
 USNESENÍ 
 
 z 42. schůze Rady města Olomouce, konané dne 11.7.2000 
 
 
 
1 Veřejné WC -  Pavelčákova ul. 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. pověřuje  
TSMO, a.s. správou veřejných  WC - Pavelčákova ul. 
 
2. ukládá  
předložit RMO dodatek ke smlouvě dle bodu 1 usnesení 
T:  8.8.2000 
O: Ing. Czmero, nám. prim.  
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
 
 
2 Změny v užívání jeslí - Domov pro ženy a matky s dětmi 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
návrh na personální a finanční zajištění provozu Domova pro ženy a matky s dětmi dle bodu IV. 
důvodové zprávy 
 
3. ukládá  
zajistit financování vybavení Domova pro ženy a matky s dětmi z rozpočtu města do doby přijetí 
dotace MVČR dle důvodové zprávy 
T: 26.9.2000 
O: ved. odb. sociáln ě zdravotní  
 
4. ukládá  
zajistit zúčtování finančních prostředků na vybavení Domova pro ženy a matky s dětmi 
poskytnutých z rozpočtu města se státní účelovou dotací 
T: 21.11.2000 
O: ved. odb. sociáln ě zdravotního a ekonomického  
 
5. ukládá  
dopracovat materiál dle připomínek a diskuse v RMO a projednat v sociální komisi RMO 
T: 12.9.2000 
O: PaedDr. Pilát, nám. prim.  
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
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3 Kontrola usnesení 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
informace o plnění usnesení k termínu 11.7.2000, vč. čtvrtletních a pololetních termínů kontroly 
 
2. prodlužuje  
termíny plnění usnesení dle upravené důvodové zprávy 
 
3. souhlasí  
se změnou odpovědnosti svého usnesení ze dne 14.7.1998, bodu 1, týkající se revize povodňového 
plánu (pololetní termín kontroly) 
 
4. vypouští ze sledování  
tato svá usnesení RMO:  
- bod 13, část 3 ze dne 3.11.1998, týkající se měst. informačního systému - a.s. TSMO a a.s. VFO  
- bod 19, část 4 ze dne 12.1.1999, týkající se postupu  prací na projektu "Minimalizace odpadů" 
(čtvrtletní termín kontroly)  
- bod 24, část 2 ze dne   7.9.1999, týkající se protipovodňových opatření - most Velkomoravská ul., 
zahrádkářská kolonie (pololetní termín kontroly) 
 
5. ukládá  
zapracovat úkol, tj. poskytovat pravidelně důležité informace z činnosti řízeného odboru ve 
vztahu k občanům ke zveřejnění v Radničních listech, do pracovní náplně vedoucích odborů 
T:  8.8.2000 
O: Bc. Ve čeř, tajemník  
 
6. ukládá  
předložit RMO přehled poskytnutých příspěvků do Radničních listů v r. 2000 jednotlivých 
vedoucích odborů 
T:  8.8.2000 
O: ved. odb. kancelá ř primátora  
 
Předložil: Ing. Tesařík, primátor 
 
 
4 Majetkoprávní záležitosti 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje  
1. zveřejnění úplatného pronájmu pozemku parc. č. 879 st. pl. o výměře 166 m2 a pozemku parc. č. 
414/11  zahrada o výměře 206 m2 v k.ú. Hodolany předem určenému zájemci panu Ing. Ladislavu 
Čechovi dle  důvodové zprávy bod I. 1  
 
2. zveřejnění úplatného pronájmu NP Spojenců č. 14 předem určenému zájemci paní PhDr. Anežce 
Šimkové dle důvodové zprávy bod I. 3  
 
3. zveřejnění  NP Hrnčířská č. 38 jako komory k bytu předem určenému zájemci  paní Agnese  
Chapčákové dle důvodové zprávy I. 4  
 
4. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 780/1 ost. pl. o výměře 5, 5 m2 v k.ú. Chomoutov 
manželům Jiřímu a Heleně Majtnarovým dle důvodové zprávy bod II. A) 1  
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 5. bezúplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo průchodu a průjezdu přes pozemek  
parc. č.  129 st. pl. o výměře 244 m2 v k.ú. Nové Sady ve prospěch pana Petra Martynova dle 
důvodové zprávy bod II. A) 3   
 
6. úplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo uložení plynovodu na pozemcích parc. č. 
255/4  zahrada o výměře 568 m2, parc. č. 258/1 orná půda o výměře 512 m2, parc. č. 258/3 orná 
půda o výměře  520 m2, vše v k.ú. Černovír ve prospěch Severomoravské plynárenské a.s.  dle 
důvodové zprávy bod  II. A) 4  
 
7. úplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo uložení kabelových rozvodů NN na 
pozemcích  parc. č. 1221/1 ost. pl. o výměře 7610 m2 v k.ú. Slavonín, parc. č. 804/5 o výměře 3960 
m2 a parc. č.  835/1 o výměře 3093 m2, vše ost. pl. v k.ú. Hodolany, parc. č. 452/17 o výměře 266 
m2, parc. č. 452/18 o  výměře 1245 m2, parc. č. 452/2 o výměře 9668 m2, parc. č. 1116/1 o výměře 
6301 m2, parc. č. 1116/2 o  výměře 294 m2, vše ost. pl. v k.ú. Nová Ulice ve prospěch 
Severomoravské energetiky, a.s. dle důvodové  zprávy bod II. A) 6  
 
8. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 436/3 st. pl. o výměře 19 m2 v k.ú. Olomouc - město 
paní  Anně Kalmanové  s možností okamžitého odstoupení od smlouvy v případě nesplnění  
podmínky ukončení provozní doby ve 20. 00 hod. dle důvodové zprávy bod II. A) 8  
 
9.  úplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo uložení zemního kabelu NN na pozemcích 
parc.  č. (384/82) o výměře 4408 m2 v k.ú. Hodolany a parc. č. 116/47 ost. pl. o výměře 1238 m2 
v k.ú.  Olomouc - město ve prospěch Severomoravské energetiky, a. s. dle důvodové zprávy bod 
II. A) 10  
 
10. úplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo uložení horkovodu na pozemcích parc. č.  
132/3 o výměře 2002, parc. č. 132/14 o výměře 2693 m2, parc. č. 253/3 o výměře 4044 m2, parc. č. 
260/3 o výměře 3825 m2, parc. č. 263/5 o výměře 11216 m2, parc. č. 265/6 o výměře 893 m2, parc. č. 
273/1 o výměře 854 m2, parc. č. 274/2 o výměře 3459 m2, parc. č. 275 o výměře 1126 m2, parc. č. 
278 o výměře 8583 m2, parc. č.  280/2 o výměře 1021 m2, parc. č. 288/4 o výměře 1763 m2, parc. č. 
480/29 o výměře 10175 m2, parc. č. 490/1 o výměře 6859 m2, parc. č. 557/1 o výměře 9110 m2, parc. 
č. 557/5 o výměře 3158 m2, parc. č. 559/3 o výměře 22791 m2, parc. č. 561/4 o výměře 9385 m2, 
parc. č. 590/1 o výměře 8722 m2, parc. č. 590/2 o výměře 3454 m2, parc. č. 590/3 o výměře 8857 m2, 
parc. č. 590/4 o výměře 6952 m2, parc. č. 597/1 o výměře 14381 m2, parc. č. 618/1 o výměře 11487 
m2, parc. č. 1065/2 o výměře 13419 m2, parc. č. 1066 o výměře 5403 m2, parc. č.  1070 o výměře 
5225 m2, vše ost. pl., pozemcích  parc. č. 1020 o výměře 588 m2, parc. č. 1079/2 o výměře 210 m2, 
parc. č. 1147 o výměře 496 m2, parc. č. 1148 o výměře 496 m2, parc. č. 1246 o výměře 504 m2, parc. 
č.  1423 o výměře 690 m2, vše st. pl. v k.ú. Nová Ulice a pozemcích parc. č. 322 o výměře 144 m2, 
parc. č. 326 o výměře 1139 m2, parc. č. 970 o výměře 674 m2, parc. č. 971 o výměře 319 m2, vše st. 
pl., parc. č. 79/108 o výměře 15999 m2, parc. č. 121/2 o výměře 26952 m2, parc. č. 144/2 o výměře 
12438 m2, parc. č. 545/2 o výměře 7071 m2, parc. č. 589 o výměře 3837 m2, parc. č. 592 o výměře 
4237 m2, vše ost. pl. v k.ú. Neředín ve prospěch společnosti Moravskoslezské teplárny a.s. dle 
upravené důvodové zprávy bod II. A) 13     
 
11. úplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo uložení horkovodu na pozemku parc. č. 
451/42 o výměře 2241 m2, vedení přípojky VN na pozemcích parc. č. 451/41 o výměře 3272 m2, 
parc. č. 451/19 o výměře 9454 m2, parc. č. 535 o výměře 15596 m2, úpravy chodníků, křižovatky 
včetně protihlukové stěny na pozemcích parc. č. 451/19 o výměře 9454 m2, parc. č. 451/42 o výměře 
2241 m2, parc. č. 416/6 o výměře 379 m2, parc. č. 535 o výměře 15596 m2, přechodu vodovodního a 
kanalizačního sběrače na pozemcích parc. č. 535 o výměře 15596 m2, parc. č. 451/19 o výměře 9454 
m2, vše ost. pl. v k.ú. Povel a úpravy chodníku na pozemcích parc. č. 735 o výměře 1356 m2, parc. č. 
5/8 o výměře 144305 m2, vše v k.ú. Nové Sady ve prospěch společnosti BILLA REALITY, spol. s r. o.  
dle důvodové zprávy bod II. A) 14  
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12. zveřejnění úplatného pronájmu  s následným odprodejem pozemku parc. č. 735/24 orná půda o 
výměře 339 m2 v k.ú. Hodolany za účelem výstavby RD dle důvodové zprávy bod II. A) 19   
 
13. úplatný pronájem části  pozemku parc. č. 1672/4  orná půda o výměře 170 m2 v k.ú. Holice 
panu  Vladimíru Štěpánkovi dle důvodové zprávy bod II. A) 20  
 
14. úplatný pronájem části pozemku parc. č. (192/21)  a části parc. č. (207/1), vše v k.ú. Hodolany  
firmě  AGRA - Chválkovice spol. s r. o. dle důvodové zprávy bod II. A) 21  
 
15. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 364/9, zahrada, k.ú. Nová Ulice o výměře 122 m2  
panu Jiřímu Lidmanskému dle důvodové zprávy bod II. A) 26  
 
16. bezplatné zřízení věcného břemene na částech pozemků  parc. č. 190/1 ost. pl. a 1273 ost. pl. 
v k.ú.  Droždín obsahující právo zbudování elektrické a  vodovodní přípojky k obytnému  domu č. p. 
262 ve  prospěch vlastníků této nemovitosti dle důvodové zprávy bod II. A) 27  
 
17. uzavření nájemní smlouvy mezi Městem Olomouc a Praha West Investment, k.s. na  stavbu  
"Obchodní areál Globus Olomouc - osvětlení okružní křižovatky" dle důvodové zprávy bod II. A) 28  
 
18. TSmO,a.s. jako správce pronajaté stavby "Obchodní areál Globus Olomouc - osvětlení okružní  
křižovatky" dle důvodové zprávy bod II. A) 28  
 
19. úplatný pronájem části   pozemku parc. č. 5/14 ost. pl. o výměře 7 447 m2 v k.ú. Nové Sady 
firmě  MERA - CZECH a. s. dle důvodové zprávy bod II. A) 30  
   
20. uzavření smlouvy o umístění technologie horkovodní objektové předávací stanice, o smlouvě 
budoucí o  zřízení věcného břemene a o smlouvě budoucí o dodávce a odběru tepla pro vytápění a 
teplé užitkové  vody se společností OLTERM & TD Olomouc, a.s. - dům Foerstrova 12, 14, 16 dle 
důvodové zprávy  bod II. A) 31  
 
21. úplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo uložení el. přípojky na pozemku parc. č.  
1025/24  ost. pl. o výměře 2552 m2 v k.ú. Hodolany   ve prospěch firmy Jacobo Europe  s. r. o. dle 
důvodové  zprávy bod II. A) 32  
 
22. úplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo umístění a provozování přeložky el. 
vedení na  pozemku parc. č. 1974/1 ost. pl. o výměře 2946 m2 v k.ú. Holice ve prospěch 
Severomoravské  energetiky a.s. dle důvodové zprávy bod II. A) 33  
 
23. úplatný pronájem NP Vrchlického č. 3 - garáž 12 m2 paní Kristině Seifertové dle důvodové 
zprávy  bod II. B) 2  
 
24. výběr nájemce NP Neředínská č. 65 obálkovou metodou   na dar městu mezi paní Kristinou  
Seifertovou a panem Lubomírem Kadlecem, když minimální  výše daru se  stanoví ve výši  2000,- 
Kč  dle důvodové zprávy bod II. B) 3   
   
25. úplatný pronájem parkovacích stání v DPS Peškova č. 1  manželům Janě a Zdeňkovi Vlkošovým 
a  panu Milanu  Jedličkovi dle důvodové zprávy bod II. B) 4   
 
26. úplatný pronájem NP I. P. Pavlova č. 69 - 15 m2 panu Vlastimilu Dajčarovi dle důvodové zprávy 
bod  II. B) 5  
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27. úplatný pronájem části šítu objektu ZŠ Slavonín  pro společnost OUTDOOR s. r. o.  dle 
upravené důvodové zprávy bod II. B) 8  
 
28. úplatný pronájem objektu býv. Jednoty Radíkov  společnosti Pramen Olomouc s. r. o.  dle 
důvodové zprávy bod II. B) 9  
 
29. prodloužení nájemní smlouvy na objekt bývalé  uhelny a části pozemku parc. č. 574 st. pl. o 
výměře 100 m2 v k.ú.  Neředín  s panem  Jaroslavem Melzrem - Nábytek Melzer do 30. 9. 2000 dle 
důvodové  zprávy bod II. B) 10   
 
30. výběr nájemce NP Pekařská č. 11 - dříve ateliér - 126 m2 formou obálkové metody na dar 
městu při  minimální výši daru 25. 000,- Kč mezi Mgr. Zdenkou Hudcovou a panem Františkem 
Wiedermannem  dle důvodové zprávy bod II. B) 11  
 
31. úplatný pronájem NP Neředínská č. 65 - garáž - 18 m2 panu Petru Krejčímu při nájemném 
500,-  Kč/m2/rok dle důvodové zprávy bod II. B) 13  
 
32. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 369 st. pl. o výměře 12 m2 v k.ú. Olomouc - město 
panu   Františku Wiedermannovi dle upravené důvodové  zprávy bod II. A) 7  
 
33. úplatný pronájem pozemku parc. č. 275/4 role o  výměře 877 m2 v k.ú. Slavonín panu Michalu 
Semjonovi při nájemném ve výši 6,- Kč/m2/rok dle důvodové zprávy bod III. 2  
 
34. úplatný pronájem pozemků parc. č. 689/17 o výměře 608 m2 a 689/19 o výměře 1381 m2, vše ost. 
pl. ,  vše v k.ú. Nemilany panu Liboru Špulákovi dle důvodové zprávy bod III . 5  
 
35. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku par. č. 1248/10 orná půda o výměře 300 m2 v 
k.ú. Droždín předem určeným zájemcům manželům Jiřímu a JUDr. Vlastě Audiovým, manželům Ing. 
Petru a Evě Opletalovým dle důvodové zprávy bodu I. 5  
 
2. ukládá  
zveřejnit úplatný pronájem s následným odprodejem pozemku parc. č. 1023 ost. pl. o výměře 820   
m2 a parc. č. 849/8 orná půda o výměře 24 m2, vše v k.ú. Řepčín předem určenému zájemci 
firmě MERA - CZECH a.s. dle důvodové zprávy bod I. 2  
T:  8.8.2000 
O: ved. odb. majetkoprávní  
 
3. nevyhovuje žádosti  
1. paní Evy Radkové o úplatný pronájem parkoviště tř. Kosmonautů, parc. č. 624/3 v k.ú. Hodolany a 
o  úplatný pronájem parkoviště u Pošty č. 2 - ul. Jeremenkova, parc. č. 938/1 v k.ú. Hodolany dle 
důvodové zprávy bod I. A) 2   
 
2. pana Michaela Šindlera o úplatný pronájem části pozemku parc. č. 808/3 o výměře 60 m2 v k.ú. 
Hodolany dle důvodové zprávy bod II. A) 5  
 
3. Ing. Jana Bartuška o bezúplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo průchodu a průjezdu 
 přes pozemky parc. č. 101/7 zahrada a parc. č. 65 st. pl. v k.ú. Lazce dle důvodové zprávy bod II. 
A) 9  
 
4. paní Milady Oravové o bezúplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo průchodu a 
průjezdu  přes pozemek parc. č. 586 ost. pl. o výměře 638 m2 v k.ú. Nové Sady dle důvodové 
zprávy bod II. A)  16   
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5. pana Tomáše Sedláčka o úplatný pronájem s následným odprodejem části pozemku parc. č. 784 
ost. pl. o výměře  26 m2 v k.ú. Chomoutov dle důvodové zprávy bod II. A) 18   
 
6. manželů Pavla a Ireny Albrechtových  o zřízení věcného břemene na pozemek parc. č. 21/1 
zahrada  v k.ú. Lazce obsahující právo průchodu a průjezdu  dle důvodové zprávy bod II. A) 23    
 
7.  společnosti PRAMEN Olomouc, s. r. o. o dočasné snížení nájemného v NP Opletalova č. 1 - 
prodejna  potravin dle důvodové zprávy bod II. B) 6   
 
8.  paní Ivany Koďouskové o revokaci části  usnesení rady města ze dne  6. 6. 2000 čís. spis. 
seznamu 4  bod III. B) 2 ve věci výše nájemného za pronájem NP Dolní nám. č. 38 - I. patro - 28, 
47 m2 dle  důvodové zprávy bod II. B) 7  
 
9.  Ing. Radko Květoně o úplatný pronájem pozemku parc. č. 735/24 orná půda o výměře 339 m2 v 
k.ú.  Hodolany dle důvodové zprávy bod II. A) 19  
 
10. pana Antonína Zigmunda a pana Pavla Šrotta o úplatný pronájem části pozemku parc. č. 247/1 
ost. pl. o výměře 12 m2 v k.ú. Nová Ulice dle důvodové zprávy bod II. A) 25)  
 
4. ukládá  
jednat s MUDr. Václavem Fordeyem o výši nájemného za pronájem pozemků v k.ú. Neředín dle 
důvodové zprávy bod II. A) 11   
T: 26.9.2000 
O: Ing. Czmero, nám. prim.  
 
5. ukládá  
jednat s MUDr. Václavem Fordeyem o výši nájemného za pronájem pozemků v k.ú. Chomoutov dle 
důvodové zprávy bod II. A) 12 dle důvodové zprávy bod II. A) 12  
T: 26.9.2000 
O: Ing. Czmero, nám. prim.  
 
6. souhlasí  
1. s odpuštěním nájemného za pronájem části pozemku parc. č. 439/3 ost. pl. o výměře 31 m2 a části 
parc.  č. 453/5 o výměře  13 m2, vše v k.ú. Hejčín panu Josefu Sedláčkovi v době od 1. 4. do 15. 6. 
2000, tj. ve  výši 286,- Kč dle důvodové zprávy bod II. A) 15  
   
2. s podnájmem na část NP I. P. Pavlova č. 69 - 27 m2 pro společnost OLTIS pro, s.r.o. za účelem 
provozování kanceláře dle důvodové zprávy bod II. B) 14  
 
3. s prodloužením provizoria pro společnost BAZO s. r .o. v NP  tř. Svobody č. 21 do 31. 8. 2000 
dle  důvodové zprávy bod II. B) 15  
 
4. s provedením stavebních úprav v NP Horní nám. č.   21 pro Český rozhlas s tím, že stavební 
úpravy  budou provedeny vlastním nákladem nájemce dle důvodové zprávy bod II. B) 16  
 
5. s prodloužením termínu splatnosti kupní ceny do 17. 8. 2000 pro pana Patrika Fojta - odprodej  
objektu s  pozemkem parc. č. 557/3  zast. pl.  o  výměře 74 m2 (Za Zlatou  koulí č. 1) v k.ú. Nová 
Ulice dle důvodové zprávy bod III. 8 
 
7. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit  
1. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 1672/4  orná půda o výměře 
170  m2 v k.ú. Holice s panem Vladimírem Štěpánkem dle důvodové zprávy bod II. A) 20  
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2. uzavření smlouvy o budoucí kupní   smlouvě na část  pozemku parc. č. 5/14 ost. pl. o výměře 7 
447 m2   v k.ú. Nové Sady firmě  MERA - CZECH a. s. dle důvodové zprávy bod II. A) 30  
 
3. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemek parc. č. 275/4 role o výměře 877 m2 v 
k.ú. Slavonín s panem Michalem Semjonem při kupní ceně ve výši  600,- Kč/m2 dle důvodové zprávy 
bod III. 2      
 
4. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o bezúplatném převodu inženýrských sítí a pozemků parc. č. 
167/4 o výměře 380 m2, parc. č. 167/6 o výměře 380 m2, parc. č. 167/6 o výměře 350 m2, parc. č. 
168 o výměře 5296, parc. č. 169/1 o výměře 1259 m2, parc. č. 169/2 o výměře 1505 m2, parc. č. 
170/1 o výměře 1798 m2, parc. č. 170/2 o výměře 1663 m2, parc. č. 171/1 o výměře 4675 m2, parc. č. 
172/2 o výměře 1207,5 m2, parc. č. 173 o výměře 1398,5 m2, parc. č. 174 o výměře 1116 m2, parc. č. 
175/1 o výměře 718 m2, parc. č. 175/2 o výměře 1286 m2, parc.č. 176/1 o výměře 1887 m2, parc. č. 
238/3 o výměře 380 m2, vše v k.ú. Nová Ulice z vlastnictví ČR - Ministerstva obrany do vlastnictví 
Města Olomouce  za podmínek OKR dle důvodové zprávy bod III. 4   
 
5. bezúplatný převod části  pozemku parc. č. 649/4 ost. pl. o výměře 355 m2 v k.ú. Hodolany z 
vlastnictví Úřadu práce Olomouc do majetku Města Olomouce dle důvodové zprávy bod III. 6  
 
6. bezúplatný převod objektu provozní budovy č. p. 2,  Sušilovo nám. č. 1 s příslušenstvím a  s 
pozemkem parc. č. 3/1 st. pl. o výměře 8 124 m2, vše v k.ú. Klášterní Hradisko ČR - MO dle 
důvodové zprávy III. 9 
 
8. bere na v ědomí  
smlouvu o prodeji části podniku uzavřenou mezi  paní Marcelou Kovaříkovou a paní Jiřinou 
Peřinovou dle důvodové zprávy bod II. A) 22  
 
9. ukládá  
vyzvat žadatele k předložení zpracované studie (návrhu řešení)  s celkovým rozpočtem a finančním 
krytím na využití objektu býv. školy Topolany  dle důvodové zprávy bod II. B) 12   
T:  8.8.2000 
O: ved. odb. majetkoprávní  
 
10. ukládá  
vypovědět nájemní smlouvu na část pozemku parc. č. 611 ost. pl. o výměře 25 m2 v k..ú. Svatý 
Kopeček panu Petru Růžičkovi dle důvodové zprávy bod II. A) 17  
T:  8.8.2000 
O: ved. odb. majetkoprávní  
 
11. dává podn ět 
stavebnímu odboru na odstranění stavby na části pozemku parc. č. 611 ost. pl. o výměře 25 m2 v 
k.ú. Svatý Kopeček dle důvodové zprávy bod II. A) 17 
 
12. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
1. žádosti pana Vladimíra Urbana o bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 424/6 ost. pl. o výměře 1282 
m2 v k.ú. Slavonín ve vlastnictví ČR - Okresní úřad Olomouc do vlastnictví Města Olomouce dle 
důvodové zprávy bod III. 1  
 
2. žádosti pana Libora Špuláka o odprodej pozemků parc. č. 689/17 o výměře 608 m2 a 689/19 o 
výměře 1381 m2, vše ost. pl. ,  vše v k.ú. Nemilany dle důvodové zprávy bod III. 5  
 
3. žádosti firmy OBZOR, výrobní družstvo Zlín o odprodej části objektu tř. Svornosti č. 2 dle 
důvodové zprávy bod III. 7  
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4. žádosti Ing. arch. Ivana Blatného o revokaci usnesení ZMO ze dne 16. 3. 2000, čís. spis. 
seznamu 3, bod 1 ve věci nevyhovění žádosti o odprodej pozemku parc. č. 535/27 zahrada o 
výměře 31 m2 v k.ú. Nové Sady dle důvodové zprávy bod IV. 1  
 
13. ukládá  
jednat s předsedou KMČ Radíkov Ing. Zvěřinou o výkupu pozemků parc. č. 747 a 396, vše ost. 
pl. v k.ú. Radíkov dle důvodové zprávy bod III. 3  
T: 26.9.2000 
O: Ing. Czmero, nám. prim.  
 
14. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat  
část usnesení ZMO ze dne 16. 3. 2000, čís. spis. seznamu 3, bod 75 a část usnesení ZMO ze dne 30. 
9. 1999, čís. spis. seznamu 4, bod 6 ve věci výše kupní ceny za odprodej objektu s pozemkem parc. 
č. 175 st. pl. v k.ú. Topolany panu Zdeňku Lakomému a schválit novou kupní cenu ve výši 20 000,- Kč 
za podmínky, že řádná kupní smlouva bude uzavřena na objekt a pozemek pod garáží dle důvodové 
zprávy bod IV. 2  
 
15. revokuje  
1. část usnesení rady města ze dne 25. 4. 2000 čís. spis. seznamu 4 bod III. B) 9 ve věci výpovědi z 
nájmu  společnosti ŽS REAL, a. s. NP -  Horní nám. č . 5 - 143 m2 a výpověď bere zpět dle důvodové 
zprávy  bod IV. 3  
 
2. část usnesení rady města ze dne 14. 12. 1999čís. spis. seznamu 4 bod II. B) 2 ve věci výše 
nájemného v NP  MŠ Dělnická - přízemí - 125, 39 m2 pro paní Hanu Valovou - Klub maminek a dětí 
na sídlišti a schvaluje nájemné ve výši 10,- Kč/m2/rok dle důvodové zprávy bod IV. 4  
 
16. ustavuje  
k bodu II.A) 24 důvodové zprávy 
pracovní skupinu ve složení:  
ing. Czmero, ing. Procházka, M. Petřík, PaedDr. Pilát a MUDr. Andrš 
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
5 Lokality pro stánkový prodej - návrh způsobu výběru subjektů na lokality 
 pro stánkový prodej a prodej grilovaných kuřat. 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
postup  pro přidělování míst pro stánkový prodej a prodej a prodej grilovaných kuřat dle upravené 
důvodové zprávy 
 
3. schvaluje  
upravená pravidla pro výběr jednoho z více zájemců o přidělení pozemku resp. komunikace v 
majetku Města Olomouce pro stánkový prodej a prodej grilovaných kuřat dle upravené důvodové 
zprávy 
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4. ukládá  
postupovat dle schválených pravidel pro výběr jednoho z více zájemců o přidělení pozemku resp. 
komunikace v majetku Města Olomouce pro stánkový prodej a prodej grilovaných kuřat dle 
upravené důvodové zprávy  
T: pololetn ě 
O: ved. odb. stavebního  
 
5. ukládá  
předložit souhrnnou informaci o termínech a obsazení míst pro stánkový prodej a prodej 
grilovaných kuřat dle upravené důvodové zprávy 
T:  8.8.2000 
O: ved. odb. stavebního  
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
6 Alkona Invest a.s. - dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o spolupráci s Alkona Invest, a.s. dle důvodové zprávy  
 
3. ukládá  
uzavřít dodatek č. 1 uvedený v bodu 2. 
T: 29.8.2000 
O: Ing. Tesa řík, primátor  
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
7 Prodej domů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje  
1. uznání faktur dle důvodové zprávy bod 1 str.1  
2. odklad splátek dle důvodové zprávy bod 2 str.1  
3. úhradu společných nákladů dle důvodové zprávy bod 3 str.1,2 a ukládá SDFMO provést úhradu 
nákladů spoluvlastníkům  domů  
4. schvaluje uznání faktury dle důvodové zprávy bod 8 str.3 
 
2. vyhovuje žádosti  
1.vlastníků bytů dle důvodové zprávy bod 4 str.2 
 
3. nevyhovuje  
1.žádosti Evy Žigmundové dle důvodové zprávy bod 7 str.3 
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4. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit  
1.možnost proinvestování  celé druhé poloviny kupní ceny dle důvodové zprávy bod 5 str.2  
2.ponechání domu Na Vozovce 38 v majetku Města Olomouce dle důvodové zprávy bod 9a str.4  
3.ponechání domu Na letné 55,57,59 v majetku Města Olomouce dle důvodové zprávy bod 9b 
str.4 
 
5. souhlasí  
1.s proinvestováním druhé poloviny kupní ceny před podpisem kupní smlouvy  dle důvodové zprávy 
bod 6 str.3 
 
Předložil: Mgr. Ščudlík, člen rady města 
 
 
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 
O: Ing. Horák, nám. prim.  
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
 
 
9 Nekryté požadavky - oslavy  725. výročí městské části Holice 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
zařazení žádosti o příspěvek do seznamu nekrytých požadavků dle důvodové zprávy 
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
 
 
10 Rozpočtové změny - žádost o zařazení do soupisu nekrytých požadavků na 
 rozpočet města 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
upravenou důvodovou zprávu 
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2. souhlasí  
se zařazením požadavku dle upravené důvodové zprávy do soupisu nekrytých požadavků na 
rozpočet města 
 
3. schvaluje  
krytí požadavku dle upravené důvodové zprávy z rezervy k dispozici 
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
 
 
11 Rozpočtové změny - žádost o zařazení do soupisu nekrytých požadavků na 
 rozpočet města 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí  
se zařazením požadavku dle důvodové zprávy do soupisu nekrytých požadavků na rozpočet 
města 
 
3. schvaluje  
krytí požadavku dle důvodové zprávy z rezervy k dispozici 
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
 
 
12 Sociální stipendium pro studenty OLŠ 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
příspěvek ve výši 10 590,- Kč 
 
3. zařazuje  
příspěvek dle bodu 2 usnesení do soupisu nekrytých požadavků 
 
4. schvaluje  
krytí příspěvku z rezervy k dispozici 
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
 
 
13 Dějiny města Olomouce - projekt 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
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2. zařazuje  
příspěvek pro rok 2000 do souboru nekrytých požadavků  
 
3. ukládá  
předložit záměr "Dějiny města Olomouce - projekt" na nejbližší zasedání ZMO 
O: PaedDr. Pilát, nám. prim.  
 
4. schvaluje  
pracovní skupinu pro přípravu Malých dějin města Olomouce 
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
 
 
14 Řešení přednádraží - dopracování varianty A 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá  
postupovat v přípravě realizace I. a II. etapy úprav přednádražního prostoru  
T:  8.8.2000 
O: Ing. Látal a Ing. Czmero, nám. prim.  
 
3. schvaluje  
zařazení finanční částky dle kapitoly 4.1.důvodové zprávy do soupisu nekrytých požadavků 
 
4. schvaluje  
uvolnění finančních částek dle kapitoly 4.1. důvodové zprávy z rezervy k dispozici RMO 
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
15 Rozpočet investic 2000 - nové akce 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. žádá 
o vyjádření k předloženému materiálu do 1.8.2000 
T:  8.8.2000 
O: poslanecké kluby  
 
3. ukládá  
předložit návrh investičního plánu do roku 2003 s obsahem dle diskuse 
T: 12.9.2000 
O: Ing. Látal, nám. prim.  
 
Předložil: Ing. Látal, nám. prim. 
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16 Plnění plánu investic 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá  
dopracovat důvodovou zprávu o připomínky dle diskuse a předložit RMO 
T:  8.8.2000 
O: Ing. Látal, nám. prim.  
 
Předložil: Ing. Látal, nám. prim. 
 
 
17 Přísedící krajského soudu 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. doporu čuje zastupitelstvu  
v souladu se zák. č. 436/91 Sb. ve znění pozdějších předpisů  
zvolit do funkce přísedící krajského soudu  
Mgr. Vladislavu Utíkalovou, bytem Olomouc - Sv. Kopeček, Sadové nám. 35 
 
Předložil: Ing. Tesařík, primátor 
 
 
18 Projekt minimalizace odpadů - postup prací 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Mgr. Kubešová, členka rady města 
 
 
19 Výsledek kontroly provozu hracích automatů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
 
 
20 Vývoj zahraničních kontaktů Města Olomouce 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
Předložil: Ing. Tesařík, primátor 
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21 Pojmenování ulic 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
 
 
22 Pojmenování ulice 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
název ulice dle důvodové zprávy 
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
 
 
23 Fond hospodářského rozvoje 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí  
s obsahem  návrhu Vyhlášky na zřízení fondu hospodářského rozvoje 
 
3. ukládá  
projednat návrh Vyhlášky na právním oddělení Okresního úřadu Olomouc 
T: 12.9.2000 
O: Ing. Horák, nám. prim.  
 
4. ukládá  
předložit do ZMO návrh Vyhlášky o zřízení fondu hospodářského rozvoje ke schválení 
T: nejbližší zasedání ZMO  
O: Ing. Horák, nám. prim.  
 
5. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit  
Vyhlášku o zřízení fondu hospodářského rozvoje 
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
 
 
 
 
 
 



 

  15 

24 Bytová výstavba 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
Smlouvu o sdružení mezi Městem Olomouc a firmou MERA CZECH a.s. Olomouc za účelem výstavby 
56 b.j. v lokalitě Povel 
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
 
 
25 Bytová výstavba 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
upravené stanovy Bytového družstva Jižní - Olomouc a  Bytového družstva Jiráskova - Olomouc 
(vč. složení orgánů) 
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
 
 
26 Zahraniční služební cesta 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
účast členů RMO na zahraniční služební cestě dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Ing. Tesařík, primátor 
 
 
27 Dopis auditora - informace 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá  
informovat RMO o projednání bodu 3 důvodové zprávy ve finanční komisi 
T: 26.9.2000 
O: Ing. Horák, nám. prim.  
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
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28 Souhlas k nakládání s odpady 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. nevyhovuje žádosti  
společnosti Ecoway, s.r.o. o souhlas k podnikání v oblasti nakládání s komunálním odpadem na 
území města Olomouce 
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
 
 
29 Kontrola hospodaření Mateřské školy Jílová 41-43 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá  
zajistit zpracování a podepsání dodatku zřizovacích listin škol s právní subjektivitou dle doporučení 
AK Ritter - Šťastný - viz příloha č. 2 důvodové zprávy, 3. odstavec 
T: 12.9.2000 
O: PaedDr. Pilát, nám. prim.  
 
3. ukládá  
zajistit ve spolupráci se Školským úřadem Olomouc doplnění pracovních řádů škol s právní 
subjektivitou  ve smyslu doporučení AK Ritter - Šťasný - viz příloha č. 2 důvodové zprávy, 2. 
odstavec 
T: 12.9.2000 
O: PaedDr. Pilát, nám. prim.  
 
4. ukládá  
písemně informovat Školský úřad Olomouc o závěrech kontrolního zjištění 
T:  8.8.2000 
O: PaedDr. Pilát, nám. prim.  
 
Předložil: Ing. Tesařík, primátor 
 
 
30 Zpráva o kontrole hospodaření Moravské filharmonie Olomouc 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Ing. Tesařík, primátor 
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31 Veřejné zakázky odborů ÚMO v roce 1999 - uplatnění zákona č. 199/1994 
 Sb. 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Ing. Tesařík, primátor 
 
 
32 Hřbitovy města Olomouce 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. revokuje  
usnesení RMO z 11.1.2000, bod 11, část 4 
 
3. schvaluje  
provozovatele veřejného WC dle předložené důvodové zprávy 
 
4. ruší  
užívací právo k pietním místům dle důvodové zprávy 
 
5. ukládá  
postupovat dle důvodové zprávy 
O: řed. org. H řbitovy m ěsta Olomouce  
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
 
 
33 Dodatkový vklad pozemků do a.s. Výstaviště Flora Olomouc 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí  
s rozdělením pozemků v k. ú. Olomouc - město dle varianty 1 
 
3. ukládá  
zajistit rozdělení pozemků  v k.ú. Olomouc - město dle této varianty a provedení jejich znaleckého 
ocenění 
T: 29.8.2000 
O: Ing. Czmero, nám. prim.  
 
Předložil: Mgr. Ščudlík, člen rady města 
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34 Správa a údržba autobusových zastávek MHD v Olomouci 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. revokuje  
rozhodnutí RMO ze dne 6.2.1996, bod 25, část A1    
T: 31.12.2000 
 
3. stanovila  
správcem autobusových zastávek v rozsahu dle příloh č. A3 a č. A4 k důvodové zprávě dnem 
1.1.2001 akciovou společnost TSMO 
 
Předložil: Ing. Látal, nám. prim. 
 
 
35 Dodatek č. 1 ke Smlouvě k zabezpečení veřejně prospěšných služeb ve 
 městě Olomouci (dále jen Smlouva) na rok 2000 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
upravenou důvodovou zprávu  
 
2. schvaluje  
dodatek č.1 ke Smlouvě 
 
3. ukládá  
projednat dodatek č. 1 ke Smlouvě v představenstvu TSMO, a.s. 
T:  8.8.2000 
O: p. Pet řík, p ředseda p ředstavenstva TSMO a.s.  
 
4. ukládá  
po projednání v představenstvu TSMO, a.s. podepsat dodatek č. 1 ke Smlouvě 
T:  8.8.2000 
O: Ing. Tesa řík, primátor  
 
5. ukládá  
ihned zahrnout schválenou částku dodatku č. 1 ke Smlouvě do souboru nekrytých požadavků 
rozpočtu MO  
T: 8.8.2000 
O: Ing. Horák, nám. prim.  
 
Předložil: p. Petřík, člen rady města 
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36 Poskytnutí nájmu bytů v Domech s pečovatelskou službou - dle čl. XI., bod 
 č. 2 Pravidel pro poskytování nájmů bytů v DPS 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
zařazení paní Vlasty Oberšteinové do evidence žadatelů o nájem bytu v DPS dle bodu 2. důvodové 
zprávy 
 
3. ukládá  
realizovat přijaté usnesení 
T: 26.9.2000 
O: ved. odb. sociáln ě zdravotní  
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
 
 
 
37 Žádost občanského sdružení Sananim Olomouc o poskytnutí finančního 
 příspěvku z rozpočtu města 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí  
se zařazením částky na poskytnutí bezúročné půjčky pro o.s. Sananim k zajištění provozu 
P-centra dle bodu 3. důvodové zprávy do soupisu nekrytých požadavků na rozpočet města 
 
3. ukládá  
předložit ZMO tento materiál k projednání na jeho nejbližším zasedání dne 11.7.2000 
O: PaedDr. Pilát, nám. prim.  
 
4. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit  
poskytnutí bezúročné půjčky o.s. Sananim na zajištění provozu P-centra dle bodu 3. důvodové 
zprávy na jeho nejbližším zasedání 
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
 
 
 
38 Žádost o vybudování léčebny dlouhodobě nemocných 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
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2. ukládá  
písemně informovat žadatelku o stanovisko RMO v intencích důvodové zprávy 
T:  8.8.2000 
O: PaedDr. Pilát, nám. prim.  
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
 
 
39 Strategie rozvoje mikroregionu Olomoucko a města Olomouce 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí  
s úpravou postupu a harmonogramu strategického programu rozvoje dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá  
zajistit vyšší zapojení samosprávy do plánovacího procesu 
T:  8.8.2000 
O: Ing. Horák, nám. prim.  
 
4. ukládá  
informovat RMO a ZMO o dalším postupu prací na Strategickém plánu rozvoje mikroregionu 
Olomoucko a města Olomouce 
O: Ing. Horák, nám. prim.  
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
 
 
40 Odkup tělesa komunikace a souvisejících pozemků - ulice J.V. Pavelky z 
 konkursní podstaty PINGU-Mrazírny a.s. 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí  
se záměrem nabytí tělesa komunikace a souvisejících pozemků do majetku města dle důvodové 
zprávy 
 
3. ukládá  
jednat se správcem konkursní podstaty o odkoupení tělesa komunikace a souvisejících pozemků 
T:  8.8.2000 
O: Ing. Czmero, nám. prim.  
 
4. ukládá  
jednat se zainteresovanými firmami o finanční spoluúčasti 
T:  8.8.2000 
O: Ing. Horák a Ing. Czmero, nám. prim.  
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5. ukládá  
předložit záměr na nabytí tělesa komunikace a souvisejících pozemků  ke schválení   jednání ZMO  
T: nejbližší zasedání ZMO  
O: Ing. Horák a Ing. Czmero, nám. prim.  
 
Předložil: Ing. Horák a Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
 
41 Bytové záležitosti - žádost Charity Olomouc 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu  
 
2. souhlasí  
se zřízením charitní školky Khamoro dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá  
realizovat přijaté opatření 
T: 26.9.2000 
O: řed. org. SDF MO  
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
 
 
42 Fond rozvoje bydlení 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. vyhovuje  
žádosti paní Táni Valentové s prodloužením čerpání půjčky o 3 měsíce 
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
 
 
43 Stanovisko představenstva DPMO, a.s. ke zprávě DR DPMO, a.s. 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Mgr. Ščudlík, člen rady města 
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44 Žádost  Arcidiecézní charity Olomouc 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
žádost  Arcidiecézní charity Olomouc 
 
2. schvaluje  
zproštění poplatku za vyhrazené parkovací místo pro rok 2000 dle předložené důvodové zprávy 
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
 
 
 
45 Souhlas se jmenováním ředitelky Mateřské školy Olomouc, Blahoslavova 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí  
se jmenováním paní Hany Sidorové do funkce ředitelky Mateřské školy Olomouc, Blahoslavova 
 
3. ukládá  
ihned informovat o přijatém usnesení Školský úřad Olomouc 
T:  8.8.2000 
O: ved. odb. školství  
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
 
 
46 Žádost sdružení REGION o nebytové prostory v Křivé ul. č. 2, Olomouc 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. ukládá  
vytipovat a nabídnout sdružení REGION vhodné bezbariérové prostory v dostupné lokalitě města 
T: 12.9.2000 
O: Ing. Czmero, nám. prim.  
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
 
 
47 Projekt "Oživení centra města Olomouce" 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: p. Petřík, člen rady města 
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48 Rozpočtová změna – bezúročná půjčka o.s. Sananim 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje  
rozpočtovou změnu 
 
2. ukládá  
realizovat přijaté usnesení 
T:  8.8.2000 
O: Ing. Horák, nám. prim.  
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
 
 
 
 
 
 
Ing. Martin Tesa řík         Ing. Pavel Horák 
primátor m ěsta Olomouce       nám ěstek primátora  
 
 
 
    


