
 USNESENÍ 
 
 z 53. schůze Rady města Olomouce, konané dne  9.1.2001 
 
 
1 Vodovod Pomoraví  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Ing. Látal, nám. prim. 
 
 
2 Sedmá olomoucká kašna  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
realizaci 7. kašny dle upravené důvodové zprávy 
 
3. ukládá  
zabezpečit realizaci 7. kašny v termínech dle důvodové zprávy 
T: 17.4.2001 
O: Ing. Látal, nám. prim.  
 
4. ukládá  
předložit RMO návrh smlouvy na dodávku bronzové skulptury pro 7. kašnu dle důvodové 
zprávy 
T: 20.3.2001 
O: Bc. Ing. Procházka, člen rady m ěsta  
 
5. ukládá  
jednat s p. Ivanem Theimerem o nabytí zapůjčené bronzové želvy do majetku města 
T: 20.3.2001 
O: Ing. Bc. Procházka a PaedDr. Pilát, členové rady m ěsta  
 
Předložil: Ing.Bc. Procházka, člen rady města 
 
 
3 Kontrola usnesení  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
informace o plnění usnesení k termínu 9.1.2001 
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2. prodlužuje  
termíny plnění usnesení dle upravené důvodové zprávy 
 
3. vypouští ze sledování  
bod 7, část 4 svého usnesení ze dne 19.12.2000, týkající se SDF MO 
 
Předložil: Ing. Tesařík, primátor 
 
 
4 Majetkoprávní záležitosti + dodatek  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje  
dohodu o skončení  nájmu pozemků parc. č 500/43 ost. pl. o výměře 10 553 m2 a parc. č. 
500/44 ost. pl. o výměře 362 m2, vše v k.ú. Bystrovany se ZD Bystrovany a odstoupení od 
užívání pozemků parc. č. 278/94 ost. pl. o výměře 12 205 m2 a parc. č. 278/102 ost. pl. o 
výměře 2 135 m2, vše v k.ú. Hodolany společností AGRA - Chválkovice s. r. o. dle důvodové 
zprávy bod I. A) 1) 
 
2. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit  
1. výkup částí pozemku parc. č. 747 o výměře 2219 m2 a pozemku parc. č. 396 o výměře 154 
m2, vše ost. pl. v k.ú. Radíkov z vlastnictví paní  Libuše Krumpholcové, Ludmily Malíkové, 
Marie Zendulkové, pana Antonína Zvěře, paní Anny Kotkové, pana Václava Holušy, manželů 
Jana a Emílie Smetanových, manželů Zdeňka a Věry Pospíšilových, pana Milana 
Krumpholce, paní Anny Schneiderové, Marie Zvěřové, ČR - Okresního úřadu, paní Miluše 
Heroldové  do vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní cenu dle znaleckého 
posudku dle důvodové zprávy bod II. 1) 
      
2. zřízení zástavního práva na objekty Horní nám. 20, Dolní nám. 1, Dolní nám. 47 ve 
prospěch Státního fondu životního prostředí České republiky dle důvodové zprávy bod III. 3) 
 
3. souhlasí  
s vyřazením materiálu z evidence  MDO a jeho  následným  odprodejem ZOO Olomouc za 
podmínek dle důvodové zprávy bod III. 1)   
 
4. nevyhovuje žádosti  
firmy  EQ ECO PLUS spol. s r. o. o snížení, případně odpuštění nájemného za pronájem části 
pozemku parc. č. 1348 ost. pl. o výměře 400 m2 v k. ú. Slavonín a trvá na soudním vymáhání 
dlužného nájemného dle důvodové zprávy bod III. 2)   
 
5. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat  
usnesení ZMO ze dne 5. 10. 2000, čís. spis. seznamu 3, bod 48 ve věci zřízení zástavního 
práva na objekty Kateřinská 23 a Horní náměstí 20 ve prospěch  Státního fondu životního 
prostředí České republiky dle důvodové zprávy bod III. 3) 
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
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5 Prodej dom ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje  
1. odklad splátek dle důvodové zprávy bod 1 str.1  
2. odklad úhrady I.poloviny kupní ceny dle důvodové zprávy bod 2 str.1  
3. rozšíření nájemní  smlouvy dle důvodové zprávy bod 3 str.1  
4. přepis nájemní smlouvy dle důvodové zprávy bod 4 str.1,2 
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
6 Rozpo čtové zm ěny roku 2001  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
upravenou důvodovou zprávu, týkající se rozpočtových změn roku 2001 
 
2. schvaluje  
rozpočtové změny roku 2001 dle upravené důvodové zprávy 
 
3. ukládá  
informovat o schválených rozpočtových změnách Zastupitelstvo města Olomouce 
O: Ing. Horák, nám. prim.  
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
 
 
7 Rozpo čtová zm ěna - odkup komunikace K Mrazírnám z konkurzní  
 podstaty SUBON+BASON  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí  
se zařazením částky dle důvodové zprávy do soupisu nekrytých požadavků 
 
3. ukládá  
zajistit otevření dokumentárního akreditivu 
T:  6.2.2001 
O: odd. hospodá řského rozvoje  
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
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8 Tržnice - výb ěrové řízení 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou upravenou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá  
předložit RMO doplnění důvodové zprávy o připomínky dle diskuse 
T: 23.1.2001 
O: Ing. Czmero, nám. prim.  
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
9 II. městský bál  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí  
s postupem dle upravené důvodové zprávy 
 
3. ukládá  
předložit RMO projekty jednotlivých oslovených agentur 
T: 23.1.2001 
O: p. Pet řík, člen rady m ěsta  
 
Předložil: p. Petřík, člen rady města 
 
 
10 AVEC - výro ční zpráva  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
 
 
11 Organiza ční záležitosti - odbor investic  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. ruší  
pověření řízením odboru investic Magistrátu města Olomouce Ing. Miroslavu Kubínovi dnem 
31. 1. 2001 
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2. jmenuje  
do funkce vedoucího odboru investic Magistrátu města Olomouce Ing. Vladimíra Michaličku 
dnem 1. 2. 2001 
 
Předložil: Bc. Večeř, tajemník  a Ing. Látal, nám. prim 
 
 
12 Osvětlení evangelického kostela  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí  
se zajištěním provozu slavnostního osvětlení evangelického kostela dle upravené důvodové 
zprávy 
O: řed. org. TSMO a.s.  
 
3. ukládá  
objednat provoz slavnostního osvětlení u TSMO, a.s. dle upravené důvodové zprávy 
T: 23.1.2001 
O: ved. odb. dopravy  
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
 
 
13 Plán kontrolních akcí pro rok 2001  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
plán kontrolních akcí pro rok 2001 dle přílohy 1 upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Ing. Tesařík, primátor 
 
 
14 Holubova 19 - stížnost  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí  
s postupem dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Ing. Tesařík, primátor 
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15 Příprava 15. zasedání ZMO  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. stanovila  
termín 15. zasedání ZMO na čtvrtek dne 8. 2. 2001  
 
2. ukládá  
doplnit předložený  návrh programu ZMO konaného dne 8.2.2001 
T: 23.1.2001 
O: členové rady m ěsta  
 
Předložil: Ing. Tesařík, primátor 
 
 
16 Záměr výrobního investora  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
plnění požadavků investora dle bodů 1, 2, 3, 7 a 9  důvodové zprávy 
 
3. ukládá  
vyhodnotit podmínky investora dle bodů 6 a 8 a předložit je RMO 
T: 23.1.2001 
O: odd. hospodá řského rozvoje  
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
 
 
17 Katolický d ům 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí  
s postupem SDF MO dle varianty č. 1 doplněné důvodové zprávy  
 
3. souhlasí  
s rozpracováním varianty č.  3 dle přílohy č. 2 důvodové zprávy a ukládá předložit ji do RMO 
T: 23.1.2001 
O: Ing. Czmero, nám. prim.  
 
4. souhlasí  
s převodem objektu bydlení Sadové nám. 24, vč. zastavěné plochy pod objektem, formou 
daru Arcidiecézní charitě  Olomouc 
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5. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit  
převod objektu Sadové nám. 24, vč. zastavěné plochy pod objektem, formou daru 
Arcidiecézní charitě  Olomouc 
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
18 Kontrolní a finan ční výbor ZMO  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. doporu čuje zastupitelstvu  
zřídit kontrolní a finanční výbory ve složení dle upravené důvodové zprávy 
 
3. ukládá  
předložit zastupitelstvu města, konanému dne 8.2.2001 ke schválení  doporučení dle bodu 2 
usnesení, vč. doporučení jmenovat předsedou výboru finančního ing. Vladimíra Procházku  
T: 20.2.2001 
O: Ing. Tesa řík, primátor  
 
4. ukládá  
připravit návrh další činnosti finanční a kontrolní komise RMO a předložit RMO 
T: 23.1.2001 
O: Ing. Tesa řík, primátor a Ing. Horák, nám. prim.  
 
Předložil: Ing. Tesařík, primátor 
 
 
19 Změna č. IV ÚPnSÚ Olomouc lokalita č. 5 - Černovír Jezuitské  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. doporu čuje zastupitelstvu  
neschválit změnu č. IV ÚPnSÚ Olomouc v lokalitě č. 5 - Černovír Jezuitské 
 
3. ukládá  
předložit důvodovou zprávu na nejbližší zasedání ZMO  
O: Ing. Czmero, nám. prim.  
 
4. ukládá  
informovat o stanovisku Správy chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví navrhovatele 
změny, tj. vlastníky pozemků dle důvodové zprávy 
T: 23.1.2001 
O: Ing. Czmero, nám. prim.  
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Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
20 Žádost o p řidělení bezplatné parkovací karty - SFRB  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
přidělení bezplatné parkovací karty dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Ing. Tesařík, primátor 
 
 
21 Různé - Slavnostní premiéra filmu " Z pekla št ěstí 2"  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. souhlasí  
a) s převzetím záštity statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy  
b) s poskytnutím příspěvku dle upravené důvodové zprávy  
c) s poskytnutím 50% slevy za výlep plakátů v MHD 
 
Předložil: p. Petřík, člen rady města 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Martin Tesa řík    Ing. Pavel Horák 
primátor m ěsta Olomouce        nám ěstek primátora  


