
 USNESENÍ 
 
 z 57. schůze Rady města Olomouce, konané dne  6.3.2001 
 
 
1 Strategie rozvoje mikroregionu Olomoucko 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
navržené garanty jednotlivých cílů dle přílohy č. 1 důvodové zprávy a koordinátory implementace 
jednotlivých oblastí dle upravené důvodové zprávy 
 
3. schvaluje  
upravený postup implementace strategického plánu dle upravené důvodové zprávy 
 
4. ukládá  
dopracovat přílohu č. 1 a 2 dle diskuse a předložit do RMO 
T:  3.4.2001 
O: Ing. Horák, nám. prim. 
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
 
 
2 Malé projekty 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí  
s podporou projektů č. 2-4 dle upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Ing. Tesařík, primátor 
 
 
3 Malé projekty (Jeden svět 2001) 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí  
s finanční podporou projektu "Jeden svět 2001" dle upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
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4 Kontrola usnesení 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
informace o plnění usnesení k termínu 6.3.2001 
 
2. prodlužuje  
termíny plnění usnesení dle upravené důvodové zprávy 
 
3. vypouští ze sledování  
své usnesení ze dne 6.2.2001 bod 4, část 6 týkající se majetkoprávních záležitostí (studie využití 
pozemků pro potřeby letiště) 
 
Předložil: Ing. Tesařík, primátor 
 
 
5 Majetkoprávní záležitosti 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje  
1.  zveřejnění úplatného pronájmu pozemku parc. č.1201/1 st. pl. o výměře 16 m2 v k.ú. Nová Ulice 
předem určenému zájemci panu Stanislavu Šestákovi dle důvodové zprávy bod I. 2   
 
2. zveřejnění úplatného pronájmu NP Horní nám. č. 1 - 201, 5 m2  předem určenému zájemci 
společnosti Premiér marketing group, s. r. o. dle důvodové zprávy bod I. 4  
   
3. zveřejnění úplatného pronájmu NP ZŠ Olomouc 8. května č. 29 - 23, 10 m2 - suterén předem 
určenému zájemci společnosti ČESKÁ TELECOM, a. s. dle důvodové zprávy bod I. 5  
 
4. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 449/17, zahrada, k.ú. Nová Ulice o 
výměře 158 m2 předem určenému zájemci paní Haně Kráčmarové dle důvodové zprávy bod I. 6     
 
5. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 21/11, zahrada, k.ú. Lazce o výměře 75 
m2 předem určenému zájemci paní Ivaně Berkové dle důvodové zprávy bod I. 7   
 
6. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 21/12, zahrada, k.ú. Lazce o výměře 
108 m2 předem určenému zájemci paní Janě Smrčkové dle důvodové zprávy bod I. 8  
 
7. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 21/11, zahrada, k.ú. Lazce o výměře 
111 m2 předem určenému zájemci panu Bohdanu Gallatovi dle důvodové zprávy bod I. 9  
 
8. zveřejnění úplatného pronájmu NP Sušilovo náměstí č.o. 1 - přízemí - 172 m2 předem 
určenému zájemci panu Igoru Werkmannovi dle důvodové zprávy bod I. 10   
 
9. prodloužení nájemní smlouvy na část pozemku parc. č. 456/2 zahrada  o výměře 65 m2 v k.ú. 
Droždín  s panem Petrem Ondrou dle důvodové zprávy bod II. A) 1  
 
10. prodloužení nájemní smlouvy na pozemek parc. č. 458/2 zahrada o výměře 184 m2 v 
k.ú.Droždín s panem Václavem Sanderem dle důvodové zprávy bod II. A) 1   
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11. prodloužení nájemní smlouvy na pozemek parc. č. pozemek parc. č. 460/2    zahrada o výměra 
263m2 v k.ú. Droždín s paní Ing. Evou Tuškovou dle důvodové zprávy bod II. A) 1  
 
12. prodloužení nájemní smlouvy na pozemek parc. č. 506 orná půda o výměře 780 m2 v k.ú. 
Droždín s manžely Františkem a Marcelou Culkovými dle důvodové zprávy bod II. A) 1  
 
13. prodloužení nájemní smlouvy na pozemek parc. č. 507 orná půda o výměře 689 m2 v k.ú. 
Droždín s manžely Janem a Marií Gerátovými dle důvodové zprávy bod II. A) 1  
 
14. prodloužení nájemní smlouvy na pozemek parc. č. 508 orná půda o výměře 772 m2 v k.ú. 
Droždín s panem Františkem Zatloukalem dle důvodové zprávy bod II. A) 1  
 
15. prodloužení nájemní smlouvy na pozemek parc. č. 464/2 zahrada o  výměře 161m2 v k.ú. 
Droždín s panem Miroslavem Červinkou a panem Václavem Beckem dle důvodové zprávy bod II. 
A) 1   
 
16. prodloužení nájemních smluv na pozemku parc. č. 153/1  zahrada v k. ú. Pavlovičky - části o 
výměře 150 m2 s paní Mgr. Marií Bumbovou, části o výměře 150 m2 s panem Mgr. Zdeňkem 
Krejčiříkem, části o výměře 75 m2 s panem Miroslavem Mackem, části o výměře 75 m2 s panem 
Richardem Jarolímem, části o výměře 385 m2 s panem Bohumilem Matuškou dle důvodové zprávy 
bod II. A) 1   
 
17. prodloužení nájemní smlouvy na pozemku parc. č. 214 zahrada o výměře 585 m2 v k.ú. 
Týneček s panem Vladimírem Hekelem a paní Hanou Ptáčkovou dle důvodové zprávy bod II. A) 1  
   
18. prodloužení nájemních na pozemku parc. č. 394 zahrada v k.ú. Slavonín - části o výměře 275 m2 
s panem Mojmírem Pravdou, části o výměře 15 m2 s panem Ondřejem Durančíkem, části o výměře 
125 m2 s paní Marií Papicovou dle důvodové zprávy bod II. A) 1  
 
19. prodloužení nájemní smlouvy na pozemku parc. č. 247/13 zahrada o výměře 1298 m2 v k.ú. 
Neředín s panem Jiřím Novosadem dle důvodové zprávy bod II. A) 1  
 
20. schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na části pozemku parc. č. 70/2 zahrada o výměře 550 
m2 v k.ú. Lazce s panem MUDr. Vilímem Šimánkem dle důvodové zprávy bod II. A) 1  
 
21. prodloužení nájemních smluv na části pozemku parc. č. 137 orná půda o výměře 170 m2 s 
paní Věrou Šimíčkovou a části o výměře 520 m2 s panem Ervínem Bodinkem dle důvodové zprávy 
bod II. A) 1   
 
22. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 542 ost. pl. o výměře 49 m2 v k.ú. Nová Ulice 
společnosti JEDNOTA, spotřební družstvo, Olomouc dle důvodové zprávy bod II. A) 2     
 
23. úplatný pronájem části pozemku parc.č. 132 zahrada o výměře 28 m2 v k.ú. Topolany paní 
Dagmar Nemravové dle důvodové zprávy bod II. A) 4  
 
24. úplatný pronájem části pozemku  parc. č. 132 zahrada o výměře 26 m2 v k. ú. Topolany paní 
Zdeňce Zedkové dle důvodové zprávy bod II. A) 5  
 
25. úplatný pronájem pozemku parc. č. 274 zahrada o výměře 347 m2 v k.ú. Olomouc-město 
Technickým službám města Olomouce, a. s. dle důvodové zprávy bod II. A) 6  
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26. úplatný  pronájem  pozemku parc. č. 107 orná půda o výměře 85 m2 v k.ú. Neředín paní Zuzaně 
Brachtlové dle důvodové zprávy bod II. A) 8  
 
27. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 21/16 zahrada o výměře 72 m2 v k.ú. Lazce panu 
Kvapilovi dle důvodové zprávy bod II. A) 10  
 
28. úplatný pronájem  části pozemku parc. č. 1059/1 ost. pl. o  výměře 35 m2 v k.ú. Černovír 
panu Edvardu Kožušníkovi a panu Zbyňku Šiškovi -  AKSIKO - SDRUŽENÍ dle důvodové zprávy bod 
II. A) 12  
 
29. úplatný pronájem NP Sušilovo nám. č. 1 : Štěpánu Růžičkovi - dílna, garáž - 248 m2, Ing. 
Břetislavu Valentovi – plechová hala - 215 m2, PhDr. Pavelu Andrýskovi - kanceláře, garáž - 190,20 
m2, Rudolfu Bardymu - dílna, garáž - 91 m2, Jaroslavu Doleželovi - garáž - 52 m2, MUDr. Jiřímu  
Hřebíčkovi - 1/2 dvojgaráže - 17 m2, Lubomíru Polzerovi - garáž - 50 m2 a Augustinovi  Raškovi - 
autodílna - 99 m2 dle důvodové zprávy bod II. B) 3  
 
30. úplatný pronájem NP Dolní nám. č. 7 - 81, 90 m2 Vzdělávacímu centru pro veřejnou správu ČR 
dle důvodové zprávy bod II. B) 4  
 
31. úplatný pronájem NP U Ambulatoria č. 5 - 4 m2 MUDr. Vodešilové, MUDr. Záťurové dle důvodové 
zprávy bod II. B) 5  
 
32. změnu doby nájmu na části pozemku parc. č. 505 orná půda o výměře 664 m2 v k.ú. Holice 
manželům  Antonínu  a Marii Jakubcovým dle důvodové zprávy bod III. 11) B  
 
33. úplatný pronájem pozemku parc. č. 31/19 ost. pl. o výměře 115 m2 v k.ú. Řepčín ve vlastnictví 
paní Evy Fazekašové dle důvodové zprávy bod III. 19  
 
34. uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na infrastrukturní stavbu  mezi statutárním 
městem Olomouc a společností Torrington Česká republika s.r.o.   dle důvodové zprávy bod IV. 
6a)  
 
35. uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na infrastrukturní stavbu   mezi statutárním 
městem Olomouc a společností PARAMO - BIONA s.r.o. dle důvodové zprávy bod IV. 6b)  
 
36. uzavření smlouvy o výpůjčce na část pozemku parc. č. 428/1 ost. pl. o výměře 676 m2 v k.ú. 
Hodolany mezi vlastníkem pozemku společností TESCO spol. s r.o. a statutárním městem Olomouc 
dle důvodové zprávy bod II. A) 13 
 
2. nevyhovuje žádosti  
1. pana Petra Navrátila - CN vydavatelství a reklama o úplatný pronájem části pozemku parc. č. 
75/135 ost. pl. o výměře 1m2 v k.ú. Olomouc – město dle důvodové zprávy bod II. A) 3  
 
2. společnosti Pozemní stavby a. s. Olomouc o úplatný pronájem pozemku parc. č. 164/4 ost. pl. o 
výměře  3 983 m2 v k.ú. Hejčín  dle důvodové zprávy bod II. A) 7  
 
3. paní Magdy Škůrkové o snížení nájemného za pronájem části pozemku parc. č. 72/1, zahrada, 
k.ú. Neředín o výměře 244 m2 dle důvodové zprávy bod II. A) 11   
 
4. pana Jiřího Uvíry o  pronájem NP Sadové nám. č. 24 dle důvodové zprávy bod II. B) 7  
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5. paní Moniky Havlíčkové o revokaci usnesení rady města ze dne 7. 11.  2000 čís. spis.seznamu 4a - 
nájemné v NP dle platných tabulek ve věci zvýšení nájemného v NP MŠ Náves Svobody č. 38 dle 
důvodové zprávy bod IV. 3 
 
3. souhlasí  
1. se změnou účelu nájmu na části pozemku parc. č. 138 orná půda o výměře 50 m2 v k.ú. Hodolany 
pro paní Evu Přikrylovou - MP deklarace dle důvodové zprávy bod II. A) 9     
 
2. s neuplatněním nárůstu nájemného o inflační  koeficient  ve výši 3, 9 % pro rok 2001 v NP v 
areálu Hřbitovů města Olomouce dle důvodové zprávy bod II. B) 1  
 
3. s  provedením terénních úprav na pozemku parc. č.  428/1 ost. pl. v k.ú.  Hodolany ve prospěch 
společnosti TESCO spol. s r. o. dle důvodové zprávy bod III. 21 c)  
 
4. s výstavbou závodu na výrobu kabelových svazků včetně související infrastruktury pro inž. 
společnost TAKENAKA EUROPE GmbH - odštěpný závod, se sídlem Praha 1, Národní 10 za účelem 
realizace záměru společnosti Czech republic ONAMBA  dle důvodové zprávy bod IV. 7 
 
4. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
1. žádosti pana Edvarda Kožušníka a pana Zbyňka Šišky - AKSIKO - SDRUŽENÍ o odprodej  části 
pozemku parc. č. 1059/1 ost. pl. o výměře 35 m2 v k.ú. Černovír panu Edvardu Kožušníkovi a panu 
Zbyňku Šiškovi - AKSIKO - SDRUŽENÍ dle důvodové zprávy bod II. A) 12   
 
2. žádosti manželů Jaroslava a Růženy Marešových o odprodej části pozemku parc. č. (1106/5) o 
výměře 642m2 v k. ú. Černovír dle důvodové zprávy bod III. 6  
 
3. žádosti společnosti OLMA a. s. o odprodej  pozemku parc. č. 1896 ost. pl. o výměře 1426 m2 v 
k.ú. Holice dle důvodové zprávy bod III. 8    
 
4. žádosti pana Antonína Pernici o směnu pozemku parc. č. 420/4 orná půda o výměře 1964 m2 v 
k.ú. Neředín ve vlastnictví pana Antonína Pernici za pozemek parc. č. 451/1 zahrada o výměře 
1949 m2 v k.ú. Povel ve vlastnictví Města Olomouce dle důvodové zprávy bod III. 16  
 
5. žádosti pana Antonína Pernici o  uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku 
parc. č. 420/4 orná půda o výměře 150 m2 v k.ú. Neředín dle důvodové zprávy bod III. 16  
 
6. žádosti manželů Pavla a Lýdie Müllerových a manželů Ladislava a Věry Halouskových o odprodej 
pozemků parc. č. 420/10 orná půda o výměře 326 m2, parc. č. 420/8 orná půda o výměře 90 m2, vše 
v k.ú. Slavonín dle důvodové zprávy bod III. 18     
 
7. žádosti manželů Ladislava a Věry Halouskových o směnu části pozemku parc. č. (533) - ve 
vlastnictví manželů Halouskových  ideál. podíl 3/30  za pozemky parc. č. 420/1 zahrada o výměře 426 
m2, parc. č. 420/9 zahrada o výměře 437 m2, parc. č. 420/10 orná půda o výměře 326 m2, parc. č. 
420/8 orná půda o výměře 90 m2, vše v k.ú. Slavonín ve vlastnictví Města Olomouce dle důvodové 
zprávy bod III. 18   
 
8. žádosti paní Evy Fazekašové o výkup  pozemku parc. č. 31/19 ost. pl. o výměře 115 m2 v k.ú. 
Řepčín do vlastnictví  statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod III. 19  
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9. žádosti pana Ing Pavla Vlčka o revokaci  části usnesení ZMO ze dne 16. 12. 1999, čís. spis. 
seznamu 3a, bod 68 ve věci výše  kupní ceny za odprodej části pozemku parc. č. 550/1 ost. pl. o 
výměře 68 m2 v k.ú. Radíkov a revokaci části usnesení ZMO ze dne 16. 3. 2000 čís. spis. seznamu 3 
bod 72 ve věci nevyhovění žádosti  pana Ing. Pavla Vlčka o revokaci  usnesení ze dne 16. 12. 1999 
ve věci výše kupní ceny za odprodej části pozemku parc č. 550/1 ost. pl. o výměře 68 m2 v k.ú. 
Radíkov a schválit splátkový kalendář úhrady kupní ceny za odprodej části pozemku parc. č. 550/1 
ost. pl. O výměře 68 m2 v k. ú. Radíkov dle důvodové zprávy bod IV. 1  
 
10. žádosti manželů Ing. Tomáše a Ing. Ireny Juřicových o revokaci části usnesení ZMO ze dne 5.10. 
2000 čís. spis. seznamu 3 bod 41 ve věci výše kupní ceny  za odprodej pozemku parc. č. 53/48 
ost. pl. o výměře 184 m2 v k.ú. Neředín dle důvodové zprávy bod IV. 5  
 
5. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit  
1. úplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo umístění parní přípojky na pozemcích parc. č. 
286 ost. pl. o výměře 1027 m2, parc. č. 306/3 o výměře 1765 m2, parc. č. 309 zahrada o  výměře 
2521 m2, parc. č. 311 zahrada o výměře 21 743 m2, parc. č. 319/8 ost. pl. o výměře 17 735 m2, vše v 
k.ú. Holice ve prospěch společnosti Moravskoslezských tepláren a. s. za podmínky provedení 
výběrového řízení na realizaci akce vyzváním výhradně firem z regionu Olomouckého kraje dle 
důvodové zprávy bod III. 1  
 
2. úplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo uložení horkovodní přípojky na pozemcích 
parc. č. 292/6 o výměře 208 m2, parc. č. 614/3  o výměře 3 316 m2, parc.č. 868/1 o výměře 11 939 
m2, parc.č. 290/8 o výměře 7 723 m2, parc.č. 292/7 o výměře 391 m2, parc. č. 631/2 o výměře 3 299 
m2, parc. č. 800/5 o výměře 11 590 m2,  parc.č. 290/10 o výměře 6 967 m2, parc.č. 296/1 o  výměře 1 
752 m2, parc.č. 633/2 o výměře 84 m2, parc.č. 295/19 o výměře 29 m2, parc.č. 290/59 o výměře 981 
m2, parc.č. 317/10 o výměře 1 021 m2, parc.č. 792/1 o výměře 9 518 m2, parc.č. 290/62 o výměře 
371 m2, parc.č. 290/64 o výměře 2 668 m2, parc.č. 324/7  o výměře 2 990 m2, parc.č. 795/0 o výměře 
2 758 m2, parc.č. 292/1 o výměře 1 211 m2, parc.č. 328/2 o výměře 1 463 m2, parc.č. 800/2 o výměře 
45 849 m2, parc.č. 292/2 o výměře 1 984 m2, parc. č. 336/1 o výměře 2 603 m2, parc. č. 815/0  o 
výměře 2 894 m2, vše ost. pl. , parc. č. 336/3 zahrada o výměře 1 616 m2, parc. č. 864/0 ost. pl. o 
výměře 2 402 m2, vše v k.ú. Nová ulice, parc.č. 311/1 o výměře 17 220 m2, parc.č. 459/5 o výměře 
847 m2, parc. č. 311/12 o výměře 1 411 m2, parc.č. 460/46 o výměře 35 m2 , parc.č. 350/5 o výměře 
800 m2, parc. č. 460/9 o výměře 1 054 m2, parc.č. 350/6 o výměře 3 685 m2, parc.č. 460/11 o výměře 
1 232 m2, parc.č. 350/9 o výměře 2 966 m2, parc.č. 350/10 o výměře 8 935 m2, parc.č. 350/21 o 
výměře 6 603 m2, parc.č. 350/22 o výměře 4 209 m2, vše  v k.ú. Povel, parc. č. 307/1 o výměře 13 
208 m2, parc.č. 323/1 o výměře 17 318 m2, parc. č. 148/4 o výměře 2 694 m2, parc.č. 307/2 o výměře 
1 083 m2, parc.č. 297 o výměře 782 m2, parc. č.  323/11  o výměře 69 m2, vše  v k.ú. Olomouc - 
město, parc. č. 718/8 ost. pl. o výměře 5 515 m2 v k.ú. Nové Sady, parc. č. 155/1 ost. pl. o výměře 7 
628 m2 v k.ú. Neředín ve prospěch Moravskoslezských tepláren a. s. za podmínky použití 
bezvýkopové technologie při zásahu do komunikací  a za podmínky provedení výběrového řízení na 
realizaci akce vyzváním výhradně firem z regionu Olomouckého kraje dle důvodové zprávy bod III. 2  
 
3. výkup pozemku parc. č. 3342/2 pastvina o výměře 2 340 m2 v k.ú. Huzová ve vlastnictví Obce 
Huzová do vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní cenu ve výši 16 380, - Kč dle důvodové 
zprávy III. 3  
 
4. úplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo průchodu a průjezdu přes pozemek parc.č. 
913/57 ost. pl. o výměře 1243 m2, parc. č. 913/42 orná půda o výměře 1327 m2, vše v k.ú. Nová 
Ulice ve prospěch firmy ADAM HOLDING a.s. dle důvodové zprávy bod III. 4  
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5. úplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo uložení kabelových rozvodů VN na 
pozemcích parc. č. 87 st. pl. o výměře 40 m2, parc. č. 1120/5 o výměře 2272 m2, parc. č. 1120/7 o 
výměře 562 m2, parc. č. 1122 o výměře 1 624 m2, parc.č. 1127 o výměře 250 m2, parc.č. 1171 o 
výměře 1 091 m2, parc.č. 1231/1 o výměře 22 732 m2, parc.č. 1232 o výměře 11 452 m2, parc.č. 
1347  o výměře 7 936 m2, parc.č. 1348 o výměře 15 666 m2, vše  v k.ú. Slavonín, parc.č. 604/2 o 
výměře 12 996 m2, parc.č. 613 o výměře 33 534 m2, parc.č. 1072 o výměře 24 097 m2, parc.č.1077 o 
výměře 10 107 m2, parc.č. 1080 o výměře 7 331 m2, parc.č. 1115 o výměře 11 499 m2, vše ost. pl., 
parc. č. 1323 st. pl. o výměře 228 m2, vše v k.ú. Nová Ulice ve prospěch Severomoravské energetiky, 
a.s. za podmínky použití bezvýkopové technologie při zásahu do komunikací dle důvodové zprávy bod 
III. 5   
 
6. úplatné zřízení věcného  břemene obsahujícího právo uložení vedení veřejné telekomunikační sítě 
na pozemcích parc. č. 808 lesní půda o výměře 24 940 m2, parc. č. 831/2 lesní půda o výměře 1272 
m2, parc. č.  831/3 ost. pl. o výměře 179 m2, vše v k.ú. Chválkovice a pozemku parc. č.499/3 ost. pl. o 
výměře 39 m2, vše v  k.ú. Bystrovany ve prospěch společnosti Český Telecom a.s. dle důvodové 
zprávy bod III. 7  
 
7. úplatné zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 654 st. pl. o výměře 1200 m2 a parc. č. 
185 ost. pl. o výměře 361 m2, vše v k.ú.  Olomouc -město obsahujícího právo uložení a přístupu k 
elektrokabelu k nově budované trafostanici  ve prospěch Severomoravské energetiky a.s. dle 
důvodové zprávy bod III. 9    
 
8. rozšíření subjektu na straně kupujícího části pozemku parc. č. 841/25 díl "a" ost. pl. o výměře 
96 m2 v k.ú. Hodolany  o  pana Ing.  Michala Kuču dle důvodové zprávy bod III. 10    
 
9. odprodej pozemku parc. č. 505/5 st. pl. o výměře 169 m2 a parc. č. 505/2 orná půda o  výměře  
505 m2, vše v k.ú. Holice manželům Antonínu a Marii Jakubcovým za kupní cenu ve výši 269 600,- 
Kč dle důvodové zprávy bod III. 11 A)  
   
10. splátkový kalendář kupní ceny za odprodej pozemku parc. č. 505/1 orná půda o výměře 664 m2 
v k.ú. Holice manželům Antonínu a Marii Jakubcovým dle důvodové zprávy bod III. 11 B)  
 
11. úplatné zřízení věcného  břemene obsahujícího právo uložení sdělovacích vedení na pozemku 
parc.č.319/11 ost.pl. o výměře 10 177 m2  v k.ú. Holice ve prospěch společnosti  Český Telecom a. 
s. dle důvodové zprávy bod III. 12  
 
12. odprodej části pozemku parc. č. 316/1  role o  výměře 500  m2 v k.ú. Slavonín manželům   
MUDr. Evě a Ing. Václavu Johnovým za  kupní cenu ve výši 252 960,- Kč  dle důvodové zprávy bod 
III. 13  
 
13. výkup části pozemku parc. č. 333  zahrada o výměře 30 m2 v k.ú. Hejčín z vlastnictví Karla a 
Hany Němcových do  vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní cenu ve výši 25 500,- Kč 
dle důvodové zprávy bod III. 14  
 
14. směnu pozemků parc. č. 928/2 zahrada o výměře 3763 m2, parc. č. 929/1 zahrada o výměře 3354 
m2, parc. č. 972/2 zahrada o výměře 378 m2, parc. č. 970/2 ost. pl. o výměře 973 m2, parc. č. 970/3 
ost. pl. o výměře 14 673 m2, vše v k.ú. Grygov ve vlastnictví Města Olomouce za část pozemku parc. 
č. 976/14 orná půda o výměře  7 719 m2 v k.ú. Grygov ve vlastnictví společnosti Golf club Grygov s. r. 
o.  s tím, že společnost Golf club Grygov s. r. o. uhradí statutárnímu městu Olomouc cenový rozdíl ve 
výši 250 237,- Kč dle důvodové zprávy bod III. 15  
 
 



 

  8 

15.  uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 275 ost. pl. o výměře 18 
m2 v k.ú. Nová Ulice s MUDr. Ivanem Foltýnem za podmínky realizace pouze dvou garáží (jižních) 
dle důvodové zprávy bod III. 17 A)   
   
16.  bezúplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo průjezdu přes část  pozemku par. č. 
275 ost. pl. v k.ú. Nová Ulice ve prospěch MUDr. Ivana Foltýna dle důvodové zprávy bod III. 17 B)   
 
17. výběr nájemce a budoucího kupujícího pozemků parc. č. 420/1 zahrada o výměře 426 m2, parc. č. 
420/9 zahrada o výměře 437 m2, vše v k. ú. Slavonín mezi manžely Ing. Marcelou a Oldřichem 
Buiglovými, manžely Pavlem a Lýdií Müllerovými a manžely Ladislavem a Věrou Halouskovými 
formou obálkové metody na výši kupní ceny při minimální kupní ceně ve výši 235,- Kč/m2 dle 
důvodové zprávy bod III. 18      
 
18. odprodej  pozemku  parc. č. 295/2 pastvina o výměře 381 m2 v k.ú. Slavonín panu Ladislavu 
Petříkovi za kupní cenu ve výši 182 880,- Kč dle důvodové zprávy bod III. 20   
 
19.  bezplatné zřízení věcného  břemene na pozemek parc. č. 428/1 ost. pl. v k.ú. Hodolany v 
budoucím  vlastnictví statutárního  města Olomouce  obsahujícího právo průchodu ve prospěch 
společnosti  TESCO spol. s r. o.  dle důvodové zprávy bod III. 21. a)  
 
20. bezplatné zřízení věcného  břemene na pozemek parc. č. 428/1 ost. pl. v k.ú. Hodolany v 
budoucím  vlastnictví  statutárního města Olomouce obsahujícího právo průjezdu v případě 
mimořádné  události ve prospěch  společnosti  TESCO spol. s r. o. dle důvodové zprávy bod III. 
21. b) 
 
6. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat  
1. část usnesení zastupitelstva města ze dne 14. 12. 2000 ve věci výše kupní ceny za odprodej 
pozemku parc. č. 6/1 ost. pl. o výměře 644 m2 v k.ú. Bělidla panu Tomáši Navrátilovi, manželům 
Miroslavu a Jarmile Navrátilovým, paní Ludmile Fuksové,  manželům Ing. Martinu a Ing. Lence 
Janečkovým, manželům MUDr. Marcelu a RNDr. Janě Matzenauerovým, manželům Ing. Michalu a 
Ing. Miriam  Macků a schválit novou kupní cenu ve výši 160,-Kč/m2, tj. 103 040,- Kč dle důvodové 
zprávy bod IV. 2  
 
7. revokuje  
1. část usnesení rady města ze dne 3. 11. 1998 čís. spis. seznamu 4 bod II. B) 23 ve věci výše  částky 
pro realizaci stavebních úprav a usnesení rady města ze dne 29. 6.1999 ve věci nesouhlasu se 
zvýšením částky pro realizaci stavebních úprav v  NP Horní nám. 12 - nájemce Hygie, družstvo 
kadeřníků, pánské kadeřnictví a dodatečně souhlasit  s částkou 849 644,- Kč na realizaci stavebních 
úprav v NP Horní nám. č. 12 s tím, že tyto stavební úpravy provede nájemce HYGIE, družstvo 
kadeřníků Olomouc vlastním nákladem s právem odepisování ve vlastním účetnictví dle důvodové 
zprávy bod IV. 4   
 
2. část usnesení rady města ze dne 23. 1. 2001 čís. spis. seznamu 4 bod III. 23) ve věci výše doplatku 
cenového rozdílu ve výši 20 763,- Kč při doporučení ZMO směnit část pozemku parc. č. 745 ost. pl. díl 
"a" o výměře 104 m2 ve vlastnictví statutárního města Olomouce za pozemek parc. č. 493 louka o 
výměře 417 m2 ve vlastnictví paní Aleny Štenclové, vše v  k.ú. Radíkov s tím, že paní Alena 
Štenclová doplatí cenový rozdíl ve výši 21 620,- Kč dle důvodové zprávy bod IV. 8  
 
3. část usnesení rady města ze dne 23. 1. 2001 čís. spis. seznamu 4 bod III. 19) B)  ve věci 
doporučení ZMO schválit bezúplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo vstupu na část 
pozemku parc. č. 1062/44 ost. pl. o výměře 36 m2 v k.ú. Hodolany ve vlastnictví ČR - ŘSD ČR za 
účelem údržby a oprav stavby vodovodu ve prospěchstatutárního města Olomouce a doporučuje 
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zastupitelstvu města schválit úplatné zřízení věcného břemene za jednorázovou úhradu ve výši 838,- 
Kč dle důvodové zprávy bod IV. 9   
 
4. část usnesení rady města ze dne 23. 1. 2001 čís. spis. seznamu 4 bod III. 27 při doporučení ZMO 
uhradit cenový rozdíl ve věci směny stavby parkoviště na části pozemku parc. č. 75/68 ost. pl. ve 
vlastnictví SBD Sigma Olomouc za část pozemku parc. č. 75/99 ost. pl. O výměře 12 m2 v k.ú. 
Olomouc - město ve vlastnictví statutárního města Olomouce s tím, že statutární město Olomouc 
uhradí cenový rozdíl ve výši 12 567,- Kč , a to bez souhlasu s oplocením podíl pozemku parc. č. 75/99 
mezi domy Bezručova č. 5 a 3 dle důvodové zprávy bod IV. 10 
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
6 ZOO Olomouc - pořízení majetku 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
 důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
pořízení movitého majetku dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
7 Prodej domů - dodatek 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje  
1. pozastavení prodeje domu Wellnerova 4 dle důvodové zprávy bod 2 str.1  
2. uznání faktur dle důvodové zprávy bod 11 str.7  
3. uznání faktur jako odečet II. poloviny kupní ceny dle důvodové zprávy bod 12 str.7  
4. odklad splátek dle důvodové zprávy bod 13 str.7  
5. odklad úhrady I.poloviny kupní ceny dle důvodové zprávy bod 16 str.8  
6. odklad podpisu kupní smlouvy dle důvodové zprávy bod 17 str.9  
7. uznání faktur dle důvodové zprávy bod 18 str.9  
8. odklad splátek dle důvodové zprávy bod 14 str.8  
9. proinvestování II. poloviny kupní ceny před podpisem kupní smlouvy dle důvodové zprávy bod  
    2a -c  str. 1, 2  
10. proinvestování II. poloviny kupní ceny dle důvodové zprávy bod 4 str. 2 
 
2. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
1. žádostem nájemníků domů dle důvodové zprávy bod 1 str. 1 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit  
1. prodej domů po bytových jednotkách dle důvodové zprávy bod 3 str.1,2  
2. prodej domů po bytových jednotkách dle důvodové zpráv y bod 4 str.2,3  
3. prodej pozemku parc.č. 576 st.pl. o výměře 557 m2 v k.ú. Hodolany dle důvodové zprávy   bod 7 
    str.4  
4. prodej pozemku parc.č. 578 st.pl. o výměře 249 m2 v k.ú. Olomouc-město dle důvodové  zprávy 
    bod 8 str.4,5  
5. zřízení věcného břemene dle důvodové zprávy bod 9 str. 5  
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6 .zřízení bezúplatného věcného břemene dle důvodové zprávy bod 10 str.6  
7. prodej pozemku parc. č. 87/21 o vým. 107 m2 v k.ú. Olomouce-město spoluvlastníkům domů 
    Dobrovského č. 15 a č. 17 dle důvodové zprávy bod 1 str. 1  
8. prodej domu po bytových jednotkách dle důvodové zprávy bod 3 str. 2  
9. kupující dle důvodové zprávy bod 5 str. 2 a 3 
 
4. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat  
1. část svého usnesení ze dne 30.9.1999 a schvaluje prodej domu panu Jiřímu  Brančovi dle    

důvodové zprávy bod 5 str.3  
2. část svého usnesení ze dne 15.6.2000 schvaluje prodej domu Slovenská 10  formou opakované 
    neveřejné dražby dle důvodové zprávy bod 6 str.3  
3. část svého usnesení ze dne 5.10.2000 a schvaluje prodej domu Dolní nám. 36 manželům 
    Štěpánkovým dle důvodové zprávy bod 6 str. 3 a 4  
 
5. revokuje  
1. část svého usnesení ze dne 19.12.2000  dle důvodové zprávy bod 9 str.5 
 
6. vyhovuje  
1. žádostem nájemníků dle důvodové zprávy bod 15 str.8  
2. žádosti nájemníků  dle důvodové zprávy bod 18 str.9 
 
7. ukládá  
1.převést částky na fond oprav dle důvodové zprávy bod 15 str.8 
T: 20.3.2001 
O: řed. org. SDF MO 
 
8. nevyhovuje  
1. žádosti dle důvodové zprávy bod 14 str.8 
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
8 Dražební pravidla 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí  
s upraveným návrhem Dražebních pravidel dle upravené důvodové zprávy a se způsobem výběru 
osob oprávněných k podpisu" Protokolu o provedené dražbě",  "Protokolu o předání předmětu 
dražby" dle upravené důvodové zprávy 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit  
1) upravená Dražební pravidla vydaná v souladu se 
zákonem č. 26/2000 Sb. , zákon o veřejných dražbách, upravující postup při prodeji některých 
nemovitostí z majetku statutárního města Olomouce  
 
2) způsob výběru osob oprávněných k podpisu" Protokolu o provedené dražbě",  "Protokolu o 
předání předmětu dražby" dle upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
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9 Rozpočtové změny roku 2001 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu týkající se  rozpočtových změn roku 2001 
 
2. schvaluje  
rozpočtové změny dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá  
seznámit na nejbližším jednání Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými  
změnami 
T: nejbližší zasedání ZMO  
O: Ing. Horák, nám. prim. 
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
 
 
10 Uveřejňování veřejných zakázek na centrální adrese 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Ing. Látal, nám. prim. 
 
11 Rozpočtové změny - pilotní projekty Haná - Zabezpečení skládky odpadů 
 Grygov před rekultivací 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí  
s rozpočtovou změnou dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
 
12 Analýza bezpečnostní situace ve městě Olomouci za rok 2000 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. ukládá  
 - předložit informaci na nejbližším zasedání ZMO  
 - předložit dopracovaný materiál RMO a poté na červnové zasedání ZMO  
T: 15.5.2001 
O: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
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13 Návrh na využití uvolněných prostor bývalých jeslí na Holečkově ul. 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
věcný záměr využití uvolněných prostor bývalých jeslí na Holečkově ul.pro rozšíření kapacity 
Domova pro ženy a matky s dětmi dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá  
předložit RMO žádost o zařazení částky na zpracování projektové dokumentace stavebních úprav 
ve výši 50 tis.Kč pro Správu domovního fondu města Olomouce do soupisu nekrytých požadavků 
na rozpočet města Olomouce 
T:  3.4.2001 
O: ved. odb. ekonomický 
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
 
14 Pomoc ukrajinským dětem 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
poskytnutí humanitární pomoci ukrajinským dětem dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá  
písemně informovat žadatele o rozhodnutí RMO 
T: 20.3.2001 
O: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
 
4. schvaluje  
rozpočtovou změnu ve výši 60.000,- Kč z rezervy § 4319 - pol. 5221 - příspěvky nestátním 
subjektům 
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
 
 
15 Žádost občanského sdružení HNUTÍ GO! o změnu účelu poskytnutého 
 finančního příspěvku z rozpočtu města v roce 2000 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. vyhovuje  
žádosti občanského sdružení HNUTÍ GO! o změnu účelu poskytnutého finančního příspěvku z 
rozpočtu města ve smyslu důvodové zprávy 
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3. ukládá  
informovat žadatele o přijatém usnesením 
T: 20.3.2001 
O: ved. odb. sociáln ě zdravotní 
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
 
 
16 Žádost Občanského sdružení SPOLU a změnu účelu poskytnutého finančního 
 příspěvku z rozpočtu města 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. vyhovuje  
žádosti Občanského sdružení SPOLU o změnu účelu poskytnutého finančního příspěvku z 
rozpočtu města ve smyslu důvodové zprávy 
 
3. ukládá  
informovat žadatele o přijatém usnesení 
T: 20.3.2001 
O: ved. odb. sociáln ě zdravotní 
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
 
 
17 Příspěvky v oblasti životního prostředí 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
výši příspěvků dle upravené důvodové zprávy 
 
3. ukládá  
uzavřít smlouvy o poskytnutí finančních příspěvků dle upravené důvodové zprávy a v souladu s 
Pravidly  pro poskytování finančních prostředků z rozpočtu města Olomouce, schválenými RMO 
dne 25.1.2000 
T:  3.4.2001 
O: PaedDr. Pilát, nám. prim.  
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
 
 
18 Vyhláška o čistotě a veřejném pořádku 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
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2. souhlasí  
s předloženým pracovním návrhem vyhlášky dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá  
zajistit vhodné zveřejnění návrhu vyhlášky dle důvodové zprávy po dobu 1 měsíce 
T: 20.3.2001 
O: ved. odb. životního prost ředí 
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
 
 
19 Příspěvky v oblasti volného času dětí a mládeže 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
poskytnutí finančních příspěvků dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá  
uzavřít smlouvy na poskytnutí příspěvků dle důvodové zprávy a v souladu s Pravidly pro 
poskytování příspěvků z rozpočtu Statutárního města Olomouce 
T:  3.4.2001 
O: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
 
 
20 Změna ve složení odborné komise 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. odvolává  
ing. Boženu Pírklovou ze sociální komise RMO 
 
3. jmenuje  
Mgr. Martina Pátka členem sociální komise RMO 
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
 
 
21 RARSM - plán činnosti 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
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2. ukládá  
projednat na valném shromáždění úhradu dluhu vůči statutárnímu městu Olomouc z přebytku 
hospodaření RARSM za rok 2000 
T: 15.5.2001 
O: Ing. Tesa řík, primátor 
 
3. schvaluje  
plán činnosti RARSM včetně upraveného návrhu finančního plánu RARSM na rok 2001 
 
4. ukládá  
primátorovi města Ing.Tesaříkovi schválit na valném shromáždění RARSM plán činnosti RARSM na 
rok 2001 v rozsahu důvodové zprávy a upravený návrh  finančního plánu na rok 2001 
T: 15.5.2001 
O: Ing. Tesa řík, primátor 
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
 
 
22 Rekonstrukce zastávek MHD r. 2001 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
postup projektové přípravy a realizace zastávek v r. 2001 dle upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Ing. Látal, nám. prim. 
 
 
23 Žádosti o umístění předzahrádek 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
1. umístění předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení Mc Donalds´na Horním náměstí 
č. 1, Olomouc, v rozsahu 38 m2 pro žadatele f. BRULÍK spol. s r.o., U Stadionu 12, Olomouc, na dobu 
od  1. 4. do 30. 9. a to v letech 2001 - 2002  
 
2.  umístění předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení na chodníku před Moravskou 
restaurací na Horním náměstí č. 23, Olomouc, v rozsahu 62 m2 pro žadatele p. Zdeňka Matěje, 
Karafiátova 13, 779 00  Olomouc, na dobu od 15.4. do 15. 10. a to v letech 2001 - 2002  
 
3. umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení Galerie CAESAR před 
budovou radnice na Horním náměstí, Olomouc, v rozsahu 208 m2 pro žadatele Galerii Caesar, 
Horní náměstí, 772 00  Olomouc, na dobu od 24. 4. 2001 do 30. 9. a to v letech 2001 - 2002  
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4.  umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení Café Mahler na Horním náměstí 
11, Olomouc, každoročně vždy  v rozsahu 115,5 m2 pro žadatele f. Pavlík GROUP, spol. s r.o.,  
Michalská 2, 772 00  Olomouc, na dobu od 14. 4. do 30. 9. a to v letech 2001 - 2002  
 
5. umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení Pod limpou na Dolním náměstí 
14, Olomouc, v rozsahu 325 m2 pro žadatele p. Stanislava Klona, Otakara Jeremiáše 16, 779 00  
Olomouc, na dobu od 1. 5. do 30. 9. a to v letech 2001 - 2002  
 
Předložil: Ing. Látal, nám. prim. 
 
 
24 Rekonstrukce ul. Na Trati 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
navržený postup řešení financování rekonstrukce  ul. Na Trati dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Ing. Látal, nám. prim. 
 
 
25 Pěší zóna - pravidla pro vjezd 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá  
dopracovat Pravidla pro vydávání povolení vjezdu do pěší zóny dle diskuse a předložit RMO 
T: 20.3.2001 
O: Ing. Látal, nám. prim. 
 
Předložil: Ing. Látal, nám. prim. 
 
 
26 IDOS - příprava smluv s obcemi na rok 2001 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí  
s výší příspěvků obcí obsluhovaných DPMO, a.s., na  pokrytí ztráty IDOS dle bodu 1 důvodové 
zprávy 
 
3. schvaluje  
Metodiku pro výpočet příspěvků obcí obsluhovaných ČSAD BUS Ostrava na pokrytí ztráty IDOS dle 
přílohy č. 1 důvodové zprávy 
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4. souhlasí  
s výší příspěvků obcí obsluhovaných ČSAD BUS Ostrava, a.s., na pokrytí ztráty IDOS 
 
5. ukládá  
připravit návrhy smluv s obcemi dle bodů 2 a 4 usnesení a předložit následně RMO 
T: 20.3.2001 
O: odd ělení IDOS 
 
Předložil: Ing. Látal, nám. prim. 
 
 
27 Organizační záležitosti 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
organizační změny na odboru investic dle upravené důvodové zprávy části C body 2 - 6  
T:  7. 3. 2001 
 
3. ukládá  
informovat RMO o stavu odboru investic 
T: 15.5.2001 
O: Bc. Ve čeř, tajemník a Ing. Látal, nám. prim. 
 
Předložil: Bc. Večeř, tajemník 
 
 
28 Stav požární ochrany města Olomouce 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
zprávu o stavu požární ochrany Statutárního města Olomouce za rok 2000 
 
2. pověřuje  
statutární zástupce organizací jichž je Město Olomouc zřizovatelem (včetně škol se samostatnou 
právní subjektivitou) zajišťováním kontrolní a dohlídkové činnosti v oblasti požární ochrany 
O: řed. přísp. Organizací 
 
3. ukládá  
zástupcům Města Olomouc v orgánech akciových společností upozornit na nutnost provádění 
kontrolní a dohlídkové činnosti v oblasti požární ochrany 
O: zástupci m ěsta v a.s. s v ětšinovým vlastnictvím m ěsta 
 
4. ukládá  
výše uvedeným subjektům dle bodu 2.a 3.  usnesení předkládat výsledky kontrolní a dohlídkové 
činnosti 1x ročně odboru ochrany jako nezbytný podklad pro zpracování roční zprávy o stavu 
požární ochrany  
T: ro čně 
O: ved. odb. ochrany  
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5. ukládá  
zajišťovat část preventivní činnosti v oblasti požární ochrany na majetku města formou namátkových 
kontrol ve spolupráci s výše uvedenými subjekty dle bodu 2. a 3.  usnesení 
T: ro čně 
O: ved. odb. ochrany 
 
6. ukládá  
předložit vyhodnocení rozsahu činnosti, která je zabezpečována MmOl na úseku požární ochrany 
s návrhem na případné organizační změny 
T: 15.5.2001 
O: Bc. Ve čeř, tajemník 
 
Předložil: Ing. Látal, nám. prim. 
 
 
29 Tunel pod Červenohorským sedlem - podání průběžné zprávy pro ZMO 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
Předložil: Mgr. Ščudlík, člen rady města 
 
 
30 Rekonstrukce komunikací - dopracovaný materiál - r. 2001 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
realizaci akcí dle upravené důvodové zprávy - položky A 1, 4, 5, 7, 9, 13, 16, 28 a C 1  
 
Předložil: Ing. Látal, nám. prim. 
 
 
31 Zpráva ze zahraniční služební cesty 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
Předložil: Ing. Tesařík, primátor 
 
 
32 Využívání služebních motorových vozidel odboru ochrany 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
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2. ukládá  
1. doplnit a upřesnit Směrnici o používání služebních motorových vozidel dle bodu 4 závěru 

důvodové zprávy a diskuse   
2. po doplnění Směrnice provést  proškolení pověřených referentů  - do 30.4.2001 
T: 15.5.2001 
O: Bc. Ve čeř, tajemník 
 
3. ukládá  
ihned řešit porušení Směrnice dle závěru důvodové zprávy 
T: 20.3.2001 
O: Bc. Ve čeř, tajemník 
 
Předložil: Ing. Tesařík, primátor 
 
 
33 Cyklistická stezka Poděbrady - žádost o příspěvek na výstavbu 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu  
 
2. schvaluje  
podání žádosti o příspěvek na výstavbu cyklistických stezek ze Státního fondu dopravní 
infrastruktury dle alternativy A uvedené v kapitole 4. Závěr důvodové zprávy 
 
3. ukládá  
podat za město Olomouc žádost dle usnesení bodu 2usnesení o poskytnutí příspěvku ve 
spolupráci s odborem koncepce a rozvoje 
T:  3.4.2001 
O: Ing. Látal, nám. prim. 
 
4. souhlasí  
se zařazením finanční částky na spolufinancování investiční akce dle důvodové zprávy do 
soupisu nekrytých požadavků 
 
Předložil: MUDr. Andrš, člen rady města 
 
 
34 Zahraniční studijní cesta SHS ČMS 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
účast Ing. P. Horáka, náměstka primátora na zahraniční studijní cestě SHS ČMS 
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
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35 Zahraniční služební cesta - Subotica 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
účast na zahraniční služební cestě dle upravené důvodové zprávy 
Předložil: Ing. Tesařík, primátor 
 
 
36 Výstaviště Flora, a.s. - žádost o převzetí garance RMO 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
převzetí garancí nad výstavnickými akcemi VFO, a.s. uvedených v bodech 2 důvodové zprávy 
 
Předložil: Mgr. Ščudlík, člen rady města 
 
 
 
37 MŠ Olomouc,  Lazecká 51 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. revokuje  
část bodu 21 odst. 2 usnesení RMO ze dne 20.2.2001 týkající se ukončení provozu MŠ Olomouc, 
Lazecká 51 k 30.6.2001 
 
3. doporu čuje  
Zastupitelstvu  města Olomouce schválit ukončení provozu MŠ Olomouc, Lazecká 51 k 30.6.2002 
 
4. ukládá  
předložit  změnu v termínu ukončení provozu MŠ Olomouc, Lazecká 51  na zasedání ZMO dne 
8.3.2001 
O: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
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38 Názvy ulic 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
názvy ulic dle upravené důvodové zprávy 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit  
navržené názvy ulic 
 
4. ukládá  
předložit navržené názvy ulic dle upravené důvodové zprávy ke schválení na jednání 
Zastupitelstva města Olomouce dne 8.3.2001 
O: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
 
 
39 Zlatá štika 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí  
s postupem dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
40 Úprava přednádražního prostoru I. a II. etapa - obchodní veřejná soutěž na 
 zhotovitele 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
složení komise pro posouzení a hodnocení nabídek dle upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
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41 Kontrolní akce 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. ukládá  
pokračovat v kontrolní akci dle důvodové zprávy 
T:  3.4.2001 
O: ved. odb. kontroly 
 
Předložil: Ing. Tesařík, primátor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Martin Tesa řík       Ing. Pavel Horák 
primátor m ěsta Olomouce      nám ěstek primátora  
 
 
 
    


