
 
U S N E S E N Í  

 
ze  72.  schůze  Rady  města  Olomouce,  konané  dne  2. 9. 1997 

 
 
1)  Povodeň 
Rada města Olomouce po projednání 
 
1.  schvaluje 
strukturu zprávy RMO o povodních pro zastupitelstvo města 
 
2.  ukládá 
J. Večeřovi a Ing. Zapletalovi  
předložit  RMO záměr vytvoření odboru včetně kompetencí a organizačního začlenění 
       T: 23.9.1997 
3.  ukládá 
vedoucí OKR 
předložit radě města informaci o vyhodnocení dotazníkové akce 
       T: 23.9.1997 
4.  schvaluje 
osvobození od poplatků za zábor veřejného prostranství pro stavebníky obnovující nemovitost 
zasaženou povodní  
 
Předložil: RNDr. I. Kosatík, primátor města , J. Večeř, tajemník ÚMO a členové rady 
 
2 A) Rozpočtové změny roku 1997 
Rada města Olomouce po projednání 
 
1.  schvaluje  
rozpočtové změny roku 1997 dle upravené důvodové zprávy 
 
2.  ukládá  
náměstkovi primátora Ing. Losertovi informovat nejbližší zasedání Zastupitelstva města 
Olomouce o provedených rozpočtových změnách 
 
3.  ukládá 
Ing. Losertovi a Ing. Horákovi, náměstkům primátora 
vyjasnit finanční krytí komunikací (Černá cesta) 
 
Předložil: Ing. S. Losert, náměstek primátora a Ing. P. Horák, náměstek primátora 
 
2 B) Rozpočtové změny - povodňový rozpočet 
Rada města Olomouce po projednání 
 
1.  bere na vědomí    upravenou důvodovou zprávu 
 
2.  schvaluje  
úpravy rozpočtu dle upravené důvodové zprávy 
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3. ukládá  
a)  ekonomickému odboru zajistit změny v rozpočtu města dle upravené důvodové zprávy  
  
b)  náměstkovi primátora Ing. Losertovi informovat nejbližší zasedání Zastupitelstva města 
Olomouce o provedených rozpočtových změnách  
 
4.  ukládá 
vedoucím odborů ÚMO a ředitelům příspěvkových organizací  
předložit RMO  položkové vyúčtování výdajové části povodňového rozpočtu k 31.10.1997 
       T: 18.11.1997 
 
Předložil: Ing. S. Losert, náměstek primátora a členové rady města 
 
2 C) Náhradní bydlení 
Rada města Olomouce po projednání 
 
1.  bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2.  schvaluje  
� způsob zajištění náhradního ubytování dle bodu 1. důvodové zprávy 
� výstavbu trvalého náhradního bydlení dle bodu 2.3. důvodové zprávy v části Černá cesta 

blok A+B, Chválkovice -ul. Švabinského 
� předběžné regulační zásady pro oblast Černovíra, ul. Teichmanova a Dolní novosadská dle 

bodu 5. důvodové zprávy 
 
3.  ukládá 
1. Ing. Losertovi, nám. primátora 
zajistit finanční prostředky ze státního a městského rozpočtu na realizaci náhradního 
přechodného a náhradního trvalého bydlení dle bodu 1. a bodu 2.3. důvodové zprávy 
 
2. vedoucí OKR 
a)  zajistit vytištění a distribuci II. vydání Povodňového rádce 
       T: ihned 
b)  připravit podklady pro jednání Mgr. Vláčilové dle bodu 4. důvodové zprávy 
       T: 5.9.1997 
c)  vytvořit databázi pozemků v souladu s bodem 4. důvodové zprávy 
                                                                                T: 12.9.1997 
d)  připravit realizaci staveb v lokalitě Černá cesta, Chválkovice - ul. Švabinského 
 
e) ve spolupráci s vedoucím sociálně - zdravotního odboru jednat s Charitou o možnosti 
společného financování staveb v lokalitě Černovír - Dohnalovy domy 
 
3.  vedoucí odboru majetkoprávního 
a)  jednat s vlastníky pozemků dle bodu 4.1. důvodové zprávy 
          TK: 23.9.1997  
b)  postupně po jednotlivých k.ú. předkládat OKR informace o pozemcích města 
          T: 8.9.1997  
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4.  Ing. Horákovi, nám. primátora ( současně i vedoucímu pracovní skupiny ) 
koordinovat jednotlivé kroky pro zajištění přechodného a trvalého bydlení a zmocňuje jej 
k uzavíraní smluvních vztahů pro zajištění náhradního nouzového bydlení dle bodu 1. 
důvodové zprávy 
       TK: 23.9.1997 
5.  RNDr. Kosatíkovi, primátorovi města 
jednat se starostou Prahy 6 o jiné formě pomoci městu než poskytnutí ubytovacích buněk 
       T: ihned 
 
Předložil: Ing. P. Horák, náměstek primátora a členové rady města 
 
2D) Účetní evidence majetku města 
Rada města Olomouce po projednání 
 
1.  souhlasí  
se záměrem vyhlásit výběrové řízení na zpracovatele „projektu řízení evidence majetku města 
a majetkových operací“ s cílem odstranění evidenčních a procesních chyb při majetkových a 
účetních operacích 
  
2. pověřuje  
nám. primátora Ing. Loserta sestavit spolu s vítěznou firmou metodický tým, který bude 
postupně realizovat závěry plynoucí z projektu 
  
3. ukládá  
příslušnému oddělení odboru investic připravit vyhlášení výběrového řízení dle zákona o 
zadávání veřejných zakázek 
        T: 21.10.1997 
4.  stanovuje  
zadavatelem tohoto výběrového řízení nám. primátora Ing. Loserta 
  
5. ukládá  
tajemníkovi ÚMO předložit návrh na org. změnu zajišťující funkčnost metodického týmu 
        T: 21.10.1997 
6. ukládá  
nám. primátora Ing. Losertovi informovat RMO o výsledku výběrového řízení a o návrhu 
finančního zajištění projektu 
        T: po skončení výb. řízení 
 
Předložil: Ing. S. Losert, náměstek primátora 
 
2E ) Organizační změny 
Rada města Olomouce po projednání 
 
1.  bere na vědomí   písemnou informaci 
 
Předložil: J. Večeř, tajemník ÚMO 
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3) Kontrola usnesení 
Rada města Olomouce 
 
1.  bere na vědomí  
informace o plnění usnesení s termínem kontroly do 2.9.1997 
 
2. doplňuje své usnesení ze dne 29.7.1997, bod 5 o část 1.1., kde  
schvaluje  výdaje rozpočtu dle upravené důvodové zprávy 
 
3. prodlužuje   termíny plnění následujících usnesení : 
 
bod 8  Maloobchodní síť - zásady obchodní politiky města: 
3.6.1997    - předložit radě návrh na jednotlivé kroky vedoucí 
     k trvalému zajištění kvality a komplexnosti služeb 
     poskytovaných ve městě Olomouci ( zejména v jeho 
  historickém centru)    T: 23.9.1997 
        O: Ing. Losert 
 
bod 26  Rozpracování usn. 13. ZmO: 
8.4.1997  ve spolupráci s pracovní skupinou 
bod 15  zpracovat obecnou metodiku kontroly likvidace 
11.3.1997   odpadů na území města      
                                      TK. 4.11.1997 
                      O: RNDr. Studený  
                        a ved. odb. ŽP 
 
bod 17  Aktualizace Programu regenerace měst. památkové rezervace:  
11.3.1997   - provést další aktualizaci v souladu se schváleným materiálem 
        „ Koncepce hospodaření s domy v majetku města“ k 1.9.1997 
               T: 7.10.1997 
               O: Ing. Horák 
bod  21 Rozprac. usnesení 15. ZmO: 
    - ke smlouvě s Pozemními stavbami a.s.: 
     zajistit realizaci dle schváleného postupu a informovat  
            RMO a nejbližší ZmO 
        T: 23.9.1997 
                                  O: RNDr. Kosatík 
  ÚPnSÚ( materiál pro ZmO): 

    zapracovat řešení dle upravené důvod. zprávy 
části C,D, E do souborného stanoviska a informovat RMO 
        TK: 21.10.1997 
       O: vedoucí OKR 
 
k diskusi o ÚPnSÚ - prověřit připomínku č.  p060/3 ( tj. zda vydané 
územní rozhodnutí není v rozporu s územním plánem) a 
o výsledku informovat RMO a následně ZmO 
       T: 21.10.1997 
        O: RNDr. Studený 
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k repatriaci: podepsat příslušné smlouvy s min. vnitra a 
Nadací člověk v tísni     T: 21.10.1997 
          O: Ing. Horák 

  
bod 1  Spolupráce  města s podnikateli : 
3.6.1997    předložit radě návrh rozpracování materiálu 
                T: 23. 9.1997 
       O: RNDr. Kosatík 
 
bod 3         Soubor pozemků a vlastníků v areálu zimního stadiónu 
17.6.1997 
část 5 CH)   předložit návrh řešení areálů zimního stadiónu ve vztahu  
          k městu a ve smyslu ústní důvodové zprávy 
       T: 23. 9.1997 
       O: Mgr. Pavel 
   

v rámci kontroly usnesení 8.7.1997 bylo uloženo k bodu  2 b   usnesení  RMO  
ze dne 6.5.1997:  

    - informovat RMO o zajištěnosti upomínkových předmětů ( suvenýrů) 
T: 23.9.1997    

 O: ved. odb.vnějších vztahů  
   

bod 3    Nájem objektu bývalého Domu družby: 
17.6.1997   - prověřit oprávněnost uzavření smlouvy a 
část 5 E   možnost prodeje objektu bývalého Domu družby 

       TK: 23.9.1997 
        O: Mgr. Pavel 
 

bod 4 D  Výsledek kontroly vybudování vodovod. řádu a beton. šachty 
8.7.1997    na pozemku parc. č. 1081/18 v k.ú. Slavonín vč. správnosti postupu 
        při provádění územního řízení: 

- požádat o vyjádření ke zprávě f. INKA   
T: 23.9.1997 

                   O: RNDr. Kosatík 
 
bod 6   IDOS: 
8.7.1997 
část 5     - předložit RMO harmonogram dalšího postupu realizace  
         IDOS pro období od 1.4.1998 
    - předložit rozsah další etapy  IDOS 
                  T: 23.9.1997 
         O:  odd. dopravy SÚ a 
                odd.dopr. koncepcí OKR 
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bod 6    IDOS: 
8.7.1997 
část 5  zajistit vyhodnocení ekonomic. dopadů v DPMO a.s. 
     v souvislosti se zavedením „ nulté“ etapy IDOS vč.  
      způsobu využití ušetřených prostředků a vozidel  
        a předpokládané úspory v 1. etapě     
          T: 23.9.1998 
          O: zástupci města 
                            v předst. DPMO a.s. 
bod 12  Ceny města: 
8.7.1997    RMO ( pod bodem 2 tohoto usnesení) souhlasila  
             se  záměrem udělit Ceny města Olomouce za r. 1997 
      a uložila předložit rozpracovaný materiál k bodu 2 
       tohoto usnesení      T: 23.9.1997 
            O: ved. odb. vnějších 
                vztahů 
 
bod 14  Informace o pasportu majetku města Olomouce: 
8.7.1997      - doplnit zřizovací listiny organizací o povinnost pořídit,  
      aktualizovat a vést pasport   spravovaného majetku m. Ol. 
         v digitál. podobě  

        T: 21.10.1997 
         O: vedoucí odboru 
              ekonomického  

 
bod 21    
8.7.1997   - sepsat s realizátorem rekonstrukce Hodolanského divadla  

dodatek smlouvy o odložení dokončení uvedené rekonstrukce 
        TK: 23.9.1997 
                   O: RNDr. Kosatík  
                                                                                                   a řed. MD 
 
bod 4 A)  Úplatný převod vodovod. řadu v ul. Ručilova: 
12.8.1997   - zajistit finanční prostředky na úplatný převod    

        TK: 21.10.1997   
O: Ing. Losert 

                   
      - vypracovat smlouvu o úplatném převodu 
                       TK: 4.11.1997 

O: ved.odb.majetkopr. 
  

      - podepsat  smlouvu o úplatném převodu 
         TK: 4.11.1997 

O: Mgr. Vláčilová 
        

bod 7 B)  podepsat prodloužení úvěrové smlouvy o 
12.8.1997     kontokorentu s IPB a.s. Brno     TK: 23.9.1997 
                   O: Ing. Losert 
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bod 13  Dopravní situace bloku „A“ Neředín 
12.8.1997   uplatnit v návrhu rozpočtu r. 1998 realizaci akce  
          „ dopravní komunikace u letitě“ 
          TK: 21.10.1997 
         O: Ing. Horák 
             zpracovat návrh řešení v úsporné formě 
          TK: 7.10.1997 
                   O: ved. odb. invesic 
bod 16  Podpora projektu „ Tetka Vrána“ 
12.8.1997    předložit návrh konkrétní nemovitosti jako zástavy  
                 ve prospěch města             T: 23.9.1997 
                  O: Mgr. Pavel 
bod 19  České dráhy: 
12.8.1997   - informovat o odeslání dopisu stručnějšího znění 
                   T: 23.9.1997 
         O: RNDr. Kosatík 
bod 6    Urychlení prodeje domů: 
12.8.1997   - dopracovat materiál ve smyslu zajištění nejméně trojnásobku  
            prodeje domů za rok vč. návrhu metodiky 
               TK: 23.9.1997 
        O: Ing. Horák 
4. revokuje     své usnesení 
bod 17  Seznam žadatelů na realizaci půdních vestaveb - VI. etapa: 
17.6.1997   RMO schválila upravený seznam žadatelů a pověřila  
část 4   bytovou komisi výběrem budoucího nájemce  
  na půdní vestavby dle důvod. zprávy a uložila 

- předložit radě návrh na řešení realizace půdních vestaveb  
dle diskuse v radě 
           
       O: předseda bytové komise 

5. vypouští ze sledování: 
   Rozpracování usnesení 15. ZmO 
bod 21  zvát na jednání prac. skupiny pro projekt Telemundi 
8.7.1997  zástupce všech poslaneckých klubů 

         O: Mgr. Vláčilová 
 

bod 4 E  Dohoda s Pozemními stavbami: 
8.7.1997  - zajistit další realizaci postupu schváleného RMO 3.6.1997 
                      
                      O: RNDr. Kosatík 
 
bod 5   Rozpočtové změny r. 1997 ( Mačkalov): 
8.7.1997   realizovat výkup pozemků ve výši 831 000,- Kč až po nabytí 
    právní moci dle důvodové zprávy     
                   O: ved. odb. 
                       majetkoprávního 
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bod 5 A)  Prodej domů - Žilinská 32,34 : 
12.8.1997    předložit návrh řešení případného podílu SDF MO 

na nákladech spojených s provozováním společných prostor a  případných 
oprav, kdy dům již byl předmětem prodeje 

        O: řed. SDF MO 
 
bod 10     Varianty náhradního bydlení :  RMO souhlasila  
12.8.1998   s harmonogramem „ Programu obnovy městské části Černovír “  
             a jeho zásadami,  jmenovala pracovní skupinu pro podporu města  
 k zajištění náhradního bydlení ve složení: ing. Horák, Ing. Tesařík,   
 PhDr. Zatloukal, Mgr. Vláčilová, RNDr. Kosatík 
       a uložila této   pracovní skupině:  
 
část 4c)   navrhnout způsob vytvoření sdružení občanů za účelem  
     využití prostředků ze státních podpor pro výstavbu bytových  
       domů dle důvodové zprávy a zajistit pozemky pro tuto výstavbu  
        

  část 10  specifikovat finanční nároky na obnovu základních funkcí a technické 
infrastruktury na obnovu městské části Černovír s vyčleněním požadavků na 
rozpočet města 

        O: ved. OKR  
                   
Materiály se samostatným návrhem na usnesení : 
 
A) Realizace úpravy zasedací místnosti v přízemí radnice 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou zprávu 
 
Předložil: RNDr. M. Studený, nám. primátora 
 
B) Rozpracování usnesení 13.ZmO (bod 15 a 26) - nakládání s odpady 
Rada města Olomouce po projednání 
 
1. bere na vědomí  upravenou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí  
s přesunutím termínu kontroly  
        T: 4.11.1997 
        O: RNDr. Studený 
Předložil: RNDr. M. Studený, náměstek primátora 
 
C) Zahrádky v biokoridoru kolem řeky Moravy a Bystřičky - prodloužení nájemních 
smluv (bod 21 ze dne 8.7.1997 -usnesení 15. ZMO) 
Rada města Olomouce po projednání 
 
1. bere na vědomí  

 předloženou důvodovou zprávu 
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2. ukládá  
vedoucí majetkoprávního odboru postupovat při uzavírání nových nájemních smluv v souladu 
s důvodovou zprávou 
 
Předložila: Mgr. M. Vláčilová, náměstkyně primátora 
 
D) Územní plán sídelního útvaru (ÚPnSÚ) města Olomouce - zpracování a předložení 
souborného stanoviska do ZMO. 
Rada města Olomouce po projednání 
 
1. bere na vědomí  předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá  
vedoucí OKR zpracovat a předložit souborné stanovisko ke konceptu ÚPnSÚ města 
Olomouce dle upravené důvodové zprávy částí C, D, E (ze zasedání ZMO dne 3.7.1997) na 
mimořádné zasedání ZMO v říjnu 
 
Předložil: RNDr. M. Studený, náměstek primátora 
 
E) Prezentace ČS Reality 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí   důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
předložit na dalším zasedání RMO zprávu o dalším postupu přípravy výstavby 120 b.j. 
v lokalitě Povel ve spolupráci s firmou ČS Reality a.s. 

O: Ing. Miroslav Pauch 
Předložil: Ing. P. Horák, nám.primátora 
 
F) Zajištění rekonstrukce objektů pošty v Černovíře a Slavoníně 
Rada města Olomouce po projednání 
 
1. bere na vědomí  předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
tajemníkovi informovat  o znovuzahájení činnosti pošt 
       T: 7.10.1997 
 
Předložil: Ing. P.Horák, náměstek primátora 
 
G) Zázemí tržiště na Dolním nám. - informace k dokončení studie veřejných WC, tř. 
Svobody,projekt  WC pro tržiště na Dolním. nám., úprava místnosti na Dolním nám. 19 
Rada města Olomouce po projednání 
 
1. bere na vědomí  důvodové zprávy  
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2.  ukládá   
vedoucím odborů investic a OKR  
předložit společný materiál k tržišti na Dolním náměstí 
       T: 7.10.1997 
 
Předložil: RNDr. M. Studený, náměstek primátora 
 
H) Řešení bytové situace  
Rada města Olomouce po projednání 
 
1. bere na vědomí  předloženou důvodovou zprávu 
 
2. revokuje  usnesení ze dne 12.8.1997 pod bodem 11E 1a - (Kohútovi - Vrbová) 
 
Předložil: Ing. P. Horák, náměstek primátora 
 
CH)  Uzavírání nájemních smluv na rekonstruované měst. byty obálkovou metodou 
(informace o průběhu obálkové metody) 
Rada města Olomouce po projednání 
 
1.  bere na vědomí  důvodovou zprávu 
 
2.  ukládá předsedovi bytové komise  
informovat o realizaci akce Ostružnická 9, 11 
       T: 18.11.1997 
 
Předložil: Ing. M. Tesařík, člen RMO 
 
I) Bytová záležitost - Moravské divadlo 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1.  souhlasí 
se stanoviskem výběrové komise 
 
2.  ukládá 
řediteli MD využít ubytovny MD výhradně pro zaměstnance divadla  
       T: 21.10.1997 
Předložil: Ing. M. Tesařík, člen RMO 
 
J)  Technické dořešení uložení vodovodu v k.ú. Olomouc- Holice 
Rada města Olomouce 
 
bere na vědomí  předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: RNDr.M. Studený, náměstek primátora 
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4) Návrh na zveřejnění záměru M ěsta Olomouce o nakládání s majetkem města, 
pronájem, prodej majetku města a další návrhy majetkoprávní komise 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1.  schvaluje 
návrh na manipulaci s majetkem města dle upravené důvodové zprávy 
 
2.  doporučuje 
zastupitelstvu města schválit odprodej a směnu nemovitostí z majetku města Olomouce dle 
důvodové zprávy bod III.a)-d) 
 
3.  ukládá  vedoucí majetkoprávního odboru  
realizovat přijaté usnesení 
 
Předložila: Mgr. M. Vláčilová, nám. primátora 
 
4 A) Odprodej objektu býv.kina a býv.školy č.p. 25 s pozemkem parc. č. 456 st.pl. a 
parc. č. 457 st. pl. v k.ú. Holice 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1.  bere na vědomí  předloženou důvodovou zprávu 
 
2.  souhlasí 
s doporučením výběrové komise na odprodej předmětných nemovitostí 
 
3.  doporučuje 
zastupitelstvu města schválit odprodej předmětných nemovitostí manželům Omelkovým a 
panu Skopalovi 
 
4.  ukládá  Mgr. Vláčilové , náměst. primátora 
předložit odprodej objektu býv.kina a býv. školy č.p. 25 s pozemkem parc.č. 456 st.pl. a parc. 
č. 457 st. pl. v k.ú. Holice na nejbližším jednání zastupitelstva města 
 
Předložila: Mgr. M. Vláčilová, nám. primátora 
 
4 B) Horní nám. 20 a 21 - Olpran, s.r.o. 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1.  bere na vědomí  upravenou důvodovou zprávu 
 
2.  ukládá řediteli SDFMO 
uzavřít nové smlouvy dle upravené  důvodové zprávy 
 
Předložila: Mgr. M. Vláčilová, nám. primátora 
 
 
 
 
 



 12 

4C) Odprodej objektu č.p. 2 - Sušilovo nám. č. 1 s příslušenstvím a s pozemkem parc.č. 
3/1 st.pl., vše v k.ú. Klášterní Hradisko 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1.  souhlasí  s doporučením dle důvodové zprávy 
 
2. ukládá 
Mgr. Vláčilové zveřejnit odprodej objektu č.p. Sušilovo nám. č. 1 s příslušenstvím a pozemek 
parc.č. 3/1 st.pl. o výměře 8124 m2, vše v k.ú. Klášterní Hradisko formou obchodní veřejné 
soutěže dle důvodové zprávy 
 
Předložila: Mgr. M. Vláčilová, nám. primátora 
 
4 D) Odprodej školských zařízení z majetku Města Olomouce středním školám 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1.  doporučuje  zastupitelstvu města revokovat část usnesení zastupitelstvu města ze dne 

27.6.1996, čís.spis.seznamu 6, bod 7 ve věci výše kupní ceny při odprodeji nemovitostí 
SPSŠ Olomouc a schvaluje kupní cenu ve výši 1,-Kč dle důvodové zprávy bod a) 

 
2.  doporučuje zastupitelstvu města revokovat část svého usnesení ze dne 12.12.1996, 
čís.spis.seznamu č, bod 11 ve věci výše kupní ceny při odprodeji nemovitostí 
Slovanskému gymnáziu Olomouc a schvaluje kupní cenu ve výši 1,-Kč dle důvodové 
zprávy bod b) 

 
3.  ukládá   Mgr. Pavlovi, náměstkovi primátora 
projednat se Školským úřadem v Olomouci převod objektu MŠ Petelínova a garáže v Řepčíně 
za obdobných podmínek 
 
Předložila: Mgr. M. Vláčilová, nám. primátora 
 
4 E) Ručení úvěru SDF MO - Černá cesta 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1.  bere na vědomí  předloženou důvodovou zprávu 
 
2.  souhlasí  s ručením dle důvodové zprávy 
 
3.  ukládá  Ing. S. Losertovi, nám. primátora 
a)  podepsat směnku na 70 mil. Kč 
b)  informovat zastupitelstvo města o změně ručení 
 
Předložil: Ing. S.Losert, nám. primátora 
 
4 F) Přidělení nebytového prostoru 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1.  bere na vědomí  předloženou důvodovou zprávu 
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2.  ukládá 
vedoucí majetkoprávního odboru projednat žádost prof.dr. Zdeňka Přikryla a informovat o 
výsledku Radu města Olomouce 

TK: 23.9.1997 
 
Předložil: PhDr. P. Zatloukal, člen RMO 
 
5) Fond rozvoje bydlení - novelizace vyhlášky 21/96 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1.  bere na vědomí  důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
náměstkovi primátora Ing. Horákovi předložit novelizaci dle přijaté metodiky do 
poslaneckých klubů 
 
Předložil: Ing. P. Horák, nám. primátora 
 
6) Fond rozvoje bydlení - vyhláška Povodňového fondu 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1.  bere na vědomí  důvodovou zprávu 
 
2.  vydává 
vyhlášku Povodňového fondu oprav bydlení 
 
3.  ukládá 
nám. primátora Ing. Horákovi  
předložit tuto vyhlášku na zasedání Zastupitelstva města Olomouce dne 25.9.1997 
 
4.  doporučuje 
Zastupitelstvu města Olomouce vyhlášku schválit 
 
Předložil: Ing. P. Horák, nám. primátora 
 
7) Fond rozvoje bydlení - půjčka č. 198/96 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1.  bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 
2.  vyhovuje 
žádosti paní Blumové 
 
Předložil: Ing. P. Horák, nám. primátora 
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8) Fond rozvoje bydlení - odklad splátky úvěru č. 174/96 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1.  bere na vědomí  důvodovou zprávu 
 
2.  vyhovuje  žádosti manželů Barešových 
 
Předložil: Ing. P. Horák, nám. primátora 
 
9) Telemundi 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1.  bere na vědomí 
dopis HANEL, a.s. ze dne 6. srpna 1997 
 
2.  souhlasí 
se zařazením bodu jednání zastupitelstva města dne 25. září 1997 týkající se problematiky 
CITY OLOMOUC za účasti zástupců firmy HANEL, a.s. 
 
Předložil: Ing. S. Losert, nám. primátora 
 
10) Žádost občanů místní část Černovír 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1.  bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 
2.  ukládá 
a)  zástupcům města v představenstvu VHS a.s.  
prosadit a uplatnit havarijní investici viz. bod č. 1a) důvodové zprávy 

T: 7.10.1997 
 

b) RNDr. Studenému, náměstkovi primátora 
do povodňového plánu konkrétně rozpracovat bod č. 1 b) důvodové zprávy  

T: 7.10.1997 
 

c) RNDr. Studený, náměstek primátora a vedoucí OKR 
projednat se SIU Ostrava, příp. min. dopravy, zrychlení stavby „most Černovír“ a podat RMO 
zprávu o stupni připravenosti 

T: 7.10.1997 
 
d) RNDr. Kosatíkovi, primátorovi města 
- písemně uplatnit za město požadavky dle bodu 2a,b,c důvodové zprávy u min. zemědělství 
resp. Povodí Moravy 

T: 7.10.1997 
- odpovědět ve smyslu důvodové zprávy 
       T: ihned 

 
Předložil: J. Večeř, tajemník ÚMO 
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11) Příspěvky a granty na kulturní akce - rozpočtové změny 
Rada města Olomouce 
 
1. revokuje usnesení RMO ze dne 15.7.1997, bod 7, odst. 6 
 
2.  schvaluje úpravu dle důvodové zprávy 
 
Předložil: M. Petřík 
 
12) Upřesnění termínu a  programu 16. Zasedání Zastupitelstva města Olomouce 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1.  nově  stanovila    termín 16. zasedání ZmO na 25.9.1997 
  
2.  schvaluje 
upravený program 16. Zasedání Zastupitelstva města Olomouce, které se uskuteční ve čtvrtek 
dne 25.9.1997   od 9. 00 hodin v aule PF UP Olomouc, tř. 17. listopadu 6 
 
Předložil: RNDr. I. Kosatík, primátor města 
 
13) Změny v komisích 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1.  bere na vědomí 
předloženou zprávu 
 
2.  souhlasí 
s odstoupením na vlastní žádost 
KMČ č. 7 Lazce - Dr. Kryštofová 
KMČ č. 7 Lazce - Vlastimil Zbíral 
 
3.  jmenuje 
členy komise: 
KMČ č. 2 Droždín - p. Svatava Pospíšilová, Vítězství 4 (KMČ) 
KMČ č. 23 Slavonín - p. Piotr Majewski, Kyselovská 95 (KMČ) 
 
Předložil: M. Petřík 
 
14) Různé 
 
A)  Harmonogram kontrol inventarizace majetku města u příspěvkových organizací 
zřízených městem Olomouc 
Rada města Olomouce 
 
schvaluje  
harmonogram kontrol inventarizace majetku města u příspěvkových organizací zřízených 
městem Olomouc 
 
Předložil: Ing.S. Losert, náměstek primátora 
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B) Připravenost na rating S & P 
Rada města Olomouce  
 
ukládá  všem vyzvaným pracovníkům ÚMO  
spolupracovat s ekonomickým odborem na přípravě podkladů pro provedení ratingu firmou 
STANDART POOR´S 
 
Předložil: Ing. Losert, náměstek primátora 
 
C) Výjimka z vyhlášky o zóně placeného parkování 
Rada města Olomouce 
 
1.  bere na vědomí  
žádosti o udělení výjimky dle vyhlášky o zóně placeného parkování 
  
2.  souhlasí  s postupem dle předložených žádostí 
  
Předložil: RNDr. I.Kosatík, primátor města  
 
D) Realizace usnesení vlády ČR ze dne 13.8.1997 
Rada města Olomouce 
 
ukládá   řediteli TSO 
ve smyslu usnesení vlády ČR ze dne 13.8.1997 nárokovat na OkÚ dotace ze státního rozpočtu 
na rekonstrukce obecních komunikací 
 
Předložil: Ing.P. Horák, náměstek primátora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
RNDr. Miroslav Studený             RNDr. Ivan Kosatík 
náměstek primátora                       primátor města Olomouce 
 
 
 
 
 
 
 
 


