
 USNESENÍ 
 
 z 32. schůze Rady města Olomouce, konané dne 22.2.2000 
 
1 Olomoucký kempink 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá  
projednat odkoupení či směnu pozemků v lokalitě Poděbrady dle důvodové zprávy 
T: 28.3.2000 
O: ved. odb. majetkoprávní  
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. a p. Petřík, člen rady města 
 
 
2 Prezentace města na Internetu 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí  
s návrhem postupu dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá  
skupině MIS vyhlásit výběrové řízení na zpracovatele prezentace města Olomouce na Internetu  
T: 25.4.2000 
O: prac. skup. pro zpracování strategie rozvoje MIS  
 
Předložil: Bc. Večeř, tajemník 
 
 
3 Kontrola usnesení 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
informace o plnění usnesení k termínu plnění 22.2.2000 
 
2. prodlužuje  
termíny plnění dle upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Ing. Tesařík, primátor 
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4 Majetkoprávní záležitosti 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje  
1. zveřejnění úplatného pronájmu  části pozemku parc. č. 104/1 ost. pl. o výměře 50 m2 v k. ú. 
Olomouc -  město panu Janu Müllerovi dle důvodové zprávy bod I. 1)  
   
2. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 1076 ost. pl. o výměře 382  m2 v k.ú. Nová 
Ulice   společnosti T. O. Ostrava - Proteor s. r. o. dle důvodové zprávy bod I. 2)   
 
3. uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na vodovodní řad DN 100, kanalizační řad DN 300, 
včetně částí kanalizačních přípojek DN 200, veřejného osvětlení, komunikace a parkovacích míst o 
výměře 1 668,7 m2, obslužných a požárních ploch o výměře 780,8 m2 a chodníků o výměře 1 349,2 
m2 mezi Městem Olomouc a ČR - Ministerstvem obrany dle důvodové zprávy bod II. A) 3)   
 
4. VHS Olomouc, a.s., resp. TSMO, a. s. jako správce předávaných zařízení dle důvodové zprávy 
bod II. A) 3)  
 
5. uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na kanalizační řad DN 300, veřejného 
osvětlení, komunikace o výměře 314,4 m2, parkovacích stání o výměře 300 m2 a chodníků o 
výměře 596,2 m2 mezi Městem Olomouc a MERA CZECH, a. s. dle důvodové zprávy bod II. A) 4)   
          
6. VHS Olomouc, a.s., resp. TSMO, a. s. jako správce předávaných zařízení dle důvodové zprávy 
bod II. A) 4)  
 
7. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 354 ost. pl. o výměře 75 m2 v k.ú. Nové Sady firmě 
Auto Zbožínek s tím, že uhradí nájemné zpětně od doby kolaudace parkoviště dle důvodové zprávy 
bod II. A) 7)  
 
8. úplatný pronájem části komunikace na pozemku parc. č.  575/5 ost. pl. o výměře 15 m2 v k.ú. 
Nové Sady   paní Ivaně Peutlschmidové dle důvodové zprávy bod II. A) 8)  
 
9. rozšíření subjektu na straně nájemce při pronájmu pozemku parc. č. 806 ost. pl. o výměře 320 
m2 v k.ú. Holice o  paní Ing. Evu Nejedlou za podmínky odstranění plechové garáže umístěné na 
části pozemku parc. č. 806 ost. pl. v k.ú. Holice dle důvodové zprávy bod II. A) 9)  
 
10. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 1420/1 ost. pl. o výměře 48 m2 v k.ú. Chválkovice panu 
Leo Bednaříkovi dle důvodové zprávy bod II. A) 11)         
 
11. bezúplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo umístění stavby cyklistické stezky 
Poděbrady - 2. úsek, část 1 a 2 na pozemcích parc. č. 97/4 ost. pl. v k.ú. Hejčín, parc. č. 30/12 ost. pl. 
v k.ú. Lazce ve vlastnictví Univerzity Palackého Olomouc a parc. č. 84/3 ost. pl. v k.ú. Hejčín ve 
vlastnictví Okresního úřadu ve prospěch Města Olomouce dle důvodové zprávy bod II. A) 12)  
 
12. uzavření smlouvy o výpůjčce na  pozemky parc. č. 449/2, 449/4, 254/4, 449/7, vše ost. pl. v k.ú. 
Hejčín a parc. č. 1175 ost. pl. v k.ú. Řepčín ve vlastnictví Povodí Moravy a. s. dle důvodové zprávy 
bod II. A) 12)  
 
13. úplatný pronájem pozemku parc. č. 723/8 o výměře 79 m2 a části  parc.  č.  723/1 o výměře 
50 m2, vše orná půda v k.ú. Chomoutov manželům Františku a Aleně  Jandovým dle důvodové 
zprávy bod II. A) 13)  
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14. rozšíření předmětu nájmu o část pozemku parc. č. 75/72 ost. pl. o výměře 1 m2 v k.ú. Olomouc - 
město  a  část pozemku parc. č. 624/3 ost. pl. o výměře 1 m2 v k.ú. Hodolany pro společnost Born 
spol. s r. o. dle důvodové zprávy bod II. A) 14)   
 
15. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 1933 o výměře 40 m2 v k.ú. Holice panu Fojtovi dle 
důvodové zprávy bod II. A) 15)   
       
16. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 541/2 o výměře 118 m2 v k.ú. Neředín  panu Frankovi 
dle důvodové zprávy bod II. A)15)  
 
17. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 1028 o výměře 15 m2 v k.ú. Řepčín panu Ing. Alkovi 
dle důvodové zprávy bod II. A) 15)  
 
18. úplatný pronájem části  pozemku parc. č. 291/1 orná půda o výměře 5m2 v k.ú. Nedvězí firmě 
Rapid dle důvodové zprávy bod II. A) 16)   
 
19. úplatný pronájem s následným odprodejem části pozemku parc. č. 1045/20 ost. pl. o výměře  
18 m2 v k.ú. Černovír TJ Sokolu Černovír dle důvodové zprávy bod II. A) 17)  
 
20. úplatný pronájem pozemku par. č. 528 zast. pl. o výměře 18 m2 v k.ú. Hejčín paní Magdě 
Václavíkové dle důvodové zprávy bod II. A) 18)  
 
21. úplatný pronájem s následným odprodejem částí pozemků parc. č. 631 ost. komunikace a  parc. 
č. 220/1 ost. pl. o výměře 71 m2 v k.ú. Nová Ulice firmě TRADE SYSTEM a. s.  dle důvodové zprávy 
bod II. A) 19)   
 
22. úplatný pronájem části  pozemku parc. č. 528 zahrada o výměře 287 m2 v k.ú. Droždín panu   
Suchomelovi dle důvodové zprávy bod II. A) 20)  
 
23. prodloužení nájemní smlouvy na pozemky  parc.č. 548 o výměře 59,2413 ha, (564) o výměře  
10,0039  ha,   (605) o výměře 0,2384 ha, parc.č. (548) o výměře 2,7797 ha v k. ú. Skrbeň pro ZD 
Unčovice dle důvodové zprávy bod II. A) 21)  
 
24. uzavření nájemní smlouvy na pozemky parc. č. 608/9 ost. pl. o výměře 467 m2 a  parc. č. 
608/35 ost. pl. o  výměře 2 m2, vše v k.ú. Neředín s panem Aloisem Fordeyem dle důvodové zprávy 
bod II. A) 22)  
 
25. zvýšení nájemného na pozemek parc. č.  286 ost. pl. o výměře 4 100 m2 v k.ú. Neředín ve 
vlastnictví pana Aloise Fordeye dle důvodové zprávy bod II. A) 22)   
 
26. úplatný pronájem částí pozemků parc. č. 896 a 875/1 o výměře 20,75 m2, parc. č. 107 o výměře 
14,8 m2, parc. č. 217 o výměře 9,45 m2, parc. č. 790 o výměře 10,1 m2, parc. č. 125/2 o výměře 
20,75 m2, parc. č. 792/1 o výměře 15 m2, vše v k.ú. Olomouc - město, pozemku parc. č. 602/2 o 
výměře 6,3 m2 v k.ú. Nové Sady, parc. č. 1929/1 o výměře 14,25 m2 v k.ú. Holice, parc. č. 202/1 o 
výměře 6,3 m2 v k.ú. Bělidla, parc. č. 1420/3 o výměře 6,3 m2, parc. č. 1414/1 o výměře 14,4 m2, vše 
v k.ú. Chválkovice, parc. č. 1092 o výměře 14,25 m2 v k.ú. Samotišky, parc. č. 70/1 o výměře 6,3 m2 
v k.ú. Klášterní Hradisko, parc. č. 1059/1 o výměře 6,3 m2 v k.ú. Černovír, parc. č. 22/1 o výměře 15 
m2 v k.ú. Lazce, parc. č. 1029/28 o výměře 6 m2 v k. ú. Řepčín, parc. č. 485/2 o výměře 15 m2, parc. 
č. 621/1 o výměře 14,4 m2, parc. č. 626/2 o výměře 4,75 m2, parc. č. 247/1 o výměře 20,5 m2, parc. 
č. 604/2 o výměře 6,3 m2, parc. č. 1072 o výměře 5,1 m2, parc. č. 1072 o výměře 4,93 m2, parc. č. 
1072 o výměře 4,93 m2, vše v k.ú. Nová Ulice, parc. č. 150/8 o výměře 10 m2 v k.ú. Neředín, 
parc. č. 451/34 o výměře 12,9 m2, parc. č. 451/32 o výměře 10 m2, parc. č. 451/21 o výměře  
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21,25 m2, vše v k.ú. Povel, parc. č. 424/1 o výměře 18,2 m2 v k.ú. Slavonín společnosti Profit s. r. o. 
za podmínky, že nájemce umožní Městu Olomouc využívat část všech výlepových ploch (do velikosti 
A 0) pro jeho potřeby dle důvodové zprávy bod II. A) 24)                     
 
27. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 490/1 ost. pl. o výměře 4, 3 m2 v k.ú.  Nová Ulice 
manželům Pavle a Ing. Vlastimilu Zedkovým dle důvodové zprávy bod III. 6)  
 
28. bezúplatné zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 46/2 ost. pl. obsahujícího právo 
přístupu a údržby kanalizační šachty a přívodu vody ve prospěch Města Olomouce dle důvodové 
zprávy bod III. 8)   
 
29. úplatný pronájem NP I. P. Pavlova č. 69 - dříve šatna - přízemí - 12 m2 společnosti TEMPER - 
AQUA, s. r. o. dle důvodové zprávy bod II. B) 3  
 
30. schvaluje zvýšení nájemného za pronájem MŠ Dobrovského od 1.1.2000 o inflační   koeficient 
dle důvodové zprávy bod II. B) 4     
 
31. úplatný pronájem NP Dolní nám. č. 34 - I. poschodí -   dříve bulharský kulturní klub - 31 m2 
Klubu českých turistů dle důvodové zprávy bod II. B) 9a)  
 
32. zveřejnění úplatného pronájmu NP Dolní nám. č. 34 -   přízemí - dříve garáž - 12, 00 m2 Klubu 
českých turistů dle důvodové zprávy bod II. B) 9 b)  
 
2. nevyhovuje žádosti  
1. o úplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo průjezdu a průchodu přes pozemek parc. č. 
53/1 ost. pl. v k.ú. Hodolany ve vlastnictví Města Olomouce ve prospěch společnosti Janiš - 
Motosport, s. r. o. dle důvodové zprávy bod II. A) 1)  
 
2. společnosti DM servis Olomouc, a. s. zast.  Ing. Jiřím Kraváčkem  o bezúplatné zřízení 
věcného břemene obsahujícího právo průchodu a průjezdu přes pozemek parc. č. 72 st. pl. v k.ú. 
Olomouc - město dle důvodové zprávy bod II. A) 2)  
 
3. žádosti firmy EURO AWK s umístěním reklamních panelů na pozemku parc. č. 105/1 ost. pl. v 
k.ú. Olomouc - město dle důvodové zprávy bod II. A) 5)  
 
4. pana Ing. Vladimíra Kuhna o revokaci  usnesení   ze dne 16. 11. 1999, čís. spis. seznamu 4, bod 
II. A) 22) ve věci nevyhovění  žádosti o úplatný pronájem části pozemku parc. č. 445/2 ost. pl. o 
výměře 290 m2 v k.ú. Nová  Ulice dle důvodové zprávy bod IV. 1)   
 
5. pana Valeri Nikolova o revokaci  usnesení RMO ze dne 14. 12. 1999, čís. spis. seznamu 4, bod 
II. A) 11) ve věci   nevyhovění žádosti o úplatný pronájem části komunikace na pozemku parc. č. 
116/14 ost. pl. o výměře 1, 5 m2 v k.ú. Olomouc - město dle důvodové zprávy bod IV. 2)    
 
6. Nezávislé občanské poradny NOPO v bodech b) - f) dle důvodové zprávy bod II. B) 5  
 
7. nájemce NP Horní nám. č. 20 paní Ing. Sylvie Tomandlové o změnu sazby nájemného dle tabulek 
dle důvodové zprávy bod II. B) 7  
 
3. souhlasí  
1. s umístěním reklamních panelů na částech pozemků parc. č. 1077, 793/3, 631/1, 868/1 590/1 , 
1153/1, 913/42 a 864 ost. pl. v k.ú Nová Ulice, parc. č. 53/1 ost. pl. v k.ú. Nové Sady, parc. č. 105 st. 
pl. a 231/1 st. pl. v k.ú. Klášterní Hradisko a parc. č. 85/7 ost. pl. v k.ú. Olomouc - město pro firmu 
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EURO AWK dle důvodové zprávy bod II. A) 5)  
      
2. s prodloužením termínu předložení geometrického plánu a následným  uzavřením řádné smlouvy 
o zřízení věcného břemene pro společnost BENZINA, s. p. Praha , a to do 31.1. 2001 dle důvodové 
zprávy bod II. A) 6)  
 
3. se snížením nájemného za pronájem části pozemku parc.č. 710/3 ost.pl. o   výměře     5336 
m2 v k.ú.  Hodolany pro pana Petru Látalovi - La trans PETRA o 50 % do doby vyklizení pozemku 
VOP 042 Olomouc dle důvodové zprávy bod II. A) 10)  
 
4. s odpočtem z nájemného ve výši 15. 770,- Kč za pronájem NP  Komenského č. 5 dle důvodové 
zprávy bod II. B) 1   
 
5. s převedením části kauce ve výši 1 716,- Kč jako úhrady nájemného na celý rok, když zbývající část 
ve výši 1 470,- Kč zůstane jako kauce ( výše kauce byla vypočítána na základě původně stanoveného 
nájemného ve výši 250,- Kč/m2/rok) - NP Horní nám. č. 5 - I. patro -  kancelář- 51 m2 - nájemce 
NOPO (Nezávislá občanská poradna) dle důvodové zprávy bod II. B) 5  
    
6. s realizací stavebních úprav  v NP Horní nám. č. 23 za účelem zprovoznění "Moravské vinárny" v 
maximální výši 3 500 000,- Kč s tím,  že vložené investice bude nájemce odepisovat ve svém 
účetnictví dle důvodové zprávy bod II. B) 6   
 
7. s odpočtem skutečně vložených investic do NP Horní nám. č. 20 z nájemného dle důvodové 
zprávy bod II. B) 7   
 
8. s rozšířením předmětu nájmu v NP Dolní náměstí 6 pro společnost RadioMobil, a.s. dle doplněné 
důvodové zprávy bod II. B) 8 -  s tím, že  ročně bude zvýšen nájem o 50 tis. Kč  
 
9.    a) s realizací  nového  zastřešení objektu a fasády ve výši 4, 5 mil. Kč za podmínky, že Město 
Olomouc  bude mít majoritní zastoupení ve výběrové komisi (komisích) na zadání zakázky 
(zakázek)  a odbor investic bude provádět stavebně- technický  dozor celé akce a město Olomouc 
bude provádět dohled - dle upravené důvodové zprávy bod II. B) 10  
 
       b) s odkladem plateb nájemného po dobu 3 let, tj. do r. 2002 včetně, dle důvodové zprávy bod 
II. B) 10  
 
       c) s následným odpočtem  skutečně vynaložených investic z nájemného  (dle odst. 6 čl. VIII. NS - 
citace "Jakékoli další úpravy a opravy je nájemce oprávněn provádět jen na základě předchozího 
písemného souhlasu pronajímatele s tím, že náklady na tyto opravy a úpravy budou po předložení a 
odsouhlasení příslušných dokladů o jejich provedení uhrazeny pronajímatelem formou odpočtu z 
nájemného." dle důvodové zprávy bod II. B) 10  
 
10. s podnájmem na část NP Horní nám. č. 1 o výměře   59 m2 pro společnost Phone House Praha s. 
r. o. a s rozšířením účelu nájmu o prodej mobilních telefonů včetně souvisejících služeb dle 
důvodové zprávy bod II. B) 11  
 
4. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit  
1. bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 111/1 ost. pl. o výměře 250 m2 v k.ú. Hejčín ve vlastnictví 
Pozemkového fondu do vlastnictví Města Olomouce dle důvodové zprávy bod II. A) 12)  
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2. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě   na část pozemku parc. č. 149/1 zahrada o výměře 
10 m2 v k.ú. Pavlovičky se Severomoravskou energetikou, a. s. za kupní  cenu ve výši 160,- 
Kč/m2 se zapracováním podmínek OKR do smlouvy dle důvodové zprávy bod III. 1)  
 
3. odprodej pozemku parc. č. 2/55 pastvina o  výměře 64 m2 v k.ú. Neředín panu Dr. Janu Peřinovi 
za kupní cenu ve výši 19. 469, - Kč dle důvodové zprávy bod III. 2)  
 
4. odprodej pozemků parc. č. 77 st. pl. o výměře 64 m2, parc. č. 73 zahrada o výměře 59 m2, parc. 
č. 75 ost. pl. o výměře 62 m2, vše v k.ú. Holice paní PaedDr. Olze Krejčířové za kupní cenu ve výši 
84. 041, - Kč dle důvodové zprávy bod III. 3)   
 
5. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě a nájemní smlouvy na část pozemku parc. č. 79/109 
ost. pl. o výměře 238 m2 v k.ú. Neředín se Stavebním bytovým družstvem Olomouc za kupní cenu ve 
výši 910,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod III. 4)   
  
6.  uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě a nájemní smlouvy na část pozemku parc. č. 307/1 
ost. pl. o výměře 26 m2 v k. ú. Olomouc - město s manžely Zdeňkou a Marií Lenochovými za 
podmínky OKR, za kupní cenu ve výši 600, -Kč/m2 dle důvodové zprávy bod III. 5)   
 
7. odprodej pozemků parc.č. 991/1 o výměře  696 m2, parc.č. 991/2 o výměře 14 m2, parc.č. 991/3 o 
výměře 1 m2, parc.č. 992 o výměře 286 m2, parc.č. 993/1 o výměře 273 m2, parc.č. 993/2 o výměře 
29 m2 a parc.č. 993/3 o výměře 251 m2, vše st.pl. v k.ú. Nové Sady jednotlivým spoluvlastníkům 
domů a zároveň schválit snížení kupní ceny na částku 590,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod III. 7)  
 
8. odprodej části pozemku parc. č. 46/2 ost. pl. o výměře 91 m2 v k.ú. Hodolany panu Janu 
Jahodovi za kupní cenu ve výši 560,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod III. 8)  
 
9. směnu části pozemku parc. č. 1673 orná půda o výměře 967 m2 ve vlastnictví společnosti Holík 
Agroservis , spol. s r. o. za část pozemku parc. č. 1672 orná půda o výměře 967 m2 ve vlastnictví 
Města Olomouce, vše v k.ú. Holice a odprodej části pozemku parc. č.1672 orná půda o výměře 354 
m2 v k.ú. Holice společnosti Holík Agroservis, spol. s r. o. za kupní cenu ve výši 142. 395,- Kč dle 
důvodové zprávy bod III. 10)   
 
10. odprodej pozemku parc. č. 373 orná půda o výměře 97 m2 a parc. č. 374 orná půda o výměře 97 
m2, vše v  k.ú. Topolany Ing. Janu Skvrnovi za kupní cenu ve výši 33. 839,- Kč dle důvodové zprávy 
bod III. 11)   
   
11. odprodej pozemků parc. č. 38 st. pl. o výměře 187 m2, parc. č. 169/1 st. pl. o výměře 144 m2, 
parc. č. 169/2 st. pl. o výměře 74 m2, parc. č. 589/4 ost. pl. o výměře 238 m2, vše v k.ú. Nové 
Sady Ing. Radomíru Pechovi za kupní cenu ve výši 232. 279,- Kč dle důvodové zprávy bod III. 12) 
 
5. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
1. žádosti paní PaedDr. Olgy Krejčířové o odprodej části pozemku parc. č. 71/1 ost. pl. o výměře 50 
m2 v k.ú. Holice dle důvodové zprávy bod III. 3)   
 
2. žádosti manželů Pavly a Ing. Vlastimila Zedkových o odprodej, případně pronájem části pozemku 
parc. č. 490/1 ost. pl. o výměře 14 m2 v k.ú.  Nová Ulice manželům Pavle a Ing. Vlastimilu 
Zedkovým dle důvodové zprávy bod III. 6)  
 
3. žádosti  pana Semotama o výkup pozemků resp.  částí pozemku parc. č. 1320 o výměře 100 m2  
ve vlastnictví manželů Orálkových, parc. č. 1321/4 o výměře 130 m2 ve vlastnictví manželů 
Jurečkových , manželů Došlíkových, manželů Orálkových a manželů Lindnerových,  
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parc. č. 1321/3 o výměře 80 m2 ve vlastnictví pana Zámečníka , manželů Jurášových , manželů 
Bortlových a pana Hlásného, části pozemku parc. č. 1321/2 o výměře 351 m2 ve vlastnictví paní 
Nádvorníkové, paní Vykrutíkové, manželů Nádvorníkových, části parc. č. 1321/1 o výměře 351 m2 ve 
vlastnictví Ing. Kozelky, části parc. č. 1330 o výměře 455 m2 ve vlastnictví Ing. Kozelky části parc. č. 
460 o výměře 624 m2 vevlastnictví manželů Bradáčových a parc. č. 1348 o výměře 56 m2  ve 
vlastnictví  manželů Paprstkových,vše v k.ú. Lošov a dále studánky na pozemku parc. 460 ve 
vlastnictví manželů Bradáčových dle důvodové zprávy bod III. 9)  
 
4. žádosti pana Vévody o odprodej pozemků parc. č. 38 st. pl. o výměře 187 m2, parc. č. 169/1 st. 
pl. o výměře 144 m2, parc. č. 169/2 st. pl. o výměře 74 m2, parc. č. 589/4 ost. pl. o výměře 238 
m2, vše v k.ú. Nové Sady dle důvodové zprávy bod III. 12)  
 
6. ukládá  
jednat  s panem Janišem o uzavření nové nájemní smlouvy dle důvodové zprávy bod II. A) 1) 
T: 28.3.2000 
O: ved. odb. majetkoprávní  
 
7. ukládá  
jednat s ředitelem VOP 042 o vyklizení pozemku parc. č. 710/3 ost. pl. o výměře 5336 m2 v k.ú. 
Hodolany dle důvodové zprávy bod II. A) 10) 
T: 28.3.2000 
O: Ing. Czmero, nám. prim.  
 
8. ukládá  
řešit odprodej pozemku parc. č. 723/8 o výměře 79 m2 a části  parc.  č. 723/1 o výměře 50 m2, 
vše orná půda v k.ú. Chomoutov manželům Františku a Aleně  Jandovým dle důvodové zprávy bod 
II. A) 13) 
T: 28.3.2000 
O: ved. odb. majetkoprávní  
 
9. ukládá  
jednat s panem Frankem o odprodeji části pozemku parc. č. 541/2 o výměře 118 m2 v k.ú. Neředín 
dle důvodové zprávy bod II. A) 15) 
T: 28.3.2000 
O: ved. odb. majetkoprávní  
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
5 Majetkoprávní záležitosti - směna pozemků 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí  
s nabytím pozemků  dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá  
předložit nabytí pozemků dle důvodové zprávy na jednání ZMO dne 16.3.2000 
O: Ing. Czmero, nám. prim.  
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4. doporu čuje  
Zastupitelstvu města Olomouce schválit nabytí pozemků dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
6 Prodej domů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit  
1. proinvestování celé druhé poloviny kupní ceny dle důvodové zprávy bod 1 str.1  
2. prodej pozemku parc.č. 367 st.pl.o výměře 180m2 a parc.č. 645 zahrada o výměře 115m2 v  
    k.ú. Nové Sady manželům  Veselým dle důvodové   zprávy bod 13 str.4  
3. prodej pozemku parc.č.146 st.pl.o výměře 271m2 v k.ú.Nová Ulice panu Fr.Dudovi dle  
    důvodové zprávy bod 14 str.4,5  
4. prodej pozemku parc..č.180/1 st.pl.o výměře 443 m2 v k.ú.Řepčín spoluvlastníkům domu  
    Břetislavova 23 dle důvodové zprávy bod 15 str.5  
5. prodej pozemku parc. č. 12/2 st.pl. o výměře 151 m2 v k.ú.Hejčín manželům Henikovým dle  
    důvodové zprávy bod 16 str.5  
6. prodej pozemku parc.č.29/2 st.p. o výměře 1097 m2 v k.ú.Hodolany spoluvlastníkům domu   
    Želivského 1 dle důvodové zprávy bod 17 str.5  
7. prodej pozemku parc.č.290 zahrada o výměře 161 m2 v k.ú.Olomouc město  budoucím  
    spoluvlastníkům domu Polská 70 dle důvodové zprávy bod 18 str.5,6  
8. prodej spoluvlastnických podílů domu Tyršova 13 dle důvodové zprávy bod 21 str.6,7  
9. možnost proinvestování celé druhé poloviny kupní ceny dle důvodové zprávy bod 28 str.9,10 
 
2. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
1. žádosti o snížení kupní ceny za byty v domě Schweitzerova 77 dle důvodové zprávy bod 3  
    str.1,2  
2. žádosti o snížení kupní ceny za byt  paní Marii Nepožítkové ,Na Letné 47 dle důvodové zprávy  
    bod 4 str.2 
 
3. nevyhovuje žádosti  
1. manželů Zamykalových a ukládá  majetkoprávnímu odboru v případě nezaplacení kupní ceny v  
    termínu odstoupit od kupní smlouvy dle důvodové zprávy bod 6 str.2  
2. paní Vladimíry Krahulíkové dle důvodové zprávy bod 11 str.3 
 
4. schvaluje  
1. odklad splátek dle důvodové zprávy bod 7 str.3  
2. prodloužení termínu dokončení půdní vestavby dle důvodové zprávy bod 8 str.3  
3. úhradu dlužné částky ve splátkách dle důvodové zprávy bod 9 str.3  
4. odklad splátek dle důvodové zprávy bod 10 str.3  
5. pozastavení prodeje domu Rooseveltova 113 dle důvodové zprávy bod 19 str.6  
6. uznání faktur dle důvodové zprávy bod 22 str.7,8  
7. odklad splátek dle důvodové zprávy bod 23 str.8  
8. odklad úhrady I.poloviny kupní ceny dle důvodové zprávy bod 24 str.8  
9. úhradu společných nákladů dle důvodové zprávy bod 25 str.8,9  
10. vrácení druhé poloviny kupní ceny dle důvodové zprávy bod 26 str.9  
11. uznání faktur dle důvodové zprávy bod 27 str.9  
12. odklad splátek dle důvodové zprávy bod 29 str.10 
 
5. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat  
1. část svého usnesení ze dne 1.10.1998 a schválit nové kupní ceny dle důvodové zprávy bod 2  str.1  
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2. část svého usnesení dle důvodové zprávy bod 5 str.2  
3. část svého usnesení dle důvodové zprávy bod 20 str.6  
4. část svého usnesení dle důvodové zprávy bod 30 str.10  
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
7 Rozpočtové změny roku 2000 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
rozpočtové změny roku 2000 dle předložené upravené důvodové zprávy 
 
2. schvaluje  
rozpočtové změny roku 2000 dle předložené upravené důvodové zprávy 
 
3. ukládá  
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku 2000 
O: Ing. Horák, nám. prim.  
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
 
 
8 Ručení za úvěr 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. doporu čuje  
Zastupitelstvu města Olomouce schválit ručení budoucími rozpočtovými příjmy města Olomouce za 
úvěr v celkové výši do 180 mil. Kč, jehož přijetí bylo schváleno na jednání Zastupitelstva města 
Olomouce dne 16. 12. 1999, bod VI. 
 
3. ukládá  
předložit způsob ručení na nejbližší jednání Zastupitelstva města Olomouce 
O: Ing. Horák, nám. prim.  
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
 
 
9 Zařazení do seznamu nekrytých požadavků 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí  
souhlasí se zařazením do seznamu nekrytých požadavků 
 
Předložil: p. Petřík, člen rady města 
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10 Řešení přednádražního prostoru 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu včetně jejího dodatku 
 
2. revokuje  
usnesení Rady města Olomouce číslo 14 ze dne 29.10.1996 
 
3. schvaluje  
aktualizované obecné zásady pro řešení přednádražního prostoru dle přílohy číslo 1 důvodové 
zprávy 
 
4. schvaluje  
další postup dle závěru dodatku důvodové zprávy 
 
5. schvaluje  
rozpočtovou změnu dle dodatku důvodové zprávy 
 
6. ukládá  
dopracovat zadání pro pořízení dokumentace dle schválené varianty 
T: ihned  
O: ved. odb. koncepce a rozvoje  
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
11 Salmův palác 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
rekonstrukci I. etapy Salmova paláce v rozsahu a plánovaných  termínech, uvedených v důvodové 
zprávě 
 
3. ukládá  
zajistit zpracování chybějící projektové dokumentace pro rozsah I. etapy rekonstrukce 
T:  6.6.2000 
O: ved. odb. investic  
 
4. ukládá  
zahájit jednání se společností Mc Donald's  ve věci poskytnutí příspěvku 5 mil. Kč na 
rekonstrukci Salmova paláce 
T: 28.3.2000 
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
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12 Podniky  v likvidaci (st.p. LOTOS) 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje  
závěrečnou zprávu o stavu likvidace státního podniku LOTOS v likvidaci se sídlem v Olomouci 
 
2. bere na v ědomí  
- zrušení bankovního účtu u Komerční banky  
- souhlas Finančního úřadu Olomouc s výmazem podniku z obchodního rejstříku  
- protokolární předání archivu městu Olomouc a Okresnímu archivu Olomouc  
- závěrečnou účetní závěrku ke dni 31.3.1995 
 
3. ukládá  
likvidátorovi státního podniku LOTOS, Olomouc "v likvidaci" předložit žádost o výmaz s. p. 
LOTOS, Olomouc "v likvidaci" z obchodního rejstříku Radě města Olomouce ke schválení 
T: 25.4.2000 
O: likvidátor st.p.  
 
4. ukládá  
- prostřednictvím ekonomického odboru podat žádost okresnímu soudu Ostrava o provedení výmazu 
s. p. LOTOS, Olomouc "v likvidaci" z obchodního rejstříku  
- po provedení výmazu z obchodního rejstříku informovat předepsaným způsobem Ministerstvo 
financí o ukončení likvidace s. p. LOTOS Olomouc  
O: likvidátor st.p.  
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
 
 
13 Podniky v likvidaci (s.p. Uhelné sklady a  s.p. Moravské autoopravny) 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje  
předložené likvidační plány:  
s. p. Uhelné sklady Olomouc "v likvidaci"  
s. p. Moravské autoopravny Olomouc "v likvidaci" 
 
2. souhlasí  
s termíny ukončení likvidace, tak jak jsou uvedeny v předložených likvidačních plánech 
 
3. ukládá  
likvidátorům výše uvedených státních podniků v likvidaci předložit Radě města Olomouce 
"Závěrečnou zprávu o stavu likvidace " dva měsíce před podáním návrhu na výmaz s. p. z 
obchodního rejstříku 
O: likvidáto ři st.p.  
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
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14 Hodnocení Komplexního součinnostního programu prevence kriminality a 
 sociální patologie "Naše město" za rok 1999 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
 
 
15 Tomkova ulice - havarijní oprava 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
provizorní opravu části vozovky ulice Tomkova dle varianty "B" důvodové zprávy 
 
Předložil: Ing. Látal, nám. prim. 
 
 
16 Koncepce prodeje domů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí  
s upraveným seznamem domů určených k ponechání v majetku Města Olomouce dle přílohy č. 2  
důvodové zprávy 
 
3. souhlasí  
s tezemi novelizace vyhlášky č. 13/97 ve znění vyhlášky č. 14/98 dle důvodové zprávy 
 
4. ukládá  
předložit seznam domů určených k prodeji a seznam domů určených k ponechání v 
majetku Města Olomouce k odsouhlasení ZMO - T: 16. 3. 2000 
O: Ing. Czmero, nám. prim.  
 
5. ukládá  
předložit ZMO novelizaci vyhlášky č. 13/97 ve znění vyhlášky č. 14/98  - T: 16. 3. 2000 
O: Ing. Czmero, nám. prim.  
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
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17 Projekt rozvoje cestovního ruchu - manažer 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
radního p. Miroslava Petříka do funkce projektového manažera 
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
 
 
18 IDOS - Situování zastávek 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
situování zastávek v oblasti Černovíra 
 
Předložil: Ing. Látal, nám. prim. 
 
 
19 IDOS - Dodatek č. 4 ke smlouvě s ČSAD BUS Ostrava, a.s. 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
dodatek č. 4 ke Smlouvě o závazku veřejné služby, uzavřené mezi Městem Olomoucí a ČSAD BUS 
Ostrava, a.s. 
 
3. ukládá  
podepsat dodatek č. 4 
T: 14.3.2000 
O: Ing. Tesa řík, primátor  
 
Předložil: Ing. Látal, nám. prim. 
 
 
20 IDOS - Bezplatné a paušální přepravy 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá  
zástupcům Města Olomouce v představenstvu DPMO, a.s., uložit výkonnému řediteli vypovědět 
smlouvy o bezplatných a paušálních přepravách dle důvodové zprávy tak, aby jejich platnost byla 
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ukončena k 31.3.2000 
T: 14.3.2000 
O: Mgr. Š čudlík , člen rady m ěsta  
 
3. schvaluje  
záměr uzavírat smlouvy o paušálních přepravách v rámci IDOS mezi Městem Olomoucí a žadateli o 
tyto přepravy 
 
4. pověřuje  
oddělení IDOS k jednání s Vojenskou policií a Policií ČR o návrhu nových smluv o paušálních 
přepravách s účinností od 1.4.2000 
T: 28.3.2000 
O: Ing. Látal, nám. prim.  
 
5. ukládá  
do smluv s dopravci zapracovat povinnost vydávat bezplatné jízdenky a kupony v rozsahu dle 
rozhodnutí Rady města Olomouce 
T: 28.3.2000 
O: odd ělení IDOS  
 
Předložil: Ing. Látal, nám. prim. 
 
 
21 IDOS - Tarifní uspořádání 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
pásmové uspořádání IDOS dle důvodové zprávy s účinností od 1.4.2000 
 
3. ukládá  
zajistit informování veřejnosti 
T: 28.3.2000 
O: odd ělení IDOS  
 
Předložil: Ing. Látal, nám. prim. 
 
 
22 IDOS - Tarif IDOS, Vyhláška č. 1/2000 o stanovení max. cen jízdného v 
 MHD na území města Olomouce 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
Tarif IDOS dle upravené důvodové zprávy s účinností od 1.4.2000 
 
3. schvaluje  
Vyhlášku č. 1/2000 o stanovení maximálních cen jízdného v městské hromadné dopravě na území 
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města Olomouce dle důvodové zprávy s účinností od 1.4.2000 
 
4. ukládá  
zajistit informování veřejnosti 
T: 28.3.2000 
O: odd ělení IDOS  
 
Předložil: Ing. Látal, nám. prim. 
 
 
23 Setkání rodáků města Olomouce 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí  
se záměrem na uspořádání akce Setkání rodáků města Olomouce v r. 2001 
 
3. ukládá  
předložit rozpracovaný záměr do RMO 
T: 14.3.2000 
O: p. Pet řík, člen rady m ěsta  
 
Předložil: p. Petřík, člen rady města 
 
 
24 Veřejné zakázky 1999 - doplnění informace  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá  
předložit RMO náplň investiční položky - rekonstrukce komunikací na rok 2000 
T: 14.3.2000 
O: Ing. Látal, nám. prim.  
 
Předložil: Ing. Látal, nám. prim. 
 
 
25 Zástavní právo - bytová výstavba 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí  
se zřízením zástavního práva dle důvodové zprávy 
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3. ukládá  
předložit návrh na zřízení zástavního práva dle důvodové zprávy na jednání ZMO dne 16.3.2000 
O: Ing. Horák, nám. prim.  
 
4. doporu čuje  
Zastupitelstvu města Olomouce schválit zřízení zástavního práva dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
 
 
26 Žádosti o dotace z Programu výstavby nájemních bytů a technické 
 infrastruktury 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí  
s podáním žádostí o dotace dle důvodové zprávy 
T: 14.3.2000 
O: Ing. Horák, nám. prim.  
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
 
 
27 Smlouvy o sdružení na výstavbu nájemních bytů - dodatek smlouvy 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
uzavření dodatků ke smlouvám o sdružení na výstavbu nájemních bytů dle důvodové zprávy 
T: 14.3.2000 
O: Ing. Horák, nám. prim.  
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
 
 
28 Výstaviště Flora Olomouc, a.s. 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá  
požádat ZMO o prodloužení termínu úpravy stanov a.s. VFO dle důvodové 
zprávy  - T: 16. 3. 2000 
O: Ing. Czmero, nám. prim.  
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
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29 Ulice Erenburgova - řešení dopravy 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá  
projednat požadavek občanů opětovně s DI Policie ČR a o výsledku jednání informovat RMO a 
občany 
T: 14.3.2000 
O: Ing. Látal, nám. prim.  
 
Předložil: Ing. Látal, nám. prim. 
 
 
30 Žádost o udělení výjimky z počtu škol 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
předložení žádosti Školskému úřadu Olomouc dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá  
ihned předložit žádost  Školskému úřadu Olomouc 
T: 14.3.2000 
O: PaedDr. Pilát, nám. prim.  
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
 
 
31 Příspěvky do 5000,-- Kč 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
výše příspěvků dle upravené důvodové zprávy 
 
3. ukládá  
uzavřít smlouvy na poskytnutí příspěvků 
T: 14.3.2000 
O: PaedDr. Pilát, nám. prim.  
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
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32 Nekryté požadavky - konfederace politických vězňů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
zařazení žádosti do seznamu nekrytých požadavků dle důvodové zprávy 
 
3. souhlasí  
s vykrytím požadavku z rezervy rozpočtu města 
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
 
 
33 Žádost o zařazení do soupisu nekrytých požadavků 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
rozpočtovou změnu dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Ing. Tesařík, primátor 
 
 
34 Nekryté požadavky - nákup stroje OWERLOC pro Moravské divadlo 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
zařazení žádosti do seznamu nekrytých požadavků 
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
 
 
35 Projekt Sluňákov 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí  
s navrženým postupem realizace Projektu Sluňákov dle důvodové zprávy 
 
3. souhlasí  
se zařazením částky 100.000,-Kč do souboru nekrytých požadavků v rozpočtu pro rok 2000 dle 
důvodové zprávy 
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4. ukládá  
podat za město Olomouc žádost o státní dotaci z Programu revitalizace říčních systémů na 
výstavbu vodní nádrže Rozvišť 
T:  6.6.2000 
O: PaedDr. Pilát, nám. prim.  
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
 
 
36 Plavecký stadion - návrh smlouvy 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí  
se smlouvou o nájmu, správě a provozování plaveckého stadionu dle upravené důvodové zprávy 
 
3. ukládá  
předložit smlouvu o nájmu, správě a provozování plaveckého stadionu na jednání ZMO 
T: 16. 3. 2000  
 
Předložil: PaedDr. Pilát a ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
37 Žádost firmy VALLOTA - obecná pravidla 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
postup odvodu části výtěžku z provozu VHP dle upravené přílohy č.  2 důvodové zprávy 
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
 
 
38 Firma  TENNE s.r.o. 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. revokuje  
usnesení RMO ze dne 11.1.2000 - bod 17 dle důvodové zprávy 
 
3. schvaluje  
smlouvu o budoucí směnné smlouvě s finančním doplatkem firmy TENNE ve výši dle důvodové 
zprávy 
 
4. schvaluje  
úpravu nájemních smluv dle upravené důvodové zprávy 
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5. ukládá  
předložit problematiku na nejbližším jednání ZMO 
O: Ing. Czmero, nám. prim.  
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
39 MPR - návrh zadání na pořízení mobiliáře 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou upravenou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí  
se zpracováním studie městského mobiliáře  
 
3. ukládá  
vyžádat cenové nabídky od více zájemců a předložit RMO 
T: 28.3.2000 
O: ved. odb. koncepce a rozvoje  
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
40 Příprava jednání s vedením UP Olomouc 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
Předložil: p. Petřík, člen rady města 
 
 
41 Návrh programu 10. zasedání ZMO, konaného dne 16.3.2000 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit  
upravený předložený návrh programu  10. zasedání ZMO, konaného dne 16.3.2000 
 
2. ukládá  
předložit  na organizační oddělení 75 ks podkladových materiálů pro 10. 
zasedání ZMO - T: do 1.3.2000 
O: členové rady m ěsta  
 
Předložil: Ing. Tesařík, primátor 
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42 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  
zajistit výplatu půjček žadatelům dle důvodové zprávy 
T: 14.3.2000 
O: ved. odb. sociáln ě zdravotní  
 
4. ukládá  
zajistit příjem splátek půjček, převod splátek na účet OkÚ Olomouc ve stanoveném termínu, 
vyúčtování účelově vázaných finančních prostředků 
T: průběžně 
O: ved. odb. ekonomický  
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
 
 
43 Fond rozvoje bydlení -  změna v komisi 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. odvolává  
Mgr. Pavlu Hruškovou z komise Fondu rozvoje bydlení na vlastní žádost 
 
3. jmenuje  
paní Evu Malou novou členkou komise Fondu rozvoje bydlení 
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
 
 
44 Novelizace vyhlášky č. 19/1998 o místních poplatcích (Chov malých zvířat) 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí  
s variantou č. 1 důvodové zprávy 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit  
novelizaci vyhlášky č.19/1998 o místních poplatcích na území města Olomouce 
 
4. ukládá  
předložit tuto novelizaci - po obdržení stanoviska Okresního úřadu Olomouc - ke schválení  na 
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nejbližší zasedání ZMO 
O: Ing. Horák, nám. prim.  
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
 
 
45 Horní náměstí - mobiliář, pokračování prací +Dodatek 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
prototypy mobiliáře (lavičky, odpadkové koše) s úpravami dle diskuse 
 
3. ukládá  
projednat úpravy laviček a odpadkových košů s architekty 
T: 14.3.2000 
O: Ing. Látal, nám. prim.  
 
4. schvaluje  
prototyp svítidla veřejného osvětlení 
 
5. schvaluje  
výrobu a osazení modelu historického jádra Města Olomouce do 30.9.2000 
T: 14.3.2000 
O: ved. odb. investic  
 
6. pověřuje  
Ing. Látala, náměstka primátora, odsouhlasit upravený návrh stojanů na kola 
T: 14.3.2000 
O: Ing. Látal, nám. prim.  
 
7. ukládá  
smluvně zajistit u zhotovitele stavby výrobu a instalaci modelu historického jádra do 30.9.2000 
T: 14.3.2000 
O: Ing. Látal, nám. prim.  
 
8. schvaluje  
zařazení potřebných finančních prostředků na výrobu a osazení modelu historického jádra do 
soupisu nekrytých požadavků 
T: 14.3.2000 
O: Ing. Horák, nám. prim.  
 
9. ukládá  
požadovat po projektantovi řešit osazení modelu v posunuté poloze 
T: 14.3.2000 
O: ved. odb. investic  
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10. ukládá  
předložit návrh variantního řešení dopravy v prostoru Horního náměstí 
T: 25.4.2000 
O: ved. odb. koncepce a rozvoje  
 
Předložil: Ing. Látal, nám. prim. 
 
 
46 Plnění bodu usnesení č. 39/2 ze dne 5.10.1999 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
Předložil: Bc. Večeř, tajemník 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Martin Tesa řík    Ing. Pavel Horák 
primátor m ěsta Olomouce    nám ěstek primátora  


