
 
USNESENÍ 

 

z  27. schůze Rady m ěsta Olomouce, konané dne 25.11.2003  
 
 

 
1 Vyhláška o p říspěvku na částečnou úhradu neinvesti čních 

náklad ů mateřských škol  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
se zněním Vyhlášky o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských 
škol 
 
3. ukládá 
předložit znění Vyhlášky o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů 
mateřských škol na jednání Zastupitelstva města Olomouce 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Pokorný Vladimír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
 
 
2 Návrh na p řípadné ukon čení provozu Základní školy Olomouc, 

Na Hradě  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s ukončením provozu Základní školy Olomouc, Na Hradě  k 30.6.2004 
 
3. ukládá 
předložit návrh na ukončení provozu Základní školy Olomouc, Na Hradě  na jednání 
Zastupitelstva města Olomouce v rámci bodu Analýza sítě základních škol 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Pokorný Vladimír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
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3 Informace o napl ňování ÚPnSÚ-zm ěna č. XII 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
předložit na zasedání ZMO dne 16.12.2003 návrh na pořízení změny č. XII ÚPnSÚ Olomouc 
doplněný dle upravené důvodové zprávy včetně doporučení pořízení 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
4 Návrh zadání zm ěny Regula čního plánu MPR č. II 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
předložit na zasedání ZMO dne 16.12.2003 návrh zadání změny č.II RPn MPR Olomouc dle 
důvodové zprávy 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
zadání změny č.II RPn MPR Olomouc dle návrhu 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
5 Příspěvek výrobnímu investorovi  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
upravenou smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města Olomouce z Fondu 
hospodářského rozvoje dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
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6 Fond bytové výstavby - návrh na zrušení  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
upravený návrh textu  OZV, kterou se zrušuje vyhláška č. 3/2000 o zřízení Fondu bytové 
výstavby 
 
3. ukládá 
předložit zprávu o zrušení Fondu bytové výstavby na nejbližším zasedání Zastupitelstva 
města Olomouce, vč. upraveného návrhu obecně závazné vyhlášky a upřesněného čerpání 
z Fondu bytové výstavby dle tabulky č. 2 důvodové zprávy 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
4. doporu čuje 
Zastupitelstvu města Olomouce vydat upravenou obecně závaznou vyhlášku, kterou se 
zrušuje vyhláška č. 3/2000 o zřízení Fondu bytové výstavby a schválit návrh upřesněného 
čerpání z Fondu bytové výstavby dle tabulky č. 2 důvodové zprávy 
 
5. ukládá 
připravit návrh směny pozemku parc.č. 945/10 orná půda v k.ú. Řepčín ve vlastnictví Heleny 
Sokolové za pozemek města, vč. výše doplatku  
T: 27.1.2004 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 

vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
6. ukládá 
předložit RMO návrh na transformaci Komise Fondu bytové výstavby na Komisi pro bytovou 
výstavbu 
T: 2.12.2003 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
7 Fond hospodá řského rozvoje - návrh na zrušení  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s upraveným návrhem OZV o zrušení Fondu hospodářského rozvoje dle přílohy č. 1 
důvodové zprávy 
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3. ukládá 
předložit Zastupitelstvu města Olomouce návrh na zrušení Fondu hospodářského rozvoje, 
vč. upravené obecně závazné vyhlášky dle přílohy č. 1 důvodové zprávy 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
4. doporu čuje 
Zastupitelstvu města Olomouce vydat obecně závaznou vyhlášku dle přílohy č. 1 důvodové 
zprávy, kterou se zrušuje vyhláška města č. 9/2000 o zřízení Fondu hospodářského rozvoje 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
8 Přísedící Krajského soudu v Ostrav ě 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. doporu čuje zastupitelstvu 
vzít na vědomí  zánik funkce  přísedící Krajského soudu v Ostravě  paní Ing. Ludmily 
Mayerové, Olomouc, tř. 1. máje 25 - v souladu s § 98, odst. 2 zák. č. 6/2002 Sb. 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
 
 
9 Návrh programu 8. ZMO konaného dne 16.12.2003  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. stanovila 
- termín konání ZMO:  na úterý dne 16.12.2003 od 9.oo hod. 
- místo: aula Právnické fakulty UP Olomouc 
 
2. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
návrh programu 8. zasedání ZMO dle upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
 
 
10 Revokace usnesení ze dne 18.11.2003  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. revokuje 
usnesení č. 37 z RMO dne 18.11.2003 a usnesení č. 62 z RMO dne 10.6.2003 
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3. ukládá 
předsedovi Škodní a likvidační komise projednat důvodovou zprávu ve Škodní a likvidační 
komisi RMO  
T: 22.12.2003 
O: Ščudlík Svatopluk, Mgr., člen rady m ěsta 
 
4. ukládá 
o revokaci usnesení informovat ředitele Fakultní nemocnice Olomouc 
T: ihned 
O: Pokorný Vladimír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
 
 
11 Návrh rozpo čtu na rok 2004  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu včetně všech upravených příloh 
 
2. souhlasí 
a) s návrhem rozpočtu Statutárního města Olomouce na rok 2004 dle důvodové zprávy - 
část A a B, 
b) s obnovením krátkodobého úvěru ve výši 30 mil. Kč v r. 2004, se splatností 1 rok,  
u Komerční banky, a. s., 
c) se závaznými ukazateli rozpočtu roku 2004 dle upravené důvodové zprávy 
 
3. doporu čuje 
Zastupitelstvu města Olomouce: 
a) schválit návrh rozpočtu Statutárního města Olomouce na rok 2004 dle důvodové zprávy - 
část A a B, 
b) schválit obnovení krátkodobého úvěru ve výši 30 mil. Kč v r. 2004, se splatností 1 rok,  
u Komerční banky, a. s., 
c) schválit závazné ukazatele rozpočtu roku 2004 dle upravené důvodové zprávy, 
d) schválit přenesení pravomoci Zastupitelstva města Olomouce na Radu města Olomouce 
schvalovat rozpočtové změny roku 2004 ve smyslu závazných ukazatelů 
 
4. ukládá 
předložit RMO návrh pravidel čerpání účelových rozpočtových rezerv 
T: 27.1.2004 
O: Novotný Martin, nám ěstek primátora 
 
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora 

Petřík Miroslav, náměstek primátora 
 
 
12 Rozpočtové zm ěny roku 2003  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
rozpočtové změny roku 2003 dle předložené důvodové zprávy 
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2. schvaluje 
rozpočtové změny roku 2003 dle předložené důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku 2003 
dle předložené důvodové zprávy 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Novotný Martin, nám ěstek primátora 
 
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora 
 
 
13 Informace o postupu p říprav Olomouckého aquaparku  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
předložit RMO upřesněný investiční záměr výstavby aquaparku dle diskuse v RMO ve 
variantách 
T: 22.12.2003 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
14 Dodatek  č. 4 k příkazní smlouv ě uzavřené mezi SMO a SLMO 

dne 2. 6. 1993 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
Dodatek č. 4 k příkazní smlouvě dle přílohy č. 1 důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
ihned podepsat dodatek k příkazní smlouvě dle důvodové zprávy 
T: 2.12.2003 
O: Tesařík Martin, Ing., primátor m ěsta 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
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15 Parkovišt ě - Svatý Kope ček 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
16 Fond rozvoje bydlení - vyhláška  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
Obecně závaznou vyhlášku o vytvoření a použití účelových prostředků „Fondu rozvoje 
bydlení statutárního města Olomouce“ dle upravené přílohy č. 2 
 
3. ukládá 
předložit upravenou  vyhlášku na jednání Zastupitelstva města Olomouce dne 16. 12. 2003 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Novotný Martin, nám ěstek primátora 
 
Předložil: Vláčilová Marta, Mgr., členka rady města 
 
 
17 Různé - informace k dopravnímu zna čení 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
informace Ing. Tesaříka a RNDr. Kosatíka ve věci přeznačení dopravního značení jižního 
obchvatu ve směru od Brna a úpravy dopravního značení na ul. Velkomoravská (zákaz jízdy 
kamionů v levém jízdním pruhu) a trvá na realizaci  přeznačení dopravního značení jižního 
obchvatu ve směru od Brna do města Olomouce 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
 
 
18 Různé - Sout ěž Missis ČR 2004 v Olomouci dne 7.2.2004  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
se zapojením města Olomouce do projektu v rozsahu dle upravené důvodové zprávy 
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3. ukládá 
prověřit možnosti zajištění odpovídajících prostor pro pořádání soutěže dle upravené 
důvodové zprávy 
T: 2.12.2003 
O: Pokorný Vladimír, Ing., nám ěstek primátora 
  
Předložil:    Konečný Petr, Mgr., Ing., člen rady města 
  
  
 
 
 
  
 
  
 

 

 

 

Ing. Martin Tesa řík           Ing. Vladimír Pokorný 
primátor m ěsta Olomouce           nám ěstek primátora 
 


