
 
USNESENÍ 

 

z 2. schůze Rady m ěsta Olomouce, konané dne 19.11.2002  
 
 

 
1 Kontrola usnesení  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
informace o plnění usnesení k termínu plnění 19.11.2002 
 
2. prodlužuje 
termíny plnění usnesení dle upravené důvodové zprávy 
 
3. revokuje 
bod 12, část 2 usnesení ze dne 23.10.2001, týkající se jednání s ČD o možné variantě 
řešení lávky pro pěší a cyklisty přes řeku Moravu - Nový Svět 
 
4. vypouští ze sledování 
bod 45, část 1 usnesení ze dne 12.3.2002, týkající se pozemkové agendy odboru investic 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
 
 
2 Majetkoprávní záležitosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
1. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení kabelového vedení VN, 
vodovodního potrubí a telekomunikačního kabelu na pozemcích parc. č. 436/1zast. pl. o 
výměře 1 493 m2, parc. č. 1929/1 ost. pl. o výměře 34 311 m2, parc. č. 1935 ost. pl. o 
výměře 4 831 m2, parc. č. 780/1 ost. pl. o výměře 336 m2, parc. č. 779/1 orná půda o 
výměře 3 396 m2, parc. č. 1975 ost. pl. o výměře 5 914 m2, parc. č. 1944/1 ost. pl. o výměře 
17 392 m2 a parc. č. 1852 ost. pl. o výměře 2 081 m2, parc. č. 877/49 ost. pl. o výměře 353 
m2, vše v k. ú. Holice ve prospěch společnosti Severomoravská energetika, a. s.  dle 
důvodové zprávy bod II. 9)  
 
2. úplatný pronájem pozemků  parc. č. 420/10 orná půda o výměře 328 m2  a  parc. č. 420/8 
orná půda  o výměře 88 m2 v k. ú. Slavonín manželům Pavlu a Lydii Müllerovým dle 
důvodové zprávy bod II. 11)  
 
3. úplatné  zřízení  věcného  břemene  obsahující  právo  uložení  telefonního  kabelu PPFLE  
10 XN 0,4 v chodníku na pozemcích parc. č. 116/40 o výměře 4 649 m2,  parc. č. 116/42 o 
výměře 4 377 m2 a parc. č. 116/44 o výměře 845 m2, vše ost. pl. v k. ú. Olomouc - město ve 
prospěch společnosti ČESKÝ TELECOM, a. s.  dle důvodové zprávy bod II. 12)  
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4. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo provedení výkopu a překládky zemních 
telefonních kabelů a postavení rozvodného sloupku SIS 2 na pozemku parc. č. 555/7 ost. pl. 
o výměře 3 832 m2  v k. ú. Nové Sady ve prospěch společnosti ČESKÝ TELECOM, a. s. dle 
důvodové zprávy bod II. 13)  
 
5. uzavření dodatku č.12 ke smlouvě o nájmu, provozování a údržbě veřejného vodovodu a 
kanalizace mezi statutárním městem Olomouc a STŘEDOMORAVSKOU VODÁRENSKOU, 
a.s.,  dle  důvodové zprávy bod III. 2)   
 
6. uzavření smlouvy o převodu nové části OPZ ČP 14 02 007, mezi Severomoravskou 
plynárenskou, a.s. a statutárním městem Olomouc dle důvodové zprávy bod III. 3)   
 
2. nevyhovuje žádosti 
1. pana Miroslava Malého o úplatný pronájem NP - I. P. Pavlova 62 -  73,83 m2 dle 
důvodové zprávy bod I. 1)  
 
2. pana Ing. Martina Pražáka o revokaci části usnesení RMO ze dne 6. 8. 2002, čís. spis. 
seznamu 2, bod III. 7) ve věci doporučení zastupitelstvu města nevyhovět žádosti pana Ing. 
Martina Pražáka o odprodej pozemků parc. č. 1288/17 orná půda o výměře 6 363 m2,  parc. 
č. 1288/19 orná půda o výměře 5 465 m2 v k. ú. Droždín dle důvodové zprávy bod III. 1)  
 
3. pana Jiřího  Bábka  o  finanční  vyrovnání  za zhodnocení pozemku parc. č. 435 orná půda  
o výměře 1586 m2 v k. ú. Nemilany dle důvodové zprávy bod III. 4)   
 
3. souhlasí 
1. se stanovením ročního nájemného ve výši 332.100,- Kč od 1.5.1999 se započtením 
vzájemných pohledávek v NP Michalská 2 - restaurace dle důvodové zprávy a s dobou 
nájmu do 31. 12. 2014  dle důvodové zprávy bod I. 2)  
 
2. s prodloužením termínu v čl. IX Dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí nájemní smlouvě ze 
dne 13.6.2001, z  původního   data  30.11.2002  nově  na  31.12.2002  za  podmínky,  že  
k vyklizení předmětu nájmu investor (D.A.Engineering s.r.o.) využije olomouckou firmu 
 
4. revokuje 
1. usnesení RMO ze dne 8. 10. 2002, čísl. spis. seznamu 2 bod  III. 1.ve věci doporučení 
zastupitelstvu města schválit úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení 
telefonního kabelu  PPFLE 10 XN 0,4  v  chodníku  na  pozemcích  parc. č. 116/40 o  výměře  
4 649 m2,  parc. č. 116/42 o výměře 4 377 m2 a parc. č. 116/44 o výměře 845 m2, vše ost. 
pl. v k. ú. Olomouc - město ve prospěch společnosti ČESKÝ TELECOM, a. s.  dle důvodové 
zprávy bod II. 12)   
 
2. usnesení RMO ze dne 8. 10. 2002 čísl. spis. seznamu 2, bod III 3. věci doporučení 
zastupitelstvu města schválit úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo provedení 
výkopu a překládky zemních telefonních kabelů a postavení rozvodného sloupku SIS 2 na 
pozemku parc. č. 555/7 ost. pl. o výměře 3 832 m2  v k. ú. Nové Sady ve prospěch 
společnosti ČESKÝ TELECOM, a. s. dle důvodové zprávy bod II. 13)  
 
5. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
1. odprodej pozemku parc. č. 12/34 orná půda o výměře 58 m2 v k. ú. Lazce manželům 
Jiřímu  a  Renatě  Luběníkovým z a  kupní  cenu  ve  výši 41 270,- Kč  dle  důvodové zprávy  
bod II. 1)   
 
2. odprodej pozemku parc. č. 692/1 zahrada  o výměře  399 m2 v k. ú. Holice manželům 
Jiřímu a Janě Divokovým za kupní cenu ve výši 48 663,- Kč dle důvodové zprávy bod II. 2)     
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3. odprodej pozemků parc. č. 444/2 o výměře 60 m2, parc. č. 443/3 o výměře 44 m2 a parc. 
č. 443/2 o výměře 41 m2, vše zast. pl. v k. ú. Nové Sady panu Radku Vymazalovi za kupní 
cenu ve výši 28 333,- Kč dle důvodové zprávy bod II. 3)   
 
4. odprodej pozemku parc. č. st. 1208/14 zast. pl. o výměře 19 m2 v k. ú. Nová Ulice 
manželům Ing. Jiřímu a Marii Mayerovým za kupní cenu ve výši 10 222,- Kč dle důvodové 
zprávy bod II. 4)   
 
5. směnu části   pozemku parc. č. 1310/1 zast. pl. o  výměře  63 m2  (dle GP parc. č. 1310/4)  
v k. ú. Slavonín ve vlastnictví paní Aleny Šošolíkové  za část pozemku  parc. č. 1320/1 ost. 
pl.  o  výměře  79 m2 (dle  GP  parc. č. 1320/3 o  výměře 75 m2 a  parc. č. 1320/4  o  výměře  
4 m2)  v k. ú. Slavonín ve vlastnictví statutárního města Olomouce s tím, že paní Šošolíková 
doplatí cenový rozdíl ve výši 4 890,- Kč dle důvodové zprávy bod II. 5)   
 
6. odprodej pozemku parc. č. 587 zast. pl.  o výměře 22 m2 v k. ú. Hejčín panu Ing. Františku 
Liberovi za kupní cenu ve výši 17.750,- Kč dle důvodové zprávy bod II. 6)  
 
7. odprodej pozemku parc. č. 247/23 zahrada o výměře 540 m2 v k. ú. Neředín manželům 
MUDr. Janu a Zdence Vykydalovým za kupní cenu ve výši 109 250,- Kč, tj. 200,- Kč/m2 + 
náklady 1 250,- Kč dle důvodové zprávy bod II. 7)  
 
8. odprodej pozemků parc. č. 695 o výměře 33 m2, parc. č. 806 o výměře 59 m2, parc. č. 
1039 o výměře 36 m2, vše zast. pl. v k. ú. Nové Sady Severomoravské energetice, a. s. za 
kupní cenu ve výši 80.630,- Kč dle důvodové zprávy bod II. 8)  
 
9. odprodej pozemků parc. č. 319/1 orná půda o výměře  227 m2,  parc. č. 319/2  orná  půda  
o výměře 88 m2 a parc. č. 319/3 ost. pl. o výměře 61 m2, vše v k. ú. Slavonín manželům 
Miroslavě a Ing. Marcelu Klegovým za kupní cenu ve výši 54. 879,- Kč dle důvodové zprávy 
bod II. 10)  
 
10. uzavření  smlouvy  o  budoucí  kupní  smlouvě  na  pozemky  parc. č. 420/10  orná  půda  
o výměře 328 m2  a  parc. č. 420/8 orná půda  o výměře 88 m2 v k. ú. Slavonín s manžely 
Pavlem a Lydií Müllerovými při kupní ceně ve výši 245, - Kč/m2 dle důvodové zprávy  
bod II. 11)     
 
6. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti manželů Ing. Jiřího a Marie  Mayerových  o  odprodej   části  pozemku  parc. č. 115/1  
o výměře 10 m2 v k. ú. Nová Ulice dle důvodové zprávy bod II. 4)     
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
3 Bytové záležitosti  - nájem byt ů  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy na městský byt v domě: 
1. U Letiště 8, Olomouc, velikosti 1+1, č.b. 13, se Spěvákovou Květou dle důvodové zprávy, 
bod 1 a) 
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2. Kosmonautů 20, Olomouc, velikosti 1+1, č.b. 18, s Magdalénou Prokešovou dle důvodové 
zprávy bod 1 b)   
3. Jiráskova 10A, Olomouc, velikosti 1+kk, č.b. 8, s Ing. Filipem Bětíkem dle důvodové 
zprávy bod 1 c)  
4. Topolová 4, Olomouc, velikosti 1+1, č.b. 16, s Janem Pospíšilem dle důvodové zprávy bod 
1 d) 
5. Sladkovského 1C, Olomouc, velikosti 1+2, č.b. 9 s Andreou Hájkovou dle důvodové 
zprávy bod 1 e) 
6. Praskova 6, Olomouc, velikosti 1+2, č.b. 2, s Miluší Piňosovou dle důvodové zprávy bod 2) 
 
3. souhlasí 
1.a)  s prodloužením nájemních smluv na městské byty uzavřených na dobu určitou 2 roky s:  
Veselý Karel, Anna, Černá cesta 2, Olomouc 
Malina František, Černá cesta 33, Olomouc 
Vrchní soud Olomouc, Masarykova 19, Olomouc 
Ing. Černý Marek, Tř. Kosmonautů 12, Olomouc 
Maixnerová Hana, Tř. Míru 8, Olomouc 
Omelka Miroslav, Politických vězňů 2, Olomouc 
Hajda Robert a Helena, Černá cesta 29, Olomouc 
Sklenářová Hana, Denisova 10, Olomouc 
Zedník Vítězslav, Čená cesta 3, Olomouc 
Psík Pavel, Topolová 1, Olomouc 
Mikulka Michal, Topolová 9, Olomouc 
Knitlová Miluše, Topolová 6, Olomouc 
 
1.b)  s prodloužením nájemní smlouvy na městský byt uzavřené na dobu určitou 1/2 roku s: 
Fiziková Miroslava, P.Přichystala 70, Olomouc 
 
1.c)  s prodloužením nájemní smlouvy na městský byt uzavřené na dobu určitou 1 rok s: 
Tatárová Anna, Nálevkova 11, Olomouc  
dle důvodové zprávy bod 3a, b) 
 
2. s neprodloužením nájemních smluv na městské byty uzavřených s : 
Bartošková Irena, Skupova 15, Olomouc 
Řepišťák Miroslav, Pavelčákova 1, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 4 a,b) 
 
3. s výměnami bytů dle důvodové zprávy bod 5) a s uzavřením nájemní smlouvy na městský 
byt po výměně s: 
a) Jaroslav Vrtil, Stiborova 24, Olomouc,  
b) Martina Doleželová, Vojanova 8, Olomouc,    
c) Eva Kyslíková, Topolová 7, Olomouc,  
d) Petr Vičar, Masarykova 52,  Olomouc,   
e) Marek a Jitka Cickovi, Masarykova 21, Olomouc,  
f) Jiří Kraclík, Sienkiewiczova 3, Olomouc,  
g) Lubomír Krátký, Rožňavská 14, Olomouc.  
 
4. s prodloužením nájemních smluv uzavřených na dobu určitou po předchozí výměně  
bytu s: 
Ing. Petr a Jitka Machalovi, tř.Svornosti 14, Olomouc 
Zdenka Hynštová, Pol.vězňů 2, Olomouc 
Iveta Balážová, Přichystalova 70, Olomouc   
dle důvodové zprávy bod 6 a,b)   
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5. s uzavřením nových nájemních smluv z důvodu přechodu nájmu bytu: 
Jaroslav Haslinger, Lazecká 77, Olomouc 
Danuška Marková, Řezáčova 16, Olomouc 
Anna Tomešová, Dolní náměstí 22, Olomouc 
Robert Pospíšil, Foerstrova 33, Olomouc 
Renata Švestková, Zikova 7, Olomouc   
dle důvodové zprávy bod 7) 
 
Předložil: Hanáková Marcela, PhDr., uvolněná členka rady 
 
 
4 Bytové záležitosti - Úprava Pravidel pro poskytová ní bydlení  

v nájemních bytech v majetku Statutárního m ěsta Olomouce  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
doplnit stávající Pravidla pro poskytování bydlení v nájemních bytech o článek XII dle 
důvodové zprávy s platností od 19.11.20002 
T: 3.12.2002 
O: Hanáková Marcela, PhDr., uvoln ěná členka rady 
 
3. ukládá 
dopracovat nové znění Pravidel pro poskytování bydlení v nájemních bytech se 
zapracováním připomínek dle diskuze a předložit RMO 
T: 1.4.2003 
O: Hanáková Marcela, PhDr., uvoln ěná členka rady 
 
Předložil: Hanáková Marcela, PhDr., uvolněná členka rady 
 
 
5 Nájemné  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu   
 
2. ukládá 
předložit RMO systém stanovení výše nájemného v městských bytech 
T: 28.1.2003 
O: Hanáková Marcela, PhDr., uvoln ěná členka rady 
 
3. schvaluje 
nákladové nájemné na Balbínově ulici dle upravené varianty bodu 4 c) důvodové zprávy 
 
4. souhlasí 
se zřízením domovnického bytu č. A 1 o velikosti 2+ 1 na Balbínově ulici 
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5. souhlasí 
se způsobem obsazení bytů na Balbínově ulici dle upraveného bodu 6 důvodové zprávy 
 
Předložil: Hanáková Marcela, PhDr., uvolněná členka rady 
 
 
6 Rozpočtové zm ěny roku 2002  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu, týkající se rozpočtových změn roku 2002 
 
2. schvaluje 
rozpočtové změny roku 2002 dle upravené důvodové zprávy - část A 
 
3. ukládá 
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku 2002 
- část A 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Novotný Martin, nám ěstek primátora 
 
4. ukládá 
předložit Zastupitelstvu města Olomouce ke  schválení rozpočtové změny roku 2002, týkající 
se závazných ukazatelů - část B  
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Novotný Martin, nám ěstek primátora 
 
5. doporu čuje zastupitelstvu 
schválit rozpočtové změny roku 2002, týkající se závazných ukazatelů - část B 
 
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora 
 
 
7 Rozpočtová zm ěna - Salmův palác - oprava stropu  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
rozpočtovou změnu dle předložené důvodové zprávy 
 
Předložil: Petřík Miroslav, náměstek primátora 
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8 Příprava rozpo čtu na rok 2003  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. revokuje 
k 19.11.2002  Organizační postup při přípravě rozpočtu statutárního města Olomouce na rok 
2003 schválený RMO 6.8.2002 
 
3. schvaluje 
Organizační postup při přípravě rozpočtového provizoria statutárního města Olomouce v 
období leden - březen 2003 
  
  
4. ukládá 
předložit RMO návrh rozpočtového provizoria na období leden - březen 2003 včetně pravidel 
rozpočtového provizoria 
T: 3.12.2002 
O: Novotný Martin, nám ěstek primátora 
 
5. ukládá 
předložit RMO Organizační postup k přípravě rozpočtu na rok 2003 
T: 17.12.2002 
O: Novotný Martin, nám ěstek primátora 
 
6. bere na v ědomí 
informaci o návrhu plánu investic a oprav na rok 2003 dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora 
 
 
9 Komise pro obnovu a rozvoj  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
se jmenováním členů komise pro obnovu a rozvoj dle doplněné důvodové zprávy 
 
Předložil: Petřík Miroslav, náměstek primátora 
 
 
10 Plán havarijních služeb  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. schvaluje 
rozpis havarijní služby rady města pro rok 2002 dle upravené přílohy č. 1 
 
3. schvaluje 
rozpis havarijní služby rady města pro rok 2003 dle upravené přílohy č. 2 
 
4. ukládá 
provést seznámení schválených členů rady města s řešením mimořádných situací dle 
pokynů pro havarijní službu 
T: 3.12.2002 
O: vedoucí odboru ochrany 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
 
 
11 Tarif IDOS  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
Tarif IDOS dle důvodové zprávy s účinností od 15.12.2002 
 
3. ukládá 
seznámit dopravce a cestující veřejnost se změnou Tarifu IDOS 
T: 3.12.2002 
O: vedoucí odboru dopravy 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
12 IDOS - linka č. 24 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
se zahájením provozu linky č. 24 od 7.12.2002 
 
3. ukládá 
ve spolupráci s DPMO, a.s., informovat cestující veřejnost 
T: 17.12.2002 
O: vedoucí odboru dopravy 

ředitel Dopravního podniku m ěsta Olomouce, a.s. 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
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13 Podpisový řád 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
upravený text „Podpisového řádu Statutárního města Olomouce“, který nabývá účinnosti ode 
dne 19.11.2002 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
 
 
14 Návrh vyhlášky o místním poplatku za provoz systém u 

shromaž ďování, sb ěru, p řepravy, t řídění, využívání a 
odstra ňování komunálních odpad ů na území m ěsta Olomouce 
pro rok 2003  

Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. doporu čuje 
Zastupitelstvu města Olomouce přijetí vyhlášky o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na 
území města Olomouce pro rok 2003 dle důvodové zprávy se stanovením výše místního 
poplatku ve výši Kč 468,- 
 
3. ukládá 
předložit k projednání a schválení upravený text návrhu vyhlášky o  místním poplatku za 
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů na území města Olomouce pro rok 2003 na nejbližší zasedání ZMO 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Novotný Martin, nám ěstek primátora 
 
4. schvaluje 
pravidla promíjení místního poplatku za komunální odpad na rok 2003 
 
5. schvaluje 
organizační postup při výběru poplatku v roce 2003 v měsících leden - březen 2003 
T: 17.12.2002 
O: vedoucí ekonomického odboru 

vedoucí odboru vn ějších vztah ů a informací 
Král Ji ří, Ing., ředitel m ěstské policie 

 
6. ukládá 
tiskovému oddělení MmOl informovat veřejnost o přijetí a znění vyhlášky o místním poplatku 
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů na území města Olomouce pro rok 2003  
T: 14.1.2003 
O: vedoucí odboru kancelá ř primátora 
 
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora 
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15 Přísedící Okresního soudu Olomouc  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. doporu čuje zastupitelstvu 
1. vzít na vědomí 
žádost o zproštění funkce přísedící paní Mgr. Boženy Petrů, nar. 27.1.1930, bytem 
Březinova 3, Olomouc dle důvodové zprávy a souhlasit se zproštěním funkce přísedící 
 
2. zvolit  
do funkce přísedící Okresního soudu v Olomouci paní Olgu Rašnerovou, nar. 14.3.1945, 
bytem Lužická 12, Olomouc dle důvodové zprávy 
 
2. ukládá 
předložit návrh na změny ve funkci přísedících Okresního soudu Olomouc na zasedání 
zastupitelstva 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Tesařík Martin, Ing., primátor m ěsta 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
 
 
16 Jmenování ředitele Základní školy Olomouc, Mozartova 48  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. jmenuje 
ředitelem Základní školy Olomouc, Mozartova 48 pana PhDr. et PaedDr. Zbyňka Kundruma  
 
3. ukládá 
informovat účastníky konkurzního řízení, zástupce ředitele ZŠ Olomouc, Mozartova 48 a 
Krajský úřad Olomouckého kraje o přijatém usnesení 
T: ihned 
O: vedoucí odboru školství 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
 
 
17 Jmenování zástupce obce do konkurzních komisí  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
doplněnou důvodovou zprávu 
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2. jmenuje 
zástupcem obce do konkurzních komisí na obsazení míst ředitelů škol uvedených v 
důvodové zprávě takto: 
PhDr. Marcelu Hanákovou  - Základní škola Olomouc - Nemilany, Raisova; Mateřská škola 
Olomouc, Wolkerova; Mateřská škola Olomouc, Herrmannova 
Mgr. Martu Vláčilovou - Mateřská škola Olomouc, kpt. Nálepky; Mateřská škola Olomouc, 
Žižkovo náměstí 
Mgr. Václava Huška - Mateřská škola Olomouc, Čajkovského 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
 
 
18 Vodovod Pomoraví  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
jmenování zástupců města Olomouce do orgánu svazku obcí Vodovod Pomoraví dle 
upravené důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
předložit tento návrh ke schválení na nejbližším zasedání ZMO 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Petřík Miroslav, nám ěstek primátora 
 
Předložil: Petřík Miroslav, náměstek primátora 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

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


