
  

USNESENÍ 
 
 z 38. schůze Rady města Olomouce, konané dne 23.5.2000 
 
 
1 Řešení přednádražního prostoru 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá  
zajistit dopracování varianty A v rozsahu varianty B po předchozím projednání dopravního 
řešení s DPMO, ČSAD a DHV 
T: 11.7.2000 
O: ved. odb. koncepce a rozvoje  
 
3. schvaluje  
zařazení finančních částek dle kapitoly 4.1., 4.2. důvodové zprávy do soupisu nekrytých 
požadavků 
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
 
2 Horní náměstí - variantní řešení dopravy 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá  
opětovně jednat s projektanty rekonstrukce Horního náměstí o změně projektu ve věci umístění a 
počtu parkovacích stání dle důvodové zprávy  
T:  6.6.2000 
O: Ing. Czmero, nám. prim.  
 
3. ukládá  
zajistit právní posouzení dané problematiky 
T:  6.6.2000 
O: Ing. Czmero, nám. prim.  
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
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3 Horní náměstí - osvětlení 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Ing. Látal, nám. prim. 
 
 
4 Kontrola usnesení 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
informace o plnění usnesení k termínu 23.5.2000 
 
2. prodlužuje  
termíny plnění usnesení dle upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Ing. Tesařík, primátor 
 
 
5 Majetkoprávní záležitosti 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje  
1. úplatný pronájem části komunikace na pozemku parc. č. 116/28 v k.ú. Olomouc - město, o výměře  
0,98 m2   paní Denise Schlosserové dle důvodové zprávy bod I. 1)   
 
2. úplatný pronájem části komunikace na pozemku parc. č. 5/8 v k.ú. Olomouc - Nové Sady, o 
výměře 26 m2  paní Janě Neplechové dle důvodové zprávy bod I. 2)  
  
3. zveřejnění úplatného pronájmu s následným odprodejem pozemku parc. č. 89/1 role o výměře 
1476 m2 v k.ú. Nedvězí za účelem výstavby RD dle důvodové zprávy bod II. 1)  
 
4. zveřejnění úplatného pronájmu NP tř. Svobody č. 21 - dvorní trakt o výměře 100 m2 předem 
určenému zájemci SOU polygrafickému dle důvodové zprávy bod II. 3)  
 
5. zveřejnění úplatného pronájmu NP kpt. Nálepky č. o. 11 - prodejna potravin o výměře 139 m2 
předem určenému zájemci paní Iloně Vysloužilové dle důvodové zprávy bod II. 4)   
 
6. zveřejnění úplatného pronájmu části střechy a půdních prostor domu Na Šibeníku č. o. 4 
předem určenému zájemci společnosti RadioMobil a.s. dle důvodové zprávy bod II. 5)  
 
7. zveřejnění úplatného pronájmu části půdních prostor domu nám. Republiky č.o. 1  předem 
určenému zájemci společnosti RadioMobil, a.s. dle důvodové zprávy bod II. 6)  
 
8. úplatný pronájem pozemku parc. č. 363/7 st. pl. o výměře 22 m2 v k.ú. Holice panu Janu 
Kauerovi dle důvodové zprávy bod III. A) 1)  
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9. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 1331/1 les o výměře 672 m2 v k.ú. Droždín ve 
vlastnictví ČR - Lesy ČR s. p. dle důvodové zprávy bod III. A) 2)   
10. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 390/9 zahrada o výměře 71 m2 v k.ú. Hejčín  paní 
Marii Štěpánkové dle důvodové zprávy bod  III. A) 3)  
 
11. úplatný pronájem části  pozemku parc. č. 57/10 zahrada o výměře 270 m2 v k.ú. Klášterní  
Hradisko panu Janu Stavělovi dle důvodové zprávy bod III. A) 6)  
 
12. úplatný pronájem  parkovacího stání  v DPS Peškova č. 1 manželům Miroslavu a Anně 
Kavanovým dle důvodové zprávy bod III. B) 1)  
 
13. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 27/6 zahrada o výměře 6 m2 v k.ú. Hejčín 
Severomoravské energetice, a.s. dle důvodové zprávy bod IV. 11)   
 
14. uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na infrastrukturní stavby - stavební akce 
"Bytové domy Olomouc - Slavonín, Topolovka", mezi Městem Olomouc a společností MERA CZECH, 
a.s. dle důvodové zprávy bod IV. 12)  
 
15. jako budoucí nájemce, resp. správce nabytého majetku Středomoravskou Vodárenskou, a.s. a 
Vodohospodářskou společnost Olomouc, a.s. u vodohospodářských staveb, Severomoravskou 
plynárenskou a.s., Ostrava u STL plynovodu a Technické služby města Olomouce, a.s. u 
komunikací a chodníků dle důvodové zprávy bod IV. 12) 
 
2. souhlasí  
1. s prodloužením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující právo uložení 
projektového kabelu kabelové televize na pozemcích parc.č.  487/3,4,6,7, 498/1, 515/1 a 526/1, vše v 
k.ú. Neředín, parc.č. 401/8, 401/17 a 513, vše v k.ú. Hejčín pro společnost Kabelová televize 
elektronika Olomouc, s.r.o. do 30. 4. 2001 dle důvodové zprávy bod III. A) 4)    
 
2. s podnájmem na části pozemku parc. č. 861 st. pl. o výměře 30 m2 v k.ú. Olomouc - město pro 
paní Lenku Radovanovičovou dle důvodové zprávy bod III. A) 5)  
 
3. s podnájmem v NP Rožňavská č. 8 pro Ing. Jiřího Sítaře dle důvodové zprávy bod III. B) 2)   
 
4. s provedením stavebních úprav - vybudování bezbariérového přístupu, zřízení soc. zařízení a 
kuchyňky nájemci NP Holečkova č. o. 9 Spolku TREND vozíčkářů s tím, že nájemní smlouva bude 
uzavřena na dobu neurčitou dle důvodové zprávy bod III. B) 4)  
 
3. ukládá  
vypovědět nájemní smlouvu s DV Moravský velkoobchod s.r.o, a poté zveřejnit úplatný pronájem 
části NP I.P.Pavlova  č.o. 69 předem určenému zájemci panu Františku Hanáčkovi dle důvodové 
zprávy bod III. B) 3) 
T:  6.6.2000 
O: řed. org. SDF MO  
 
4. ukládá  
vypovědět nájemní smlouvy s nájemci garáží ve dvorním traktu Masarykova č. o. 3 a  jednat s 
nájemci o odstranění  staveb dle důvodové zprávy bod III. B) 5) 
T:  6.6.2000 
O: řed. org. SDF MO  
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5. ukládá  
zahájit jednání s paní Reichovou ve věci směny pozemků dle důvodové zprávy bod IV. 13) 
T:  6.6.2000 
O: Ing. Czmero, nám. prim.  
 
6. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit  
1. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na části pozemku parc. č. 449/8 ost. pl. o výměře 90 
m2 s panem Vladimírem Čechem v k.ú. Hejčín za kupní cenu ve výši 300,- Kč/m2 dle důvodové 
zprávy bod IV. 1)  
 
2. bezúplatný převod pozemku parc. č. 497/3 ost. pl. o výměře 3035 m2 v k.ú. Povel ve  
vlastnictví ČR - Okresní úřad v Olomouci do vlastnictví Města Olomouce dle důvodové zprávy bod 
IV. 3)   
 
3. odprodej pozemků parc. č. 1253/13 o výměře 560 m2, parc. č. 1253/14 o výměře 548 m2, parc. 
č. 1253/15 o výměře 502 m2, vše orná půda v k.ú. Hynkov panu Jiřímu Čelouchovi dle důvodové 
zprávy bod IV. 5)    
 
4. odprodej části pozemku parc. č. 557 díl "a" ost. pl. o výměře 3 m2 v k.ú. Povel panu Mgr. 
Tomáši Hlochovi za kupní cenu ve výši 5 470,- Kč dle důvodové zprávy bod IV. 6)  
 
5. odprodej pozemku parc. č. 861 st. pl. o výměře 263 m2  v k.ú. Olomouc - město MUDr. Zdence, 
Silvii a Ivě Wernerovým za kupní cenu ve výši 316 450,- Kč dle důvodové zprávy bod  IV. 7)   
 
6. bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 143/1 ost. pl. o výměře 3 252 m2 v k.ú. Neředín z 
vlastnictví Ministerstva  obrany ČR do vlastnictví Města Olomouce dle důvodové zprávy bod IV. 8)  
 
7. odprodej pozemku parc. č. 2/84 pastvina o výměře 74 m2 v k.ú. Neředín manželům MUDr. Iljovi 
a Ing. Anně Šínovým za kupní cenu ve výši 22 450,- Kč dle důvodové zprávy bod IV. 9)  
 
8. úplatné nabytí pozemku parc. č. 104/1 st. pl. o výměře 236 m2 v k.ú. Černovír ve vlastnictví 
pana Antonína  Kreminy do vlastnictví Města Olomouce za kupní cenu ve výši 141. 600,- Kč dle 
důvodové zprávy bod IV. 10)  
 
9. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 27/6 zahrada o výměře 6 
m2  v k.ú. Hejčín Severomoravské energetice, a.s. dle důvodové zprávy bod IV. 11)  
 
10. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 831/2 zahrada o výměře 
1384 m2 v k.ú. Nová Ulice s panem Tomášem Navrátilem při kupní ceně ve výši 860,- Kč/m2 dle 
důvodové zprávy bod IV. 13)  
 
11. odprodej části pozemku parc. č. 633/1  díl "a" ost. pl. o výměře 11 m2 v k.ú. Nemilany  
manželům  Matuškovým za kupní cenu ve výši 8 550,- Kč dle důvodové zprávy bod IV. 14)   
 
12. odprodej pozemku parc. č. 319/2 orná půda o výměře 568 m2 v k.ú. Slavonín manželům Ing. 
Svatoplukovi a Ing. Šárce Šůstkovým za kupní cenu ve výši 273 490,- Kč dle důvodové zprávy bod 
IV. 15)   
 
13. odprodej pozemku parc. č. 200/2 st. pl. o výměře 138 m2 v k.ú. Hodolany manželům Jiřímu a 
Janě Ručkovým a manželům Ivu a Eleně Najdekrovým za kupní cenu ve výši 79 510,- Kč dle 
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důvodové zprávy bod IV. 16)  
 
14. splátkový kalendář kupní ceny části pozemku parc. č. 150/12 ost. pl. o výměře 62 m2 a části 
parc. č.  599/1 ost.pl o  výměře 10 m2, vše v k.ú. Neředín manželům Ing. Bohuslavu a Růženě Fojtů 
s tím, že kupní cena bude uhrazena do 5-ti let dle důvodové zprávy bod V. 1)    
 
7. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
1. žádosti MUDr. Zdenky, Silvie a Ivy Wernerových o odprodej části pozemku parc. č. 105/24 ost. pl. o 
výměře 3 m2 v k.ú. Olomouc - město dle důvodové zprávy bod IV. 7)  
 
2. žádosti manželů Jiřího a Jany Ručkových a manželů Iva a Eleny Najdekrových o odprodej části 
pozemku parc. č. 806/1 ost. pl. a pozemku parc. č. 403/2 ost. pl. o celkové výměře 200 m2, vše v 
k.ú. Hodolany dle důvodové zprávy bod IV. 16)  
 
3. žádosti o revokaci části usnesení ZMO ze dne 16. 2000, čís. spis. seznamu 3, bod  19 ve věci 
výše kupní ceny za odprodej částí pozemků   parc. č. 150/12 ost. pl. o výměře 62 m2 a části parc. 
č.  599/1 ost.pl o  výměře 10 m2, vše v k.ú. Neředín manželům Ing. Bohuslavu a Růženě Fojtů dle 
důvodové zprávy bod V. 1)    
 
4. žádosti o revokaci části usnesení ZMO ze dne 16. 3. 2000, čís. spis. seznamu 3, bod 55 ve 
věci výše kupní ceny  za odprodej části pozemku parc. č. 1045/21 ost. pl. o výměře 18 m2 v 
k.ú. Černovír manželům Martinovi a Haně Smékalovým dle důvodové zprávy bod V. 2) 
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
6 Majetkoprávní záležitosti - p. Matthias Birkner 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí  
s postupem uvedeným v upravené důvodové zprávě 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat  
své usnesení č. spis. seznamu 3 ze dne 16.3.2000 ve věci uzavření smlouvy o budoucí směnné 
smlouvě mezi Městem Olomouc a Matthiasem Birknerem 
 
4. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit  
uzavření budoucí kupní smlouvy mezi Městem Olomouc a společností MATTHIAS BIRKNER s. r. 
o. a budoucí kupní smlouvy mezi Matthiasem Birknerem a Městem Olomouc dle upravené 
důvodové zprávy 
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
7 Prodej domů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje  
1. uzavření kupních smluv na bytové jednotky dle důvodové zprávy bod 11 str.5  
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2. odklad úhrady kupní ceny za pozemek dle důvodové zprávy bod 13 str.6  
3. uznání faktur dle důvodové zprávy bod 14 str.7  
4. odklad splátek dle důvodové zprávy bod 15 str.7  
5. odklad splátek dle důvodové zprávy bod 16 str.8  
6. úhradu společných nákladů dle důvodové zprávy bod 17 str.8  
 
2. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
1. žádosti pana Chytila Stanislava dle důvodové zprávy bod 7 str. 3 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit  
1. záměr prodeje domů po jednotkách dle upravené důvodové zprávy bod. 1 str.1,2  
2. pozastavení prodeje domu tř.Spojenců 14 dle důvodové zprávy bod 3 str.2  
3. prodej oprávněným nájemníkům dle důvodové zprávy bod 10 str.4 
 
4. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat  
1. část svého usnesení ze dne 30.9.1999 a schválit veřejnou dražbu při prodeji domu  
    Dolní nám.26 dle upravené důvodové zprávy bod 6 str.3  
2 .část svého usnesení ze dne  16.12.1999 a schválit prodej domu Dolní nám.19   
    dle důvodové zprávy bod 8 str.3,4 
 
5. vyhovuje  
1. žádosti vlastníků bytů o vrácení II.poloviny kupní ceny dle důvodové zprávy  
     bod 18 str.8 
 
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 upravené důvodové zprávy 
 
3. ukládá  
seznámit nejbližší jednání Zastupitelstva města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami 
roku 2000 
T: nejbližší zasedání ZMO  
O: Ing. Horák, nám. prim.  
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
 
 
9 Rozpočtové změny (žádost majetkoprávního odboru) 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
žádost majetkoprávního odboru o zařazení do soupisu nekrytých požadavků dle důvodové zprávy 
 
2. souhlasí  
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se zařazením požadavku majetkoprávního odboru do soupisu nekrytých požadavků dle důvodové 
zprávy 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
10 Přenosy zápasů fotbalové reprezentace ČR na ME v kopané - Euro 2000 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
zařazení částky dle předložené důvodové zprávy do soupisu nekrytých požadavků 
 
Předložil: p. Petřík, člen rady města 
 
 
11 Slavnostní mše J.R.Kellera 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. zařazuje  
do seznamu nekrytých požadavků pro rok 2000 částku dle důvodové zprávy 
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
 
 
12 Cyklistické stezky Rooseveltova - nekryté požadavky 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
rozšíření investiční akce Rooseveltova ulice - rekonstrukce o cyklistickou stezku dle důvodové 
zprávy 
 
Předložil: MUDr. Andrš, člen rady města 
 
 
13 Zařazení do seznamu nekrytých požadavků - příspěvek oddílu 
 krasobruslení 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí  
se zařazením částky dle důvodové zprávy do seznamu nekrytých požadavků 
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Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
14 Návrh Zadání změny ÚPnSÚ Olomouc IV/1999 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá  
předložit návrh Zadání změny ÚPnSÚ č. IV/1999 zasedání ZMO dne 15.6.2000 
O: Ing. Czmero, nám. prim.  
 
3. doporu čuje  
ZMO schválit Zadání změny ÚPnSÚ Olomouc č. IV/ 1999 v předloženém znění 
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
15 Zvýšení kapacity koryta řeky Moravy - II. etapa 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
obsah důvodové zprávy 
 
2. souhlasí  
s pořízením II. etapy TES dle varianty  B) důvodové zprávy 
 
3. zařazuje  
částku potřebnou k dofinancování studie do soupisu nekrytých požadavků 
 
Předložil: Ing. Látal, nám. prim. 
 
 
16 Pilotní projekty Haná - dofinancování akcí 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
přípravu akcí dle přílohy 
 
3. zařazuje  
částku potřebnou k dofinancování akcí dle důvodové zprávy do soupisu nekrytých požadavků 
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
 
 
17 Koncepce kultury města - teze 
Rada města Olomouce po projednání: 
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1. bere na v ědomí  
teze koncepce kultury města 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
 
 
18 Škodní a likvidační komise - prominutí pohledávek a likvidace majetku 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje  
prominutí pohledávek a likvidaci majetku dle důvodové zprávy bod 1 - 19 (mimo body 13, 14, 18) 
 
2. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit  
prominutí pohledávek dle důvodové zprávy bod 20 - 24 
 
3. souhlasí  
s bezúplatným převodem HIM dle bodu 14 důvodové zprávy 
 
4. souhlasí  
s odprodejem majetku dle bodu 18 důvodové zprávy 
 
Předložil: Mgr. Ščudlík, člen rady města 
 
 
19 Rekonstrukce komunikací 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
upravenou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Ing. Látal, nám. prim. 
 
 
20 Vyhláška o převodu některých nemovitostí 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí  
se zněním nové vyhlášky o převodu některých nemovitostí z majetku Města Olomouce 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit  
novou vyhlášku o převodu některých nemovitostí z majetku Města Olomouce  
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
21 Mateřská škola Olomouc, Nezvalova 2 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
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důvodovou zprávu 
 
2. ukládá  
předložit zprávu na jednání Zastupitelstva města Olomouce dne 15.6.2000 
O: PaedDr. Pilát, nám. prim.  
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
 
 
22 MŠ Nezvalova 2 - nájemní vztahy 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
uzavření nájemní smlouvy se společností Laboratoře Mikrochem spol. s r.o. za podmínek 
uvedených v důvodové zprávě 
 
3. schvaluje  
uzavření smlouvy o vypořádání nájemného s ing. Zdeňkem Hrbáčkem za podmínek uvedených v 
důvodové zprávě 
 
4. ukládá  
uzavřít nájemní smlouvu a smlouvu o vypořádání nájemného 
T: 20.6.2000 
O: Ing. Czmero, nám. prim.  
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
23 Výroční zpráva za rok 1999 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
 
 
24 Cena města Olomouce 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí  
s udělením Ceny města Olomouce za rok 1999  osobnostem  dle přílohy č. 1  důvodové 
zprávy /Nominace na udělení Ceny města Olomouce za rok 1999/  
 
3. doporu čuje  
Zastupitelstvu města Olomouce udělit Cenu města Olomouce za rok 1999 dle usnesení části č. 2 
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4. ukládá  
předložit návrh na udělení Ceny města Olomouce za rok 1999  Zastupitelstvu města Olomouce 
dne 15.6.2000 
O: Ing. Tesa řík, primátor  
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. a p. Petřík, člen rady města 
 
 
25 Příspěvky na oživení centra 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
rozdělení příspěvků na oživení centra 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: 20.6.2000 
O: PaedDr. Pilát, nám. prim.  
 
4. ukládá  
připravit scénář a program akce Oživení centra 
T: 20.6.2000 
O: ved. odb. vn ějších vztah ů a informací  
 
5. ukládá  
realizovat akci Oživení centra 
T: 26.9.2000 
O: ved. odb. vn ějších vztah ů a informací  
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. a p. Petřík, člen rady města 
 
 
26 Program  11. zasedání ZMO 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit  
upravený návrh programu 11. zasedání ZMO, konaného dne 15.6.2000 
 
2. ukládá  
předložit do 31.5.2000 na organizační oddělení  75 ks  podkladových materiálů na 11. zasedání 
ZMO 
O: členové rady m ěsta  
 
Předložil: Ing. Tesařík, primátor 
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27 Fond rozvoje bydlení 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. vyhovuje  
žádosti paní Ing. Zdenky Lukášové s odkladem splátek půjčky na dobu 3 měsíců 
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
 
 
28 Povodňový fond oprav bydlení 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá  
předložit upravené  žádosti žadatelů o půjčku z Povodňového fondu oprav bydlení města 
Olomouce ke schválení Zastupitelstvu města Olomouce 
T: nejbližší zasedání ZMO  
O: Ing. Horák, nám. prim.  
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit  
poskytnutí půjček z Povodňového fondu oprav města Olomouce dle upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
 
 
29 Fond rozvoje bydlení 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. ukládá  
předložit žádosti žadatelů o úvěr z klasického Fondu rozvoje bydlení města Olomouce ke 
schválení Zastupitelstvu města Olomouce 
O: Ing. Horák, nám. prim.  
 
3. doporu čuje  
Zastupitelstvu města Olomouce schválit poskytnutí účelových úvěrů 
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
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30 IDOS - Dodatky ke smlouvám 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
Dodatky č. 1 ke smlouvám s DPMO, a.s. a ČSAD BUS Ostrava, a.s. 
 
3. ukládá  
podepsat Dodatky č. 1 ke smlouvám s DPMO, a.s. a ČSAD BUS Ostrava, a.s. 
T:  6.6.2000 
O: Ing. Tesa řík, primátor  
 
Předložil: Ing. Látal, nám. prim. 
 
 
31 Vodohospodářské investice - nové akce r. 2000 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
realizaci investiční akce č. 1 dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá  
zařadit investiční akci, uvedenou v bodu 1 důvodové zprávy do rozpočtu investic města Olomouce 
na rok 2000 
T: 11.7.2000 
O: Ing. Horák, nám. prim.  
 
4. ukládá  
připravit seznam akcí na profinancování v roce 2000 v kontextu důvodové zprávy 
T:  6.6.2000 
O: Ing. Látal, nám. prim.  
 
Předložil: Ing. Látal, nám. prim. 
 
 
32 Hřbitovy města Olomouce 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. ukládá  
realizovat rekonstrukci hřbitova Svatý Kopeček dle důvodové zprávy 
O: řed. org. H řbitovy m ěsta Olomouce  
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3. ukládá  
realizovat rekonstrukci hřbitova Černovír dle důvodové zprávy 
O: řed. org. H řbitovy m ěsta Olomouce  
 
4. ukládá  
realizovat urnovou skupinu "L" Neředínského hřbitova dle varianty A) důvodové zprávy 
O: řed. org. H řbitovy m ěsta Olomouce  
 
5. bere na v ědomí  
cenu prvního pronájmu místa skupiny "L" dle důvodové zprávy 
 
6. ukládá  
realizovat rekonstrukci střechy objektu č.1257 k.ú.Neředín dle důvodové zprávy 
O: řed. org. H řbitovy m ěsta Olomouce  
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
 
 
33 Transformace Výstaviště Flora Olomouc, a.s. 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí  
s vkladem do VFO, a.s.  dle upravené důvodové zprávy 
 
3. ukládá  
připravit a předložit návrh  vkladu majetku Města Olomouce do VFO, a.s.  dle upravené  
důvodové zprávy k odsouhlasení RMO 
T: 29.8.2000 
O: Ing. Czmero, nám. prim.  
 
Předložil: p. Petřík, člen rady města 
 
 
34 Regionální TV vysílání 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí  
s poskytnutím příspěvku dle upravené důvodové zprávy 
 
3. ukládá  
podepsat smlouvy o poskytnutí příspěvku 
O: Ing. Tesa řík, primátor  
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4. ukládá  
redakční radě RL dopracovat systém poskytování informací prostřednictvím regionálních TV 
vysílání 
O: p. Pet řík, člen rady m ěsta  
 
5. souhlasí  
se zařazením finančních prostředků dle bodu 5 důvodové zprávy do seznamu nekrytých 
požadavků 
 
Předložil: p. Petřík, člen rady města 
 
 
35 Směna lesních pozemků v areálu ZOO Olomouc s LČR Hradec Králové 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí  
se směnou pozemků v majetku města Olomouce za pozemky v majetku Lesů České republiky 
Hradec Králové dle důvodové zprávy 
 
3. doporu čuje  
Zastupitelstvu města Olomouce odsouhlasit dne 15.6.2000 směnu pozemků v majetku města 
Olomouce za pozemky v majetku Lesů České republiky Hradec Králové dle upravené důvodové 
zprávy 
O: Ing. Czmero, nám. prim.  
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
36 Vyhláška, kterou se mění vyhl. č. 20/1996 o Městské policii Olomouc 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá  
předložit vyhlášku, kterou se mění vyhláška č. 20/1996 o Městské policii Olomouc,  na zasedání 
ZMO dne 15.6.2000 ke schválení 
O: Ing. Tesa řík, primátor  
 
Předložil: Ing. Tesařík, primátor 
 
 
 
 
 
Ing. Martin Tesa řík   Ing. Pavel Horák 
primátor m ěsta Olomouce   nám ěstek primátora  


