
 
USNESENÍ 

 

z 61. schůze Rady m ěsta Olomouce, konané dne 15.5.2001  
 
 

 
1 Výběrová řízení OI - VVZ 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
seznam firem k zaslání výzvy na předložení nabídek  dle bodu 2 důvodové zprávy 
 
Předložil: Látal Jan, Ing., náměstek primátora 
 
 
2 Horní nám ěstí - další postup prací  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
projednat s architekty možnost realizace opatření dle varianty A 2,4 důvodové zprávy a 
výsledky předložit RMO 
T: 29.5.2001 
O: Látal Jan, Ing., nám ěstek primátora 
 
3. ukládá 
postupovat dle bodu 4.b) důvodové zprávy 
T: 29.5.2001 
O: Látal Jan, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Látal Jan, Ing., náměstek primátora 
 
 
3 Kontrola usnesení  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
informace o plnění usnesení k termínu 15.5.2001 
 
2. prodlužuje 
termíny plnění usnesení dle  upravené důvodové zprávy 
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3. vypouští ze sledování 
tato svá usnesení: 
- bod 34, část 11 ze dne 5.10.1999, týkající se Programu hospodářského rozvoje  
   (s termínem kontroly pololetně) 
- bod  9, část  6 ze dne 19.10.1999, týkající se dopravní situace na Sv. Kopečku 
- bod 46, část 1 ze dne 11.7.2000, týkající se žádosti sdružení Region 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
 
 
4 Majetkoprávní záležitosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
1. úplatný pronájem objektu občanské vybavenosti s pozemkem parc. č. 725 st. pl. o výměře 
219 m2, ostatního stavebního objektu s pozemkem parc. č. 762 st. pl. o výměře 297 m2, 
části ostatního stavebního objektu s částí pozemku parc. č. 615 st. pl. o výměře 472 m2 a 
část pozemku parc. č. 532/4 o výměře 7435 m2, vše v k.ú. Chválkovice Technickým službám 
města Olomouce, a. s. dle důvodové zprávy bod I. A) 1. 
 
2. záměr zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 453/3 ost. pl. o výměře 6 m2 
v k.ú. Hejčín předem určenému zájemci Severomoravské energetice, a. s. dle důvodové 
zprávy bod I. A) 2. 
 
3. úplatný pronájem pozemku  parc. č. 295/2 pastvina o výměře 381  m2 v k.ú. Slavonín 
panu Ladislavu Petříkovi dle důvodové zprávy bod I. A) 3.  
 
4. uzavření nájemní smlouvy na NP - kanceláře o výměře 145, 40 m2 v objektu tř. Svobody 
č. 31 mezi Obchodním centrem Olomouc a. s. a statutárním městem Olomouc dle důvodové 
zprávy bod I. B) 1. 
 
5. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 451/30 ost. pl. o výměře 110 m2, vše v k.ú. Povel 
paní Mgr. Lidmile Knappové dle důvodové zprávy bod II. 2.  
 
6. úplatný pronájem části  pozemku parc. č. 401/6 ost.pl. o výměře 23 m2 v k.ú. Hejčín 
manželům Jaroslavu a Daniele Krumpolcovým dle důvodové zprávy bod II. 5. 
 
7. úplatný pronájem pozemku parc. č.  69 st. pl. o výměře 629 m2 v k.ú. Nová Ulice panu 
Stanislavu Faistaverovi - Rotel Travelling  za podmínky OKR, dodržení ÚPnSÚ a bezplatné 
péči o ost. pl. p. č. 452/2 a 452/12 dle důvodové zprávy bod II. 13.   
 
8. přidělení míst pro stánkový prodej a prodej grilovaných kuřat dle upravené důvodové 
zprávy bod III. 1. 
 
9. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě mandátní ze dne 19.7.1999, na provozování  a údržbu  
Theimerovy kašny, mezi statutárním městem Olomouc a Ing. Pavlem  Krčem dle důvodové 
zprávy bod III. 2. B).  
 
10. úplatný pronájem pozemků parc. č. 608/21 ost. pl. o výměře 80 m2 a parc. č. 608/23 ost. 
pl. o výměře 391 m2 vše v k.ú. Neředín ve vlastnictví pana Josefa Homoly, bytem  
Krameriova 4, pana Miloslava Holce, bytem V hlinkách 15, pana Josefa Homoly, bytem U 
Morávky, paní Marie Reichové, bytem Pol. vězňů 6, paní Vlasty Soukupové, bytem 
Neředínská 78, paní Libuše Indrákové, bytem Mišákova 23, paní Anny Sonntágové, bytem 
Smetanova 27, pozemků parc. č. 324/184 ost. pl. o výměře 3 m2, parc. č. 608/17 ost. pl. o 
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výměře 114 m2, parc. č. 608/20 ost. pl. o výměře 160 m2 vše v  k. ú. Neředín  ve vlastnictví 
pana Miloslava Holce, bytem V hlinkách 15, paní Reichové Marie, bytem Pol. vězňů 6, paní 
Vlasty Soukupové, bytem Neředínská 78, paní Libuše Indrákové, bytem Mišákova 23, paní 
Zdenky Brdičkové, bytem Neředínská 46 dle důvodové zprávy bod II. 10. 
 
11. úplatný pronájem pozemku parc. č. 92 ost. pl. o výměře 366 m2 v k.ú. Lošov ve 
vlastnictví pana Františka Utíkala dle důvodové zprávy bod II. 9. 
 
2. souhlasí 
1. s podnájmem v NP MŠ Olomouc, Týneček - 38,25 m2 -pro KMČ Olomouc, Týneček dle 
důvodové zprávy bod I. B) 2. 
 
2. s prominutím provozních nákladů ve výši 1 200,- Kč měsíčně dle důvodové zprávy bod  
I. B) 2. 
 
3. s odpočtem vložených investic ve výši 1 664 704,70 Kč v NP Horní nám. č. 5 - přízemí - 
198 m2 - prodejna knih ve vlastním účetnictví dle důvodové zprávy bod I. B) 3.  
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
1. odprodej pozemku parc. č. 2 st. pl. o výměře 229 m2 a pozemku parc. č. 579/2 ost. pl. o 
výměře 97 m2, vše v k.ú. Neředín panu Jiřímu Vykoukalovi za kupní cenu ve výši 286 880,- 
Kč dle důvodové zprávy bod II. 1. 
 
2. odprodej pozemku parc. č. 696 st. pl. o výměře 579 m2 paní Mgr. Lidmile Knappové za 
kupní cenu ve výši 536 380,- Kč dle důvodové zprávy bod II. 2. 
 
3. odprodej pozemku parc. č. 1771 st. pl. o výměře 22 m2 v k.ú. Olomouc - město paní  
MUDr. Haně Ostrčilové za kupní cenu ve výši 13812,- Kč dle důvodové zprávy bod II. 3. 
 
4. odprodej pozemku parc. č. 518/3 zahrada o výměře 113 m2 v k.ú. Slavonín manželům 
Robertu a Marcele Ullmannovým za kupní cenu ve výši 34758,- Kč dle dův. zprávy bod II. 4. 
 
5. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 401/6 ost.pl. o 
výměře 23 m2 v k.ú. Hejčín s manžely Jaroslavem a Danielou Krumpolcovými při kupní ceně 
ve výši 750 ,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod II. 5. 
 
6. odprodej pozemku parc. č. 116/1 st. pl. o výměře 178 m2 v k.ú. Hodolany  paní Blance 
Beranové za kupní cenu ve výši 88 470,- Kč dle důvodové zprávy bod II. 8. 
 
7. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení horkovodu na části pozemku 
parc. č. 913/67, ost. komunikace, o výměře 220 m2, obsahující právo umístění propoj. 
komunikace na pozemku parc. č. 1112/6, ost. komunikace, o výměře 18 m2, obsahující 
právo umístění propoj. komunikace na pozemku parc. č. 1054/9, ost. komunikace, o výměře 
60 m2, obsahující právo umístění propoj. komunikace na pozemku parc. č. 907/7, ost. 
komunikace, o výměře 195 m2, obsahující právo úpravy místní komunikace, odkanalizování, 
umístění mimoúrovňové křižovatky a umístění veřejného osvětlení na pozemku parc. č. 
1115, silnice, o výměře 7255 m2, vše v k. ú. Nová ulice a obsahující právo umístění 
mimoúrovňové křižovatky na pozemku parc. č. 1347, silnice, o výměře 4245 m2, obsahující 
právo umístění mimoúrovňové křižovatky na pozemku parc. č. 1348, silnice o výměře 2220 
m2, obsahující právo umístění mimoúrovňové křižovatky na pozemku parc. č. 1349/4, silnice, 
o výměře 8615 m2, obsahují právo umístění mokřad na pozemku parc. č. 1081/18, zahrada 
o výměře 1356 m2, vše v k. ú. Slavonín ve prospěch společnosti TK Development Czech, s. 
r. o. za podmínky za použití bezvýkopové technologie při uložení horkovodu na parc. č. 
913/67 v k. ú. Nová ulice dle důvodové zprávy bod II. 11. A)  
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8. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení kanalizačního sběrače na 
částech pozemků p. č. 1123/1, ost. pl. o výměře 1390 m2, parc. č. 1119/3, ost. pl.  o výměře 
231 m2, parc. č. 1347, ost. pl. o výměře 252 m2, parc. č. 1348, ost. pl.  o výměře 36 m2, vše 
v k. ú. Slavonín a parc. č. 1115, ost pl.  o výměře 1542 m2 v k. ú. Nová ulice ve prospěch TK 
Development Czech, s. r. o. dle důvodové zprávy bod II. 11. B). 
 
9. změnu druhu věcného břemene, kdy věcné břemeno nebude působit ve prospěch 
pozemku parc. č. 560 ost. pl. o výměře 1462 m2 v k. ú. Neředín, ale ve prospěch 
statutárního města Olomouc jako vlastníka pozemku parc. č. 560 ost. pl . dle důvodové 
zprávy bod II. 12. 
 
11. schválit uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemek p. č. 69 st. pl. o výměře 
629 m2 v k.ú. Nová Ulice s panem Stanislavem Faistaverem - Rotel Travelling za podmínky 
OKR, dodržení ÚPnSÚ a bezplatné péče o ost. pl. p. č. 452/2 a 452/12 dle důvodové zprávy 
bod II. 13. 
 
4. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
1. žádosti pana Františka Utíkala o výkup pozemku parc. č. 92 ost. pl. o výměře 366 m2 v 
k.ú. Lošov z jeho vlastnictví do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy 
bod II. 9. 
 
2.  žádosti o výkup pozemků parc. č. 608/21 ost. pl. o výměře 80 m2 a parc. č. 608/23 ost. pl. 
o výměře 391 m2 vše v k.ú. Neředín z vlastnictví pana Josefa Homoly, bytem  Krameriova 4, 
pana Miloslava Holce, bytem V hlinkách 15, pana Josefa Homoly, bytem U Morávky, paní 
Marie Reichové, bytem Pol. vězňů 6, paní Vlasty Soukupové, bytem Neředínská 78, paní 
Libuše Indrákové, bytem Mišákova 23, paní Anny Sonntágové, bytem Smetanova 27 do 
vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní cenu ve výši 226 080,- Kč. Výkup 
pozemků parc. č. 324/184 ost. pl. o výměře 3 m2, parc. č. 608/17 ost. pl. o výměře 114 m2, 
parc. č. 608/20 ost. pl. o výměře 160 m2 vše v  k. ú. Neředín  z vlastnictví pana Miloslava 
Holce, bytem V hlinkách 15, paní Reichové Marie, bytem Pol. vězňů 6, paní Vlasty 
Soukupové, bytem Neředínská 78, paní Libuše Indrákové, bytem Mišákova 23, paní Zdenky 
Brdičkové, bytem Neředínská 46 do vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní cenu 
ve výši 132 020,- Kč dle důvodové zprávy bod II. 10. 
 
3. žádosti manželů Františka a Marty Filípkových o výkup pozemku parc. č. 419/10 ost. pl. o 
výměře 256 m2 v k.ú. Topolany v jejich vlastnictví do majetku statutárního města Olomouce 
dle důvodové zprávy bod II. 7. 
 
5. revokuje 
sortiment lokality pro stánkový prodej ul. Mlýnská s tím, že nesouhlasí s prodejem ovoce a 
zeleniny a konfekce dle důvodové zprávy bod III. 1. 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
5 Prodej dom ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. doporu čuje zastupitelstvu 
schválit prodej domu K. Světlé 10 po bytových jednotkách dle důvodové zprávy bod 1, str. 1 
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2. doporu čuje zastupitelstvu 
schválit prodej bytů oprávněným nájemníkům za kupní ceny dle vyhlášky č. 13/97 a 14/98 
dle důvodové zprávy bod 2, str. 1, 2 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu 
nevyhovět žádosti pana Ivana Drona ve věci odkoupení celého domu K. Světlé 10 dle 
důvodové zprávy bod 1, str. 1 
 
4. schvaluje 
úhradu nákladů ve společných částech domů za bytové jednotky v majetku MO dle 
důvodové zprávy bod 3, str. 2 
 
5. schvaluje 
úhradu nákladů za bytové jednotky v majetku MO dle důvodové zprávy bod 4, str. 2 
 
6. ukládá 
převést částky dle důvodové zprávy bod 3, str. 2 
T: 12.6.2001 
O: ředitel Správy domovního fondu 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
6 Rozpočtové zm ěny roku 2001  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
rozpočtové změny roku 2001 dle upravené důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce na nejbližším jednání se schválenými 
rozpočtovými změnami roku 2001 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Horák Pavel, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Horák Pavel, Ing., náměstek primátora 
 
 
7 Rozpočtové zm ěny - žádost o za řazení do seznamu nekrytých 

požadavk ů - vyvolávací systém  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
se zařazením požadavku dle důvodové zprávy do seznamu nekrytých požadavků 
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Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
 
 
8 Rozpočtová zm ěna - žádost o za řazení do seznamu nekrytých 

požadavk ů - klimatizace  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
doplněnou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
se zařazením požadavku dle doplněné důvodové zprávy do seznamu nekrytých požadavků 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
 
 
9 Rozpočtové zm ěny roku 2001  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu, týkající se rozpočtové změny roku 2001 
 
2. schvaluje 
rozpočtovou změnu roku 2001 dle doplněné důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
informovat o schválené rozpočtové změně Zastupitelstvo města Olomouce 
T: zasedání ZMO 
O: Horák Pavel, Ing., nám ěstek primátora 
 
4. ukládá 
předložit RMO návrh na rozpočtovou změnu dle doplněné důvodové zprávy 
T: 25.9.2001 
O: Horák Pavel, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Horák Pavel, Ing., náměstek primátora 
 
 
10 Dotace z fond ů ISPA 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
předložit materiál dle přílohy č. 1 k projednání ZMO 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Látal Jan, Ing., nám ěstek primátora 
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3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
způsob financování investiční akce „Dobudování kanalizační sítě města Olomouce“ dle 
důvodové zprávy bod C) 
 
Předložil: Látal Jan, Ing., náměstek primátora 
 
 
11 Harmonogram staveb tramvajové sít ě v letech 2001-2002  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Látal Jan, Ing., náměstek primátora 
 
 
12 Změna plánu akcí SMV, a.s. z nájemného roku 2001  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou  důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
změnu plánu SMV a.s. dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Látal Jan, Ing., náměstek primátora 
 
 
13 Vyhodnocení efektivnosti IDOS na katastru m ěsta Olomouce  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
předložit vyhodnocení efektivnosti IDOS na katastru města Olomouce dle varianty 2 
důvodové zprávy 
T: 25.9.2001 
O: vedoucí odd. IDOS 
 
Předložil: Látal Jan, Ing., náměstek primátora 
 
 
14 Nové zastávky MHD  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
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2. souhlasí 
s realizací zastávky Frajtovo nám. a zastávky Droždín (směr město) v roce 2001 dle bodů 1 
a 2 důvodové zprávy 
 
Předložil: Látal Jan, Ing., náměstek primátora 
 
 
15 Řešení dopravní situace na Svatém Kope čku 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Látal Jan, Ing., náměstek primátora 
 
 
16 Změna ÚPnSÚ č.V., lokalita pod Vlachovým  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
koncept důvodové zprávy v předloženém znění  
 
2. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
změnu č.V ÚPnSÚ v lokalitě Pod Vlachovým - komerční plochy a areály 
 
3. ukládá 
předložit důvodovou zprávu na zasedání ZMO 31.5. 2001 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
17 MŠ Svatý Kope ček - odd ělení Lošov  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. bere na v ědomí 
záměr odboru školství MmOl na ukončení provozu oddělení Lošov - MŠ Svatý Kopeček 
 
3. ukládá 
ve spolupráci s KMČ zpracovat a předložit RMO návrh na využití budovy dle důvodové 
zprávy 
T: 25.9.2001 
O: Pilát Miroslav, PaedDr., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora 
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18 Zábor ve řejné zelen ě - pravidla  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. pověřuje 
odbor ŽP k uzavírání dohod dle občanského zákoníku o užívání veřejného prostranství  
(ploch veřejné zeleně) s příslušným žadatelem 
 
3. schvaluje 
upravený návrh dohody o užívání veřejného prostranství - plochy veřejné zeleně 
 
Předložil: Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora 
 
 
19 Fond hospodá řského rozvoje - návrh čerpání  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s návrhem čerpání z Fondu hospodářského rozvoje dle důvodové zprávy 
 
3. doporu čuje 
Zastupitelstvu města Olomouce schválit na zasedání dne 31.5.2001 navržené čerpání z 
Fondu hospodářského rozvoje  
 
Předložil: Horák Pavel, Ing., náměstek primátora 
 
 
20 RARSM - návaznost na m ěsto  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
informaci dle upravené důvodové zprávy 
 
2. souhlasí 
s poskytnutím účelového příspěvku RARSM za podmínky naplnění rozhodnutí RMO ze dne 
6.3.2001, bodu 21 
 
3. ukládá 
zabezpečit poskytnutí účelového příspěvku RARSM dle bodu 2 usnesení 
T: 11.9.2001 
O: Horák Pavel, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Horák Pavel, Ing., náměstek primátora 
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21 Útulek pro toulavé ko čky 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
pracovní skupině pro analýzu zdravotních a environmentálních rizik  
- v termínu do 31.12.2001 zahrnout do hodnotící zprávy i oblast rizik z výskytu toulavých 
koček 
T: leden 2002 
O: Vomáčka Jaroslav, MUDr., člen rady m ěsta 
 
Předložil: Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora 
 
 
22 Smlouva o správ ě majetku  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
předloženou upravenou smlouvu o správě majetku v Olomouci - Chválkovicích 
 
3. ukládá 
podepsat tuto smlouvu po jejím projednání v představenstvu TSMO, a.s. 
T: 29.5.2001 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
4. ukládá 
projednat tuto smlouvu v představenstvu TSMO, a.s. 
T: 29.5.2001 
O: Petřík Miroslav, člen rady m ěsta 
 
5. ukládá 
zařadit částku 260.000,- Kč do soupisu rozpočtem nekrytých požadavků 
T: 29.5.2001 
O: Horák Pavel, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
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23 Dodatek č. 2 ke Smlouv ě k zabezpečení veřejně prosp ěšných 
služeb ve m ěstě Olomouci na rok 2001  

Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
Dodatek č. 2 ke Smlouvě k zabezpečení veřejně prospěšných služeb ve městě Olomouci na 
rok 2001 (dále jen Smlouva) 
 
3. ukládá 
projednat Dodatek č. 2 ke Smlouvě v představenstvu TSMO, a.s.  
T: 29.5.2001 
O: Petřík Miroslav, člen rady m ěsta 
 
4. ukládá 
po projednání v představenstvu TSMO, a.s. podepsat Dodatek č. 2 ke Smlouvě  
T: 29.5.2001 
O: Tesařík Martin, Ing., primátor m ěsta 
 
5. ukládá 
připravit variantní návrh čištění komunikací a chodníků Horního náměstí včetně odstraňování 
odpadků v ulicích ústících na Horní náměstí 
T: 12.6.2001 
O: Pilát Miroslav, PaedDr., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
24 Projekt rozvoje cestovního ruchu  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
manažerovi projektu předložit aktualizaci projektu včetně návrhu na realizaci úkolů projektu v 
roce 2001 
T: 12.6.2001 
O: Petřík Miroslav, člen rady m ěsta 
 
Předložil: Petřík Miroslav, člen rady města 

Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora 
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25 Projekt Olomouc card  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
vydat Olomouc card dle důvodové zprávy jako pilotní projekt v roce 2001 
T: 7.8.2001 
O: vedoucí odboru vn ějších vztah ů a informací 
 
Předložil: Petřík Miroslav, člen rady města 

Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora 
 
 
26 Pravidla postupu pro stanovení názv ů ulic  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. pověřuje 
kulturní komisi výběrem návrhů názvů nových ulic dle bodu  1 až 7  důvodové zprávy  
 
3. ukládá 
upravit Pravidla postupu pro stanovení názvů nových ulic dle bodu 2 tohoto usnesení 
T: 29.5.2001 
O: vedoucí odboru vn ějších vztah ů a informací 
 
4. ukládá 
předložit návrh technického zajištění značení ulic 
T: 26.6.2001 
O: Večeř Jan, Bc., tajemník 
 
Předložil: Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora 
 
 
27 Trojice a DED - informace  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovu zprávu 
 
2. ukládá 
předložit ZMO dne 31.5.2001 slavnostní usnesení k inauguraci Nejsvětější Trojice 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Pilát Miroslav, PaedDr., nám ěstek primátora 
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3. schvaluje 
koordinátora celé akce vedoucího OVVI p. Linka s možností v této záležitosti zadávat úkoly i 
pracovníkům jiných odborů přes příslušné vedoucí odborů 
 
4. ukládá 
předložit do RMO konkretizovanou kalkulaci nákladů akce s požadavkem na navýšení 
rozpočtu 
T: 26.6.2001 
O: vedoucí odboru vn ějších vztah ů a informací 
 
5. ukládá 
vyhlásit výběrové řízení dle upravené přílohy č. 3 důvodové zprávy 
T: 29.5.2001 
O: Horák Pavel, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora 

Horák Pavel, Ing., náměstek primátora 
 
 
28 Příspěvky na kulturu  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
rozdělení příspěvků dle upravené důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
uzavřít smlouvy na poskytnutí příspěvků dle upravené důvodové zprávy a v souladu s 
Pravidly pro poskytování příspěvků z rozpočtu města Olomouce 
T: 12.6.2001 
O: Pilát Miroslav, PaedDr., nám ěstek primátora 
 
4. souhlasí 
se zařazením požadavku na rekonstrukci varhan v kostele Olomouc - Hejčín do soupisu 
nekrytých požadavků dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora 
 
 
29 Žádosti o umíst ění předzahrádek  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
1. umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení QUEEN v ul. I. P. 
Pavlova č. 63A, Olomouc, v rozsahu 48 m2 pro žadatele EOS GROUP, spol. s r.o., Černá 
cesta 10, 772 00  Olomouc, na dobu od 21. 5. do 30. 9. 2001 a od 1. 5. do 30. 9. 2002 
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2. umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení JAZZ TIBET CLUB na 
rohu ulic Zámečnická x Sokolská, Olomouc, v rozsahu 24,3 m2, pro žadatelku p. Soňu 
Hornischerovou, Přichystalova 70, 772 00  Olomouc, na dobu od 21. 5. do 30. 9. 2001 
 
3. umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení HANÁCKÁ 
RESTAURACE na Dolním náměstí č. 38, Olomouc, v rozsahu 15 m2 pro žadatele f. 
CHEETAHS spol. s r.o., Olomoucká 64, 785 01  Šternberk, na dobu od 21.5. do 15.10. 2001 
 
4. umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení v ulici Kosinova č. 7, 
Olomouc, v rozsahu 12 m2 pro žadatele p. Ioana Dorela Antona, Synkova 11, 772 00  
Olomouc, na dobu od 21. 5. do 30. 9. 2001 s provozní dobou do 22,00 hod. 
 
5. umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení BUFET NA RŮŽKU v 
ulici tř. 17. listopadu č. 62, Olomouc, v rozsahu 32 m2 pro žadatelku p.  Eleonoru Paverovou, 
Masarykova 23, 772 00  Olomouc, na dobu od 21. 5. do 27. 9. 2001 
 
6. umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení RESTAURACE SAM v 
ulici Ztracená č. 1 a 3, Olomouc, v rozsahu 12 m2 pro žadatele f. Pavlík Group spol. s r.o., 
Michalská 2, 771 00  Olomouc, na dobu od 21. 5. do 30. 9. 2001 
 
7. umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení HERNA BAR 
GARRIGUE v ulici Masarykova č. 11, Olomouc, v rozsahu 10 m2 pro žadatelku p. Olgu 
Dostálovou, Dukelská 3, 772 00  Olomouc, na dobu od 21. 5. do 15. 10. 2001, za podmínky 
rozšíření chodníku dle důvodové zprávy 
 
8. umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení RESTAURACE IR v 
ulici Mlýnská č. 4, Olomouc, v rozsahu 72 m2 pro žadatele p. Stanislava Faistavera, 
Schweitzerova 74, 772 00  Olomouc, na dobu od 21. 5. do 15. 10. 2001 
 
9. umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení RESTAURANT 
VALOUCH v ulici Kosmonautů č. 11, Olomouc, v rozsahu 73,72 m2 pro žadatele p. 
Jaroslava Valoucha, Zeyerova 14, 772 00  Olomouc, na dobu od 21. 5. do 16. 9. 2001 
 
Předložil: Látal Jan, Ing., náměstek primátora 
 
 
30 Žádosti o umíst ění předzahrádek - dodatek č. 1 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Látal Jan, Ing., náměstek primátora 
 
 
31 Systém dotací - souhrnná zpráva, využití  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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Předložil: Horák Pavel, Ing., náměstek primátora 
 
 
32 Inventarizace dot řiďovací linky Chválkovice  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
složení inventarizační komise pro inventarizaci dotřiďovací linky dle upravené důvodové 
zprávy 
 
3. ukládá 
v součinnosti s TSMO,a.s. a inventarizační komisí SmOl provést inventarizaci dotřiďovací 
linky v Olomouci - Chválkovicích před její demontáží (dle důvodové zprávy) 
T: 12.6.2001 
O: vedoucí odboru investic 
 
4. souhlasí 
se zařazením částky dle důvodové zprávy do soupisu rozpočtem nekrytých požadavků 
 
Předložil: Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora 
 
 
33 Bytová výstavba - Regenerace panelových sídliš ť 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
vypsání výběrového řízení na zpracovatele projektu regenerace sídliště Úzké Díly dle 
důvodové zprávy a příloh 
 
Předložil: Horák Pavel, Ing., náměstek primátora 
 
 
34 Bytová výstavba - jmenování Komise fondu bytové vý stavby  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. jmenuje 
Komisi fondu bytové výstavby ve složení : 
Ing. Pavel Horák 
RSDr. Alexander Černý 
RNDr. Josef Kaštil 
Pavel Konečný 
Ing. Jaromír Czmero 
MUDr. Pavel Andrš 
 
2. ukládá 
svolat jednání Komise fondu bytové výstavby 
T: 12.6.2001 
O: Horák Pavel, Ing., nám ěstek primátora 
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Předložil: Horák Pavel, Ing., náměstek primátora 
 
 
35 Bytová výstavba - z řízení zástavního práva  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. souhlasí 
se zvýšením zástavního práva dle důvodové zprávy 
 
2. ukládá 
předložit návrh na zvýšení zástavního práva dle důvodové zprávy na jednání Zastupitelstva 
města Olomouce 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Horák Pavel, Ing., nám ěstek primátora 
 
3. doporu čuje 
Zastupitelstvu města Olomouce schválit zvýšení zástavního práva dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Horák Pavel, Ing., náměstek primátora 
 
 
36 Bytová výstavba - p řistoupení ke smlouvám o sdružení  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s přistoupením Bytového družstva Olomouc, Jižní ke smlouvám o sdružení dle důvodové 
zprávy 
 
3. souhlasí 
se zástavou za hypoteční úvěry na bytových domech B 1.4. Slavonín a Povel, Peškova dle 
důvodové zprávy 
 
4. ukládá 
předložit návrh na souhlas se zřízením zástavního práva dle důvodové zprávy na jednání 
Zastupitelstva města Olomouce 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Horák Pavel, Ing., nám ěstek primátora 
 
5. doporu čuje 
Zastupitelstvu města Olomouce schválit zřízení zástavního práva dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Horák Pavel, Ing., náměstek primátora 
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37 Bytová výstavba - Záru ční smlouva  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
záměr uzavření Záruční smlouvy dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
předložit návrh na uzavření Záruční smlouvy - po projednání s advokátní kanceláří - na 
nejbližší zasedání Zastupitelstva města Olomouce 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Horák Pavel, Ing., nám ěstek primátora 
 
4. doporu čuje 
Zastupitelstvu města Olomouce schválit uzavření Záruční smlouvy dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Horák Pavel, Ing., náměstek primátora 
 
 
38 Stromy ve m ěstě - výsledek ankety  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s realizací navržených opatření 
T: 23.10.2001 
O: vedoucí odboru životního prost ředí 
 
Předložil: Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora 
 
 
39 Organiza ční záležitosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. pověřuje 
dnem 16.5.2001 řízením majetkoprávního odboru Magistrátu města Olomouce Mgr. Soňu 
Konečnou po dobu mateřské dovolené a rodičovské dovolené Mgr. Gabriely Křížkové 
 
3. schvaluje 
plat dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
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40 Organiza ční záležitosti - zrušení služebnosti k byt ům 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
zrušení služebnosti dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
 
 
41 Kontrolní akce - pokra čování akce 1/2001 SDFMO  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou upravenou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
zajistit plnění úkolů dle bodu 1 - 3 upravené důvodové zprávy 
T: dle d ůvodové zprávy 
O: ředitel Správy domovního fondu 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
 
 
42 SDF MO - oprava domu Legioná řská 3 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. souhlasí 
s opravou domu Legionářská 3 dle důvodové zprávy 
 
2. ukládá 
seznámit nájemníky domu s plánovaným rozsahem oprav domu 
T: 29.5.2001 
O: ředitel Správy domovního fondu 
 
3. ukládá 
předložit RMO aktualizovaný plán oprav SDF MO 
T: 7.8.2001 
O: ředitel Správy domovního fondu 
 
Předložil: Horák Pavel, Ing., náměstek primátora 
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43 Finanční vypo řádání p říspěvkových organizací m ěsta 
Olomouce za rok 2000  

Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu vč. příloh 
 
2. schvaluje 
finanční vypořádání příspěvkových organizací města Olomouce za rok 2000 dle závěrů 
Ekonomické komise RmO 
 
3. ukládá 
příspěvkovým organizacím města Olomouce provést finanční vypořádání roku 2000 dle 
důvodové zprávy 
T: 29.5.2001 
O: ředitelé p říspěvkových organizací 
 
4. ukládá 
předložit poslaneckým klubům dostupné materiály o hospodaření MDO 
T: 12.6.2001 
O: Pilát Miroslav, PaedDr., nám ěstek primátora 

Horák Pavel, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Horák Pavel, Ing., náměstek primátora 
 
 
44 Návrh programu 16. zasedání ZMO konaného dne 31.5. 2001 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
upravený návrh programu 16. zasedání ZMO konaného dne 31.5.2001 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
 
 
45 Malé projekty III.  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s podporou projektů dle upravené důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
rozpočtovou změnu dle přílohy č. 3 důvodové zprávy 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
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46 Povolení vjezdu do p ěší zóny III.  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
vydání dlouhodobých povolení dle upravené přílohy č. 1 důvodové zprávy 
 
3. promíjí 
poplatky za povolení vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí města dle 
vyhlášky č. 19/1998 následujícím žadatelům: 
1) Domov - penzion pro důchodce - žádost č. 5 
2) JITRO Olomouc -  žádost č. 18 
3) Aura - agentura zdravotních sester -  žádost č.7 
4) SDPO - domácí ošetřovatelská péče -  žádost č. 24 
5) p. Jiří Frait - žádost č. 61 (50% snížení poplatku) 
6) Finanční úřad Olomouc -  žádost č. 53 
7) ZZIP Communication s.r.o. -  žádost č. 35 (50% snížení poplatku) 
8) Olomoucký kraj - žádost č. 116 
 
4. schvaluje 
návrh dle důvodové zprávy, odst. III, kterým se povoluje vjezd do pěší zóny veškerým 
vozidlům, označeným logem TSMO, a.s. s výjimkou osobních automobilů 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
 
 
47 Smluvní vztahy s D.A. Engineering  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
se změnou termínu převodu pozemků v areálu současné městské tržnice ve prospěch D.A. 
Engineering s.r.o. dle důvodové zprávy. 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
na zasedání dne 31.5.2001 změnu termínu převodu pozemků v areálu současné městské 
tržnice ve prospěch D.A. Engineering dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
48 Různé - označení historické aleje  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. schvaluje 
umístění a označení informační tabule dle varianty č. 1 
 
Předložil: Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora 
 
 
49 OVS Rekonstrukce ul.Tomkova, Mrštíkovo nám.  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
uzavřít smlouvu o dílo s firmou RTS Brno na zadání OVS 
T: 29.5.2001 
O: vedoucí odboru investic 
 
Předložil: Látal Jan, Ing., náměstek primátora 
 
 
50 Poskytnutí náhradních byt ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s poskytnutím dvou náhradních bytů dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
realizovat přijaté usnesení 
T: 10.7.2001 
O: ředitel Správy domovního fondu 
 
Předložil: Horák Pavel, Ing., náměstek primátora 
 
 
51 Pravidla pro poskytování bydlení v nájemních bytec h a 

ubytovacích za řízeních v majetku m ěsta Olomouce - do časná 
výjimka  

Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
se změnou Pravidel pro poskytování bydlení v nájemních bytech a ubytovacích zařízeních v 
majetku města Olomouce dle upravené důvodové zprávy 
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3. ukládá 
postupovat dle přijatého usnesení 
T: dle d ůvodové zprávy 
O: ředitel Správy domovního fondu 
 
Předložil: Horák Pavel, Ing., náměstek primátora 
 
 
52 Různé - zahrani ční služební cesta  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. souhlasí 
s účastí Mgr. Ščudlíka, člena rady města, na zahraniční služební cestě dle ústní důvodové 
zprávy 
 
Předložil: Horák Pavel, Ing., náměstek primátora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Ing. Martin Tesa řík                     Ing. Pavel Horák 
primátor m ěsta Olomouce                     nám ěstek primátora 
 


