
 USNESENÍ 
 
 z 41. schůze Rady města Olomouce, konané dne 20.6.2000 
 
 
1 IDOS - bezplatné jízdenky 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Ing. Látal a PaedDr. Pilát, nám. prim. 
 
 
2 MIS - rozpracování priority č. 1 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
realizaci priority č. 1 rozvoje MIS dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá  
podat RMO zprávu o průběhu realizace priority č. 1 rozvoje MIS 
T:  7.11.2000 
O: Ing. Czmero, nám. prim.  
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
3 Metropolitní síť 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
prezentaci firem 
 
2. ukládá  
připravit návrh podmínek smlouvy o spolupráci se subjekty, které budují metropolitní síť 
T:  8.8.2000 
O: Ing. Czmero, nám. prim.  
 
Předložil: Bc. Večeř, tajemník 
 
 
4 Kontrola usnesení 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
informace o plnění usnesení k termínu 20.6.2000 
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2. prodlužuje  
termíny plnění usnesení dle upravené důvodové zprávy 
 
3. vypouští ze sledování  
usnesení RMO ze dne 9.5.2000, bod 20, část 2 (týkající se pořízení změny č. I RP MPR)  
 
Předložil: Ing. Tesařík, primátor 
 
 
5 Majetkoprávní záležitosti 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje  
1. úplatný pronájem části komunikace na pozemku parc. č. 116/8  v  k.ú. Olomouc - 
město v ul.Uhelná , o výměře 16 m2 , panu Memo Adem  nar.10. 4. 1947 K.R. Drc br. 128, 
Tetovo, Makedonská republika, místo pobytu ĆR. Benýškova 15, 774 00 Olomouc  dle důvodové 
zprávy bod I. 1)  
 
2. úplatný pronájem části komunikace na pozemku parc. č. 613 v k.ú. Olomouc - Nová Ulice, o 
výměře  48,8 m2   v ul. I.P.Pavlova 63 a ,  fy.  EOS GROUP s.r.o.Ćerná cesta 10 ,772 00 Olomouc  
dle důvodové zprávy bod I. 2)  
 
3. zveřejnění úplatného pronájmu NP Foerstrova č. 17 - 15 m2 předem určenému zájemci 
společnosti České radiokomunikace a.s. dle důvodové zprávy bod II. 1)  
 
4. úplatné zřízení  věcného břemene obsahující právo umístění a užívání STL plynovodu na 
pozemcích parc. č. 278/1, 79/24, 79/107, 121/7, 541/1 a 541/2, vše ost. pl.  , vše v k.ú. Neředín 
ve prospěch Severomoravského plynárenského inženýringu,  s.r .o. Ostrava dle důvodové zprávy 
bod III. A) 1)  
 
5. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahujícího právo průchodu a 
průjezdu přes pozemky parc. č. 97/7 zahrada o výměře 1181 m2, parc. č. 98 zahrada o výměře 450 
m2 a parc. č. 187/1 st. pl. o výměře 244 m2, vše v k.ú. Hodolany  ve vlastnictví Mgr. Petra Lóna, Ing. 
Jiřího a Ing. Sylvie Tomandlových ve prospěch manželů Lubomíra a Ivany Piterkových dle důvodové 
zprávy bod III. A) 3)   
 
6. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 412/2, zahrada, k.ú. Nová Ulice o výměře 26 m2 panu 
Radomíru Spurnému dle důvodové zprávy bod III. A) 4)  
 
7. úplatný pronájem části střechy Nedvědova č. 1 předem určenému zájemci společnosti RadioMobil, 
a.s. dle důvodové zprávy bod III. B) 1) 
 
2. souhlasí  
s prodloužením nájemní smlouvy na část pozemku parc. č. 377/2 o výměře 32 m2 v k.ú. Olomouc - 
město pro společnost TIP STUDIO s. r. o. do 30. 6. 2001 dle důvodové zprávy bod III. A) 2) 
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
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6 Úplatný pronájem s následným odprodejem  pozemku parc. č. 104/1 ost. pl. o 
 výměře 5 833 m2, pozemku  parc. č. 105/50   ost. pl. o výměře 1 612 m2 a 
 část pozemku parc. č. 125/2 ost. pl. o výměře  1 100 m2  , vše  v k.ú.  
 Olomouc - město, obec Olomouc.  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá  
jednat s investory dle upravené důvodové zprávy a předložit výsledky jednání na RMO 
T:  8.8.2000 
O: Ing. Látal a Ing. Czmero, nám. prim.  
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
7 Postoupení pohledávek za Pozemními stavbami Zlín, akciová společnost 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. nevyhovuje žádosti  
pana Rostislava Dostála a pana Josefa Kvapila o uzavření smlouvy o postoupení pohledávky za 
Pozemními stavbami Zlín, akciová společnost dle důvodové zprávy 
 
3. nevyhovuje žádosti  
případných  dalších žadatelů o uzavření smlouvy o postoupení pohledávky za Pozemními stavbami 
Zlín, akciová společnost dle důvodové zprávy  
 
4. ukládá  
postupovat ve věci případných žádostí o postoupení pohledávek  za Pozemními stavbami Zlín, 
akciová společnost dle důvodové zprávy 
T: 19.12.2000 
O: ved. odb. majetkoprávní  
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
8 Majetkoprávní záležitosti - nájemní smlouva Horní nám. 23 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí  
s úpravou nájemní smlouvy dle upravené důvodové zprávy 
T: 11.7.2000 
O: řed. org. SDF MO  
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Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
9 Prodej domů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje  
1. uznání faktur dle důvodové zprávy bod 1 str.1  
2. uznání faktur dle důvodové zprávy bod 2 str.1  
3. odklad splátek dle důvodové zprávy bod 3 str.2  
4 .odklad splátek dle důvodové zprávy bod 4 str.2  
5. úhradu společných nákladů dle důvodové zprávy bod 5 str.2  
    a ukládá  SDF MO převést jednotlivé částky vlastníkům domů  
6 .postup  při  projednávání žádosti p.Římského dle upravené důvodové zprávy bod 10 str.5 
 
2. vyhovuje  
1. žádostem vlastníků bytů  dle důvodové zprávy bod 6 str. 3 
    a ukládá  SDFMO  převést jednotlivé částky na fond oprav 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit  
1. možnost proinvestování celé druhé poloviny kupní ceny dle důvodové zprávy bod 7 str.3  
2. záměr prodeje domů po jednotkách dle důvodové zprávy bod 9 str.4 
 
4. ukládá  
1. připravit vyhotovení kupních smluv dle důvodové zprávy bod 8 str.4 
T: 26.9.2000 
O: ved. odb. majetkoprávní  
 
Předložil: Ing. Látal a Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
10 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 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. 
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11 Nekryté požadavky - žádost Atletického klubu Olomouc 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
zařazení žádosti do seznamu nekrytých požadavků a finanční krytí dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá  
připravit Dohodu na poskytnutí finančního příspěvku v souladu s Pravidly pro poskytování 
příspěvků z rozpočtu Města Olomouce 
T: 11.7.2000 
O: ved. odb. školství  
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
 
 
12 Nekryté požadavky - HC Olomouc 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
zařazení žádosti o finanční příspěvek do seznamu nekrytých požadavků včetně finančního krytí 
 
3. souhlasí  
s užíváním oficiálního loga Města Olomouce dle důvodové zprávy 
 
4. ukládá  
informovat zástupce HC Olomouc o přijatém usnesení 
T: 11.7.2000 
O: ved. odb. školství  
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
 
 
13 Vodohospodářské investiční akce roku 2000 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
řešení dle bodů 1, 2, 3 a) + b) důvodové zprávy 
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
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14 Festival Baroko 2000 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. zařazuje  
částku dle důvodové zprávy do souboru nekrytých požadavků pro rok 2000 
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
 
 
15 Žádost o finanční příspěvek na opravu chrámu sv.Cyrila a Metodějě 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
zařazení částky dle upravené důvodové zprávy do souboru nekrytých požadavků včetně finančního 
krytí 
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
 
 
16 U - klub Olomouc 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. zařazuje  
částku dle důvodové zprávy do souboru nekrytých požadavků pro rok 2000 
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
 
 
17 Prodej domů - audity 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. zařazuje  
částku dle upravené důvodové zprávy do souboru nekrytých požadavků pro rok 2000 
 
3. ukládá  
provádět u domů, kde jsou prováděny audity, pouze havarijní opravy 
T: ihned  
O: řed. org. SDF MO  
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Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
18 Rozpočtová změna - rekonstrukce hradeb v Bezručových sadech 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. ukládá  
ihned provést neodkladné zabezpečovací práce dle rozhodnutí stavebního odboru 
T: 11.7.2000 
O: ved. odb. investic  
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
19 Oprava památníku I. a II. odboje v Olomouci  - Řepčíně 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí  
se zařazením částky ve výši 35 000,- Kč do nekrytých požadavků rozpočtu města na rok 2000 
 
Předložil: Mgr. Ščudlík, člen rady města 
 
 
20 Horní náměstí - variantní řešení dopravy 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. revokuje  
své rozhodnutí ze dne 25.4.2000 bod 2., odstavec 2. 
 
3. schvaluje  
variantu dopravního řešení Horního náměstí dle důvodové zprávy 
 
4. ukládá  
zapracovat schválenou variantu zpět do dodatku projektové dokumentace v řízení na stavebním 
odboru ÚMO 
T: 11.7.2000 
O: ved. odb. investic  
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
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21 Variantní řešení dopravy na Horním náměstí - právní posouzení 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
22 Propojení Jeremiášovy na Brněnskou 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
závěr dle kapitoly 4. důvodové zprávy dle varianty 4.2. 
 
3. ukládá  
předložit ZMO na podzimním zasedání návrh na pořízení změny ÚPnSÚ dle důvodové zprávy 
T: nejbližší zasedání ZMO  
O: Ing. Czmero, nám. prim.  
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
23 Výše příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských 
 škol 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
výši příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol dle upravené 
důvodové zprávy 
 
3. ukládá  
informovat o přijatém usnesení Školský úřad v Olomouci a ředitelky mateřských škol 
T: 11.7.2000 
O: ved. odb. školství  
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
 
 
24 Zvýšení normativů na nákup potravin ve školních jídelnách 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
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2. schvaluje  
zvýšení normativů na nákup potravin ve školních jídelnách dle důvodové zprávy  
 
3. ukládá  
realizovat přijaté usnesení 
T: 11.7.2000 
O: ved. odb. školství  
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
 
 
25 Zvýšení sazby za dovoz stravy 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
zvýšení sazby za dovoz stravy dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá  
realizovat přijaté usnesení 
T: 11.7.2000 
O: ved. odb. školství  
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
 
 
26 Příspěvky do 5.000,-- Kč 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
finanční příspěvky dle upravené důvodové zprávy  
 
3. revokuje  
usnesení Rady města Olomouce ze dne 25.4.2000 - část bodu 39, týkající se výše příspěvku pod 
poř. č. 64 důvodové zprávy 
 
4. ukládá  
uzavřít dohody na poskytnutí příspěvků dle důvodové zprávy v souladu s Pravidly pro 
poskytování příspěvků z rozpočtu Města Olomouce 
T: 11.7.2000 
O: PaedDr. Pilát, nám. prim.  
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
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27 Jednání jediného akcionáře -Valná hromada DPMO, a.s. 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje  
roční účetní závěrku za rok 1999 včetně návrhu na úhradu ztráty za rok 1999 dle návrhu 
představenstva a.s. 
 
2. ukládá  
primátorovi, jako jedinému akcionáři ve funkci valné hromady, schválit roční účetní závěrku za 
rok 1999 včetně návrhu na úhradu ztráty za rok 1999 dle návrhu představenstva a.s. 
O: Ing. Tesa řík, primátor  
 
3. bere na v ědomí  
výroční zprávu za rok 1999 
 
4. ukládá  
primátorovi, jako jedinému akcionáři ve funkci valné hromady, vzít na vědomí výroční zprávu za 
rok 1999 
 
5. bere na v ědomí  
zprávu auditora za rok 1999 
 
6. ukládá  
primátorovi, jako jedinému akcionáři ve funkci valné hromady, vzít na vědomí zprávu auditora za 
rok 1999 
 
7. bere na v ědomí  
zprávu o podnikatelské činnosti za rok 1999 a o stavu majetku a výhled na r. 2000 
 
8. ukládá  
primátorovi, jako jedinému akcionáři ve funkci valné hromady, vzít na vědomí zprávu o 
podnikatelské činnosti za rok 1999 a o stavu majetku a výhled na r. 2000 
 
9. ukládá  
projednat zprávu dozorčí rady v představenstvu DPMO, a.s.  a přijmout příslušná opatření 
T:  8.8.2000 
O: Mgr. Š čudlík , člen rady m ěsta  
 
10. ukládá  
vydat rozhodnutí jediného akcionáře 
T: 11.7.2000 
O: Ing. Tesa řík, primátor  
 
Předložil: Mgr. Ščudlík, člen rady města 
 
 
28 Rozhodnutí jediného akcionáře TSMO, a.s. 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
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2. ukládá  
vydat rozhodnutí jediného akcionáře TSMO, a.s. dle důvodové zprávy 
T: 11.7.2000 
O: Ing. Tesa řík, primátor  
 
Předložil: p. Petřík, člen rady města 
 
 
29 Příprava smluv s akciovými společnostmi MO na rok 2001 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá  
navrhnout finanční objemy k uzavření smluv s TSMO, a.s., VFO, a.s. a DPMO, a.s. na rok 2001 
dle důvodové zprávy 
T: 26.9.2000 
O: vedoucí p říslušných odbor ů 
 
3. ukládá  
připravit změny a doplňky smluv prací a služeb s TSMO, a.s., VFO, a.s. a  DPMO, a.s. na rok 
2001 dle důvodové zprávy 
T: 24.10.2000 
O: vedoucí p říslušných odbor ů 
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
30 Příloha ke smlouvě o správě majetku prostřednictvím TSMO, a.s. 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
přílohu ke smlouvě o správě majetku (dále jen příloha)  
 
3. ukládá  
projednat přílohu v představenstvu TSMO, a.s.  
T: 11.7.2000 
O: p. Pet řík, p ředseda p ředstavenstva TSMO a.s.  
 
4. ukládá  
podepsat tuto přílohu  
T: 11.7.2000 
O: Ing. Czmero, nám. prim.  
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
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31 Smlouva k zajištění péče o parky, rozárium a botanickou zahradu ve městě 
 Olomouci na druhé pololetí 2000 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
předloženou Smlouvu k zajištění péče o parky, rozárium a botanickou zahradu ve městě Olomouci 
na druhé pololetí roku 2000 (dále jen "Smlouva") 
 
3. ukládá  
projednat navrženou Smlouvu v představenstvu VFO, a.s. 
T: 11.7.2000 
O: Mgr. Š čudlík , člen rady m ěsta  
 
4. ukládá  
po projednání v představenstvu VFO, a.s. podepsat tuto Smlouvu 
T: 11.7.2000 
O: Ing. Tesa řík, primátor  
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
32 Personální zabezpečení -Výstaviště Flora Olomouc 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí  
s navýšením pracovníků odboru ŽP, odd. péče o městskou zeleň, o jednoho pracovníka a s 
technickým dovybavením tohoto oddělení 
T:  8.8.2000 
O: Bc. Ve čeř, tajemník  
 
Předložil: Bc. Večeř, tajemník 
 
 
33 Oživení centra 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
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34 Kanalizace Radíkov 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Ing. Látal, nám. prim. 
 
 
35 Dodatek č. 2 ke zřizovací listině příspěvkové organizace ZOO Olomouc 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
 
 
36 Delegování kompetencí na odbor dopravy 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. pověřuje  
odbor dopravy Úřadu města Olomouce výkonem kompetencí za Město Olomouc dle důvodové 
zprávy 
 
Předložil: Bc. Večeř, tajemník 
 
 
37 Rekonstrukce propustků v k.ú.Skrbeň 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
realizaci investiční akce dle důvodové zprávy za podmínky získání státní dotace 
 
Předložil: Ing. Látal, nám. prim. 
 
 
38 Nástěnné malby Ostružnická 4 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
obsah důvodové zprávy 
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2. ukládá  
vést jednání ve věci transferu nástěnných maleb dle důvodové zprávy a předložit výsledky do 
RMO včetně finančních dopadů do rozpočtu města 
T:  8.8.2000 
O: ved. odb. koncepce a rozvoje  
 
3. ukládá  
ihned zajistit opravení chybných textů na cedulích městského informačního systému 
T: 11.7.2000 
O: ved. odb. vn ějších vztah ů a informací  
 
Předložil: Ing.Bc. Procházka, člen rady města 
 
 
39 Fond rozvoje bydlení 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. vyhovuje  
žádosti paní Heleny Zatloukalové s odkladem splátek povodňové půjčky na dobu 3 měsíců 
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
 
 
40 Územní plán sídelního útvaru Olomouc (ÚPnSÚ). Zpoplatnění k pořizování 
 změn ÚPnSÚ dle § 19 staveb. zákona č. 50/76 Sb. (ve znění doplňujících 
 předpisů) 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá  
uplatňovat ustanovení § 19 stavebního zákona o úhradě nákladů na pořízení změn ÚPnSÚ dle 
důvodové zprávy 
T: průběžně 
O: ved. odb. koncepce a rozvoje  
 
3. ukládá  
zajistit způsob plateb za úhradu nákladů na pořízení změn ÚPnSÚ dle důvodové zprávy 
O: ved. odb. ekonomický  
 
4. revokuje  
bod 38 svého usnesení ze dne 6.6.2000 
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
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41 Dokončení rekonstrukce a využití budovy hodolanského divadla 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. rozhodla  
realizovat variantu A+B+C+D dle důvodové zprávy 
 
3. souhlasí  
se zařazením požadavku dle důvodové zprávy do soupisu nekrytých požadavků 
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
 
 
42 Žádost o změnu účelu poskytnutého finančního prostředku 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí  
se změnou účelu poskytnutého finančního příspěvku dle důvodové zprávy 
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
 
 
43 Různé - využití mobilních buněk 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí  
s poskytováním mobilních buněk dle upravené důvodové zprávy 
T: 19.12.2000 
O: řed. org. SDF MO  
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
 
 
44 Rozpracování  usnesení 11. ZMO, konaného dne 15.6.2000 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
k bodu II.D) usnesení ZMO -Tunel pod Červenohorským sedlem - záměr vzniku akciové společnosti  
- že ZMO schválilo vytvoření pracovní skupiny na posouzení záměru vstupu města Olomouce do 
společnosti CS Tunel, a.s. ve složení:  
- MVDr. Petr Procházka  
- Mgr.  Helena Richterová  
- MUDr. Pavel  Andrš  
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- ing. Miroslav Marek  
- ing. Petr Opletal  
- Mgr. Svatopluk Ščudlík 
 
2. ukládá  
k bodu II.D) usnesení ZMO - Tunel pod Červenohorským sedlem - záměr vzniku akciové společnosti  
- předložit výsledek posouzení RMO  na nejbližším jednání Zastupitelstva města Olomouce    
T:  8.8.2000 
O: pracovní skupina  
 
3. ustavuje  
k bodu VII. usnesení ZMO – Fond bytové výstavby  
- komisi Fondu bytové výstavby ve složení  - po jednom zástupci posl. klubů  
 
4. ukládá  
k bodu X. usnesení ZMO - Právní subjektivita základních škol  
- realizovat přijaté usnesení  
T: 11.7.2000 
O: PaedDr. Pilát, nám. prim.  
 
5. ukládá  
k bodu XI. usnesení ZMO – Mateřská škola Olomouc, Nezvalova 2  
- zajistit ukončení provozu Mateřské školy Olomouc, Nezvalova 2 dle důvodové zprávy  
T: 11.7.2000 
O: PaedDr. Pilát, nám. prim.  
 
6. ukládá  
k bodu XII. usnesení ZMO - Návrh Zadání změny ÚPnSÚ Olomouc č. IV/1999  
- pokračovat v pořizování změny ÚPnSÚ Olomouc č. IV/1999 dle bodu 2 usnesení, kterým ZMO 
schválilo návrh Zadání změny ÚPnSÚ Olomouc č. IV/1999 v rozsahu upravené přílohy  č. 1 k 
důvodové zprávě v souladu s ustanovením § 36, odst.  1, písmena n zákona č. 367/1990 Sb. o obcích 
ve znění pozdějších předpisů a  v souladu s ustanovením § 20, odst. 7  zák. č. 50/1976 Sb. o 
územním plánování a stavebním řádu (Stavebního zákona) ve znění pozdějších předpisů  
T:  8.8.2000 
O: Ing. Czmero, nám. prim.  
 
7. ukládá  
k bodu XIV. usnesení ZMO -Źádost Olomouckých kin, s.r.o.,  o poskytnutí bezúročné  půjčky na nákup 
kinokřesel  
- zajistit zařazení částky 2,500 000,-  Kč do soupisu nekrytých požadavků na rozpočet města 
Olomouce   
T: 20.6.2000  
O: Ing. Horák, nám. prim.  
 
8. ukládá  
k bodu XIV. usnesení ZMO -Žádost Olomouckých kin, s.r.o.,  o poskytnutí bezúročné  půjčky na nákup 
kinokřesel  
- po vytvoření zdroje zajistit uzavření smlouvy o poskytnutí bezúročné půjčky za podmínek 
uvedených v důvodové zprávě  
T:  8.8.2000 
O: Ing. Horák, nám. prim.  
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9. ukládá  
k bodu XV. usnesení ZMO - Založení bytových družstev  
- předložit RMO ke schválení návrh  stanov bytových družstev a návrh na složení orgánů bytových 
družstev  
T: 11.7.2000 
O: Ing. Horák, nám. prim.  
 
10. bere na v ědomí  
k bodu XV. usnesení ZMO - Založení bytových družstev  
- že ZMO zmocnilo  náměstka primátora  ing. Pavla Horáka pro učinění úkonu směřujícího k založení  
bytových družstev 
 
11. ukládá  
k bodu XV. usnesení ZMO - Založení bytových družstev  
- informovat RMO a následně ZMO o založení:   
Bytového družstva Jižní - Olomouc     
Bytového družstva Jiráskova - Olomouc   
T:  8.8.2000 
O: Ing. Horák, nám. prim.  
 
12. bere na v ědomí  
k bodu XVI. usnesení ZMO - Záměr výrobního investora  
- že ZMO schválilo cenu pro výkup pozemků dle důvodové zprávy ve výši max. 18,2 mil. Kč  a 
doporučilo radě města postupovat prioritně cestou výkupu soukromých pozemků do majetku 
města Olomouce 
 
13. ukládá  
k bodu XVI. usnesení ZMO - Záměr výrobního investora  
- dále jednat o možnosti snížení zatížení městského rozpočtu při výkupu pozemků dle důvodové 
zprávy  
T: 11.7.2000 
O: Ing. Horák, nám. prim.  
 
14. ukládá  
k bodu XVI. usnesení ZMO - Záměr výrobního investora  
- zpracovat a  předložit   RMO a poté nejbližšímu ZMO ke schválení zásady pro poskytování podpory 
investorům, kteří zajistí vznik výrobních pracovních míst v Olomouci  
T:  8.8.2000 
O: Ing. Horák, nám. prim.  
 
15. ukládá  
k bodu XVII. usnesení ZMO - Žádost Dětského centra ´90 v Olomouci-Topolanech  o poskytnutí 
bezúročné půjčky na výstavbu chráněných dílen  
- zajistit uzavření smlouvy o poskytnutí půjčky za podmínek uvedených v důvodové zprávě  
T: 11.7.2000 
O: Ing. Horák, nám. prim.  
 
16. ukládá  
- v termínu do 14.7.2000 odpovědět Miroslavu Petříkovi na interpelaci, související s převodem 
domů dle čl. 7 vyhlášky č. 2/2000 o převodu nemovitostí z majetku města Olomouce (viz zápis 
ZMO) 
T: 11.7.2000 
O: Ing. Horák a Ing. Czmero, nám. prim.  
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Předložil: Ing. Tesařík, primátor 
 
 
45 Vojanova 26 - rekonstrukce vily 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
rekonstrukci domu Vojanova 26 dle upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
46 Naplnění nařízení vlády  č. 20/1997 Sb. 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. ukládá  
realizovat navržené řešení dle důvodové zprávy 
T: 11.7.2000 
O: Bc. Ve čeř, tajemník  
 
Předložil: Ing. Tesařík, primátor 
 
 
47 Pavečákova 21 - návrh dalšího postupu 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
variantu A) dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
 
 
48 Strategie rozvoje mikroregionu Olomoucko a města Olomouce 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu  
 
2. ukládá  
do 27.6.2000 rozeslat materiál dle důvodové zprávy poslaneckým klubům  
T: 11.7.2000 
O: Ing. Horák, nám. prim.  
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Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
 
 
49 Aktuální výsledky spolupráce s partnerskýcm městem Veenendaal 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou cestovní zprávu 
 
2. ukládá  
předložit RMO informaci o konkrétním  využití dotace od holandské katolické nadace pro Charitu 
Olomouc 
T: 12.9.2000 
O: p. Pet řík, člen rady m ěsta  
 
3. ukládá  
předložit RMO informaci o způsobu zabezpečení akce "Veenendaalská alej" ze strany olomoucké 
platformy, včetně zajištění olomouckých občanů, kteří se budou účastnit vlastní výsadby 
T: 12.9.2000 
O: p. Pet řík, člen rady m ěsta  
 
4. ukládá  
informovat RMO o zajištění akce "výstava olomouckých výtvarníků" ve Veenendaalu 
T: 19.12.2000 
O: p. Pet řík, člen rady m ěsta  
 
Předložil: Ing. Tesařík, primátor 
 
 
50 Hospic 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
záměr pronájmu s následným prodejem parcely č. 721 v KÚ Chomoutov  ve vlastnictví města 
Arcidiecézní charitě Olomouc za účelem výstavby regionálního hospice 
 
3. ukládá  
jednat o podmínkách nájemní a budoucí kupní smlouvy a předložit  návrhy smluv na  příštím 
jednání RMO 
T: 11.7.2000 
O: Ing. Czmero, nám. prim.  
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
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51 Prodej akcií SME, a. s. 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje  
prodej akcií a práv s nimi souvisejícími dle varianty  2 důvodové zprávy 
 
2. pověřuje  
na základě § 52 odst. 4 zákona č. 367/1990 Sb. o obcích Ing. Pavla Horáka, náměstka primátora 
podepsat smlouvu o prodeji akcií Severomoravské energetiky, a. s. 
T: 20.6.2000 
O: Ing. Horák, nám. prim.  
 
3. ukládá  
zajistit do 25.6.2000  právní posouzení předložených návrhů smluv od obou uchazečů 
T: 11.7.2000 
O: Ing. Horák, nám. prim.  
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
 
 
52 Změna č.V ÚPnSÚ Olomouc - lokalita "Pod Vlachovým" 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
předložený záměr na pořízení změny ÚPnSÚ za podmínky předchozího uhrazení nákladů dle § 19 
zák. č. 50/76 Sb. ve znění pozdějších předpisů  dle rozhodnutí RMO ze dne 20.6.2000, bod 40 
usnesení  
 
3. ukládá  
předložit záměr pořízení změny ÚPnSÚ v lokalitě "Pod Vlachovým" na jednání ZMO dle důvodové 
zprávy 
T: nejbližší zasedání ZMO  
O: Ing. Czmero, nám. prim.  
 
4. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit  
pořízení změny ÚPnSÚ v lokalitě "Pod Vlachovým" 
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
53 Žádost o revokaci bodu 18, části 2 usnesení RMO ze dne 6.6.2000 
 nazvaného Územní středisko záchranné služby v Olomouci 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. revokuje  
bod 18, část 2 svého usnesení ze dne 6.6.2000 nazvaný Územní středisko záchranné služby v 
Olomouci 
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
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54 Různé – smlouva o poskytování přepravy příslušníků P ČR 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje  
upravenou Smlouvu o poskytování přepravy příslušníků P ČR v rámci systému IDOS 
 
Předložil: Ing. Látal, nám. prim. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Martin Tesa řík    Ing. Pavel Horák 
primátor m ěsta Olomouce    nám ěstek primátora    


