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USNESENÍ 
ze 100. schůze Rady města Olomouce, konané dne 17.11.1998 

 
 
1) Plnění rozpočtu v období 1 – 10/1998 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu týkající se plnění rozpočtu v období 1 – 10/1998  
 
Předložil: Ing. S. Losert, nám. primátora 
 
2 A) Rozpočtové změny roku 1998 
- Rozpočtové změny roku 1998 - dodatek 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu týkající se rozpočtových změn roku 1998  
 
2. schvaluje 
rozpočtové změny roku 1998 dle upravené důvodové zprávy a dle dodatku důvodové zprávy a 
dodatku č. 2 
 
3. ukládá 
ekonomickému náměstku primátora seznámit ZMO se schválenými rozpočtovými změnami 
roku 1998  
 
4. souhlasí 
s doplněním Pravidel pro účast na dražbě – areál Cukrovaru Holice  
 
Předložil: Ing. S. Losert, nám. primátora 
 
2 B) Rozpočtové provizorium roku 1999 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu týkající se rozpočtového provizoria roku 1999 
 
2. ukládá 
ekonomickému náměstku primátora předložit ZMO ke schválení rozpočtové provizorium na 
rok 1999 
 
3. doporučuje 
ZMO schválit rozpočtové provizorium na rok 1999 dle předložené zprávy 
 
Předložil: Ing. S. Losert, nám. primátora 
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2 C) Pronájem majetku města příspěvkovým organizacím 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s pronájmem majetku města příspěvkovým organizacím dle § 28 Zákona o dani z příjmu 
 
3. ukládá 
ředitelům příspěvkových organizací připravit inventurní soupisy majetků v členění na majetek 
užívaný organizací ve vlastnictví města a majetek organizace 
      O: ředitelé příspěvkových organizací 
      T:15.l.1999  
 
4. ukládá 
vedoucí ekonomického odboru předložit návrh odepisování majetku města užívaného přísp. 
org. včetně doporučení auditora a účetního znalce 
      T: 15.1.1999 
 
5. ukládá 
vedoucí majetkoprávního odboru po odsouhlasení v RMO připravit návrh úpravy dosavadních 
smluvních nebo příkazních vztahů s příspěvkovými organizacemi v potřebném rozsahu 
      O: vedoucí majetkoprávního odboru 
      T:15.2.1999 
 
6. ukládá 
vedoucí ekonomického odboru při přípravě rozpočtu na rok 1999 respektovat výše uvedené 
usnesení 
 
Předložil: Ing. S. Losert, nám. primátora 
 
2 D) Dodatek A 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. ukládá 
Ing. Losertovi, nám. primátora podepsat za město Olomouc „Dodatek A“ ke smlouvě o 
zprostředkování mezi společností Atlantik a.s. a městem Olomouc 
 
Předložil: Ing. S. Losert, nám. primátora 
 
Kontrola usnesení 
Rada města Olomouce 
 
1. bere na vědomí 
informace o plnění usnesení s termínem kontroly do 17.11.1998  
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2. vypouští ze sledování: 
 
bod 3 H) Návrh na uplatnění st. dotace z Programu regenerace MPR 
3.11.1998 - uplatnit v návrhu rozpočtu roku 1999 předpokládané finanční prostředky 

 
bod 11 b) Řešení přednádražního prostoru: 
3.11.1998 - postupovat při posuzování záměrů v lokalitě dle schváleného návrhu řešení  

přednádražního prostoru        
 
bod 32  Zpráva o kontrole hospodaření s fin. prostředky – prevence kriminality: 
3.11.1998 - uzavírat smlouvy o poskytnutí příspěvku v souladu s přehodnocenými 

kritérii 
  
3. prodlužuje termíny plnění následujících usnesení: 
 
bod 7 b)  Ekonomické vyhodnocení I. etapy IDOS v r. 1998: 
20.10.1998 - 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: prosinec 1998 
         O: odd. IDOS OKR 
 
bod 8  Rekonstrukce autobusových zastávek: 
3.11.1998 - zajistit výběrové řízení a následnou realizaci akce 

T: březen 1999 
O: Ing. Kubín 

bod 3 A) TJ Lokomotiva Olomouc: 
3.11.1998 - odstranit rozpory uvedené v důvodové zprávě a doplnit navržená ustanovení 

O: vedoucí MPO 
T: leden 1999 

- přepracovanou smlouvu o sdružení podepsat 
O: primátor 
T: leden 1999 

 
bod 4, č.9 Majetkoprávní záležitosti: 
3.11.1998 - inzerovat v celostátním tisku odprodej objektu č.p. 80 s pozemkem parc.  

č. 105 zast. pl. v k.ú.  Klášterní Hradisko – Sokolovská 4 (dříve Dům družby) 
a s touto cenou seznámit žadatele dle upravené důvodové zprávy bod III. 10 
     O: maj.práv. odbor 
     T: leden 1999 

 
bod 9  Návrh dílčích opatření k nápravě závadných stavů v odkanalizování: 
3.11.1998 - uplatňovat „Návrh dílčích opatření...“jako podklad pro sestavování rozpočtu 

O: ekonomický náměstek 
T: únor 1999 
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Materiály z kontoly usnesení se samostatným návrhem na usnesení: 
 
A) Obchodní středisko Wellnerova 
Rada města Olomouce po projednání:  
 
1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
ved. OKR a MPO předložit návrh řešení majetkoprávních otázek dle důvodové zprávy 

      T: 15.12.1998  
 
Předložil: RNDr. M. Studený, nám. primátora 
 
 
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   
     
1)  zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku  31/10 ost.pl. o výměře 21 m2 v k.ú. 
Klášterní  
Hradisko z pana Mojmíra Koska na pana Tomáše Pečivu dle důvodové zprávy bod I. 1) 
 
2) uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc.č. 277/1 ost.pl. o výměře 300 
m2 v k.ú. Neředín mezi ČR – Ministerstvo obrany , jako pronajímatelem a Městem Olomouc , 
jako nájemcem dle důvodové zprávy bod II. A) 1) 

 
3) uzavření smlouvy o výpůjčce na pozemky parc.č. 9/1 zahrada o výměře 537 m2 a parc.č. 
18 st.pl. o výměře 260 m2, vše v k.ú. Povel s panem Josefem Tomáškem dle důvodové zprávy 
bod II. A) 2)  
 
4) uzavření nájemní smlouvy na část pozemků parc.č. (134/1) a (136)  o celkové výměře cca   
552 m2, vše v k.ú. Neředín, vše ve vlastnictví paní Anny Sonntágové dle důvodové zprávy 
bod II. A) 3) 

 
5) uzavření nájemní smlouvy na pozemky parc.č. 425/11 ost.pl. o výměře 55 m2 a parc.č. 
601/12 ost.pl. o výměře 5 m2, vše v k.ú. Nové Sady, vše ve vlastnictví paní Růženy 
Otčenáškové dle důvodové zprávy bod II. A) 4) 
 
6) úplatný pronájem částí pozemků parc.č. 561/1 a 562, vše role o celkové výměře 38,063 ha , 
vše  v k.ú. Skrbeň ZD Horka nad Moravou dle důvodové zprávy bod II. A) 5) 
 
7) zřízení věcného břemene obsahujícího právo uložení inženýrských sítí na pozemcích 
parc.č. 240/2, 240/7, 580/1, 1062/1, 1062/2, 1063, 1065/2, 1066 , 1159 st.pl. s objektem č.p. 
960 (jesle Jílová) a 247/1, vše v k.ú. Nová Ulice ,  parc.č. 150/7,150/8,150/14 a 365 st.pl. 
s objektem č.p. 300 (MŠ Jílová) , vše v k.ú. Neředín pro Moravskoslezské teplárny, a.s. dle 
důvodové zprávy bod II. A) 6) 
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8) splátkový kalendář kupní ceny ve výši 124.460,-Kč, a to 60.000,-Kč zaplatí do 30 dnů od 
podpisu kupní smlouvy a zbývající částku ve výši 64.460,-Kč zaplatí do 30. 5. 1999 firmě 
MNG-COMP, s.r.o. dle důvodové zprávy bod IV. 4)    
 
2.    u k l á d á 
řediteli  Správy lesů města Olomouce prověřit, zdali nelze řešit úplatu za zřízení věcného 
břemene na pozemcích parc.č. 1339, 1340 a 1341, vše lesní půda, vše v k.ú. Droždín, dále na 
parc.č. 314 lesní půda v k.ú. Radíkov , formou kompenzace s Lesy ČR s.p. s Lesní správou 
Šternberk dle upravené důvodové zprávy bod II. A)7). 
 
3.   d o p o r u č u j e 
ZMO schválit předání nemovitého majetku do vlastnictví Obce Křelov – Břuchotín dle 
důvodové zprávy bod III. 1) 
 
4.   d o p o r u č u j e   
zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na  pozemek parc.č. 
401/27 zahrada o výměře 1859 m2 v k.ú. Hejčín s manžely Ing. Martou a Ing. arch. Lubošem 
Mutňanskými, manžely Hanou a Vladimírem Česalovými, manžely Janou a Lukášem 
Chocovými a manžely Janou a JUDr. Pavlem Lidmanskými dle důvodové zprávy bod III. 2) 
  
5.   n e a k c e p t u j e  
nabídku pana Karla Sedláčka na odprodej části pozemku parc..č 41/1 st.pl.  
o výměře 90 m2 v k.ú. Černovír do vlastnictví Města Olomouce dle důvodové zprávy bod III. 
3)  
 
6. d o p o r u č u j e  
zastupitelstvu města nevyhovět žádost firmy GORGONY, s.r.o. o revokaci části usnesení 
ZMO ze dne 1. 10. 1998, čís.spis.seznamu 4, bod 39) ve věci odprodeje pozemku parc.č.  
451/1 ost.pl. o výměře 1929 m2 v k.ú. Povel panu Antonínu Pernicovi dle důvodové zprávy 
bod IV. 2) 
 
7.   n e v y h o v u j e 
žádosti pana Ing. Přemysla Vodičky o opravu plotů na pozemcích parc.č. 597/2  ost.pl.  
zahrada, vše v k.ú. Nová Ulice dle důvodové zprávy bod IV. 3) 
 
8.   r e v o k u j e  
část usnesení rady města ze dne 3. 11. 1998 č. spis. seznamu 4 bod II. B 11ve věci neudělení 
souhlasu s podnájmem na část NP Horní nám. č. 23 – 2, 8 m2 a souhlasí s podnájmem pro 
společnost  TOURIST CENTRUM s. r. o.  dle důvodové zprávy bod II. B 1 
 
9.a) trvá 
na svém usnesení ze dne 20.5.1998 tzn., že výše dlužného nájemného za rok 1996 činí 
185.057,-Kč ze pronájem objektu nám. Republiky 1, Okresní knihovna Olomouc, dle 
dův.zprávy bod II.B 2 
 
b) schvaluje 
odpočet pojistného ve výši 19.070,- z nájemného za rok 1996 za pronájem objektu nám. 
Republiky 1, Okresní knihovna Olomouc, dle dův. zprávy bod II.B 2 
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10.  r e v o k u j e 
část svého  usnesení   ze dne 8. 9.   1998 č. spis. seznamu 4 bod. II. B 1 ve věci stanovení 
doby nájmu NP Riegrova 24 na dobu neurčitou a schvaluje   dobu nájmu  na dobu určitou 8 
let a poté dobu neurčitou dle upravené důvodové zprávy bod II. B 4 
 
11.  s o u h l a s í  
a) s podnájmem na NP Dolní nám. č. 2 dle důvodové zprávy bod II. B 5 
 
b) se zohledněním vložených investic z nájemného v NP býv. MŠ Jílova pro Speciální MŠ, 
ZŠ a speciálně pedagogické centrum pro děti a žáky s vadami řeči dle důvodové zprávy bod 
II. B 6 
 
12. u k l á d á  
vedoucí majetkoprávního odboru realizovat přijatá usnesení 
 
13. schvaluje 
bezúplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo uložení plynovodu na pozemcích 
parc. č. 589/5,589/1 a 610, vše ost.,pl., vše v k.ú. Nové Sady pro pana Dušana Halouzka dle 
důvodové zprávy bod II.A)8) 
 
14. souhlasí 
se zveřejněním předem určenému zájemci Fortuna a.s. sázková kancelář - NP nám. Hrdinů č. 
4 dle důvodové zprávy bod II.B 8) 
 
15. revokuje 
usnesení rady města ze dne 3.11.1998 bod 4a) ve věci uzavření nové nájemní smlouvy na  NP 
nám. Hrdinů č. 4 dle důvodové zprávy bod II.B 8) 
 
Předložila: Mgr. M. Vláčilová, nám. primátora 
 
4 A) Malá opera – Horní náměstí 20 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s uzavřením nájemní smlouvy dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
řediteli SDFMO realizovat přijaté usnesení 
       T: ihned 
 
Předložila: Mgr. M. Vláčilová, nám. primátora 
 
4 B) Pronajmutí nemovitého majetku – bufetu pro diváky 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
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2. souhlasí, 
aby příkazník (MDO) pronajalo část nemovitého majetku – bufet pro diváky na dobu 5 let  
        
Předložila: Mgr. M. Vláčilová, nám. primátora 
 
4 C) Návrh majetko-účetního vypořádání s majetkem Města Olomouce, spravovaného 
společností OLTERM a TD Olomouc, a.s. a demontovaného ze zdrojů, napojených 
v roce 1998 na horkovodní páteřní rozvod MST 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
vyhotovení dodatku ve smyslu částí A,B a C důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
náměstkyni primátora Mgr. M. Vláčilové vyhotovený dodatek Smlouvy o správě majetku ze 
dne 20.12.1994 uzavřenou mezi Městem Olomouc a OLTERM a TD Olomouc, a.s. podepsat 

T: ihned 
4. schvaluje 
likvidaci majetku dle důvodové zprávy bod C) formou šrotáže 
 
5. doplňuje 
likvidační komisi za město Olomouc o JUDr. Sloukovou 
 
Předložila: Mgr. M. Vláčilová, nám. primátora 
 
 
5) Majetkoprávní záležitosti - prodej domů  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
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. revokuje 
část svého usnesení ze dne 8. 9. 1998 bod 32 důvodové zprávy a doporučuje Zastupitelstvu 
města Olomouce schválit prominutí pohledávky ve výši Kč 42.142,- a na základě 
předložených faktur uznat jako proinvestování z druhé poloviny kupní ceny dle důvodové 
zprávy bod 4 
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5. schvaluje 
uznání faktur do výše Kč 60.000,- manželům Hyánkovým, Sokolská 20 dle důvodové zprávy 
bod 5 
 
6. schvaluje  
postup při prodeji domu s půdní vestavbou dle důvodové zprávy bod 6 
 
7. bere na vědomí 
žádost p. Čecha dle důvodové zprávy bod 7 
 
8. ukládá 
nám. primátora Ing. Horákovi předložit návrh ke schválení na nejbližší zasedání 
Zastupitelstva města Olomouce 
 
9. ukládá  
vedoucí majetkoprávního odboru realizovat přijatá usnesení po projednání 
 
Předložil: Ing. P. Horák, nám. primátora 
 
6) Organizační záležitosti  - ředitelé příspěvkových organizací Olomoucká kina a 
Technické služby města Olomouce 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
řešení dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Ing. S. Losert, nám. primátora 
 
7) Zřízení energetického a stavebního poradenského střediska 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
obsah důvodové zprávy 
 
2. podporuje 
zřízení energetického a stavebního poradenského střediska v budově SME a.s. Ostrava, Horní 
náměstí 8, Olomouc 
 
3. ukládá 
a) primátorovi RNDr. Ivanu Kosatíkovi podepsat „Smlouvu o vzájemné spolupráci při 
výkonu propagace osvěty, poradenství a vzdělávání k úsporné spotřebě energie a zlepšování 
životního prostředí“ 
 
b) p. Jiřímu Souralovi, pracovníkovi odboru koncepce a rozvoje, spolupracovat při zřizování a 
provozování poradenského střediska v rozsahu závazků města dle čl. VII. „Smlouvy“ 
 
c) p. Jiřímu Souralovi zahrnout do rozpočtu města na rok 1999 náklady na zřízení a udržování 
expozice dle důvodové zprávy 
 
Předložil: RNDr. M. Studený, nám. primátora 
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8) Poskytnutí nájmu DPS  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
nájem DPS dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Ing. M. Tesařík, nám. primátora 
 
9) Poskytnutí nájmu bytu – J. Minarčík 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
ukončení nájmu bytu v DPS dle důvodové zprávy – bod a/ 
 
3. schvaluje 
návrh odpisu dlužné částky za úhradu bytu v DPS dle důvodové zprávy – bod b/ 
 
4. schvaluje 
poskytnutí malometrážního bytu J. Minarčíkovi dle důvodové zprávy – bod c/ 
 
5. schvaluje 
poskytnutí nájmu bytu 3+1 paní Haně Němečkové dle důvodové zprávy – bod d/ 
 
6. ukládá 
ing. Romanu Zelenkovi, řediteli SDF MO, zajistit realizaci dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Ing. M. Tesařík, nám. primátora 
 
 
 
 
10) Rozpracování usnesení z 27. zasedání ZmO, konaného dne 29. 10.1998 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. ukládá   
 vedoucí OKR 
( k bodu II.  usnesení ZmO, tj.   Schválení Územního plánu sídelního útvaru města Olomouce) 
- předložit Radě města Olomouce  obecně závaznou vyhlášku, kterou se vyhlásí závazná část 
ÚPnSÚ Olomouc 

T: do 31.1.1999  
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2. ukládá   
 vedoucí OKR 
( k bodu II.  usnesení ZmO, tj.   Schválení Územního plánu sídelního útvaru města Olomouce) 
- pořídit čistopis ÚPnSÚ Olomouc v souladu s předchozími částmi usnesení ZMO a 
stanoviskem nadřízeného orgánu. Předat ověřený čistopis ÚPnSÚ stavebnímu úřadu ÚMO a 
Okresnímu úřadu 
       T: 2/1999 
3. ukládá   
 vedoucí OKR 
( k bodu II.  usnesení ZmO, tj.   Schválení Územního plánu sídelního útvaru města Olomouce) 
- řešit nové využití výhledových ploch v souladu s ustanovením § 31 zákona č. 83/1998 Sb. 
prostřednictvím pořízení změn ÚPnSÚ Olomouc přednostně v lokalitách: 
- Nová ulice – ul. Balcárkova – jako rozvojovou plochu pro bydlení 
- Slavonín sever – plochu vymezenou ulicemi Hraniční, Jeremiášova, Schweitzerova, Jižní, 

Arbesova jak rozvojovou plochu pro bydlení 
- Slavonín – plochu vymezenou ulicí Schweitzerovou a zahradami ulice Teichmannovy 

jako rozvojovou plochu pro bydlení 
- Slavonín – plochu jižně od rybníka Hamris po železniční trať Olomouc – Brno jako 

rozvojovou plochu pro sportovní areál 
- Holice – plochu vymezenou ulicí Šlechtitelů, řekou Moravou komunikací spojující Holici 

a Nové sady jako rozvojovou plochu sportovně rekreačního areálu sloužícího pro umístění 
specifických zařízení s převládajícím přírodním charakterem a minimálním podílem 
zástavby 

TK: 2/1999 
4. ukládá   
 vedoucí OKR 
( k bodu II.  usnesení ZmO, tj.   Schválení Územního plánu sídelního útvaru města Olomouce) 
- prohlubovat řešení území v návrhových plochách přednostně s funkcí bydlení a výrobu 
formou podrobnějších územně plánovacích podkladů a územně plánovacích dokumentací 
s cílem zajistit efektivní využití území zejména s ohledem na udžení a zvýšení kvality 
prostředí a na investice do infrastruktury 
       T: průběžně 
 
5. ukládá   
 vedoucí OKR 
( k bodu II.  usnesení ZmO, tj.   Schválení Územního plánu sídelního útvaru města Olomouce) 
- prohlubovat řešení dopravního systému města především na severu a východě řešeného 
území s cílem nalezení optimální konfigurace komunikační sítě pro zajištění obslužnosti 
území při respektování všech ostatních prvků v území 

T: průběžně 
 
6. ukládá   
 vedoucí OKR 
( k bodu II.  usnesení ZmO, tj.   Schválení Územního plánu sídelního útvaru města Olomouce) 
- informovat ZMO o naplňování ÚPnSÚ Olomouc a potřebách jeho aktualizace pravidelně ve 
4. čtvrtletí každého roku 
       TK: 4. čtvrtl. každoročně 
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7. ukládá 
vedoucí OKR 
( k bodu II.  usnesení ZmO, tj.   Schválení Územního plánu sídelního útvaru města Olomouce) 
- rozeslat schválenou závaznou část ÚPnSÚ a schéma využití území dotčeným orgánům státní 
správy a zajistit publicitu ÚPnSÚ Olomouc formou vydání sborníku o ÚPnSÚ  

T: do 31.3.1999 
 
8. ukládá 
majetkoprávnímu odboru  
( k bodu V. A, B)  usnesení ZmO, tj. Majetkoprávní záležitosti – prodej domů) 
- zajistit plnění úkolů vyplývajících z předložených zpráv 
       T: průběžně 
 
9. ukládá 
 Ing. Tesaříkovi, náměstkovi primátora 
( k bodu VI. A) usnesení ZmO, tj. „Návrh na doplnění Komplexního součinnostního 
programu prevence kriminality Naše město pro rok 1998 o nový dílčí projekt s názvem 
“Vybavení analytického pracoviště OŘ PČR v Olomouci výpočetní technikou pro účely 
preventivní činností”) 
- podepsat darovací smlouvy ve smyslu důvodové zprávy 
       TK: 11/1998 
 
10.  ukládá 
vedoucímu sociálně zdravotního odboru ÚMO  
( k bodu VI. B) usnesení ZmO, tj. Návrh Komplexního součinnostního programu prevence 
kriminality Naše město na rok 1999 ) 
- nárokovat finanční prostředky na realizaci programu prevence kriminality na rok 1999 ve 
výši 780.000,- Kč do rozpočtu SZO ÚMO pro rok 1999 
       T: průběžně 
 
11. ukládá 
příslušnému nám. primátora  
( k bodu VI. B) usnesení ZmO, tj. Návrh Komplexního součinnostního programu prevence 
kriminality Naše město na rok 1999 ) 
- předložit Odboru prevence kriminality MV ČR žádost o dotaci na realizaci Komplexního 
součinnostního programu prevence kriminality Naše město pro rok 1999 v termínu nejpozději 
do 1.1.1999 

 
12. ukládá  
primátorovi města RNDr. Kosatíkovi  
( k bodu VII. usnesení ZmO, tj. MST – návrh na majetkový vstup do Olterm & TD Olomouc, 
a.s.) 
- požádat advokátní kancelář o právní posouzení a případnou právní úpravu předložené 
smlouvy 
       T: ihned 
 
13. ukládá 
 primátorovi města RNDr. Kosatíkovi  
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( k bodu VII. usnesení ZmO, tj. MST – návrh na majetkový vstup do Olterm & TD Olomouc, 
a.s.) 
- podepsat Smlouvu o uzavření budoucích smluv 
       T: ihned 
 
14. ukládá 
zástupcům města v představenstvu Oltermu 
( k bodu VII. usnesení ZmO, tj. MST – návrh na majetkový vstup do Olterm & TD Olomouc, 
a.s.) 
- dopracovat smlouvy dle článku VI. Smlouvy o uzavření budoucích smluv 
       T: 31.1.1999 
 
15. ukládá 
řediteli TSO, vedoucím EO a MPO 
 (k bodu VIII.B) Zrušení příspěvkové organizace – Technické služby města Olomouce) 
- zabezpečit ve spolupráci se zástupci představenstva TSO, a.s. ekonomického a 
majetkoprávního odboru všechny úkony spojené s ukončením činnosti příspěvkové 
organizace TSO 
       T: 31.12.1998  
  
16. ukládá 
ekonomickému nám. primátora 
(k bodu IX. usnesení ZmO, tj.  Poskytnutí záruky města Olomouce za úvěr Správy lesů města 
Olomouce) 
- podepsat za město prohlášení ručitele 
       T: 12/1998  
 
17. ukládá  
RNDr. Studenému, nám. primátora  
( k bodu X. usnesení ZmO, tj. Třída míru – smlouva o společném zajištění investiční akce) 
- podepsat za město Olomouc smlouvu o společném zajištění investiční akce 
        T: ihned     
18. ukládá  
vedoucímu odboru životního prostředí  
( k bodu XI. A)usnesení ZmO, tj. Návrh na zrušení vyhlášky č.9/1998 o ochraně nočního 
klidu a veřejného pořádku na území města Olomouce) 
- připravit nové znění vyhlášky 
        T: leden 1999 
19. ukládá 
 vedoucímu odboru životního prostředí  
( k bodu XI. B) usnesení ZmO, tj. Návrh na zrušení vyhlášky č.10/1998 o zakládání, ochraně 
a údržbě zeleně na území města Olomouce) 
- připravit nové znění vyhlášky 
       T: leden 1999 
20. ukládá   
Ing. Pavlu Horákovi, nám. primátora  
(k bodu XVI. usnesení ZmO, tj. Mimořádná státní dotace z Programu regenerace MPR) 
- připravit žádost o mimořádnou státní dotaci 
       T: ihned 
Předložil: RNDr. I. Kosatík, primátor 
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11) Rozpracování usnesení z 28. zasedání ZmO, konaného dne 12.11.1998 
Rada města Olomouce 
 
1. konstatuje, 
( k bodu I.části d+g  usnesení ZmO, tj.   Mimořádný příjem rozpočtu města –převod práv 
spojených  s držením akcií SMP, a.s.)  
že úkol uložený pracovní skupině byl splněn 
 
2. bere na vědomí, 
( k bodu I.části f  usnesení ZmO, tj.   Mimořádný příjem rozpočtu města –převod práv 
spojených  s držením akcií SMP, a.s.)  
že Zastupitelstvo města Olomouce uložilo Radě města Olomouce, aby s prostředky získanými 
z uvedené transakce nemanipulovala a ponechala rozhodnutí o způsobu naložení s těmito 
prostředky novému ZmO vzešlému z komunálních voleb 13. a 14.11.1998 
 
Předložil: RNDr. I. Kosatík, primátor 
 
12) Fond rozvoje bydlení 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
odklad splácení povodňové půjčky pí J. Kubiasové o 5 měsíců 
 
Předložil: Ing. P. Horák, nám. primátora 
 
13) Výměna dat se správci inženýrských sítí 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
zprávu o výměně dat se správci inženýrských sítí 
 
2. schvaluje 
a) způsob výměny dat se správci inženýrských sítí 
b) zapůjčení dat v maximálním rozsahu dvou katastrálních území správcům inženýrských sítí 

na období dvou měsíců 
 
3. ukládá 
a) předložit RMO zprávu o výměně dat se správci inženýrských sítí 
 

O: tajemník 
T: 30.4.1999 

 
Předložil: Bc. J. Večeř, tajemník 
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14) Organizační záležitosti 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
a) naplnění § 32 odst. 5 Zákona o obcích dle důvodové zprávy 
b) způsob předání funkce dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
tajemníkovi realizovat navrhované řešení dle důvodové zprávy 
       T: ihned 
 
Předložil: RNDr. Ivan Kosatík, primátor 
 
15) Naplnění nařízení vlády č. 20 Sb.ú1997 ze dne 29. ledna 1997 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
tajemníkovi realizovat navrhované řešení dle důvodové zprávy 
       T: ihned 
 
Předložil: RNDr. Ivan Kosatík, primátor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RNDr. Ivan Kosatík      Ing. Martin Tesařík 
primátor města Olomouce     náměstek primátora 
 
   
 
 


