
 
USNESENÍ 

 

z 66. schůze Rady m ěsta Olomouce, konané dne 10.7.2001  
 
 

 
1 Žádosti o umíst ění předzahrádek  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
přeloženou upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
1.  umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení VINÁRNA M v ul. 
Riegrova 22, Olomouc, v rozsahu 9,90 m2 pro žadatele p. Martina Matěje, Riegrova 22,   
772 00 Olomouc, na dobu od 20.9. do 20.10.2001 
 
2.  umístění předzahrádky pro sezónní provoz  restauračního zařízení v křižovatce ulic 
Polská x Myslbekova, Olomouc, v rozsahu 20 m2 pro žadatele p. Tomáše Hegera, 
Rokycanova 40, 779 00 Olomouc, na dobu od 15.7. do 30.9.2001  
 
Předložil: Látal Jan, Ing., náměstek primátora 
 
 
2 Kontrola usnesení  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
informace o plnění usnesení k termínu 10.7.2001, včetně plnění úkolů se čtvrtletním a 
pololetním termínem kontroly 
 
2. prodlužuje 
termíny plnění  usnesení dle upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
 
 
3 Majetkoprávní záležitosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
1. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 938/1 ost. pl.  o výměře 4 m2 v k.ú. Hodolany 
firmě Maloobchodní prodej tisku,  s. r. o. dle důvodové zprávy bod II. A) 1 
 
2. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 369 st. pl. o výměře 12 m2 v k.ú. Olomouc - 
město panu Františku Wiedermannovi dle důvodové zprávy bod II. A) 2 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., člen rady města 
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4 Rozpočtové zm ěny roku 2001  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu, týkající se rozpočtových změn roku 2001 
 
2. schvaluje 
rozpočtové změny roku 2001 dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku 2001 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Horák Pavel, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Horák Pavel, Ing., náměstek primátora 
 
 
5 Malé projekty VI.  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s podporou projektu dle důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
rozpočtovou změnu dle přílohy důvodové zprávy 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
 
 
6 Akce hrazené z úv ěru SMV, a.s. v letech 2001 - 2003  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s předloženým návrhem soupisu a financování akcí hrazených z úvěru SMV, a.s. v letech 
2001 - 2003 
 
Předložil: Látal Jan, Ing., náměstek primátora 
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7 Rekonstrukce komunikací - drobné akce  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
akce k realizaci pod bodem č. 1, 2, 3, 7 
 
Předložil: Látal Jan, Ing., náměstek primátora 
 
 
8 Organiza ční záležitosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. f) a j) zákona č. 128/2000 Sb.,  o obcích 
organizační změny v Magistrátu města Olomouce dle upravené důvodové zprávy s účinností 
od 1.8.2001 a  na odboru školství od 1.9.2001  
 
3. ukládá 
zveřejnit vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce vedoucího odboru životního 
prostředí do 11. 9. 2001  
T: 11.9.2001 
O: Večeř Jan, Bc., tajemník 

Pilát Miroslav, PaedDr., nám ěstek primátora 
 
4. schvaluje 
složení výběrové komise dle bodu III.a), VI.a) upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
 
 
9 Povolení vjezdu do p ěší zóny VI.  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
vydání dlouhodobých povolení vjezdu do PZ dle upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
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10 Zahrani ční kontakty v 1.pol. roku 2001  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
 
 
11 Rozpracování usnesení 17. zasedání ZMO, konaného d ne 

27.6.2001 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
k bodu 4 usnesení ZMO z 27.6.2001 -Mateřská škola Olomouc, Blahoslavova 2 
že ZMO schválilo ukončení provozu Mateřské školy Olomouc, Blahoslavova 2 k 30.6.2003 s 
cílem vytvořit časový prostor pro případný vznik soukromé mateřské školy  
 
2. ukládá 
k bodu 4 usnesení ZMO z 27.6.2001 -Mateřská škola Olomouc, Blahoslavova 2 
- ihned informovat o přijatém usnesení ředitelku mateřské školy a referát školství Okresního 
úřadu Olomouc 
T: 7.8.2001 
O: Pilát Miroslav, PaedDr., nám ěstek primátora 
 
3. ukládá 
k bodu 5 usnesení ZMO z 27.6.2001 -Vyhláška o čistotě a veřejném pořádku 
-vyhledat a na příštím zasedání ZMO předložit ke schválení zvýšení počtu ploch 
vymezených  pro volný pohyb psů, které jsou uvedeny v příloze č. 1 a to tak, aby alespoň 
některé z nich byly situovány do blízkosti  středu města 
T: 11.9.2001 
O: Pilát Miroslav, PaedDr., nám ěstek primátora 
 
4. ukládá 
k bodu 10 usnesení ZMO z 27.6.2001 -Návrh zřizovacích listin základních škol, mateřských 
škol a školních jídelen - organizační složky 
-ihned podepsat nové znění zřizovacích listin organizačních složek dle důvodové zprávy s 
účinností od 1.7.2001 
T: 7.8.2001 
O: Tesařík Martin, Ing., primátor m ěsta 

Pilát Miroslav, PaedDr., nám ěstek primátora 
 
5. ukládá 
k bodu 11 usnesení ZMO z 27.6.2001 -Návrh zřizovacích listin základních škol - příspěvkové 
organizace 
-ihned podepsat nové znění zřizovacích listin příspěvkových organizací dle důvodové zprávy 
s účinností od 1.7.2001 
T: 7.8.2001 
O: Pilát Miroslav, PaedDr., nám ěstek primátora 

Tesařík Martin, Ing., primátor m ěsta 
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6. ukládá 
k bodu 11 usnesení ZMO z 27.6.2001 -Návrh zřizovacích listin základních škol - příspěvkové 
organizace 
-ihned podepsat návrh na zapsání do obchodního rejstříku 
T: 7.8.2001 
O: Tesařík Martin, Ing., primátor m ěsta 
 
7. ukládá 
k bodu 13 usnesení ZMO z 27.6.2001  -Akcie České spořitelny, a. s. 
- vystavit plnou moc Sdružení měst a obcí - akcionářů České spořitelny, a. s. k zastupování 
na valné hromadě dle bodu 3 tohoto usnesení 
T: 7.8.2001 
O: Horák Pavel, Ing., nám ěstek primátora 
 
8. ukládá 
k bodu 13 usnesení ZMO z 27.6.2001  -Akcie České spořitelny, a. s. 
- zajistit podepsání uvedených smluv, plné moci a veškerých dalších souvisejících 
dokumentů 
T: 7.8.2001 
O: Horák Pavel, Ing., nám ěstek primátora 
 
9. ukládá 
k bodu 13 usnesení ZMO z 27.6.2001  -Akcie České spořitelny, a. s. 
- kontrolovat provedení úhrady kupní ceny akcií 
T: 6.11.2001 
O: Horák Pavel, Ing., nám ěstek primátora 
 
10. ukládá 
k bodu 13 usnesení ZMO z 27.6.2001  -Akcie České spořitelny, a. s. 
-samostatně předložit ZMO ke schválení rozpočtovou  změnu v souvislosti s prodejem akcií 
České spořitelny, a.s. 
T: 6.11.2001 
O: Horák Pavel, Ing., nám ěstek primátora 
 
11. bere na v ědomí 
k bodu 14 usnesení ZMO z 27.6.2001  -Transformace SDFMO - záměr založení a.s. 
že ZMO schválilo záměr transformace příspěvkové organizace na akciovou společnost dle 
předložené důvodové zprávy 
 
12. ukládá 
k bodu 14 usnesení ZMO z 27.6.2001  -Transformace SDFMO - záměr založení a.s. 
-předložit návrh stanov a zakladatelské listiny na zasedání ZMO v září 2001 
T: 11.9.2001 
O: Horák Pavel, Ing., nám ěstek primátora 
 
13. ukládá 
k bodu 17 usnesení ZMO z 27.6.2001  -Strategický plán rozvoje mikroregionu Olomoucko 
a)zajišťovat prostřednictvím rozšířené Komise hospodářského rozvoje plnění cílů akčního 
plánu a upřesňování termínů plnění v    souladu se schválenými prioritami 
b) informovat ZMO o postupu plnění 
T: ročně  
O: Horák Pavel, Ing., nám ěstek primátora 
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14. ukládá 
k bodu 18 usnesení ZMO z 27.6.2001  -Souborné stanovisko ke konceptu změny č.II ÚPnSÚ 
Olomouc 
- pořídit návrh změny č. II ÚPnSÚ v souladu s předchozími částmi usnesení ZMO, dohodami 
s DOSS, rozhodnutími o  námitkách vlastníků pozemků a vyjádřením nadřízeného orgánu 
T: 20.11.2001 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
15. ukládá 
k bodu 18 usnesení ZMO z 27.6.2001  -Souborné stanovisko ke konceptu změny č.II ÚPnSÚ 
Olomouc 
- předložit v souladu s ustanovením § 31, odst.(1) a (2) zákona č.50/1976 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, projednaný 
návrh změny č. II. ÚPnSÚ Olomouc ke schválení ZMO v prosinci 2001 
T: 20.11.2001 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
16. ukládá 
k bodu 18 usnesení ZMO z 27.6.2001  -Souborné stanovisko ke konceptu změny č.II ÚPnSÚ 
Olomouc 
- jednat s vlastníky pozemků dotčených změnou č.II  ÚPnSÚ Olomouc v lokalitě Slavonín - 
Sever - propojení ul. Jeremiášovy 
T: 11.9.2001 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
17. ukládá 
k bodu 19 usnesení ZMO z 27.6.2001  -Změna RPn MPR č.I - návrh zadání- 
pokračovat v pořizování změny č.I RPn MPR Olomouc a informaci podat na zasedání ZMO v 
prosinci 2001 
T: 20.11.2001 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
18. ukládá 
k bodu 22 usnesení ZMO z 27.6.2001  -Sdružení České dědictví UNESCO 
- navrhnout valné hromadě sdružení roční členský příspěvek ve výši 0,50 Kč na obyvatele 
T: 11.9.2001 
O: Horák Pavel, Ing., nám ěstek primátora 
 
19. ukládá 
k bodu 23 usnesení ZMO z 27.6.2001  -Různé - Tunel pod Červenohorským sedlem  
-pracovní skupině sledovat celou situaci kolem připravované výstavby Tunelu pod 
Červenohorským sedlem a informovat o nových skutečnostech ZMO na jeho nejbližším 
zasedání 
T: 11.9.2001 
O: Ščudlík Svatopluk, Mgr., člen rady m ěsta 
 
20. ukládá 
k bodu 25 usnesení ZMO z 27.6.2001  -Pracovní skupina VHS Olomouc, a.s.- 
svolat jednání pracovní skupiny VHS Olomouc, a.s. ve věci přípravy změny stanov akciové 
společnosti VHS Olomouc v návaznosti na případné navýšení akcií 
T: 7.8.2001 
O: Tesařík Martin, Ing., primátor m ěsta 
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Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
 
 
12 Fond rozvoje bydlení  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s tím, aby zástavní právo k zajištění smlouvy o úvěru z FRB č. 01/621, žadatel pan Petr 
Kocourek, bylo zúženo o pozemek p. č. 882, zastavěná plocha o výměře 330 m2 v k. ú. 
Hodolany 
 
Předložil: Horák Pavel, Ing., náměstek primátora 
 
 
13 Mandátní smlouva - výb ěr za svoz, t řídění a zneškodn ění 

komunálního odpadu  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
předloženou Mandátní smlouvu o vyúčtování a vybírání úhrad za svoz, třídění a zneškodnění 
komunálního odpadu a Dodatek č. 3 ke Smlouvě k zabezpečení veřejně prospěšných služeb 
ve městě Olomouci 
 
3. ukládá 
podepsat tyto smlouvy po jejich projednání v představenstvu TSMO, a.s. 
T: 7.8.2001 
O: Tesařík Martin, Ing., primátor m ěsta 
 
4. ukládá 
projednat tyto smlouvy v představenstvu TSMO, a.s. 
T: 7.8.2001 
O: Petřík Miroslav, člen rady m ěsta 
 
5. ukládá 
zahrnout částku dle bodu 2 důvodové zprávy do soupisu nekrytých požadavků 
T: 7.8.2001 
O: Horák Pavel, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 

Petřík Miroslav, člen rady města 
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14 Souhlas obce se jmenováním ředitel ů mateřských škol a 
základní školy  

Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
se jmenováním ředitelů škol dle bodu 1 a 2 důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
informovat Krajský úřad Olomouckého kraje s usnesením Rady města Olomouce 
T: ihned 
O: vedoucí odboru školství 
 
Předložil: Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora 
 
 
15 Informace o projektu „Flood Management II“  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou zprávu-informace o projektu 
 
Předložil: Látal Jan, Ing., náměstek primátora 
 
 
16 Finanční nároky na obnovu vozového parku a údržbu majetku  

DPMO a.s. pro období 2002-5  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
dopracovat předložený materiál dle diskuse 
T: 11.9.2001 
O: Ščudlík Svatopluk, Mgr., člen rady m ěsta 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., člen rady města 
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17 Hřbitov Ne ředín - kolumbární st ěna - soudní spor  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
 
2. ukládá 
postupovat dle varianty B) důvodové zprávy 
T: 25.9.2001 
O: ředitel H řbitov ů města Olomouce 
 
Předložil: Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora 
 
 
18 Odprodej dlažebních kostek  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
odprodej 50 m2 dlažebních kostek 10x10 cm obci Náměšť na Hané 
 
3. ukládá 
odboru majetkoprávnímu  předložit k podpisu smlouvu o odprodeji žulové dlažby dle 
upravené důvodové zprávy 
T: 7.8.2001 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
 
Předložil: Látal Jan, Ing., náměstek primátora 
 
 
19 Žádost základní církevní školy  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. vyhovuje 
předložené žádosti o prominutí poplatku za zábor veřejného prostranství dle bodu B 
důvodové zprávy 
 
Předložil: Horák Pavel, Ing., náměstek primátora 
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20 Různé - příspěvek Vlastiv ědnému muzeu Olomouc  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
zařazení příspěvku ve výši 45 tis. Kč na restaurování exponátů pro výstavu Kamenné stopy 
města Olomouce do soupisu nekrytých požadavků 
 
Předložil: Kubešová Irena, Mgr., člen rady města 
 
 
 
 
 

 

 

 

Ing. Martin Tesa řík PaedDr. Miroslav Pilát 
primátor m ěsta Olomouce nám ěstek primátora 
 


