
 USNESENÍ 
 
 z 29. schůze Rady města Olomouce, konané dne 11.1.2000 
 
1 Koncepční bod - Plavecký stadion 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předložený a doplněný návrh komplexního znění Dodatku č. 5 ke smlouvě o správě majetku ze 
dne 28.4.1997 
 
2. ukládá  
vedoucí ekonomického a majetkoprávní odboru posoudit návrh Dodatku č. 5 z ekonomického a 
zejména daňového hlediska  včetně připomínek z diskuze a zpracovat nový komplexní návrh 
smlouvy a tento předložit RMO 
T:  8.2.2000 
O: vedoucí odbor ů 
 
3. ukládá  
předložit návrh Dodatku č. 5 na nejbližším zasedání Zastupitelstva města Olomouce ke schválení 
T: 28.3.2000 
O: PaedDr. Pilát, nám. prim.  
 
Předložil: PaedDr. Pilát a ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
2 Organizační  záležitosti 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
informaci výběrové komise na obsazení funkce vedoucího živnostenského odboru dle důvodové 
zprávy 
 
2. souhlasí  
že pí Karla Hrdličková bude i nadále pověřena řízením živnostenského odboru ÚMO 
 
Předložil: Bc. Večeř, tajemník 
 
 
3 Kontrola usnesení 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
informace o plnění usnesení k termínu 11.1.2000 
 
2. prodlužuje  
termíny plnění usnesení dle důvodové zprávy 
 
3. vypouští ze sledování  
tato svá usnesení:  
- bod 1, část 2 ze dne 11.3.1997, týkající se koncepce rozvoje bydlení v Olomouci  
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- bod 35, část 5 ze dne 3.8.1999, týkající se opravy střechy Azylového domu 
 
4. ukládá  
k bodu 1, části 2 usnesení RMO ze dne 11.3.1997:  
- předkládat 1x ročně zprávu o bytové výstavbě v Olomouci a o plnění koncepce rozvoje bydlení v 
Olomouci 
T: 28.3.2000 
O: Ing. Horák, nám. prim.  
 
5. souhlasí,  
aby akce zařazené v plánu investic SDFMO realizovala SDFMO, s výjimkou akce rekonstrukce 
knihovny Tererovo náměstí 
 
Předložil: Ing. Tesařík, primátor 
 
 
4 Majetkoprávní záležitosti + dodatek 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje zve řejnění záměru  
1. úplatně pronajmout část pozemku parc. č. 1070 ost. pl. o výměře 11 m2 v k.ú. Nová Ulice předem 
určenému zájemci paní Martě Brázdové dle důvodové zprávy bod I. 1  
 
2. úplatně pronajmout část pozemku parc. č. 5/20 ost. pl. o výměře 11 m2 v k.ú. Nové Sady 
předem určenému zájemci panu  Zdeňku Hýskovi dle důvodové zprávy bod I. 2  
 
3.úplatně pronajmout část pozemku parc. č. 637/3 ost. pl. o výměře 11 m2 v k.ú. Nová Ulice 
předem  určenému zájemci  panu Milanu Divišovi dle důvodové zprávy bod I. 3  
   
4. úplatně pronajmout část pozemku parc. č. 673/3 ost. pl. o výměře 11 m2 v k.ú. Nová Ulice 
předem určenému zájemci  panu Petru Václavkovi dle důvodové zprávy bod I. 4  
 
5. úplatně pronajmout část pozemku parc. č. 556/3 ost. pl. o výměře 2 m2 v k.ú. Neředín předem 
určenému zájemci paní Anně Růžičkové dle důvodové zprávy bod I. 5  
 
6. úplatně pronajmout část pozemku parc. č. 75/83 ost. pl. o výměře 11 m2 v k.ú. Olomouc- 
město předem určenému zájemci panu Ing. Zdeňku Zaoralovi dle důvodové zprávy bod I. 9  
   
7. úplatně pronajmout část pozemku parc. č. 685/2 ost. pl. o výměře 11 m2 v k.ú Nová Ulice 
předem určenému  zájemci panu Františku Dvořákovi dle důvodové zprávy bod I. 10  
          
8. úplatně pronajmout část pozemku parc. č. 590/3 ost. pl. o výměře 16 m2 v k.ú. Nová Ulice 
předem určenému zájemci panu Stanislavu Škůrkovi dle důvodové zprávy bod I. 11  
  
9. úplatně pronajmout část střechy a NP - Černá cesta  č. 31 předem určenému zájemci 
společnosti Radiomobil, a. s. Praha dle důvodové zprávy bod I. 12  
 
10. úplatně pronajmout část pozemku parc. č. 464 st. pl. o výměře 800 m2 v k.ú. Olomouc - město 
předem určenému zájemci společnosti Real - Atlanta a.s. dle důvodové zprávy bod I. 13  
 
11. úplatně pronajmout část pozemku parc. č. 24/9 ost.  pl. o výměře 3 500 m2 v k.ú. Lazce 
předem určenému zájemci UP Olomouc dle důvodové zprávy bod I. 14  
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12. úplatně pronajmout NP Horní nám. č. 21 - 2,7 m2 předem určenému zájemci Českému rozhlasu 
Olomouc dle důvodové zprávy bod II. B) 5  
 
13. úplatně pronajmout NP Dukelská č. 3 předem určenému zájemci paní Evě Henarové dle 
důvodové zprávy bod II. B) 6 
 
2. schvaluje  
1. úplatný pronájem pozemku parc. č. 530 zahrada o výměře 291 m2 v k.ú. Droždín paní Marcele 
Culkové dle důvodové zprávy bod II. A) 2 
 
2. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 453/1 ost. pl. o výměře 12 m2 v k.ú. Hejčín 
společnosti AUTO C.S.C. Haná s. r. o. za podmínek OKR  dle důvodové zprávy bod II. A) 3  
 
3. úplatný pronájem  části pozemku parc. č. 938 ost. pl. o  výměře 2 m2  v k.ú. Hodolany paní 
Evě Svobodové dle důvodové zprávy bod II. A) 4  
 
4. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 364/9 zahrada o výměře 27 m2 v k.ú. Nová Ulice  paní 
Růženě Haislerové dle důvodové zprávy bod II. A) 5     
 
5. úplatný pronájem pozemku parc. č.  126 ost. pl. o výměře 1 026 m2 v k.ú. Lazce panu 
Miroslavu Malému dle důvodové zprávy bod II. A) 6  
 
6. úplatný pronájem  části pozemku parc. č. 1120/7 ost. pl. o výměře 10 m2 v k.ú. Slavonín panu 
Miroslavu Karlecovi dle důvodové zprávy bod II. A) 7  
 
7. úplatný pronájem pozemku parc. č.  1672 zast. pl. o výměře 622 m2 v k.ú. Nová Ulice České 
poště, s. p. dle důvodové zprávy bod II. A) 8  
 
8. úplatný pronájem části pozemku parc. č.   442 ost. pl. o výměře 23 m2 v k.ú. Hejčín  společnosti 
Moravské  potravinářské strojírny, a. s. dle důvodové zprávy bod II. A) 9  
 
9. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 121/6 ost. pl. o výměře 15 m2 v k.ú. Neředín  panu 
Gustavu Doležalovi dle důvodové zprávy bod II. A) 10  
 
10. úplatný  pronájem části pozemku parc. č. 5/8 ost. pl. o výměře 15 m2 v k.ú. Nové Sady   paní 
Evě Kvapilové dle důvodové zprávy bod II. A) 11  
 
11. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 42/9 zahrada o výměře 334 m2 v k.ú. Klášterní 
Hradisko panu Janu Kolesárovi dle důvodové zprávy bod II. A) 12  
 
12. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 589/1 ost. pl. o výměře 62 m2 v k.ú. Nové Sady panu 
Josefu Brázdilovi za podmínky souhlasného stanoviska referátu dopravy a silničního hospodářství 
OkÚ dle důvodové zprávy bod II. A) 13  
 
13. úplatný pronájem s následným odprodejem části pozemku parc. č. 553/1 ost. pl. o výměře 39 
m2 v k.ú. Nová Ulice manželům Petru a Karle Leišnerovým dle důvodové zprávy bod II. A) 14  
 
14. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 604/2 ost. pl. o výměře 15 m2 v k.ú. Nová Ulice  panu 
Jiřímu Kašlíkovi dle důvodové zprávy bod II. A) 15  
 
15. úplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo umístění optického kabele metropolitní sítě 
UPONET nad pozemky parc. č. 75/135 ost. pl., 116/6 ost. pl., 125/6 ost. pl., 134/1 ost. pl. a 149 
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ost. pl. , vše v k.ú. Olomouc - město pro společnost MERIT group, a. s. dle důvodové zprávy bod 
II. A) 16  
 
16. úplatný  pronájem části pozemku parc. č. 1045/25 ost. pl. o výměře 1 m2   v k.ú. Černovír panu 
Josefu  Tihelkovi dle důvodové zprávy bod II. A) 18  
  
17. úplatný pronájem pozemku parc. č. 79 st. pl. o výměře 66 m2 v k.ú. Holice panu Janu Hájkovi 
dle důvodové zprávy bod II. A) 19  
 
18. úplatný pronájem pozemku parc. č. 81 st. pl. o výměře 73 m2 v k.ú. Holice panu Františku 
Švrčkovi dle důvodové zprávy bod II. A) 20  
 
19. úplatný pronájem s následným odprodejem části pozemku parc. č. 393 ost. pl. o výměře 120  m2 
v k.ú. Droždín panu Jiřímu Vavříkovi dle důvodové zprávy bod II. A) 21  
 
20. úplatný pronájem pozemku parc. č. 1180 zahrada o výměře 723 m2 v k.ú. Droždín panu Ing.  
Karlu  Robenkovi s tím, že uhradí nájemné 3 roky zpětně dle důvodové zprávy bod II. A) 22  
  
21. úplatný pronájem části pozemku parc. č. parc. č. 806 ost. pl. o výměře 327 m2 v k.ú. Holice 
panu Vavrečkovi, paní Grofkové, panu Podolinskému, Frantíkovi, Fryčákovi, Slezákovi k zajištění 
přístupu ke garážím dle důvodové zprávy bod II. A) 27  
 
22. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 121/2 ost. pl. o výměře 12 m2 v k.ú. Neředín paní 
Heleně Grätzerové dle důvodové zprávy bod II. A) 29  
 
23. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o bezúplatném zřízení věcného břemene obsahujícího 
právo umístění  a provozování stavebního objektu "D322 - Přeložka vodovodu DN 300 Olomouc - 
Grygov" na pozemcích v k.ú. Holice, k.ú. Velký Týnec ve prospěch Města Olomouce dle důvodové 
zprávy bod II. A) 30   
 
24. odpočet vložených investic z nájemného za I. pololetí roku 1999 ve výši 306 633, 40,- Kč 
pro Slovanské gymnázium Olomouc dle důvodové zprávy bod II. B) 3  
 
25. úplatný pronájem pozemku parc. č. 535/27 zahrada o výměře 31 m2 v k.ú. Nové Sady panu Ing. 
arch. Ivanu Blatnému dle důvodové zprávy bod III. 1  
 
26. bezúplatné nabytí vodohospodářských zařízení od ČR-MO, VUSS-Olomouc do majetku Města 
Olomouce a schvaluje VHS, a.s. jako budoucího správce majetku nabytého od ČR-MO dle důvodové 
zprávy bod III. 7  
  
27. uzavření smlouvy o výpůjčce na část pozemku parc. č. 938/1 o výměře 7 m2 v k.ú. Hodolany 
pro České dráhy , státní organizace dle důvodové zprávy bod II. A) 31 
 
3. nevyhovuje žádosti  
1. paní Evy Benešové o úplatný pronájem části pozemku parc. č. 621/1 ost. pl. o výměře 11 m2 v k.ú. 
Nová Ulice dle důvodové zprávy bod I. 8  
 
2. manželů Petra a Jany Štýbnarových o úplatný pronájem části pozemku parc. č. 181/7 ost. pl. o 
výměře 200 m2 v k.ú. Chválkovice dle důvodové zprávy bod II. A) 1  
 
3. pana Marcela Hirsche - pekařství o úplatný pronájem části pozemku parc. č. 105/50 ost. pl. o 
výměře 8,5 m2 v k.ú. Olomouc -   město dle důvodové zprávy bod  I. 6  
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4. pana Jiřího Grauera o úplatný pronájem části pozemku parc. č. 485/2 ost. pl. o výměře 12 m2 v 
k.ú. Neředín dle důvodové zprávy bod II. A) 17  
 
5. firmy Roman Lípa o úplatný pronájem pozemku parc. č. 104/1 ost. pl. o výměře 5833 m2 v k.ú. 
Olomouc - město  dle důvodové zprávy bod II. A) 25  
 
6. společnosti Savana - bar o úplatný pronájem pozemků parc. č. 436 st. pl. o výměře 173 m2, parc. 
č. 443 st. pl. o výměře 124 m2, parc. č. 444 st. pl. o výměře 109 m2, parc. č. 445 st. pl.  O výměře 139 
m2 a části parc. č. 116/8 ost. pl.  o výměře 65 m2, vše v k.ú. Olomouc - město dle důvodové zprávy 
bod II. A) 26  
   
7. pana Jindřicha Skládala o  pronájem části pozemku parc. č. 449/11 zahrada o výměře 147 m2 v 
k.ú. Nová Ulice dle důvodové zprávy bod II. A) 28  
 
8. SOU stavebního, odborné učiliště a učiliště - PhDr. L. Bortl, s. r. o. o odpočet   vložených 
nákladů  do objektu býv. ZŠ Chomoutov z nájemného celkem ve výši 209 778, 70 Kč dle důvodové 
zprávy bod II. B) 2  
 
9. paní Zdeňky Koppové - Včelařské potřeby o revokaci části usnesení rady města ze dne 23. 3. 
1999 čís. spis. seznamu č. 4 bod II. B) 7 ve věci doby nájmu a splatnosti nájemného s tím, že 
žadatelce budou nabídnuty prostory na tř. Svobody č. 43 (140, 15 m2 - dům je určen k odprodeji) 
dle důvodové zprávy bod II. B) 4  
 
10. pana Sedláčka o revokaci usnesení rady města ze dne 15. 6. 1999 čís. spis. seznamu 4 bod II. B) 
13 ve věci nevyhovění žádosti o úplatný pronájem s následným odprodejem části pozemku parc. č. 
784 ost. pl. o výměře  26 m2 v k.ú. Chomoutov s tím, že celá záležitost může být opětovně řešena po 
komplexním vyřešení předmětné části ul. Dalimilovy dle důvodové zprávy bod IV. 1    
 
11. ing. Dohnala a paní Povýšilové o revokaci části usnesení RMO ze dne 7. 9. 1999, čís. spis. 
seznamu 4, bod III.5) ve věci snížení kupní ceny pozemku parc. č. 332/2 role o výměře 450 m2 v k.ú. 
Hejčín dle důvodové zprávy bod IV. 4.                     
 
12. paní Boženy Plaché o pronájem event. odprodej části pozemku parc. č. 457/1 ost. pl. o výměře 
15 m2 vk.ú. Hejčín dle důvodové zprávy bod II. A) 32 
 
4. souhlasí  
1. s podnájmem na část pozemku parc. č. 24/9 ost. pl. o výměře 3 500 m2 v k.ú. Lazce pro občanské 
sdružení GO dle důvodové zprávy bod I. 14   
 
2. se zřízením vjezdu do garáže přes pozemek parc. č. 181/7 ost. pl. pro manžele Petra a Janu 
Štýbnarovi dle důvodové zprávy bod II. A) 1   
 
3. s realizací stavebních úprav v NP Horní nám. č. 21 ve výši 6 930,- Kč pro Český rozhlas 
Olomouc dle důvodové zprávy bod II. B) 5  
 
4. se zohledněním vložených investic ve výši 2 203 573,- Kč do NP tř. Svobody č. 21 v délce 
nájmu 9 let a odpočtem z nájemného pro společnost BAZO s. r. o. dle důvod. zprávy bod II. B) 7 
 
5. bere na v ědomí  
výsledek obálkového způsobu výběru nájemce NP Nešverova č. 1 dle důvod. zprávy bod II. B) 1 
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6. trvá  
na účelu pronájmu části pozemku parc. č. 806 ost. pl. o výměře 27 m2 v k.ú. Holice paní Nejedlé, 
t.j. výstavba garáže s tím, že tato záležitost by měla být řešena stavebním úřadem dle důvodové 
zprávy bod II. A) 27 
 
7. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit  
1. bezúplatný převod předmětných pozemků včetně komunikace ve vlastnictví Města Olomouce do 
vlastnictví ČR Správa a údržba silnic Olomouc dle důvodové zprávy bod III. 4  
 
2. odprodej pozemku parc. č. 158/24 ost. pl. o výměře 24 m2 v k.ú. Neředín panu Pavlu Hruškovi za 
kupní cenu ve výši 13. 440,- Kč dle důvodové zprávy bod III. 5  
 
3. odprodej části pozemku parc. č. 1045/20 o výměře 6 m2 v k.ú. Černovír manželům Alexandře a 
Karlu Vidrasovým za kupní cenu ve výši 9. 408,- Kč dle důvodové zprávy bod III. 6       
 
4. bezúplatné nabytí areálu Korunní pevnůstky do majetku Města Olomouce dle důvodové zprávy 
bod III. 8 
 
8. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
1. žádosti pana Ing. arch. Ivana Blatného o odprodej pozemku parc. č. 535/27 zahrada o výměře 31 
m2 v k.ú.Nové Sady dle důvodové zprávy bod III. 1  
 
2. žádosti spoluvlastníků domu Poupětova č. 1, 3, 5 o odprodej části pozemku parc. č. 264/8 a 
parc. č. 264/9 o celkové výměře 400 m2, vše ost. pl. , vše v k.ú. Olomouc - město dle důvodové 
zprávy bod III. 3  
 
3. žádosti paní Jindřišky Jáchymové o revokaci části usnesení ZMO ze dne 30. 9. 1999, čís. spis. 
seznamu 3, bod 48), ve věci snížení  kupní ceny za odprodej pozemků parc.č.  565  zahrada o 
výměře 630 m2 a parc. č. 564 st.,pl. o  výměře 28 m2, vše v k.ú. Radíkov dle důvodové zprávy bod 
IV. 2 
 
9. ukládá  
vypovědět nájemní smlouvu na pozemek parc. č. 351 orná půda o výměře 1077 m2 v k.ú. Nemilany 
paní Jitce Dolákové s tím, že po uvolnění pozemku bude záležitost řešena v souladu s 
doporučením OKR dle důvodové zprávy bod III. 2   
T: 25.1.2000 
O: ved. odb. majetkoprávní  
 
10. revokuje  
1. část svého usnesení ze dne e 14. 12. 1999, čís. spis. seznamu 4, bod II. A) 15) ve věci výše 
nájemného za pronájem pozemků v k.ú. Holice, k.ú. Nemilany, k.ú. Slavonín, k.ú. Nová Ulice 
Ředitelství   silnic a  dálnic ČR a schvaluje nájemné ve výši 15,- Kč/m2/rok dle důvodové zprávy 
bod IV. 3 
 
11. ukládá  
jednat o možnosti odkupu pozemků v přednádražním prostoru 
T: 25.1.2000 
O: Ing. Czmero, nám. prim.  
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12. ukládá  
v termínu do 30.11.2000 informovat RMO o realizaci projektu "lanové aktivity" dle důvodové zprávy 
bod I.14 
T: listopad 2000  
O: PaedDr. Pilát, nám. prim.  
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
5 Majetkoprávní záležitosti - Michalská 2 (restaurace Kejklíř) 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou upravenou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí  
s uzavřením nájemní smlouvy na nebytový prostor Michalská 2 dle upravené důvodové zprávy - 
varianta 3 
 
3. ukládá  
uzavřít nájemní smlouvu dle upravené důvodové zprávy - varianta 3 
T:  8.2.2000 
O: řed. org. SDF MO  
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
6 Prodej domů + dodatek 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje  
1. uznání faktur dle důvodové zprávy bod 1 str. 1  
 
2. odklad splátek dle důvodové zprávy bod 2 str. 2  
 
3. odklad úhrady  první poloviny kupní ceny dle důvodové zprávy bod 3 str.2  
 
4. úhradu společných nákladů dle důvodové zprávy bod 4 str.2  
 
5. vrácení druhé poloviny kupní ceny dle důvodové zprávy bod 5 str.2,3  
 
6. prodej bytů oprávněným nájemníkům dle důvodové zprávy bod 6 str.3  
  
7. zřízení věcného břemene ve prospěch OLTERM a TD Olomouc, a.s., dle dodatku důvodové 
zprávy a ukládá představitelům Města Olomouce předložit k projednání na nejbližším zasedání 
představenstva OLTERMU a TD Olomouc, a.s.   
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
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7 Návrh na přihlášení Olomouce - DED 2001 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí  
s podáním přihlášky do výběrového řízení na uspořádání národního zahájení DED v roce 2001 v 
Olomouci 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu  
vyslovit  souhlasné stanovisko s pořádáním národního zahájení DED 2001 v Olomouci 
 
4. jmenuje  
ing. Pavla Horáka garantem přípravy národního zahájení DED 2001 v Olomouci 
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
 
 
8 Transformace VFO 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
předloženou Smlouvu k zajištění péče o parky, rozárium a botanickou zahradu ve městě Olomouci 
na rok 2000 (dále jen "Smlouva") 
 
3. ukládá  
projednat navrženou Smlouvu v představenstvu VFO, a.s. 
T:  8.2.2000 
O: Mgr. Š čudlík , člen rady m ěsta  
 
4. ukládá  
po projednání v představenstvu VFO, a.s., podepsat tuto Smlouvu  
T:  8.2.2000 
O: Ing. Tesa řík, primátor  
 
5. pověřuje  
nám. prim. Ing. J. Czmera po dobu prvního pololetí roku 2000 podepisovat předložené faktury za 
činnost VFO, a.s., pro Město Olomouc  
O: Ing. Czmero, nám. prim.  
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
9 TSMO, a.s. - smlouva k zabezpečení služeb na rok 2000 + dodatek 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu včetně dodatku 
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2. schvaluje  
upravenou předloženou Smlouvu k zabezpečení veřejně prospěšných služeb ve městě Olomouci na 
rok 2000 (dále jen "Smlouva")  
 
3. ukládá  
projednat upravenou Smlouvu v představenstvu TSMO, a.s.  
T:  8.2.2000 
O: p. Pet řík, p ředseda p ředstavenstva TSMO a.s.  
 
4. ukládá  
po projednání v představenstvu TSMO, a.s., podepsat tuto Smlouvu 
T:  8.2.2000 
O: Ing. Tesa řík, primátor  
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
10 Seznam plánovaných oprav spravovaného nemovitého majetku SDF MO na 
 rok 2000 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou upravenou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí  
s rozsahem navržených oprav městských domů dle upravené důvodové zprávy 
 
3. ukládá  
realizovat opravy městských domů dle upravené důvodové zprávy 
T:  4.7.2000 
O: řed. org. SDF MO  
 
4. ukládá  
doplnit do komisí pro výběrová řízení u zakázek nad 500.000,- Kč minimálně dva zástupce 
samosprávy 
T: 25.1.2000 
O: řed. org. SDF MO  
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
 
 
11 Hřbitov Neředín - veřejné WC 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá  
provozovateli zajistit provozní režim dle varianty  A1a  a  A2a  podle předložené důvodové zprávy 
 
3. bere na v ědomí  
maximální cenu za použití dle varianty  B2  podle předložené důvodové zprávy 
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4. schvaluje  
provozovatele dle varianty  C1 dle předložené důvodové zprávy 
 
5. ukládá  
informovat Moravskou pohřební společnost s.r.o. o usnesení Rady Města Olomouce 
T:  8.2.2000 
O: PaedDr. Pilát, nám. prim.  
 
6. ukládá  
ve spolupráci s vedoucí majetkoprávního odboru ÚMO předat veřejné WC k provozování Moravské 
pohřební společnosti, s.r.o. 
T: 25.4.2000 
O: řed. org. H řbitovy m ěsta Olomouce  
 
7. ukládá  
Hřbitovům Města Olomouce provozovat veřejné WC od nabytí účinnosti kolaudačního rozhodnutí 
do případného zahájení provozu WC Moravskou pohřební společností, s.r.o. 
T: 25.1.2000 
O: řed. org. H řbitovy m ěsta Olomouce  
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
 
 
12 Bytové záležitosti - žádost o přidělení bytu pro ředitele ZUŠ Žerotín 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
 
 
13 Tržiště - kontrola 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá  
provádět kontrolu dodržování platných zákonů a vyhlášek pro prodej na tržišti ve spolupráci s 
ostatními orgány státní správy a samosprávy a podávat zprávu RMO 
T: čtvrtletn ě 
O: ved. odb. živnostenský  
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
 
 
14 Fond rozvoje bydlení města Olomouce - odklad splátek 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
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2. vyhovuje  
žádosti pana Karla Kohoutka s odkladem splátek na dobu 3 měsíců a s rovnoměrným splácením 
půjčky 
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
 
 
15 Bezúročné půjčky občanům při nevyplacení mezd 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
poskytnutí bezúročných půjček žadatelům dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá  
ihned dopracovat smlouvu mezi městem a dlužníkem dle diskuze v RMO 
T: 25.1.2000 
O: PaedDr. Pilát, nám. prim.  
 
4. ukládá  
po vyjádření členů ZMO k § 36 odst. 1, písm. d) zákona č.367/1990 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů, zajistit výplatu půjček žadatelům dle důvodové zprávy 
T: 25.1.2000 
O: ved. odb. sociáln ě zdravotní  
 
5. ukládá  
požádat Okresní úřad Olomouc o uvolnění finančních prostředků ze státního rozpočtu na výplatu 
bezúročných půjček v dohodnuté částce 
T: 25.1.2000 
O: Ing. Horák, nám. prim.  
 
6. ukládá  
zajistit příjem splátek půjček, převod splátek na účet Okresního úřadu Olomouc ve stanoveném 
termínu, vyúčtování účelově vázaných finančních prostředků – termín 29.2.2000 
T: 14.3.2000 
O: ved. odb. ekonomický  
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
 
 
16 IDOS 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
upravený dodatek č. 4 ke smlouvě o závazku veřejné služby, uzavřené mezi Městem Olomoucí a 
dopravcem DPMO, a.s. 
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3. ukládá  
podepsat upravený dodatek č. 4 ke smlouvě o závazku veřejné služby, uzavřené mezi Městem 
Olomoucí a dopravcem DPMO, a.s. 
T: 25.1.2000 
O: Ing. Tesa řík, primátor  
 
4. ukládá  
projednat návrh čl. III - Závazky dopravce v představenstvu DPMO, a.s. 
T: 25.1.2000 
O: zástupci RMO v p ředst. DPMO a.s.  
 
Předložil: Ing. Látal, nám. prim. 
 
 
17 Firma TENNE, s.r.o. 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá  
zpracovat návrh budoucí kupní smlouvy dle upravené důvodové zprávy 
T:  8.2.2000 
O: Ing. Czmero, nám. prim.  
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
18 Údržba zastávek MHD - IDOS 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. ukládá  
projednat otázku správy přístřešků a údržby pochůzných ploch zastávek MHD IDOS  s TSMO a.s. 
T: 28.3.2000 
O: Ing. Látal, nám. prim.  
 
Předložil: Ing. Látal, nám. prim. 
 
 
19 Veřejné zakázky 1999 - informace 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. ukládá  
dopracovat materiál o informaci, které z investičních akcí, na něž nebylo zrealizováno výběrové 
řízení, nebyly zrealizovány v roce 1999 s uvedením důvodu  
T: 22.2.2000 
O: Ing. Látal, nám. prim.  
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2. ukládá  
předložit zprávu o veřejných výběrových řízeních za ÚMO za rok 1999 ve stejné struktuře 
T: 22.2.2000 
O: Bc. Ve čeř, tajemník  
 
3. ukládá  
předložit zprávu o veřejných výběrových řízeních za rok 1999 za svou organizaci ve stejné 
struktuře 
T: 22.2.2000 
O: řed. přísp. organizací  
 
Předložil: Ing. Látal, nám. prim. 
 
 
20 Jednání jediného akcionáře DPMO, a.s. 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá  
vydat rozhodnutí jediného akcionáře dle důvodové zprávy 
T: 25.1.2000 
O: Ing. Tesa řík, primátor  
 
Předložil: Ing. Tesařík, primátor 
 
 
21 Projekt rozvoje cestovního ruchu 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
ustanovení funkce projektového manažera 
 
3. ukládá  
předložit RMO návrh na personální obsazení funkce projektového manažera 
T:  8.2.2000 
O: PaedDr. Pilát, nám. prim.  
 
4. schvaluje  
realizaci projektu dle důvodové zprávy 
T:  8.2.2000 
O: PaedDr. Pilát, nám. prim.  
 
5. ukládá  
příslušným vedoucím městských organizací zakomponovat stanovené úkoly dle důvodové zprávy - 
Katalog kompetencí a kalendář akcí do strategie organizace 
T:  8.2.2000 
O: řed. přísp. organizací  
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6. ukládá  
příslušným vedoucím odborů ÚMO realizovat úkoly dle Katalogu kompetencí a kalendáře akcí 
T: 22.2.2000 
O: Bc. Ve čeř, tajemník ÚMO a vedoucí odbor ů 
 
7. ukládá  
seznámit vedoucí městských organizací a odborů ÚMO s úkoly dle bodu 4 a 5 usnesení 
T:  8.2.2000 
O: ved. odb. vn ějších vztah ů a informací  
 
8. ukládá  
seznámit vedoucí ostatních dotčených organizací s doporučeními dle Katalogu kompetencí a 
kalendáře akcí 
T:  8.2.2000 
O: ved. odb. vn ějších vztah ů a informací  
 
9. ukládá  
předkládat 1x ročně plnění dle kompetencí a návrhy na rozšíření projektů 
T: ro čně 
O: PaedDr. Pilát, nám. prim.  
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. a p. Petřík, člen rady města 
 
 
22 Chov malých zvířat 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá  
zpracovat doplnění vyhlášky o místních poplatcích dle bodu 3 a 4 důvodové zprávy                  
T: 22.2.2000 
O: ved. odb. ekonomický  
 
3. ukládá  
do soupisu nekrytých požadavků na rozpočet příštího roku zahrnout částku 200 tis.Kč na kastraci 
fen z útulku 
T: 25.1.2000 
O: ved. odb. ekonomický  
 
4. ukládá  
zajistit oddělené sledování příjmové a výdajové položky dle bodu 8 důvodové zprávy 
T: 25.1.2000 
O: ved. odb. ekonomický  
 
5. ukládá  
zajistit osvětu dle bodu 2 důvodové zprávy 
T: průběžně 
O: ved. odb. životního prost ředí 
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6. ukládá  
ve spolupráci s TSMO,a.s. a Ligou na ochranu zvířat postupně realizovat rozmístění košů na psí 
exkrementy 
T: průběžně 
O: ved. odb. životního prost ředí 
 
7. ukládá  
vytipovat a vymezit plochy na území města pro volný pohyb psů 
T: 28.3.2000 
O: ved. odb. životního prost ředí 
 
8. ukládá  
zpracovat návrh na řešení problematiky toulavých koček včetně analýzy rizik 
T: 20.6.2000 
O: ved. odb. životního prost ředí 
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
 
 
23 Rozpracování usnesení z 9. zasedání  ZMO, konaného dne 16.12.1999 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
k bodu  I.C) Další informace z kontroly usnesení:  
že ZMO souhlasilo s prodloužením termínu plnění svého usnesení ze dne 30.9.1999, bodu VIII., 
části 5 b), týkající se dopracování stanov Výstaviště Flora Olomouc, a.s na březen 2000 
T: 22.2.2000 
O: Ing. Czmero, nám. prim.  
 
2. ukládá  
k bodu IV.)  VHS Olomouc, a.s. - vstup strategického partnera:  
pracovní skupině pro výběr strategického partnera připravit návrh smluv dle důvodové zprávy bod 
B) a předložit jej ke schválení na březnové zasedání ZMO 
T: 22.2.2000 
O: pracovní skupina  
 
3. ukládá  
k bodu IV.) VHS a.s. - vstup strategického partnera:  
zajistit předání prvních návrhů smluv poslaneckým klubům ZMO  
T: 22.2.2000 
O: Ing. Tesa řík, primátor  
 
4. ukládá  
k bodu IV.) VHS, a.s. - vstup strategického partnera:  
zajistit doručení konečných návrhů smluv předsedům poslaneckých klubů v jednom výtisku v 
termínu 14 dní před projednáváním v zastupitelstvu 
T: 22.2.2000 
O: Ing. Tesa řík, primátor  
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5. ukládá  
k bodu VI.) Návrh na refinancování stávajících úvěrů města Olomouce:  
ihned začít jednat o poskytnutí úvěru dle bodu 2. s peněžními ústavy v pořadí dle důvodové 
zprávy 
T: 25.1.2000 
O: Ing. Horák, nám. prim.  
 
6. ukládá  
k bodu VII.) Návrh rozpočtu města Olomouce na r. 2000:  
informovat ZMO o provedených rozpočtových změnách 
T: průběžně 
O: Ing. Horák, nám. prim.  
 
7. ukládá  
k bodu VIII.)  Informace o naplňování ÚPnSÚ Olomouc a potřebách jeho aktualizace:  
pořídit změny ÚPnSÚ Olomouc dle bodu 2. usnesení  
T:  8.2.2000 
O: ved. odb. koncepce a rozvoje  
 
8. ukládá  
k bodu VIII.)  Informace o naplňování ÚpnSÚ Olomouc a potřebách jeho aktualizace:  
jednat o perspektivách rozvoje města Olomouce s MŽP ČR z hlediska vlivů na ZPF 
T: 25.1.2000 
O: Ing. Czmero, nám. prim.  
 
9. ukládá  
k bodu IX.) Schválení Zadání návrhu regulačního plánu Povel Čtvrtky:  
pořídit  návrh regulačního plánu Povel Čtvrtky  
T:  8.2.2000 
O: ved. odb. koncepce a rozvoje  
 
10. ukládá  
k bodu X.) Návrh Komplexního součinnostního programu prevence kriminality  a sociální patologie 
"Naše město"  pro rok 2000:  
požádat nejpozději v termínu do 28.2.2000 Republikový výbor pro prevenci kriminality 
prostřednictvím Odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR o poskytnutí státní účelové 
dotace na realizaci KSP "Naše město" pro rok 2000 
T: 22.2.2000 
O: PaedDr. Pilát, nám. prim.  
 
11. ukládá  
k bodu XIII.) Plavecký stadion - informace o nájemní smlouvě:  
podepsat Dodatek č. 4 ke Smlouvě o správě majetku ze dne 28.4.1997 s prodloužením účinnosti 
dle důvodové zprávy 
T: 25.1.2000 
O: Ing. Tesa řík, primátor  
 
Předložil: Ing. Tesařík, primátor 
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24 Prohlášení vybraných lesních pozemků za kategorii lesů zvláštního určení - 
 lesů příměstských se zvýšenou rekreační funkcí 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí  
se změnou kategorizace lesa u vybraných lesních pozemků dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
25 Požadavek na příspěvek od Města Olomouce pro projekt "Mikroregionu 
 Haná" - Obnovení opony v Moravském divadle. 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
 předloženou důvodovou zprávou 
 
2. zařazuje  
příspěvek Města Olomouce pro projekt " Mikroregionu Haná " - Obnova opony v Moravském 
divadle do souboru nekrytých požadavků 
 
3. souhlasí  
s podáním žádosti o dotaci na projekt "Obnova opony v Moravském divadle"  z pilotních projektů 
"Mikroregionu Haná" 
T: 25.1.2000 
O: PaedDr. Pilát, nám. prim. a odd. hospodá řského rozvoje  
 
4. ukládá  
požádat OkÚ o příspěvek na obnovu opony Moravského divadla 
T: 25.1.2000 
O: PaedDr. Pilát, nám. prim.  
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Martin Tesa řík    Ing. Pavel Horák 
primátor m ěsta Olomouce    nám ěstek primátora  


