlouvy a předložit RMO 

    T: 3.11.1998  
 
Předložila: Mgr. M. Vláčilová, nám. primátora 
 
E) Celostátní finále MISS POUPĚ 1999 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
ved. OVVI předložit tento materiál RMO 
       T: 1/ 1999 
 
Předložil: Ing. S. Losert, nám. primátora 
 
F) Stav požární ochrany ve městě Olomouci 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Bc. J. Večeř, tajemník 
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G) Zpráva o činnosti detašovaných pracovišť za III. čtvrtletí  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Bc. J. Večeř, tajemník 
 
 
H) Pronájem parkovacích ploch 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
Ing. Minaříkovi ve spolupráci s ved. majetkoprávního odboru a řediteli TSO, resp. ZOO 
předložit návrh na pronájem ploch dle důvodové zprávy 
       T: 3.11.1998  
       O: ved. OKR 
Předložila: Mgr. M. Vláčilová, nám. primátora 
 
CH) Účast na dražbě 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s postupem dle upravené důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
primátorovi předložit materiál na jednání ZMO 
 
Předložil: RNDr. I. Kosatík, primátor 
 
I) Zřízení Sociálního informačního a poradenského centra ÚMO 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
rozpočtovou změnu ve smyslu důvodové zprávy 
 
Předložil: Ing. M. Tesařík, nám. primátora 
 
J) Grygov – majetkoprávní vypořádání 
Rada města Olomouce po projednání: 
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1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s posunutím termínu uhrazení první částky splátky 

   TK: 3.11.1998 
 
 
 

3. ukládá 
Ing. Losertovi, nám. primátora 
uplatnit návrh dle důvodové zprávy v rozpočtových změnách 
 
Předložil: RNDr. I. Kosatík, primátor 
 
K) Směny pozemků 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
se záměrem reservovat část pozemku – 3,75 ha, parcela č. 561 v k.ú. Skrbeň, role, ve 
vlastnictví Města Olomouce za účelem případně budoucí směny za pozemky soukromých 
vlastníků parcely č. 683, 685/1, 686/1, 687/1, 688/1, 689/1, 690/1, 693/1, 694/1 v k.ú. Horka 
nad Moravou, kultura role. 
 
3. souhlasí 
se záměrem vybudovat rybník v rámci realizace projektu Sluňákov na parcele č. 1603 v k.ú. 
Horka n. Moravou, role, ve vlastnictví Města Olomouce. 
 
Předložila: Mgr. M. Vláčilová, 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   
zveřejnění záměru Města Olomouce: 
 
a) úplatně pronajmout část pozemku  parc. č.  380/130, k.ú. Hejčín předem určenému 

zájemci panu Vítu Pavlíkovi dle důvodové zprávy bod I. 1 
 
b) úplatně pronajmout  část pozemku parc. č. 380/130, k.ú. Hejčín předem určenému zájemci 

panu Jiřímu Novákovi dle důvodové zprávy bod I. 2 
 
c) úplatně pronajmout část pozemku parc.č. 131 ost.pl. o výměře cca 7 m2 v k.ú. Olomouc 

město předem určenému zájemci panu Davidu Jelínkovi dle důvodové zprávy bod I. 3 
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d)  úplatně pronajmout objekt č. 2 -  bývalá vrátnice v areálu letiště dle důvodové zprávy bod  

II. B 1 
 
2. s c h v a l u j e  
 
a) zřízení věcného břemene obsahujícího právo uložení inženýrských sítí na pozemcích 
parc. č.  1029/1 ost. pl., 624/17, ost.pl. a 938/1 ost. pl., vše v k.ú. Hodolany pro ČD, státní  
organizace dle důvodové zprávy bod II. A 1 
 
b) rozšíření předmětu nájmu pozemku parc.č. 1 zahrada z 2 m2 na 14 m2 v k.ú. Nový Svět 
firmě TELECOM, a.s. dle důvodové zprávy bod II A 2 
 
c)prodloužení nájemní smlouvy na pozemky parc.č. 551/2 o výměře 2305 m2, parc.č. 552 role 
o výměře 90 871 m2 a parc.č. 560/1 role o výměře 14 809 m2, vše v k.ú. Skrbeň ZD Horka na 
Moravou dle upravené důvodové zprávy bod II A 3 

d)prodloužení nájemní smlouvy na pozemky parc.č. (433/2) o výměře 5224 m2 a 
parc.č.(432/1) o výměře19248 m2, vše v k.ú. Skrbeň panu Františku Jaškemu dle upravené 
důvodové zprávy bod II. A 4 

e)prodloužení nájemní smlouvy na pozemky parc.č. 565/1 o výměře 18,2998 ha, parc.č. 
(563/1) o výměře 4. 8718 ha a parc. č.  (563/2) o výměře 927 m2, vše v k.ú.  Skrbeň panu 
Josefu Vyhlídalovi dle upravené důvodové zprávy II. A 5 

f) úplatný pronájem části pozemku parc.č.  1106/24 ost.pl. o výměře 4 m2 v k.ú.  
Slavonín firmě OMV ČR, s. r. o. Praha dle důvodové zprávy II. A 6 

 
g) úplatný pronájem pozemků parc. č.   (1623/1) v k.ú. Chválkovicepanu Miroslavu Tichému  
a pozemků v k.ú. Chválkovice a v k.ú. Týneček ZD Bohuňovice s. r. o.dle důvodové zprávy  
bod II. A 7 
 
h)    uzavření nájemní smlouvy na pozemek parc.č. 117/2 ost.pl. o výměře 1356 m2 v k.ú.  
Droždín ve vlastnictví paní Vlasty Horylové dle důvodové zprávy bod II. A 8 
 
ch) úplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo přepojení parní sítě na HV  na níže 
uvedených pozemků v k.ú. Nová ulice, v k.ú. Neředín a v k.ú. Řepčín pro  
Moravskoslezské teplárny, a.s. za jednorázovou finanční náhradu ve výši 20. 000,-Kč dle  
důvodové zprávy bod II. A 9 
  
i)  úplatný pronájem pozemků parc.č. 979, 980, vše st.pl. o celkové výměře 499 m2, vše  
v k.ú. Neředín Byt a servis ND družstvo Olomouc dle důvodové zprávy bod II. A 10 
 
j)zřízení věcného břemene na část pozemku parc. č. 1175 ost. pl. obsahujícího právo průchodu 
a  průjezdu na pozemek parc. č. 1172 zast. pl., vše v k.ú. Grygov pro manžele Kratochvílovi 
dle důvodové zprávy bod II. A 11 
 
k)uzavření smlouvy o výpůjčce na vodní zdroj - studnu – v k.ú. Radíkov dle důvodové zprávy 
bod II. A 12 
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l)úplatný pronájem objektu  Jilemnická č. 29 –  býv. MŠ Nedvězí občanskému sdružení 
Hanáčci dle upravené důvodové zprávy bod II. B 
 
m)uzavření nájemních smluv na NP v areálu hřbitova Neředín dle důvodové zprávy 
bod II. B 3 
 
n) s rozšířením NP Horní nám.č. 23 panu Zdeňku Matějovi dle důvodové zprávy bod II. B 6 
 
o) snížení nájemného v NP Polská č. 57 o roční nájemné panu Vajčnerovi dle upravené 
důvodové zprávy bod II. B 7 
 
p) nabytí rekonstruované části vodovodní přípojky v areálu krematoria do majetku Města  
Olomouce III. 12 
 
3) n e v y h o v u j e 
 žádosti: 
a)pana Alexeje Zatloukala o převedení nájemní smlouvy na NP tř. Míru č. 102 dle důvodové 
zprávy bod II. B 3 
 
b)společnosti INTERBURO s. r. o. o snížení předmětu nájmu a nájemného v NP Dolní nám. 
č. 2 dle důvodové zprávy bod II. B 4 
 
c)paní  Olgy Matysové, Ing. Vladimíra Začala a pana  Pavla Doležela o převedení nájemních 
smluv na NP Terera č. 5 – 233 m2 – prádelna, Dukelská č. 3 – prádelna – 56 m2 dle důvodové 
zprávy bod II. B 5 
 
4) d o p o r u č u j e  
 zastupitelstvu města schválit: 
a) odprodej pozemku parc.č.  439 ost.pl. o výměře 223 m2 v k.ú. Olomouc - město   paní 
Darině Sachsenmayerové dle důvodové zprávy bod III. 2 
 
b)  uzavření smlouvy o  budoucí kupní smlouvě na část parc.č. 132/23  
ost.pl. v k.ú. Nové Sady s firmou Proxima s. r. o.dle důvodové zprávy III. 7 
 
c) odprodej pozemku parc.č. 52 zahrada o výměře 162 m2 v k.ú.  Olomouc – město  
ing. arch. Janu Šmoldasovi za kupní cenu ve výši 103.680,-Kč dle důvodové zprávy bod III. 9 
 
a) odprodej pozemku parc.č. 444/6 zahrada o výměře 176 m2 v k.ú. Chválkovice  panu 

Javorskému dle důvodové zprávy bod III. 8 
 
e) odprodej pozemku parc.č. 425/5role o výměře 668 m2 v k.ú. Slavonín panu   Dvořákovi a 
pozemku parc.č. 425/3 role o výměře 963 m2 v k.ú. Slavonín panu    Kelnarovi a parc.č. 425/6 
role o výměře 239 m2 v k.ú. Slavonín panu Maliňákovi dle důvodové zprávy 
bod III. 10 
 
f)  uzavření smlouvy o budoucí směnné smlouvě na část pozemku parc.č. 5/8 ost.pl., parc.č. 
730/4 ost.pl. a 803 st.pl.  o celkové výměře cca 7.871 m2 v k.ú. Povel ve vlastnictví Města 
Olomouce za   pozemky parc.č.  (179) o výměře 1260 m2 v k.ú. Nové Sady, parc.č. 306/18 
role o výměře 993m2,   parc.č. 678/10 role o výměře 6486 m2, parc.č. 866 zahrada o výměře 
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2741 m2, vše v k.ú.  Holice a parc.č.  (341) o výměře 3467 m2, parc.č. (353) o výměře 2039 
m2 a parc.č. (370) o výměře  4331 m2, vše v k.ú. Neředín, vše ve vlastnictví Církve 
Římskokatolické – Farní úřad v Holice v  Olomouci (celkem 21.317 m2) dle upravené 
důvodové zprávy III. bod 11 
 
g) odprodej pozemků parc.č. (366)  o výměře 3074 m2, parc.č. (377/3) o výměře 1307 m2 a 
parc.č. 815 ost.pl. o výměře 742 m2, vše v k.ú. Hodolany firmě MAFRA, a.s. za celkovou 
kupní cenu ve výši 560,-Kč/m2 dle upravené důvodové zprávy III. 13 

h) odprodej pozemků parc..č 269 st.pl. o výměře 426 m2 a parc.č. 270 zahrada o výměře 152 
m2, vše v k.ú. Slavonín paní Markétě Kleinbauerové za kupní cenu ve výši 289.650,-Kč dle 
důvodové zprávy bod III. 14 

ch) odprodej pozemku parc.č. 29/6 zahrada o výměře 168 m2 v k.ú. Nemilany   manželům 
Skopalíkovým   za kupní cenu ve výši 25.796,-Kč dle důvodové zprávy bod 15. 

i) uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemek parc.č. 151/1role o výměře 
973 m2 v k.ú.  Chválkovice panu Miroslavu Hradilovi při kupní ceně 200,-Kč/m2 dle 
důvodové zprávy bod III. 16 
 
j) odprodej pozemku parc.č. 29/7 zahrada o výměře 138 m2 v k.ú. Nemilany   manželům 
Aleně a Karlovi Lovečkovým za kupní cenu 21.236,-Kč dle důvodové zprávy bod III. 17 
 
k) odprodej části  pozemku parc.č. 438/31 díl “a” o výměře 61 m2 v k.ú. Chválkovice 
panu Vyhlídalovi za kupní cenu ve výši 29.440,-Kč dle důvodové zprávy bod III. 18 
 
l) odprodej pozemku parc.č. 1206 st.pl. o výměře 17 m2 v k.ú. Nová Ulice  panu Eduardu  
Lindnerovi za kupní cenu ve výši 9.150,-Kč dle důvodové zprávy bod III. 19 
 
m) odprodej pozemku parc. č. 1201/2 st.pl. o výměře 17 m2 v k.ú. Nová Ulice panu          
Luboru Plachému za kupní cenu ve výši 9.150,-Kč dle důvodové zprávy bod III. 20 
 
n)  odprodej pozemku parc.č. 1208/7 st.pl. o výměře 18 m2 v k.ú. Nová Ulice panu Igoru  
Hoesovi za kupní cenu 9.650,-Kč dle důvodové zprávy bod III. 21 
 
o) odprodej pozemku parc.č. 655/24 zahrada o výměře 852 m2 v k.ú. Černovír    
manželům Petru a Lence Vybíralovým za kupní cenu ve výši 145.490,-Kč dle důvodové 
zprávy  bod III . 22 
 
p) uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemky parc.č. 5/1 zahrada o výměře 773  
m2 a parc.č. 5/2 zahrada o výměře 655 m2, vše v k.ú. Bělidla za účelem výstavby RD dle    
důvodové zprávy bod III. 23 
 
q) odprodej pozemků parc.č. 264/3 st.pl. o výměře 20 m2 panu Josefu Řezníčkovi za kupní 
cenu ve  výši 12.450,-Kč a parc.č. 264/2 st.pl. o výměře 20 m2 manželům Opletalovým za 
kupní  cenu ve   výši 12.450,-Kč manželům Opletalovým , vše v k.ú. Bělidla dle důvodové 
zprávy bod III. 24 
 
r)odprodej části pozemku parc. č. 565/2 ost. pl.  o výměře cca 30 m2 v k.ú. Lošov manželům    
Konečným za kupní cenu ve výši 14.050,-Kč dle důvodové zprávy bod III. 25 
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5) d o p o r u č u j e 
zastupitelstvu města nevyhovět žádosti: 
a)pana Milana Vaďury o odprodej pozemku parc.č. 23/1louka o výměře 152 m2 v k.ú. Lazce  
dle důvodové zprávy bod III. 1 
 
b)pana Rudolfa Paseky o odprodej části pozemku parc.č. 1942 ost.pl. o výměře cca 100 m2 
v k.ú. Holice a schválit pronájem předmětné části nemovitosti dle důvodové zprávy bod III. 3 
 
c)paní Vereskunové o odprodej části pozemku parc.č.  1106/22 zahrada o výměře cca 365 m2 
v k.ú. Černovír dle důvodové zprávy bod III. 4 
 
d)pana  Karla Sedláčka o výkup části pozemku parc.č. 41/1 st.pl. o výměře 90 m2 v k.ú. 
Černovír dle důvodové zprávy bod III. 5 
 
e)  firmy Horstav s. r. o. o odprodej části pozemku parc.č. 594 zahrada o výměře cca 1200 m2 
v k.ú. Neředín  dle důvodové zprávy bod III. 6 
 
6) d o p o r u č u j e  
zastupitelstvu města : 
a)revokovat  část usnesení ZMO ze dne 7. 5. 1998, bod 5) ve věci výše kupní ceny a schválit 
novou kupní cenu  za odprodej pozemků parc.č. 1223/1 a 1223/16 bažina  o výměře 10 581 
m2, vše v k.ú. Hynkov panu Prof. Otakaru Štěrbovi dle důvodové zprávy bod IV. 1 
 
b)změnit část usnesení zastupitelstva města ze dne 1. 10. 1998, čís.spis.seznamu 4, bod  
59) ve věci změny subjektu na straně kupujícího z manželů Brixových na paní  
Engeldhartovou při odprodeji pozemku parc.č. 136/59 ost.pl. o výměře 69 m2 v k.ú.  
Neředín za kupní cenu ve výši 100,-Kč/m2 dle důvodové zprávy bod IV. 2 
 
c)doplnit část usnesení ze dne 1.10.1998 č.spis.seznamu 4, bod 59 ve věci výše kupní ceny 
při odprodeji pozemku parc.č. 136/58 o výměře 72 m2 v k.ú. Neředín paní Engeldhartové za 
kupní cenu 100,-Kč/m2. 
 
d) revokovat části usnesení zastupitelstva města ze dne 25. 9. 1997 ve věci výše   kupní ceny  
za odprodej objektu bývalého kina  s pozemkem  456/1 st. pl. o výměře 3. 541 m2  a 457 st. 
pl. o  výměře 299 m2, vše v k. ú. Holice a schválit novou kupní cenu ve výši 800. 000,- Kč dle 
důvodové  zprávy bod IV. 4 
            
7) n e v y h o v u j e  
žádosti paní Finkové o  r e v o k a c i  části usnesení rady města ze dne 11. 8. 1998,  
čís.spis.seznamu4, bod II. A) 5)  ve věci změny doby  nájmu z doby určité na dobu neurčitou 
na pozemek parc.č. 611  ost.pl. o výměře 12,5 m2 v k.ú.   Svatý Kopeček paní Finkové bod 
IV. 3  
 
8) u k l á d á  
vedoucí majetkoprávního odboru realizovat přijatá usnesení 
 
Předložila: Mgr. M. Vláčilová, nám. primátora 
 
4 a) Melikana Olomouc s.r.o. – dohoda 
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Rada města Olomouce po projednání: 
 
 
1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s uzavřením dohody mezi Městem Olomouc a Melikana Olomouc, s.r.o. dle důvodové zprávy 
 
3. doporučuje 
ZMO schválit prominutí pohledávky Melikana Olomouc, s.r.o. dle důvodové zprávy 
 
 
 
 
4. ukládá 
tajemníkovi ÚMO a ved. majetkoprávního odboru 
předložit návrh na řešení využití prostor 
       T: 12/1998  
 
Předložila: Mgr. M. Vláčilová, nám. primátora 
 
4 b) SK Sigma Olomouc – nájemní smlouva 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
se zveřejněním pronájmu pozemků parc.č. 452/17 ost.pl. o výměře 266 m2 a parc.č. 452/18 
ost.pl. o výměře 1 245 m2, vše v k.ú. Nová Ulice předem určenému zájemci – SK Sigma 
Olomouc 
 
3. ukládá 
vedoucí majetkoprávního odboru realizovat zveřejnění na úřední desce 
       T: ihned 
 
Předložila: Mgr. M. Vláčilová, nám. primátora 
 
4 c) Olomoucká kina s.r.o. – splátkový kalendář 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
úhradu kupní ceny ve výši 124.000,-Kč za prodej movitého majetku formou splátek dle 
upravené důvodové zprávy 
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Předložila: Mgr. M. Vláčilová, nám. primátora 
 
4 d) Pronajmutí pozemků a nebytových prostor 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí, 
aby příkazník (Moravské divadlo Olomouc) pronajal pozemky a nebytové prostory 
specifikované v důvodové zprávě na dobu 5 roků 
       T: ihned 
 
Předložila: Mgr. M. Vláčilová, nám. primátora 
 
 
4 e) Pronajmutí movitého majetku – motorových vozidel 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí, 
aby příkazník (Moravské divadlo Olomouc) pronajalo movitý majetek – motorová vozidla, 
specifikovaný v důvodové zprávě na dobu 5 roků 
       T: ihned 
 
Předložila: Mgr. M. Vláčilová, nám. primátora 

 
4 f) Výstavba RD v Kašparově ulici – pronájem pozemku 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
se zpětvzetím výpovědi smlouvy o nájmu zaslané Mgr. Petru Příhodovi dle důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
změnu předmětu a doby nájmu nájemní smlouvy uzavřené s Mgr. Příhodou dle důvodové 
zprávy 
 
Předložila: Mgr. M. Vláčilová, nám. primátora 
 
 
5) Majetkoprávní záležitosti – prodej domů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
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uznání splátek dle důvodové zprávy bod 1 
 
2. schvaluje 
odklad úhrady první poloviny kupní ceny dle důvodové zprávy bod 2 
 
3. schvaluje 
odklad splátek dle důvodové zprávy bod 3 
 
 
4. vyhovuje 
žádosti manželů Dostálových, Velkomoravská 12b dle důvodové zprávy bod 4 
 
5. doporučuje 
Zastupitelstvu města Olomouce schválit záměr prodeje domu Wellnerova 23 dle důvodové 
zprávy bod 5 
 
 
6. vyhovuje 
žádosti nájemníků tř. 1. máje 17 dle důvodové zprávy bod 7 
 
7. nevyhovuje 
žádosti nájemníků domu Sokolská 9 dle důvodové zprávy bod 8 
 
8. doporučuje 
Zastupitelstvu města Olomouce schválit prodej NP jako jednotky formou veřejné dražby dle 
důvodové zprávy bod 9 
 
9. schvaluje 
postup při prodeji dvorního traktu Litovelská 18 dle důvodové zprávy bod 10 
 
10. doporučuje 
Zastupitelstvu města Olomouce schválit prodej domů 11 a – i po jednotkách dle důvodové 
zprávy bod 11 
 
11. doporučuje 
Zastupitelstvu města Olomouce schválit prodej domu Denisova 33 do podílového 
spoluvlastnictví a nevyhovuje žádosti manželů Ferencových o snížení kupní ceny dle 
důvodové zprávy bod 12 
 
12. doporučuje 
Zastupitelstvu města Olomouce schválit snížení kupní ceny NP v domě B. Němcové 1, 3 dle 
důvodové zprávy bod 13 
 
13. doporučuje 
Zastupitelstvu města Olomouce prodej pozemků dle důvodové zprávy bod 14 
 
14. doporučuje  
Zastupitelstvu města Olomouce revokovat část svého usnesení ve věci prodeje domu 
Hrnčířská 38, 38a, 40 a Dolní nám. 26 dle důvodové zprávy bod 15 
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15. doporučuje 
Zastupitelstvu města Olomouce vyhovět žádosti manželů Hyánkovým a schválit 
proinvestování zbývající částky dle důvodové zprávy bod 16 
 
16. doporučuje 
Zastupitelstvu města Olomouce odprodej pozemku nájemníkům domu Ztracená 12 za 
nabídkovou kupní cenu dle důvodové zprávy bod 17 
 
17.  ukládá 
nám. primátora Ing. Horákovi předložit návrh ke schválení těchto domů na nejbližším 
zasedání Zastupitelstva města Olomouce 
 
18. ukládá 
vedoucí majetkoprávního odboru realizovat přijatá usnesení 
po projednání v ZMO 
 
Předložil: Ing. P. Horák, nám. primátora 
 
5 A) Majetkoprávní záležitosti - prodej domů 
Rada města Olomouce    
 
1. schvaluje žádost pana Neuwirtha, Wolkerova 30a dle důvodové zprávy bod 1 
 
2. doporučuje  

ZMO schválit prodej pozemků dle důvodové zprávy bod 2 
 
3. doporučuje 

ZMO schválit splátkový kalendář za úhradu pozemku vlastníků domu Husova 5 dle 
důvodové zprávy bod 3 

 
4. schvaluje odklad úhrady první poloviny kupní ceny dle důvodové zprávy bod 4 
 
5. doporučuje Zastupitelstvu města Olomouce prodat část pozemku panu Hejnému dle 

důvodové zprávy bod 5 
 
6. doporučuje ZMO revokovat část svého usnesení ze dne 8.9. bod 13 a schválit prodej 

pozemků spoluvlastníkům domu za kupní cenu dle důvodové zprávy bod 6 
 
7. doporučuje ZMO revokovat část svého usnesení ze dne 2.7.1998 bod 20 a schválit prodej 

domu dle přiložené tabulky dle důvodové zprávy bod 7 
 
8. doporučuje ZMO schválit prodej domu I. P. Pavlova 24, 26, 28, 30 po jednotkách dle 

důvodové zprávy bod 8 
 
9.  ukládá nám. primátora Ing. Horákovi uzavřít smlouvy o výkonu správy dle důvodové 

zprávy bod 9 
 
10. schvaluje  postup při prodeji domu Barvířská 1 dle důvodové zprávy bod 10 
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11. ukládá nám. primátora Ing. Horákovi předložit návrh ke schválení těchto domů na 

nejbližším jednání ZMO 
 
12. ukládá vedoucí majetkoprávního odboru realizovat přijatá usnesení po projednání   
 
Předložil: Ing. Horák, náměstek primátora 
 
 
6) Rozpočtové změny 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
rozpočtové změny roku 1998 dle upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Ing. S. Losert, nám. primátora 
 
7 a)  
A. Dodatek k Tarifnímu uspořádání IDOS – zřízení hraničních zón 
 
B. Dodatek k Tarifu IDOS:                

1. doplňkový prodej pro jízdu mezi vnitřním a vnějším pásmem 
2. distribuce jízdenek pro vnější pásmo 
3. úprava tarifu v odbavování cestujících u řidičů ČSAD 
4. úprava výše dovozného 

 
C. Vyhláška o stanovení maximálních cen jízdného v městské hromadné dopravě na 
území města Olomouce 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 

předloženou důvodovou zprávu  
 
2. schvaluje  

a) Dodatek k Tarifnímu uspořádání IDOS (ze dne 29.10.1996) - zřízení hraničních zón včetně 
způsobu odbavení cestujících při jízdě do těchto zón 
 
b) Dodatek k Tarifu IDOS dle důvodové zprávy včetně výše dovozného dle varianty  
- dovozné ve výši poloviny občanského jízdného 

 
c) Vyhlášku č. …/1998 o stanovení maximálních cen jízdného v městské hromadné dopravě 
na území města Olomouce 
 
3. ukládá 
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a) oddělení IDOS ÚmO ve spolupráci s dopravcem ČSAD informovat cestující veřejnost o 
zřízení hraničních zón a o způsobu tarifního odbavení při jízdě do těchto zón 

T:  od 1. 12. 1998 
b) zástupcům města v představenstvu DPMO, a. s. po obdržení konečného stanoviska 
Okresního úřadu ke znění Vyhlášky č. …/1998 o stanovení maximálních cen jízdného 
v městské hromadné dopravě na území města Olomouce uložit výkonnému řediteli DPMO,  
a. s. zajistit tisk jízdenek pro doplňkový prodej pro jízdu mezi vnitřním a vnějším pásmem  

       T: 20. 12. 1998 
c) zástupcům města v představenstvu DPMO, a. s. uložit výkonnému řediteli DPMO, a. s. 
zajistit tisk jízdenek pro jízdu ve vnějším pásmu a jejich distribuci do distribuční sítě DPMO 
včetně úpravy stávajících prodejních automatů pro tisk těchto jízdenek 
       T: 20. 12. 1998 
 
d) zástupcům města v představenstvu DPMO, a. s. pověřit výkonného ředitele ve spolupráci 
s ČSAD a oddělením IDOS ÚmO zapracovat přijatý Dodatek k Tarifu IDOS do Tarifu IDOS 
a zajistit jeho distribuci do vozidel IDOS 

T: 15. 12. 1998 
 
e) oddělení IDOS ÚmO projednat s ředitelem ČSAD, a. s. změnu a způsob zabezpečení 
v odbavování cestujících od 1.1.1999 

T: 30. 10. 1998 
 

f) oddělení IDOS ÚmO ve spolupráci s dopravci zajistit informovanost cestující veřejnosti o 
tarifních změnách prostřednictvím regionálních sdělovacích médií a informativními letáky ve 
vozidlech IDOS  

T: od 1. 12. 1998 
 
Předložil: Ing. S. Losert, nám. primátora 
 
7 b) Ekonomické vyhodnocení I. etapy IDOS v roce 1998  
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 

předloženou důvodovou zprávu  
 
2. ukládá 

a) oddělení IDOS OKR navrhnout ve spolupráci s UDIMO, s.r.o., takovou úpravu smluvních 
vztahů mezi ÚmO a dopravci, aby riziko, vyplývající ze společného odborného odhadu příjmů 
z tržeb, bylo v případě jejich nenaplnění společné. Navržené znění uplatnit při přípravě smluv 
s dopravci pro rok 1999. 

T: 15. 11. 1998 
b) oddělení IDOS OKR při přípravě smluv s dopravci pro rok 1999 vycházet při výpočtu 
nákladů z kalkulačního vzorce ve smyslu vyhlášky č. 50/1998 Sb. o prokazatelné ztrátě ve 
veřejné linkové osobní dopravě 

T: při přípravě smluv pro rok 1999 
c) zástupcům města v představenstvu DPMO, a.s., uložit výkonnému řediteli DPMO předložit 
kalkulační vzorec na rok 1999 pro tramvajový a autobusový provoz v členění kalkulačních 
položek dle vyhl. č. 50/1998 Sb. 
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T: 15. 11. 1998 
d) oddělení IDOS předložit ve spolupráci s UDIMO, s.r.o., k posouzení integraci zbylých čtyř 
tras linkové dopravy (Olomouc – Přáslavice,  Olomouc – Kožušany,  Olomouc – Hněvotín – 
Lutín,  Olomouc – Topolany – Těšetice). 

T: 30. 9. 1999 
 
e) oddělení IDOS zpracovat návrh diagramu financování IDOSu v roce 1999 
       T: 12/1998 
 
Předložil: Ing. S. Losert, nám. primátora 
 
 
 
7. c) Elektronický informační systém v MHD Olomouc pro nevidomé 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s realizací projektu dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
a) Kosatíkovi a Losertovi uplatnit v návrhu rozpočtu investic na r. 1999 pro DPMO částku 

1,5 mil Kč 
b) ekonomickému náměstkovi uplatnit v návrhu rozpočtu na r. 2000 pro DPMO a ČSAD 
částku 2,4 mil Kč 

c) zástupcům města v představenstvu DPMO a.s. uložit výkonnému řediteli realizaci 
instalace digitálních akustických hlásičů v tramvajích v roce 1999 

 
Předložil: RNDr. I. Kosatík, primátor 
 
8) Slovanský dům – soubory 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
odboru školství a kultury informovat s.r.o. Slovanský dům o obsahu důvodové zprávy 
        T: ihned 
 
Předložil: Ing. M. Tesařík, nám. primátora 
 
9) Návrh sítě MŠ pro školní rok 1999/2000 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
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2. ukládá 
ved. OŠK předložit stanovisko k síti MŠ 
        T: 12/1998    
 
Předložil: Ing. M. Tesařík, nám. primátora 
 
10) Majetek OŠK – převody 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
a) odprodej 5 ks tabulí Základní církevní škole K. Aksamita, Olomouc dle důvodové zprávy 
b) bezúplatný převod souboru dopravního hřiště SK Sigma MŽ Olomouc dle důvodové 

zprávy 
 
1. ukládá 
a) odboru školství a kultury realizovat prodej 5 ks tabulí Základní církevní škole 

K.Aksamita, Olomouc 
b) nám. primátora Ing. M. Tesaříkovi předložit bezúplatný převod souboru dopravního hřiště 

SK Sigma MŽ na nejbližším zasedání ZMO  
        T: 29.10.1998  
Předložil: Ing. M. Tesařík, nám. primátora 
 
11) Školní hřiště 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
Ing. Losertovi, nám. primátora , zahrnout navrhovanou částku do rozpočtu odb. investic pro 
rok 1999 
 
3. souhlasí 
s novelou vyhlášky č. 13/98 o místních poplatcích dle důvodové zprávy, bodu B 
 
4. ukládá 
Ing. Tesaříkovi, nám. primátora, předložit novelu vyhlášky o místních poplatcích ZMO 
        T: 29.10.1998  
 
Předložil: Ing. M. Tesařík, nám. primátora 
 
12) DHK Zora – výstavba hřiště 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
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s návrhem Smlouvy o sdružení prostředků a společném zajištění investiční akce dle důvodové 
zprávy 
 
3. ukládá 
Ing. Tesaříkovi, nám. primátora, výše uvedenou smlouvu podepsat 
        T: ihned 
Předložil: Ing. M. Tesařík, nám. primátora 
 
13) Návrh Komplexního součinnostního programu prevence kriminality “Naše město” 
pro rok 1999 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
návrh Komplexního součinnostního programu prevence kriminality “Naše město” pro rok 
1999 
 
3. ukládá 
Ing. M. Tesaříkovi, nám. primátora předložit Komplexní součinnostní program prevence 
kriminality “Naše město” pro rok 1999 ke schválení ZMO na jeho zasedání dne 29.10.1998  
 
Předložil: Ing. M. Tesařík, nám. primátora 
 
15) Příspěvky M ěsta do 5.000,-Kč z odboru školství a kultury 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
PhDr. Fantové Haně, vedoucí OŠK, realizovat schválené příspěvky dle upravené důvodové 
zprávy 
 
Předložil: Ing. M. Tesařík, nám. primátora 
 
16) Rozpracování postupů a nástrojů jednotné evidence investic 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s upravenými tezemi směrnice o jednotném postupu evidence, navrhování a plánování 
investic 
 
3. ukládá 
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tajemníkovi ÚMO zpracovat návrh na přiřazení kompetencí k investičnímu plánování do 
organizační struktury ÚMO 
       T: 12/1998  
4. ukládá 
řídící skupině Projektu řízení a evidence majetku města předložit návrh na prováděcí Směrnici 
o investičním plánování RMO ke schválení 
       O: Ing. Losert 
       T: 3.11.1998  
5. ukládá 
řídící skupině předložit rozpracované návrhy z důvodové zprávy tajemníkovi ÚMO 
k zapracování do organizačního zajištění roční inventarizace majetku pro rok 1998 
       O: Ing. Losert 
       T: 3.11.1998 
 
Předložil: Ing. S. Losert, nám. primátora 
 
17) Transformace IKTS 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
ved. OVVI předložit návrh na rozhodnutí RMO 
       T: 2/1999 
Předložil: RNDr. I. Kosatík, primátor 
18) Návrh škodní a likvidační komise na prominutí pohledávek a likvidaci majetku 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
prominutí pohledávek a likvidaci majetku dle důvodové zprávy bod 1 – 16 
 
2. ukládá 
Ing. Losertovi, nám. primátora předložit doplněný materiál do ZMO 
 
3. doporučuje 
ZMO schválit prominutí pohledávek dle důvodové zprávy bod 17 – 29 
 
4. ukládá 
vedoucí majetkoprávního odboru po schválení v ZMO realizovat přijaté usnesení 
 
Předložil: Mgr. S. Ščudlík, člen RMO 
 
19) Třída Míru – smlouva o společném zajištění investiční akce 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. schvaluje 
návrh smlouvy o společném zajištění akce Rekonstrukce třídy Míru – tramvajové tratě a 
silnice II. třídy č. 448 v průtahu Olomouc – I. etapa 
 
3. ukládá 
RNDr. Studenému nám. primátora předložit návrh smlouvy o společném zajištění investiční 
akce na jednání ZMO dne 29.10.1998 
 
4. doporučuje 
ZMO schválit návrh smlouvy o společném zajištění investiční akce 
 
Předložil: RNDr. M. Studený, nám. primátora 
 
20) Vodovodní přípojky Slavonín, Nemilany 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
a) ved. OŽP ve spolupráci s OI - doplnit navrhovanou variantu b)  

T: ihned 
b) RNDr. Studenému, nám. primátora – předložit materiál ZMO 

T: 29.10.1998 
 
 

 
1. doporučuje 
ZMO schválit předloženou variantu  
- propojení obou nemovitostí na veřejný vodovod 
 
Předložil: RNDr. M. Studený, nám. primátora 
 
21) Územní plán Olomouce – pracovní skupina pro Farmak 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s ustavením pracovní skupiny  ve složení dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
a) primátorovi, RNDr. I. Kosatíkovi vyzvat příslušné organizace k navržení členů pracovní 

skupiny 
b) primátorovi předložit jmenovitý návrh obsazení pracovní skupiny 

T: 12/1998 
 
Předložil: RNDr. I. Kosatík, primátor 
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22) Dohody o finančním vyrovnání – SAVS 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s realizací finančního vyrovnání mezi městem Olomouc, městem Most a IPB a.s. Praha 
v termínu do 20.12.98 
 
3. ukládá 
Ing. S. Losertovi podepsat a realizovat dohody o finančním vyrovnání mezi městem Olomouc, 
městem Most a IPB a.s. Praha v termínu do 20.12.98 
 
Předložil: Ing. S. Losert, nám. primátora 
 
 
23) Skládka Grygov – pověření TSO 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s pověřením TS Olomouc provedením rekultivace skládky Grygov za Město Olomouc 
 
Předložil: RNDr. I. Kosatík, primátor 
 
24) Vyhláška – konání voleb 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. vydává 
v souladu s § 15 zákona č. 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu ČR a § 31 zákona č. 
152/1994 Sb o volbách do zastupitelstev obcí vyhlášku o době a místu konání voleb do Senátu 
Parlamentu ČR a ZMO podle přílohy č. 1 včetně stanovení stálých volebních okrsků 
 
2. bere na vědomí, 
že primátor města Olomouce nevyhradil plakátovací plochy na vylepování volebních plakátů 
pro volby do Senátu ve smyslu § 16 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb. a pro volby do 
zastupitelstva obce ve smyslu § 32 odst. 3 zákona č. 152/1994 Sb. a to proto, že město 
nevlastní plakátovací plochy 
 
Předložil: Bc. J. Večeř, tajemník 
 
25) Bytové záležitosti – Vrchní státní zastupitelství 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
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předloženou důvodovou zprávu týkající se žádosti o uzavření nájemní smlouvy na městský 
byt 1+1 s Vrchním státním zastupitelstvím v Olomouci 
 
2.  schvaluje 
přidělení městského  bytu 1+1 pro potřebu Vrchního státního zastupitelství v Olomouci 
 
1. ukládá 
řediteli SDFMO realizovat přijaté usnesení dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Ing. P. Horák, nám. primátora 
 
26) Mimořádná státní dotace z Programu regenerace MPR 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
obsah důvodové zprávy 
 
2. ukládá 
Ing. Horákovi, nám. primátora 
a) připravit žádost o mimořádnou státní dotaci 
b) předložit ZMO návrh na rozpočtovou změnu na poskytnutí závazného podílu města 

150.000,- Kč 
T: 29.10.1998 

 
Předložil: Ing. P. Horák, nám. primátora 
 
 
 
 
27) Bytové záležitosti - SPŠE 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2.  schvaluje 
přidělení městského  bytu 1+1 dle důvodové zprávy 
 
1. ukládá 
řediteli SDFMO realizovat přijaté usnesení dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Ing. P. Horák, nám. primátora 
 
28) Bytové záležitosti – žádost Arcidiecézní charity 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. schvaluje 
přidělení městského  bytu 3+1 paní Reslové dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
řediteli SDFMO realizovat přijaté usnesení dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Ing. P. Horák, nám. primátora 
 
29) Fond rozvoje bydlení – manželé Meissnerovi, Zapletalovi a Kauerovi 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. vyhovuje 
žádosti manželů Meissnerových s odkladem splácení o 3 měsíce, žádosti manželů 
Zapletalových s odkladem čerpání půjček o 3 měsíce, žádosti manželů Kauerových 
s odkladem splácení o 3 měsíce 
 
Předložil: Ing. P. Horák, nám. primátora 
 
30) Příspěvek na opravu kaple v Olomouci – Topolanech 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu  
 
2. schvaluje 
příspěvek na opravu kaple v Olomouci – Topolanech  ve výši 150.000 Kč 
Předložil: Ing. P. Horák, nám. primátora 
31) Výměna bytu v DPS v Olomouci 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu  
 
2. uděluje 
výjimku dle důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
 výměnu dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Ing. Tesařík, nám. primátora 
 
32) Žádost o dotace na bytovou výstavbu pro rok 1999 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
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2. schvaluje 
podání žádosti o dotace dle bodu 1 – 4 důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
ing. Horákovi – nám. primátora, požádat o dotace uvedené v důvodové zprávě v souladu 
s Programem podpory výstavby nájemních bytů a technické infrastruktury 
       T: do 31.10.1998  
 
Předložil: Ing. P. Horák, nám. primátora 
 
33) Výstavba DPS Povel – II. etapa –sekce A 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
záměr výstavby 2. etapy DPS Povel – sekce A o 32 bytových jednotkách 
 
3. ukládá 
ing. Horákovi požádat Ministerstvo pro místní rozvoj o dotaci na DPS ve výši 24 mil.Kč 
       T: ihned 
 
Předložil: Ing. P. Horák, nám. primátora 
 
 
 
 
 
 
34) Struktura vlastníků akcií Sm. plynárenské a.s. 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 
Předložil: Ing. S. Losert, nám. primátora 
 
35) Cesta česko-německého porozumění 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 
Předložil: RNDr. I. Kosatík, primátor 
 
36) Změna vymezení úkolů při řízení MP Olomouc 
Rada města Olomouce po projednání: 
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1. mění úkoly 
 při řízení MPO řediteli Ing. Královi s účinností od 21.10.1998 následovně: 
a) řídí MPO v plném rozsahu mimo pravomoc jednat v pracovně právních vztazích 

strážníků, k čemuž je oprávněn primátor města Olomouce a mimo úkolů při řízení MPO, 
svěřených RMO inspektorovi MPO 

 
1. pověřuje 
Ing. Petra Ženčicu s účinností od 21.10.1998 plněním úkolů inspekční činnosti při řízení MPO 
dle důvodové zprávy 
 
Předložil: RNDr. I. Kosatík, primátor 
 
37) Návrh na typy mobilních cisteren 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
podmínky týkající se zásobování běžnými pohonnými hmotami pomocí mobilních cisteren 
 
2. ukládá 
a) odboru správy doplnit návrh o  variantu druhotné koupě mobilních cisteren 
b) odboru správy jednat s dodavateli pohonných hmot o možnosti spolufinancování  

T: 3.11.1998 
 
Předložil: Ing. Stanislav Losert, nám. primátora 
 
 
 
 
 
RNDr. Ivan Kosatík      Ing. Martin Tesařík 
primátor města Olomouce     náměstek primátora 
 
 
 
 


