
 USNESENÍ 
 
 z 34. schůze Rady města Olomouce, konané dne 28.3.2000 
 
1 Spolupráce s UP - témata 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
Předložil: Bc. Večeř, tajemník 
 
 
2 Transformace SDF MO 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá  
zpracovat návrh seznamu domů z domovního fondu Města Olomouce pro připravovaný vklad 
do a.s. SDF MO  
T:  9.5.2000 
O: prac. skup. pro transformaci SDFMO  
 
3. ukládá  
zpracovat koncepci správy vlastního a obsluhovaného majetku včetně způsobu financování této 
činnosti a poskytování dalších služeb prováděných a.s. pro město Olomouc 
T:  9.5.2000 
O: prac. skup. pro transformaci SDFMO  
 
4. ukládá  
připravit varianty založení a.s. z hlediska objemu vkládaného majetku města Olomouce a 
navazujících finančních toků 
T:  9.5.2000 
O: prac. skup. pro transformaci SDFMO  
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
 
 
3 Kontrola usnesení 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
informace o plnění usnesení k termínu 28.3.2000 
 
2. prodlužuje  
termíny plnění dle upravené důvodové zprávy 
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3. vypouští ze sledování  
tato svá usnesení:  
- bod 5, část 3, ze dne 23.2.1999, týkající se řešení přednádražního prostoru (problematika 
  podchodů)  
- bod 1, část 3, ze dne 7.9.1999, týkající se řešení přednádražního prostoru (obecné zásady) 
 
4. souhlasí  
se změnou odpovědnosti za plnění usnesení (místo MUDr. Raclavského) takto:  
- u bodu 19, části 4, ze dne 12.1.1999 - nově odpovídá Mgr. Kubešová  
- u bodu 29, části 3, ze dne 29.6.1999 - nově odpovídá MUDr. Andrš 
 
Předložil: Ing. Tesařík, primátor 
 
 
4 Studie řešení přednádražního prostoru 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. souhlasí  
s posouzením varianty dle skicy DHV - podle zadání 
T: 25.4.2000 
O: ved. odb. koncepce a rozvoje  
 
Předložil: Ing. Tesařík, primátor 
 
 
5 Majetkoprávní záležitosti 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
1. výsledek obálkového způsobu výběru nájemce na část komunikace na pozemku parc.  č. 105/1 ost. 
pl. o výměře 16 m2  v k.ú. Olomouc - město za  účelem umístění pojízdného zařízení na prodej 
grilovaných kuřat dle důvodové zprávy bod I.1)   
 
2. zvláštní užívání  části komunikace na pozemku parc. č. 116/14 ostatní komunikace, v k.ú. 
Olomouc - město, o výměře 450 m2 Městem Olomouc dle důvodové zprávy bod I. 4)  
 
3. smlouvu o prodeji části podniku uzavřenou mezi panem Vladimírem Lavičkou, Přerov na straně 
prodávajícího a  společností AARON TRADE s. r. o. Olomouc na straně kupujícího dle důvodové 
zprávy bod III. B) 7) 
 
2. schvaluje  
1. úplatný pronájem části komunikace na pozemku parc. č. 116/14 ostatní komunikace v k.ú. 
Olomouc -  město o výměře 320 m2 panu Stanislavu Klonovi při době nájmu do 30. 9. 2000 s 
možným dalším prodloužením v případě souhlasu dotčených orgánů a za podmínky  souhlasného 
stanoviska MK ČR dle důvodové zprávy bod I. 2)  
   
2. úplatný pronájem části komunikace na pozemku parc. č. 116/2 ostatní komunikace, v k.ú. 
Olomouc - město, o výměře 124 m2  společnosti  Pavlík group, s.r.o. dle důvodové zprávy bod I.3)  
   
3. úplatný pronájem části komunikace na pozemku parc. č. 5/19 ost. pl. o výměře 15 m2 v  k. ú. 
Nové Sady panu Zdenku Ševčíkovi dle důvodové zprávy bod I. 6)  
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4. úplatný pronájem části komunikace na pozemku parc.   č. 637/3 ost. pl. o výměře 11 m2 v k.ú. 
Nová Ulice panu Petru Václavkovi dle důvodové zprávy bod I. 7)  
 
5. úplatný pronájem části komunikace na pozemku parc. č. 5/8 ost. pl. o výměře 15 m2 v k.ú. 
Nové Sady paní Haně Stodolové dle důvodové zprávy bod I. 8)  
 
6. úplatný pronájem části komunikace na pozemku parc. č. 5/8 ost. pl. o výměře 15 m2 v k.ú. Nové 
Sady paní Pavlíně Třískové dle důvodové zprávy bod I. 9)  
 
7. úplatný pronájem části komunikace na pozemku parc. č. 5/8 ost. pl. o výměře 15 m2 v k.ú. Nové 
Sady  panu Vladimíru Kolertovi dle důvodové zprávy bod I. 10)  
 
8. úplatný pronájem části komunikace na pozemku parc. č. 5/8 ost. pl. o výměře 15 m2 v k.ú. 
Nové Sady paní Ludmile Bártové dle důvodové zprávy bod I. 11)  
 
9. úplatný pronájem části komunikace na pozemku parc. č. 116/35 ost. pl. v k.ú. Olomouc - 
město předem určeným zájemcům  Mgr Zdeňku Macurovi - 2 m2, Zdence Vymyslické  - 2 m2,  
Gustavu  Berouskovi - 2 m2, Liboru Coufalovi - 2 m2, Janě Šubové - 2 m2, Jiřímu Pařízkovi - 3 m2 
dle důvodové zprávy bod I. 12)  
 
10. úplatný pronájem části komunikace na pozemku parc. č. 490/1 ost. pl. o výměře 52 m2 v k. ú. 
Hodolany společnosti OLBER, s. r. o. dle důvodové zprávy bod I. 13)   
 
11. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 390/9 zahrada o výměře 71 m2 v k.ú. 
Hejčín předem určenému zájemci paní Marii Štěpánkové dle důvodové zprávy bod II.   
 
12. úplatný   pronájmu části pozemku parc. č. 316/1 role o výměře 618 m2 v k.ú. Slavonín 
manželům Jiřině a Zdeňku Nedvědickým dle důvodové zprávy bod III. A) 1)   
 
13. úplatný  pronájem části pozemku parc. č. 316/1 role o výměře 500  m2 v k.ú. Slavonín 
manželům MUDr. Evě a Ing.  Václavu Johnovým dle důvodové zprávy bod III. A) 1)  
 
14. úplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo uložení kabelového vedení NN  na   
pozemku parc. č. 295/18 zahrada v k.ú. Nová Ulice ve prospěch Severomoravské energetiky, a. s. 
dle důvodové zprávy bod III. A) 2)  
 
15. úplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo uložení el. přípojky NN na pozemku 
parc.č. 1086 ost. pl. v k.ú. Hodolany ve prospěch Severomoravské energetiky, a.s. dle důvodové 
zprávy bod III. A) 3)   
 
16. úplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo uložení inženýrských sítí na pozemcích 
parc.č. 1672/3 a 1669, vše ost. pl. v k.ú. Holice ve prospěch firmy Holík - Agroservis, s.r.o. dle 
důvodové zprávy bod III. A) 4)  
 
17. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 24/9 ost.  pl. o výměře 3 500 m2 v k.ú. Lazce  UP 
Olomouc dle důvodové zprávy bod III. A) 6).  
 
18. úplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo povolení vstupu na pozemek parc. č.  606/2 
ost. pl. v k.ú. Hodolany ve vlastnictví pana Vladimíra Špičáka za účelem oprav, revizí a   údržby 
kanalizačního řadu a revizní šachty ve prospěch Města Olomouce dle důvodové zprávy bod III. A) 7)  
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19. zvýšení nájemného na 10 000,- Kč/rok za  pronájem části pozemku parc. č. 532/1 ost. pl. o 
výměře 375 m2 v k.ú. Sv. Kopeček pro TJ  Svatý  Kopeček dle důvodové zprávy bod III. A) 8)   
   
20. bezúplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo průchodu a  užívání studny na pozemku 
parc. č. 117 ost. pl. v k.ú. Radíkov ve prospěch manželů  Šimkových dle důvodové zprávy bod III. 
A) 9)  
 
21. bezúplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo   uložení kanalizace na pozemcích parc. 
č.  198/1, 200/1 a 5/1, vše ost. pl. v k.ú. Bělidla  ve   prospěch pana Miroslava Navrátila dle 
důvodové zprávy bod III. A) 10)  
 
22. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 790, zast. plocha, k.ú. Olomouc-město o výměře 11m2 
MUDr. Kuncovi dle důvodové zprávy bod III. A) 13)  
 
23. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 412/1, zahrada o výměře 80 m2 v k.ú. Nová Ulice  
manželům Pavlovi a Petře Pyšným dle důvodové zprávy bod III. A) 14)   
 
24. úplatný  pronájem parkovacích stání v objektu Peškova č. 1 -  DPS  panu Veselkovi, panu 
Kikušovi, panu Novákovi, panu Kumorovi a panu Roubalovi dle důvodové zprávy bod III. B) 1)   
 
25. úplatný pronájem NP Vrchlického č. 3 - 12 m2  paní Markétě Dvořákové dle důvodové zprávy bod 
III. B) 2)  
 
26. úplatný  pronájem NP Masarykova č. 3- 14 m2  panu Miloslavu Götzovi dle důvodové zprávy  bod 
III. B) 3)  
 
27. zveřejnění úplatného pronájmu parkovacího stání  v DPS Peškova č. 1 předem určeným 
zájemcům manželům Miroslavu a Anně Kavanovým dle důvodové zprávy bod III. B) 4)  
 
28. odpočet vložených investic pro společnost ELPIS Olomouc s .r. o. z nájemného v NP Mošnerova 
č. 1 ve výši 97 787,- Kč dle důvodové zprávy bod III. B) 5)  
 
29. úplatný pronájem NP MŠ kpt. Nálepky suterén - 211 m2 panu Aleši Rellovi  dle důvodové zprávy 
bod III. B) 9)  
 
30. prodloužení provizoria v NP Opletalova č. 1 do 30. 6. 2000 dle důvodové zprávy bod III. B) 15) 
 
3. nevyhovuje žádosti  
1. paní  Hanákové Svatavy a  Olomoucké realitní společnosti o úplatný pronájem části pozemku parc. 
č. 532/1 ost. pl. o výměře 375 m2 v k.ú. Sv. Kopeček dle důvodové zprávy bod III. A) 8)  
 
2. Severomoravské energetiky a.s. o stanovení výše  úhrady za zřizování věcných břemen ve výši  
10 000,- Kč dle důvodové zprávy bod III. A) 12)  
 
3. o rozšíření účelu nájmu v NP Foerstrova č. 17 - 16 m2 o obchod tabákových výrobků, novin a 
zprostředkování smluv  splátkového prodeje domácích spotřebičů dle důvodové zprávy bod III. B) 6)  
 
4. pana Hořínka  o neuplatnění inflačního nárůstu v NP na pozemku parc. č. 485/2 v k.ú. Neředín  - 
486, 9 m2 - kamenosochařství (areál  hřbitova) dle důvodové zprávy bod III. B) 8)  
 
5. pana Otakara Dočkala o změnu účelu nájmu z mléčné  jídelny na denní bar v NP Masarykova č. 
56 dle důvodové zprávy bod III. B) 10)  
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6. společnosti PRAMEN Olomouc, s.r.o., zast. Petrem Látalem o snížení nájemného v NP Opletalova 
č. 1 dle důvodové zprávy bod III. B) 13)  
 
7. firmy Euro AWK o revokaci usnesení rady města ze dne 14. 3. 2000 čís. spis. seznamu 4 bod II. B) 
60) ve věci nevyhovění žádosti firmy Euro AWK o souhlas s umístěním reklamních billboardů na  části 
pozemku parc. č. 93 ost. pl. veř.zeleň o výměře 5 m2 a části pozemku parc. č. 611 ost.komunikace 
o výměře 2,5 m2  v k.ú. Svatý Kopeček dle důvodové zprávy bod V. 1) 
 
4. souhlasí  
1. s podnájmem na část pozemku parc. č.841/37 ost. pl. o výměře 600 m2 v k.ú. Hodolany pro 
společnost TAMDA, a. s. dle důvodové zprávy bod III. A) 15)  
 
2. s odkladem splátek nájemného za 1. a 2.  čtvrtletí na červenec 2000 - NP MŠ Dělnická - 125, 39 
m2 dle důvodové zprávy bod III. B) 11)   
 
3. s rozšířením subjektu na straně nájemce v NP Wellnerova č. 8  o paní Evu Veverkovou dle 
důvodové zprávy bod III. B) 12)  
 
4.  s provedením stavebních úprav v NO Kosinova č. 2 a  odpočtem vložených investic formou 50 
% odpočtu z nájemného manželům Menclerovým dle důvodové zprávy bod III. B) 14)  
 
5. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
1. žádosti pana Pavla Svobody o odprodej pozemku  parc.  č. 296 zahrada o výměře 512 m2 v k.ú. 
Svatý Kopeček dle důvodové zprávy bod IV. 1)  
   
2. žádosti firmy Zahradnictví u Jašků o odprodej části  pozemku  parc.  č. 607  ost. pl. o výměře 
35m2 v k.ú. Svatý Kopeček dle důvodové zprávy bod IV. 2)  
 
3. žádosti pana Aloise Lasovského o odprodej části pozemku parc. č. 419/3 ost. pl. o výměře 5 m2 
v k.ú. Hejčín dle důvodové zprávy bod IV. 3)  
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
6 Povolení nákupu - ZOO Olomouc 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
nákup dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
7 Prodej domů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje  
1. uznání faktur dle důvodové zprávy bod 1str.1  
2. odklad splátek dle důvodové zprávy bod 2 str.1 
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2. vyhovuje  
1. žádosti o vrácení druhé poloviny kupní ceny dle důvodové zprávy bod 3 str. 1,2  
2. žádostem  vlastníků domu Polská 25 dle důvodové zprávy bod 4 str.2 
 
3. ukládá  
převést částku na fond oprav dle důvodové zprávy bod 3 str.2 
T: 11.4.2000 
O: řed. org. SDF MO  
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
8 Rozpočtové změny roku 2000 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
rozpočtové změny roku 2000 dle 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. 
 
 
9 Rozpočtové změny roku 2000 vyplývající se schválené změny organizační 
 struktury UMO 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
rozpočtové změny změny roku 2000 dle předložené důvodové zprávy 
 
2. schvaluje  
rozpočtové změny roku 2000 dle předložené důvodové zprávy 
 
3. ukládá  
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku 2000 
O: Ing. Horák, nám. prim.  
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
 
 
10 Nekryté požadavky - žádost DC ´90 v Olomouci-Topolanech o poskytnutí 
 bezúročné půjčky 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
žádost o zařazení do nekrytých požadavků dle důvodové zprávy 
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2. souhlasí  
se zařazením krátkodobě poskytnuté bezúročné půjčky ve výši 1,000.000,-Kč do soupisu 
nekrytých požadavků 
 
3. ukládá  
předložit ke schválení žádost o poskytnutí bezúročné půjčky na výstavbu chráněných dílen pro 
Dětské centrum  v Topolanech na nejbližším zasedání Zastupitelstva města Olomouce 
T: nejbližší zasedání ZMO  
O: PaedDr. Pilát, nám. prim.  
 
4. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit  
poskytnutí krátkodobé bezúročné půjčky ve výši 1,000.000,-Kč Dětskému centru 1990 se sídlem 
v Olomouci,  Nedbalova 36, Olomouc -Topolany 
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
 
 
11 Rozpočtové změny - rekonstrukce kina Metropol 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
financování rekonstrukce dle upravené důvodové zprávy 
 
3. ukládá  
jednat s ředitelem Olomouckých kin, s.r.o., o finanční spoluúčasti 
T: 11.4.2000 
O: Ing. Horák, nám. prim.  
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
 
 
12 Rozpočtové změny - 750 let Černovíra 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. zařazuje  
do soupisu nekrytých požadavků částku dle důvodové zprávy 
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
 
 
13 Rozpočtové změny - festival Jeden svět 2000 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
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2. zařazuje  
do soupisu nekrytých požadavků částku dle důvodové zprávy 
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
 
 
14 Zprávy o činnosti příspěvkových organizací 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předložené výroční zprávy ředitelů příspěvkových organizací u nichž Město Olomouc plní funkci 
zřizovatele 
 
2. schvaluje  
výši ročních odměn za rok 1999 tak, jak jsou uvedené v příloze důvodové zprávy (tabulka) 
 
3. ukládá  
předložit Radě města Olomouce v dubnu roku 2001 souhrnnou zprávu o činnosti organizací za rok 
2000 včetně návrhu osobního příplatku na rok 2001 
T: duben 2001  
O: ved. odb. ekonomický  
 
4. ukládá  
zpracovat zprávu o činnosti řízené organizace v průběhu března roku 2001 dle pokynu 
ekonomického odboru 
T: b řezen 2001 
O: řed. přísp. organizací  
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
 
 
15 Finanční vypořádání příspěvkových organizací města Olomouce  za rok 
 1999 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. souhlasí  
s finančním  vypořádáním příspěvkových organizací města Olomouce za rok 1999 dle důvodové 
zprávy, u Moravského divadla schvaluje variantu č. 2 
 
2. ukládá  
příspěvkovým organizacím města Olomouce provést finanční vypořádání roku 1999 dle důvodové 
zprávy 
T: 25.4.2000 
O: řed. přísp. organizací  
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
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16 IDOS - Smlouvy s obcemi pro rok 2000 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
obecné znění smlouvy o zajištění dopravní obslužnosti v rámci IDOS a o poskytnutí neinvestiční 
dotace na pokrytí ztráty z provozu IDOS, uzavírané mezi Městem Olomoucí a obcemi, zúčastněnými 
na IDOS s úpravou čl.  V. odst. 1 
 
3. ukládá  
podepsat smlouvy s jednotlivými  obcemi  dle důvodové zprávy 
T: 11.4.2000 
O: Ing. Látal, nám. prim.  
 
Předložil: Ing. Látal, nám. prim. 
 
 
17 IDOS - smlouvy s dopravci 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
prodloužení dodatků č. 5 ke smlouvám s dopravci DPMO, a.s. a ČSAD BUS Ostrava, a.s. dle 
přílohy 5 a 6 důvodové zprávy 
 
3. ukládá  
podepsat dodatky č. 5 ke smlouvám s dopravci DPMO, a.s.  a ČSAD BUS Ostrava, a.s. 
T: 11.4.2000 
O: Ing. Tesa řík, primátor  
 
4. ukládá  
předložit RMO  návrhy smluv s dopravci DPMO, a.s.  a ČSAD BUS Ostrava, a.s. po konzultaci s 
ekonomickým poradcem 
T: 25.4.2000 
O: ing. Horák, nám. prim. a ing. Látal, nám.prim  
 
Předložil: Ing. Látal, nám. prim. 
 
 
18 IDOS - Smlouva s Vojenskou policií ČR 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
podmínky Smlouvy o zajištění přepravy příslušníků Vojenské policie ČR v rámci IDOS 
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3. ukládá  
podepsat Smlouvu o zajištění přepravy příslušníků Vojenské policie ČR v rámci IDOS 
T: 11.4.2000 
O: Ing. Látal, nám. prim.  
 
4. ukládá  
informovat dopravce o uzavřené Smlouvě 
T: 11.4.2000 
O: odd ělení IDOS  
 
Předložil: Ing. Látal, nám. prim. 
 
 
19 IDOS - smlouvy s dopravci 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Mgr. Ščudlík, člen rady města 
 
 
20 "Fond investičního majetku" 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
vyřazení akce "Drobná údržba - památky" z fondu investičního majetku města 
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
21 Pozemní stavby Olomouc, a.s. - vyúčtování dotace 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá  
vyzvat Pozemní stavby Olomouc, a.s. k vrácení částky 3,3 mil. Kč 
T: 11.4.2000 
O: ved. odb. majetkoprávní  
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
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22 Analýza zdravotních a enviromentálních rizik v Olomouci 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
předložené oblasti pro řešení Analýzy zdravotních a enviromentálních rizik dle bodu III. A.) a 
III.B.) důvodové zprávy, včetně forem úhrady dle bodu III.C.) 
 
3. ukládá  
MUDr. Jaroslavu Vomáčkovi P.h.D. informovat Radu města Olomouce o zpracovaných úkolech v roce 
2000  - Termín: 2. zasedání RMO v roce 2001 
T: leden 2001  
O: MUDr. Vomá čka, člen rady m ěsta  
 
4. ukládá  
MUDr.Jaroslavu  Vomáčkovi P.h.D. předložit ve stanoveném termínu finanční požadavek na pokrytí 
zpracování projektu pro rok 2001 
O: MUDr. Vomá čka, člen rady m ěsta  
 
Předložil: MUDr. Vomáčka, člen rady města 
 
 
23 Fond bytové výstavby 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje  
návrh Vyhlášky o zřízení fondu bytové výstavby 
 
2. ukládá  
předjednat Vyhlášku  na právním a kontrolním oddělení Okresního úřadu v Olomouci 
T:  9.5.2000 
O: odd. hospodá řského rozvoje  
 
3. ukládá  
předložit návrh Vyhlášky na nejbližším zasedání Zastupitelstva města Olomouce  
T: nejbližší zasedání ZMO  
O: Ing. Horák, nám. prim.  
 
4. doporu čuje zastupitelstvu  
schválit Vyhlášku o zřízení fondu bytové výstavby 
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
 
 
24 Rekultivace skládky Grygov 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
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2. schvaluje  
zahájení rekultivace skládky Grygov v roce 2000 v rozsahu dle  b) varianty, uvedené v 
důvodové zprávě  
 
3. souhlasí  
se zařazením částky dle varianty b) do seznamu nekrytých požadavků 
 
4. ukládá  
navrhnout do soupisu investičních akcí na rok 2001a další léta  realizaci rekultivace skládky 
Grygov ve finančním objemu po 10 mil. Kč 
O: Ing. Látal, nám. prim.  
 
5. ukládá  
prověřit možnosti finanční spoluúčasti na rekultivaci skládky u OkÚ Olomouc, Ministerstvu 
životního prostředí ČR a SFŽP. 
T: 25.4.2000 
O: PaedDr. Pilát, nám. prim.  
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
 
 
25 Program regenerace MPR Olomouc pro rok 2000 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí  
s návrhem na alokaci státní dotace z Programu regenerace MPR dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá  
zajistit zpracování souhrnných přehledů o vybraných akcích obnovy pro rok 2000 dle důvodové 
zprávy 
T: 25.4.2000 
O: ved. odb. koncepce a rozvoje  
 
4. ukládá  
zajistit přípravu podkladů pro zpracování souhrnného přehledu na akci Dolní nám. 38 - fasáda 
T: 25.4.2000 
O: řed. org. SDF MO  
 
5. ukládá  
zajistit přípravu podkladů pro zpracování souhrnného přehledu  pro akci Salmův palác - statické 
zajištění 
T: 25.4.2000 
O: ved. odb. investic  
 
6. schvaluje  
poskytnutí příspěvku města soukromým osobám a církvi v souladu s důvodovou zprávou 
 
Předložil: Ing.Bc. Procházka, člen rady města 
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26 Fond rozvoje bydlení 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. vyhovuje  
žádosti manželů Zbončákových s odkladem splátek u obou půjček na dobu 3 měsíců 
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
 
 
27 Prodej akcií SME 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
 
 
28 Kasárna P. Holého - realizace komunikační sítě 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá  
jednat s nájemci  v areálu o případném prodeji pozemků Města Olomouce 
T:  9.5.2000 
O: ved. odb. majetkoprávní  
 
Předložil: Ing. Látal, nám. prim. 
 
 
29 Chov malých zvířat - vymezení ploch 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. ukládá  
spolupracovat se zástupci Svazu měst a obcí na řešení této problematiky ve smyslu důvodové 
zprávy.  
T: pololetn ě 
O: ved. odb. životního prost ředí 
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
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30 VHS Olomouc, a.s. - komise 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. jmenuje  
zástupce Rady města Olomouce do komisí dle důvodové zprávy, body 1 a 2 
 
3. ukládá  
zástupcům města Olomouce v představenstvu VHS Olomouc, a.s. prosadit doplnění 
představenstva dle důvodové zprávy, bod 3 
T: 11.4.2000 
O: Bc. Ing. Procházka, člen rady m ěsta  
 
4. schvaluje  
zástupce města Olomouce v dozorčí radě SMV, a.s. dle důvodové zprávy, bod 4 
 
5. ukládá  
informovat vedení SMV, a.s. o rozhodnutí RMO dle bodu 4 usnesení 
T: 11.4.2000 
O: Ing. Tesa řík, primátor  
 
Předložil: Ing. Tesařík, primátor 
 
 
31 Výsledek architektonické soutěže - další řešení 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá  
předložit RMO návrh zadání na pořízení změny ÚPnSÚ a RP MPR dle důvodové zprávy 
T:  9.5.2000 
O: Ing. Czmero, nám. prim.  
 
3. ukládá  
předložit ZMO na jeho nejbližším zasedání návrh na pořízení změny ÚPnSÚ a RP MPR dle 
důvodové zprávy 
T:  6.6.2000 
O: Ing. Czmero, nám. prim.  
 
4. ukládá  
předložit RMO alternativní způsob řešení výsledku architektonické soutěže 
T: 11.4.2000 
O: Ing. Látal, nám. prim.  
 
Předložil: Ing.Bc. Procházka, člen rady města 
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32 Rekonstrukce komunikací - návrh akcí r. 2000 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá  
dopracovat materiál o podněty členů RMO a předložit RMO  
T: 11.4.2000 
O: Ing. Látal, nám. prim.  
 
3. ukládá  
Ing. Krátkému, doplnit materiál o připomínky ze zápisů KMČ 
T: 11.4.2000 
O: ved. odb. vn ějších vztah ů a informací  
 
Předložil: Ing. Látal, nám. prim. 
 
 
33 "Letiště - návrh řešení úkolů" 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí  
s řešením úkolů dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
34 Poskytnutí finančních příspěvků z rozpočtu Města Olomouce v oblasti volný 
 čas dětí a mládeže 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu  
 
2. schvaluje  
poskytnutí finančních příspěvků dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá  
uzavřít smlouvy na poskytnutí příspěvků dle důvodové zprávy a v souladu s Pravidly pro 
poskytování příspěvků z rozpočtu Města Olomouce 
T: 25.4.2000 
O: PaedDr. Pilát, nám. prim.  
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
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35 Zástupci do pracovní skupiny pro hodnocení projektů v oblasti sportu a 
 tělesné kultury 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
navržené zástupce za členy pracovní skupiny dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá  
informovat schválené členy o přijatém usnesení 
T: 11.4.2000 
O: ved. odb. školství  
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
 
 
36 Naplnění nařízení vlády č. 20 /1997 Sb. ze dne 29. ledna 1997 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá  
realizovat navržené řešení dle upravené důvodové zprávy 
T: 11.4.2000 
O: Bc. Ve čeř, tajemník  
 
Předložil: Ing. Tesařík, primátor 
 
 
37 Rozpracování usnesení z 10.  zasedání ZMO, konaného dne16.3.2000 + 
 podnět z diskuse 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. ukládá  
k bodu II. B) Rozpočtové změny roku  2000  
při předkládání rozpočtových změn do zastupitelstva předkládat rovněž soupis nekrytých 
požadavků 
T: průběžně 
O: Ing. Horák, nám. prim.  
 
2. bere na v ědomí  
k bodu II. D) Úprava  stanov Výstaviště Flora Olomouc, a.s.  
souhlas ZMO s  prodloužením termínu plnění svého usnesení ze dne 30.9.1999, bodu VIII., části 
5b), týkající se dopracování stanov Výstaviště Flora Olomouc, a.s. v souladu s usnesením  z 
32. schůze Rady města Olomouce, konané dne 22.2.2000 
T: září 2000 
O: Ing. Czmero, nám. prim.  
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3. ukládá  
k bodu III. A) Manipulace s majetkem města Olomouce + dodatek  
předložit celou záležitost uzavření smlouvy o sdružení prostředků za účelem výstavby technické 
infrastruktury pro bytovou výstavbu terasového obytného pahorku v k. ú. Hejčín mezi městem 
Olomouc a spol. ARPRO, s.r.o. (bod 36 důvodové zprávy) k  prošetření komisi zastupitelstva ve 
složení po jednom zástupci poslaneckého klubu. O výsledku šetření informovat ZMO.  
T:  9.5.2000 
O: Ing. Czmero, nám. prim.  
 
4. bere na v ědomí,  
k bodu V. A) Koncepce prodeje domů  
že ZMO schválilo  doplnění komise pro transformaci domovního fondu o zástupce poslaneckých 
klubů ODS a KSČM  
 
5. ukládá  
k bodu V. B) Koncepce prodeje domů - dodatek  
u domů uvedených v bodu 2 tohoto usnesení zpracovávat podklady pro  prodej až po schválení 
nové vyhlášky o převodu některých nemovitostí z majetku města Olomouce  
T: průběžně 
O: ved. odb. majetkoprávní  
 
6. ukládá  
k bodu V. B) Koncepce prodeje domů - dodatek  
zpracovat a ZMO předložit celkový audit domů uvedených v příloze důvodové zprávy   
(viz příloha - žádosti nájemníků domů o odprodej domů) 
T:  9.5.2000 
O: prac. skup. pro transformaci SDFMO  
 
7. bere na v ědomí  
k bodu V. B) Koncepce prodeje domů - dodatek  
prohlášení ZMO, že prodej domů není tímto ukončen a práce na zařazení dalších budou pokračovat 
    
8. ukládá  
k bodu V. C) Koncepce prodeje domů - vyhláška     
připravit návrh nové vyhlášky o převodu některých nemovitostí z majetku města Olomouce:  
- se zapracováním návrhu části vyhlášky podle bodu 1  
- při respektování nálezu Ústavního soudu ve věci úhrady daně z převodu nemovitostí při prodeji 
  domů podle zákona č. 72/1994 Sb.  
- v souladu se zákonem č. 26/2000 Sb. o veřejných dražbách platným od 22.2.2000 
T:  9.5.2000 
O: Ing. Czmero, nám. prim.  
 
9. ukládá  
k bodu VI. - VHS, Olomouc, a.s. – návrh smluv  
podepsat do 31.3.2000 smlouvy dle bodu A důvodové zprávy  
T: 11.4.2000 
O: Ing. Tesa řík, primátor  
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10. ukládá  
k bodu VI. - VHS, Olomouc, a.s. - návrh smluv  
prosadit v představenstvu  schválení smluv, vč. příloh dle bodu B důvodové zprávy v termínu do 
31.3.2000  
T: 11.4.2000 
O: zástupci RMO v p ředst. VHS a.s.  
 
11. ukládá  
k bodu VII. - Plavecký stadion - návrh smlouvy  
podepsat do 31.3.2000 Smlouvy o nájmu, správě a provozování Plaveckého stadionu   
T: 11.4.2000 
O: Ing. Tesa řík, primátor  
 
12. ukládá  
k bodu VIII. - Program regenerace MPR Olomouc pro rok 2000  
zpracovat a předložit RMO k rozhodnutí návrh  o definitivní výši finančního příspěvku města na 
obnovu objektů v soukromém vlastnictví a ve vlastnictví církve v rámci Programu regenerace MPR 
a MPZ, a to pro obě skupiny v pořadí, jak je uvedeno v důvodové zprávě a ve výši maximálně dle 
důvodové zprávy  
T: 28.3.2000 
O: Bc. Ing. Procházka, člen rady m ěsta  
 
13. ukládá  
k bodu X. - Návrh na úpravu " Jednacího řádu Zastupitelstva města Olomouce"  
do nejbližšího jednání ZMO rozeslat upravený jednací řád  členům  Zastupitelstva města Olomouce 
T: 11.4.2000 
O: ved. odb. kancelá ř primátora  
 
14. ukládá  
bod XIII. usnesení ZMO -Setkání rodáků města Olomouce  
zajistit organizaci akce Setkání rodáků města Olomouce v roce 2001  
T: září 2000 
O: p. Pet řík, člen rady m ěsta  
 
15. ukládá  
k podnětu z diskuse:  
ve spolupráci s oddělením zahradních a krajinářských koncepcí odboru koncepce a rozvoje ÚMO 
požádat M ŽP o dotaci z programu k péči o přírodní prostředí na ošetření stávající zeleně v 
olomouckých  parcích  
T:  6.6.2000 
O: řed. Výstavišt ě Flora Olomouc, a.s. + vedoucí odboru koncepce a ro zvoje  
 
Předložil: Ing. Tesařík, primátor 
 
 
38 Bytové záležitosti - zvýšení maximálního nájemného z bytů pro období 1. 
 července 2000 do 30. června 2001 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
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Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
 
 
39 Svatka 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. neschvaluje  
účast Města Olomouce  v  projektu dle důvodové zprávy 
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
 
 
40 Žádost o přidělení bezplatné parkovací karty 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. nesouhlasí  
s přidělením bezplatné parkovací karty 
 
Předložil: Ing. Tesařík, primátor 
 
 
41 Žádost o povolení používání znaku města Olomouce 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí  
s užíváním historického znaku města Olomouce dle upravené důvodové zprávy 
 
3. ukládá  
informovat žadatele o přijatém usnesení 
T: 11.4.2000 
O: ved. odb. kancelá ř primátora  
 
Předložil: Ing. Tesařík, primátor 
 
 
42 Zástupce obce do konkursní komise 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
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2. schvaluje  
zástupce obce za člena konkursní komise dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá  
informovat o přijatém usnesení Školský úřad Olomouc a schváleného zástupce obce 
T: 11.4.2000 
O: ved. odb. školství  
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
 
 
43 Změny v komisích RMO 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. odvolává  
- pana Jana Rašku z komise pro prevenci kriminality a bezpečnost  
- paní Miladu Skřivanovou z KMČ č. 11  
- pana Bohumila Vernera z KMČ č. 17  
- pana Jana Rašku z KMČ č. 17 
 
3. jmenuje  
- pana Rudolfa Pochylého členem KMČ č. 11  
- ing. Ludmilu Mayerovou členkou KMČ č. 17 
 
Předložil: p. Petřík, člen rady města 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Martin Tesa řík    Ing. Pavel Horák 
primátor m ěsta Olomouce    nám ěstek primátora    


