
 
U S N E S E N Í 

 
ze 70.  schůze  Rady  m ěsta  Olomouce,  konané  dne  29.7. 1997  

 
 
 
1) Oprava usnesení ze 67. sch ůze RMO, konané dne 8.7.1997  
Rada města Olomouce  
 
revokuje 
usnesení ze 67. RMO, konané dne 8.7.1997 v bodě 4 - část 6 b), jíž se ukládá 
řediteli SDF MO stáhnout výpověď dle důvodové zprávy bodu II.B j) - týká se NP 
Školní ul. 2 
 
Předložil: RNDr. Kosatík, primátor města 
 
 
2) Kontrola usnesení  
Rada města Olomouce  
 
1. bere na v ědomí 
informace o plnění usnesení z 69. schůze RMO ze dne 22.7.1997 
 
2. prodlužuje  termíny plnění následujících usnesení : 
 
bod 2  Uzavírání nájem. smluv na rekonstruované 
22.7.1997   měst. byty obálkovou metodou: 
           předložit RMO informaci o průběhu obálkové   
     metody dle bodu 1 a 2 důvod. zprávy  T: 2.9.1997 
         O: Ing. Horák 
 
bod 7     Návrh na mimořádné úpravy v rozpočtu m. Ol. v r. 1997: 
22.7.1997  rozepsat na  RMO položky bodu III: - dle důvod. zprávy  
 1a) - demolice  O: ved. odb. investic    
 1b) - svoz odpadů     O: řed. TSO  
               T: 2.9.1997  
 
Předložil: RNDr. Kosatík, primátor města 
 
 
3)  Odvolání povod ňové aktivity  
Rada města Olomouce  
 
odvolává 
2. stupeň povodňové aktivity na území města Olomouce 
 
Předložil: RNDr. Kosatík, primátor města 
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4)  Stanovení ceny za demoli ční práce u objekt ů, na které byl vydán demoli ční 
vým ěr  
Rada města Olomouce  
 
1. bere na v ědomí 
doplněnou důvodovou zprávu vč. příloh 
 
2.  schvaluje 
postup organizace demoličních prací 
 
3.  pověřuje  konsorcium Drábek - Štěpánek 
organizováním demoličních prací dle schváleného postupu 
 
Předložili: RNDr. Studený, náměstek primátora města a členové rady města 
 
 
 
5)   Návrh na mimo řádné úpravy v rozpo čtu m ěsta Olomouce v r. 1997  
Rada města Olomouce  
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu vč. upravených příloh 
 
2.  revokuje 
usnesení RMO ze dne 8.7.1997 v bodě 5 - rozpočtové změny r. 1997 a to v části: 
Investorství SDF MO u akce Salmův palác 
 
3. ukládá 
a)  uvolněným členům rady města a tajemníkovi ÚMO 
projednat úspory ve výdajích jimi řízených odborů a předložit radě konkrétní částky 
ke krácení provozních výdajů 
     T: 12.8.1997 
 
b)  náměstkovi primátora ing. Losertovi 
informovat nejbližší jednání Zastupitelstva města Olomouce o provedených 
rozpočtových změnách 
      
 
c)  řediteli Moravského divadla Olomouc 
sepsat s realizátorem rekonstrukce Hodolanského divadla dodatek smlouvy o 
odložení dokončení uvedené rekonstrukce 
     TK:12.8.1997 
 
d)  Ing. Horákovi, náměstkovi primátora a řediteli SDF MO  
jednat s f. GEMO o platebních podmínkách a dodatcích smlouvy a předložit radě 
splátkový kalendář a dodatky smluv, týkající se Černé cesty 
     TK:12.8.1997 
      
 
Předložili: členové rady města 
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6)   Informace o zajiš ťování činností v  Černovi ře 
Rada města Olomouce  
 
1. bere na v ědomí 
informace o zajišťování služeb ÚMO v Černovíře 
 
2. ukládá   řediteli SDF MO 
zajistit rekonstrukce objektů v majetku města : 
Pošta v Černovíře a Pošta ve Slavoníně 
 
Předložil: Ing. Zapletal, zastupující tajemníka ÚMO po dobu jeho nepřítomnosti 
 
 
 
 
 
 
 
RNDr. Miroslav Studený          RNDr. Ivan Kosatík 
náměstek primátora                   primátor m ěsta Olomouce 
 


