
U S N E S E N Í 
 

ze 75. schůze  Rady  města  Olomouce,  konané  dne  21. 10. 1997 
 
 
1)   Spolupráce města s podnikateli 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
primátorovi předložit návrh: 
a) programu informačního jednání s podnikateli 
b) termínu a místa konání jednání 
c) pozvánky ve formě inzerátu se zpětným potvrzením účasti 
d) obsahu písemného materiálu, který bude předložen účastníkům 
e) anketního lístku, který bude vyplněn účastníky jednání 
f)  spolupráce s OHK 
       T: 4.11.1997 
3. ukládá 
Ing. Losertovi, nám. primátora 
předložit RMO průběžnou zprávu o lokalitách PCERO 
       T: 4.11.1997 
Předložil: RNDr. Kosatík, primátor města 
 
2)  Příloha letištního řádu - dodatek 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
schvaluje 
dodatek přílohy letištního řádu 
 
Předložil: Ing. Losert, náměstek primátora 
 

3)  Kontrola usnesení 
Rada města Olomouce  
 
1.  bere  na vědomí 
informace o plnění usnesení s termínem kontroly do 21.10.1997 
 
2. prodlužuje   termíny plnění následujících usnesení: 
 
bod 21   Rozprac. usn. 15. ZmO: 
8.7.1997 

 k repatriaci: podepsat příslušné smlouvy s min. vnitra a 
Nadací člověk v tísni a informovat ZMO 
          TK: leden 1998 
         O: Ing. Horák 
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část I   Bytová záležitost - Moravské divadlo: 
- využít ubytovny MD výhradně pro zaměstnance divadla a písemně informovat 
RMO  

       TK: 4.11.1997 
        O: ředitel MD 
bod 2 d)  Účetní evidence majetku města: 
2.9.1997 RMO uložila:  
      -předložit návrh na org. změnu zajišťující funkčnost metodického týmu 
       TK: 18.11.1997 
         O: J. Večeř 
bod  21 Rozprac. usnesení 15. ZmO: 
8.7.1997   - ke smlouvě s Pozemními stavbami a.s.: 
     zajistit realizaci dle schváleného postupu a informovat  
            RMO a nejbližší ZmO 
       TK: 4.11.1997 
                                 O: RNDr. Kosatík 

 
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: 4.11.1997 

                   O: RNDr. Kosatík 
 
bod 2   Realizace projektu Bezpečná Olomouc - kamerový systém   
   informovat radu  města o realizaci 
       T: 4.11.1997 
       O: ředitel MP 
bod 22  Změna cen za odvoz odpadu: 
8.7.1997    RMO schválila navržené ceny za odvoz odpadu s platností  
               od 1.10.1997 dle důvodové zprávy a uložila 
            - navrhnout výši poplatků dle nového zákona o odpadech  
         č. 125/1997 Sb.             T: 4.11.1997 
                  O: řed. TSO 
   
bod 3   Informace o vyhodnocení dotazníkové akce : 
23.9.1997 
část D)   - zajistit propojení údajů z jednotlivých databází ÚMO tak,  

aby byl přístup k využití údajů obsažených v povodňových dotaznících 
       TK:4.11.1997 
       O: odd. MIS 
  
bod 4 F)   Gastroprofit - Michalská 2, Horní nám. 11, Ztracená 3 
23.9.1997     - uzavřít nájemní smlouvy dle důvodové zprávy  
       T:18.11.1997 
       O: Mgr. Vláčilová a řed. SDF MO 
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bod 4)   Majetkopr. záležitosti  ( k bodu II. B) 5 důvod. zprávy) 
7.10.1997  po projednání s Ing. Zelenkou 
část 7   jednat s firmou Onyx engineering s.r.o. o změně nájemní smlouvy  
             a o výsledku informovat RMO 
        TK: 18.11.1997 
       O: Mgr.Vrbová 
 
bod 11)   Zabezpečení trvalého bydlení pro občany města Olomouce postižené záplavami 
7.10.1997  v červenci 1997: 

- požádat o dotace na výstavbu povodňových bytů dle upravené důvodové  
zprávy 

T: trvá 
O: Ing. Horák 

3.  vypouští ze sledování  tato svá usnesení:  
 
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 
bod 16  Podpora projektu „ Tetka Vrána“ 
12.8.1997    předložit návrh konkrétní nemovitosti jako zástavy  
                 ve prospěch města            T: 21.10.1997 
                 O: Mgr. Pavel 
4.  revokuje  toto své usnesení : 
 
bod 3 
část C)   Doplnění situace u bloku „A“ Neředín: 
7.10.1997   zapracovat úsporu 62.000,- Kč do rozpočtu města 
                O: Ing. Losert 
 
Materiály se samostatným návrhem na usnesení: 
 

A) Dodatky ke zřizovacím listinám TSO, Flory a SDFMO 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1.  bere na vědomí    
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
-  dodatek č. 1 ke zřizovací listině Technických služeb města Olomouce,  
-  dodatek č. 2 ke zřizovací listině Výstaviště Flora Olomouc,  
-  dodatek č. 4 ke zřizovací listině Správy domovního fondu města Olomouce 
 
3.  ukládá 
RNDr. Kosatíkovi, primátorovi města a RNDr. Studenému, nám. primátora 
dodatky ke zřizovacím listinám podepsat 
 
Předložil: Ing. Losert, nám. primátora 
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B) Územní plán sídelního útvaru města Olomouce - vyhodnocení připomínek ke 
konceptu - prověření připomínky č.p. 060/3 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
RNDr. Studenému, nám. primátora  a J. Večeřovi, tajemníkovi ÚMO 
- přijmout opatření reagující na závěry důvodové zprávy 
- informovat RMO o přijatých opatřeních 
       T: 4.11.1997 
Předložil: RNDr. Studený, nám. primátora 
 
C) Zpráva o stavu likvidace s.p. Uhelné sklady Olomouc k 30.9.1997  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí  předloženou důvodovou zprávu o stavu likvidace 
 
2. ukládá  likvidátorovi  
předložit RMO  zprávu o ukončení likvidace a návrh výmazu společnosti z obchodního 
rejstříku  
 
Předložil: Ing.  Losert, nám. primátora a RNDr. Kosatík, primátor města 
 
D) Zpráva o průběhu likvidace s.p. Moravský stavební podnik Olomouc k 30. září 1997 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
zprávu o průběhu likvidace Moravského stavebního podniku Olomouc, s.p. v likvidaci ke dni 
30.9.1997 
 
2. ukládá  likvidátorovi  
předložit  RMO zprávu o ukončení likvidace a návrh výmazu společnosti z obchodního 
rejstříku  
 
Předložil: Ing. Losert, nám. primátora a RNDr. Kosatík, primátor města 
 
E) Řešení zeleně při rekonstrukci Horního náměstí 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí  obsah důvodové zprávy 
 
2. ukládá 
Mgr. Vláčilové, nám. primátora 
požádat právní kancelář Ritter - Šťastný o prověření možnosti odvolání proti rozhodnutí 
orgánu státní správy 
       T: 18.11.1997 
RNDr. Studený, nám. primátora 



 5 

F) Maloobchodní síť (materiál ke kontrole usnesení RMO ze dne 7.10.1997, bod 1.1) 
Rada města Olomouce po  projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou rekapitulaci projednání záměrů maloobchodní sítě společnosti Delvita a Ahold 
 
Předložil: Ing. Losert, nám. primátora 
 
G) Maloobchodní síť - zajistit dokončení kriteriálního hodnocení lokalit a jeho 
zapracování do souborného stanoviska 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
informace o zapracování do souborného stanoviska 
 
Předložil: Ing. Losert, nám. primátora 
 
H) Změna cen za odvoz odpadu 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 
Předložil: RNDr. Studený, nám. primátora 
 
CH) Návrh plánu rekonstrukcí vodovodů a kanalizací na území města Olomouce pro 
rok 1998 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
RNDr. Kosatíkovi, primátorovi města a  RNDr. Studenému, nám. primátora 
předložit návrh investičních akcí hrazených z nájemného 
       T: 4.11.1997 
Předložil: RNDr. Studený, nám. primátora 
 
I) Dům Družby 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí  
důvodovou zprávu 
 
Předložil: Mgr. Pavel, nám. primátora 
 
 
 
 



 6 

J) Pracovní skupina pro udílení Ceny města Olomouce 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
složení pracovní skupiny pro udílení Ceny města Olomouce: 
Ing. arch. Mgr. Tomáš Černoušek, člen ZmO 
PhDr. Tomáš Hrbek, kancléř Palackého univerzity v Olomouci 
PhDr. Lubomír Kalusek, kronikář města Olomouce 
Pavel Konečný, předseda kulturní komise 
Miroslav Petřík, člen ZmO 
PhDr. Vladimír Spáčil, ředitel Státního okresního archivu v Olomouci 
Hana Ševčíková, Okresní knihovna v Olomouci 
Doc.PhDr. Pavel Zatloukal, člen RMO  
 
2.  ukládá  
pracovní skupině 
předložit RMO návrh formy Ceny města Olomouce 
       T: 18.11.1997 
3.  schvaluje 
úpravy Statutu udílení Ceny města Olomouce 
 
Předložil: Doc.PhDr.  Zatloukal, člen RMO 
 
K) Výb ěr investora na výstavbu bytů v lokalitě Povel - ul. Voskovcova 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
Ing. Horákovi, nám. primátora  
předložit Zastupitelstvu města Olomouce ke schválení návrh na pronájem pozemků 
s následným odprodejem 
       T: 30.10.1997 
3. ukládá 
Ing. Horákovi, nám. primátora 
předložit RMO podmínky na výběr investora na výstavbu nájemních bytů v lokalitě Povel - ul. 
Voskovcova včetně návrhu na složení výběrové komise 
 
4.  žádá 
poslanecké kluby o předložení připomínek k důvodové zprávě 
 
Předložil: Ing. Horák, nám. primátora a členové rady města 
 
L) Povodně - červenec 1997 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
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2. ukládá 
RNDr. Kosatíkovi, primátorovi města 
předložit připomínky poslaneckých klubů na jednání Zastupitelstva města Olomouce dne 
30.10.1997 
 
Předložil: RNDr. Kosatík, primátor města 
 
M)  SAVS Olomouc - ručitelský závazek Města Olomouce a Města Most 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1.  bere na vědomí 
předloženou informaci ve věci ručitelského závazku za úvěr SAVS Olomouc 
 
2. schvaluje 
variantu č. 2 odpovědi na nabídku Města Most na uzavření dohody ve věci vzájemného 
vyrovnání v platbách obou měst z titulu ručitelského závazku za úvěr Jiřího Kláska 
 
Předložil: Ing. Losert, nám. primátora 
 
N ) Informace o výsledcích vymáhání pohledávky z ručení za úvěr firmy SAVS (plnění 
usn. ZMO ze dne 7.3.1997, část IX., bod 2) 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1.  bere na vědomí 
průběžnou informaci o výsledcích vymáhání pohledávky z ručení za úvěr firmy SAVS 
 
2. ukládá 
Ing. Losertovi, nám.primátora 
předložit příslušnou průběžnou informaci na nejbližším zasedání ZmO 
 
Předložil: Ing. Losert, nám. primátora 
 
O)  Kontrola usnesení - Posouzení rizika záplav v k.ú. Chválkovice 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 
Předložil: RNDr. Studený, nám. primátora 
 

4) Návrh na zveřejnění záměru M ěsta Olomouce o nakládání s majetkem města, 
pronájem, prodej majetku města a další návrhy majetkoprávní komise 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
návrh na manipulaci s majetkem města dle upravené důvodové zprávy 
 
2. doporučuje 
zastupitelstvu města schválit odprodej pozemku dle důvodové zprávy bod III.1) 
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3. souhlasí 
s odkladem první splátky nájemného dle důvodové zprávy bod IV.1) 
 
4. bere na vědomí, 
že byla splněna podmínka k uzavření nájemní smlouvy s SK Sigma 
 
5. doporučuje 
zastupitelstvu města schválit odprodej nemovitostí ve vlastnictví Města Olomouce dle 
důvodové zprávy bod III.2, 3) 
 
6. ukládá 
vedoucí majetkoprávního odboru realizovat přijaté usnesení 
 
Předložila: Mgr. Vláčilová, nám. primátora 
 
4 a)  Majetkoprávní záležitosti - prodej domů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
předložený návrh dle upravené  důvodové zprávy 
 
2. ukládá 
řediteli SDFMO  a majetkoprávnímu odboru realizovat přijaté usnesení  
       T: ihned 
Předložila: Mgr. Vláčilová, nám. primátora 
 
5) Vyhláška č. 14  /1997 o placeném parkování v Olomouci 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
a)  obecně závaznou vyhlášku č. 14/1997 o placeném parkování v Olomouci, 
b) ceník za parkování motorových vozidel v zóně placeného parkování a na parkovištích 
placeného parkování 
 
3. ukládá 
řediteli Městské policie zajistit zveřejnění ceníku 

T: ihned 
4. ukládá 
odd. dopravních koncepcí OKR předložit na jednání ZMO vyhlášku o zrušení vyhlášky 
33/1996 o provozu cyklistů v parcích 
       T: 30.10.1997 
 
Předložil: RNDr. Studený, nám. primátora 
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6)  Parkovací karty 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. revokuje 
své usnesení ze dne 15.2.1994, bod 17, týkající se přidělování parkovacích karet 
 
Předložil: RNDr. Kosatík, primátor města 
 
7) Realizace dvou sběrových dvorů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2.  ukládá   
vedoucímu odboru životního prostředí 
předložit RMO: 
a) návrh  provozního řádu sběrových dvorů 
b)  informaci pro občany o možnosti ukládání odpadů ve sběrových dvorech 
          T: 4.11.1997 
3.  ukládá 
RNDr. Studenému, nám. primátora 
zajistit zprovoznění sběrových dvorů pro veřejnost : 
- v Neředíně od 15.11.1997  
- v ul. Chelčického od 1.1.1998 
 
Předložil: RNDr. Studený, nám. primátora 
 
8) Druhé kolo výběrového řízení půjček z Povodňového fondu 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
doplněnou důvodovou zprávu - výsledky jednání komise FRB, konané dne 16.10.1997 
 
2. doporučuje ZmO 
schválit 2. kolo půjček z Povodňového fondu oprav bydlení města Olomouce na nejbližším 
jednání Zastupitelstva města Olomouce 
 
3. schvaluje 
vyhovění žádosti pana Ing. Sedláčka 
 
4. ukládá 
Ing. Losertovi provést rozpočtové změny dle doplněné varianty 3 důvodové zprávy 
 
Předložil: Ing. Horák, nám. primátora 
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9) Rozpočtové změny roku 1997 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
rozpočtové změny roku 1997 dle upravené důvodové zprávy, vč. příloh č. 1,2, 3 
 
2. ukládá 
Ing. Losertovi, náměstkovi primátora  
informovat nejbližší zasedání Zastupitelstva města Olomouce o provedených rozpočtových 
změnách 
 
Předložil: Ing. Losert, nám. primátora 
 
10) První etapa IDOS - předpokládané náklady na provoz a příspěvky integrovaných 
obcí, náplň práce střediska koncepce a rozvoje DPMO, a.s., ve vztahu k IDOS 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou zprávu 
 
2. ukládá 
a)  ved. oddělení IDOS definovat objednávky rozsahu a linkování městské hromadné dopravy 

a po projednání v RMO  zajišťovat jejich realizaci u dopravců 
T: průběžně 
 

b)  zástupcům města v představenstvu DPMO, a.s. zajistit přípravu provozního programu 
v souladu s požadavky na zajištění realizace Integrovaného dopravního systému 
Olomoucka      T: průběžně 

 
Předložil: Ing. Losert, nám. primátora 
 
11) Technický odbor 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2.  ukládá   
RNDr. Kosatíkovi, primátorovi města 
projednat s vodohospodářským orgánem OkÚ, aby jednotlivá technická řešení dle důvodové 
zprávy byla realizována do 15.11.1997 
       T: ihned 
Předložil: J. Večeř, tajemník ÚMO 
 
12) Demolice autobusové čekárny v k.ú. Nedvězí 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1.  bere na vědomí    
důvodovou zprávu 
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2.  ukládá   
vedoucímu odboru investic  
zajistit demolici stavby autobusové čekárny na pozemku parc.č. 133 st.pl. v k.ú. Nedvězí 

T: ihned 
 
Předložila: Mgr. Vláčilová, nám. primátora 
 
 
13) Průzkum sousoší Nejsvětější Trojice 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1.  bere na vědomí   
obsah důvodové zprávy 
 
2. souhlasí 
s provedením činnosti dle bodu 4 důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
a)  RNDr. Studenému, náměstku primátora  
podepsat dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 16.6.1997 (průzkum sousoší Nejsvětější 
Trojice) 
       T: 4.11.97 
b)  vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 zajistit cenovou nabídku, dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 16.6.1997 a připravit návrh 
rozpočtové změny na práce podle bodu 4.1. -4.5 důvodové zprávy 
       T: 18.11.97 
c) vedoucímu odboru investic  
provést zabezpečovací práce v souladu s rozhodnutím stavebního úřadu čj. OPS 7328/97/Dv.  

T: ihned 
d) vedoucímu odboru investic  
ihned po předání podkladů z OKR na základě výsledků průzkumu požádat o stavební 
povolení na restaurování sousoší a ve spolupráci s odborem koncepce a rozvoje připravit 
podmínky pro výběr dodavatele restaurátorských prací podle bodu 4.6. a 4.7 důvodové zprávy 
       T: 18.11.97 
 
Předložil: Ing. Horák, nám. primátora 
 
14) Zpráva o bytové situaci občanů postižených povodněmi (kontrola usnesení ZmO) 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou  zprávu o bytové situaci občanů postižených povodněmi 
 
2. ukládá 
Ing. Pavlu Horákovi, nám. primátora 
předložit zprávu na zasedání ZmO dne 30.10.1997 
 
3. doporučuje 
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Zastupitelstvu města Olomouce vzít tuto zprávu na vědomí 
 
Předložil: Ing. Horák, nám. primátora 
 
15) Náhradní bydlení pro občany postižené povodní 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. ukládá  
vedoucí majetkoprávního odboru 
připravit smlouvu o budoucí nájemní smlouvě na nájem bytu s občany  
 
3.ukládá 
RNDr. Josefu Kaštilovi - vedoucímu bytového odboru SDF  
zajistit podpisy smlouvy o budoucích nájemních smlouvách na nájmy bytů s občany, kteří 
přišli v důsledku povodní o byt a dosud žádný neobdrželi 
 
 
Předložil: Ing. Horák, nám. primátora 
 
16) Hodnocení půdních vestaveb 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
bere na vědomí    
důvodovou zprávu 
 
Předložil: Ing. Horák, nám. primátora 
 
17) Bytové záležitosti - žádosti p. Štefanika a Klaina 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1.  bere na vědomí   
důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
Ing. Tesaříkovi, předsedovi bytové komise   
projednat předložený návrh v bytové komisi 
       T: 4.11.1997 
Předložil: J. Večeř, tajemník ÚMO 
 
18) Bytová záležitost - žádost pí Kadláčkové 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
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s uzavřením nájemní smlouvy na dobu určitou ( tj. 1 rok) dle důvodové zprávy 
 
Předložil: RNDr. Kosatík, primátor města 
 
19) Projekt na oživení turistiky v Olomouci 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1.  bere na vědomí   
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
vedoucí odboru vnějších vztahů  
předložit EO návrh na zapojení depozitního účtu do rozpočtu města 
      T: ihned 
Předložil: RNDr. Kosatík, primátor města 
 
20) Výsledek kontroly vynaložených nákladů na rekonstrukci domu Panská 9 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
výsledek kontroly vynaložených nákladů na rekonstrukci domu Panská 9 
 
2. ukládá 
Ing. Romanu Zelenkovi,řediteli Správy domovního fondu města Olomouce  
vypořádat a vyčíslit vzájemné pohledávky a závazky mezi Správou domovního fondu města 
Olomouce a Památkovým ústavem Olomouc (nájemné - vložené investice) 

T: 2.12.1997 
Předložil: RNDr. Kosatík, primátor města 
 
21) Pomoc postiženým občanům 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. souhlasí 
s distribucí humanitární pomoci (stavebního materiálu) způsobem dle upravené důvodové 
zprávy 
 
2. ukládá 
Ing. Horákovi, nám. primátora  
jednat s Charitou ve smyslu upravené důvodové zprávy 

T: do 4.11.1997 
 
Předložil: Ing. Losert, nám. primátora, Mgr. Vláčilová, nám. primátora 
 
22) Privatizace přísp. organizace Technické služby města Olomouce 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu o postupu privatizace přísp. organizace Technické služby města Olomouce 
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Předložil: Ing. Losert, nám. primátora 
 
23) Příspěvky nestátním subjektům z kapitoly 714 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
přesun nevyčerpaných financí z položek Granty pro mládež a Dotace neziskovým organizacím 
na kulturní akce na položku Příspěvky obecně prospěšným org. do 5.000,-Kč 
 
3. schvaluje 
příspěvky do 5.000,-Kč dle upravené  důvodové zprávy 
 
Předložil: Mgr. Pavel, nám. primátora 
 
24) Slovanský dům 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1.  bere na vědomí   
důvodovou zprávu 
 
2. trvá 
na svém záměru na převod Slovanského domu na město Olomouc bezúplatně nebo za účetní 
hodnotu 
 
3.  ukládá   
RNDr. Kosatíkovi, primátorovi města 
požádat přednostu OkÚ Olomouc  o vyjádření k žádosti města 
       T: 4.11.1997 
Předložila: Mgr. Vláčilová, nám. primátora 
 
 
 
 
25) Topolany - rekonstrukce školy 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. revokuje 
své usnesení ze dne 12.8.1997, bod 11D) 
 
Předložil: Ing. Horák, nám. primátora 
 
26) Organizační záležitosti 
Rada města Olomouce po projednání: 



 15 

 
1. schvaluje 
organizační změny dle upravené důvodové zprávy 
 
2. uvolňuje 
na vlastní žádost z funkce předsedy komise pro prodej domů Ing. Horáka 
 
3. jmenuje 
předsedou komise pro prodej domů Ing. Dostála 
 
Předložil: J. Večeř, tajemník ÚMO, Ing. Horák, náměstek primátora 
 
27) Různé 
 
Zpráva o zahraniční cestě na Ukrajinu  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
zprávu o zahraniční cestě Ing.Stanislava  Loserta na Ukrajinu 
 
2. ukládá 
ved. odboru vnějších vztahů  
dohodnout vhodný termín návštěvy zástupců města Lvov v Olomouci 

T: 4.11.1997 
Předložil: Ing. Losert, nám. primátora 
 
 
 
 
RNDr. Miroslav Studený                                           RNDr. Ivan Kosatík 
náměstek primátora                                                primátor města Olomouce 
 
 


