
 USNESENÍ 
 
 z 43. schůze Rady města Olomouce, konané dne  8. a 10. 8.2000 
 
1 Tržnice 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá  
řešit konkrétní dopravní napojení lokality dle upravené důvodové zprávy 
T: 12.9.2000 
O: Ing. Czmero, nám. prim.  
 
3. ukládá  
předložit varianty řešení dopravního napojení lokalit po projednání v odborných komisích na 
jednání RMO 
T: 10.10.2000 
O: ved. odb. koncepce a rozvoje  
 
4. schvaluje  
zařazení finanční částky dle důvodové zprávy do soupisu nekrytých požadavků 
 
5. schvaluje  
uvolnění finanční částky dle důvodové zprávy z rezervy k dispozici RMO 
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
2 Řešení přednádražního prostoru 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
princip řešení přednádražního prostoru dle varianty  2.2.  původní důvodové zprávy ze dne 
11.7.2000 
 
3. schvaluje  
další postup a harmonogram dalšího postupu dle kapitoly 3.1. doplněné důvodové zprávy 
 
4. ukládá  
postupovat v přípravě realizace I. a II. etapy úprav přednádražního prostoru dle harmonogramu v 
kapitole 3.1. doplněné důvodové zprávy 
T: 12.9.2000 
O: Ing. Látal a Ing. Czmero, nám. prim.  
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5. schvaluje  
zařazení finanční částky na přípravu investiční akce "I. a II. etapa úprav přednádražního 
prostoru" dle kapitoly 3.1.doplněné důvodové zprávy do soupisu nekrytých požadavků 
 
6. ukládá  
připravit harmonogram prezentace úprav přednádražního prostoru dle kapitoly 5. důvodové zprávy 
veřejnosti 
T: 12.9.2000 
O: ved. odb. vn ějších vztah ů a informací  
 
7. ukládá  
organizačně se spolupodílet s ČD na přípravě jednání ministra dopravy v Olomouci 
T: 12.9.2000 
O: ved. odb. koncepce a rozvoje  
 
8. ukládá  
jednat s ČD ve věci získání pozemků a ve věci koordinace přípravy I. a II. etapy s podchodem ČD 
dle kapitoly 5. doplněné důvodové zprávy 
T: 12.9.2000 
O: Ing. Czmero, nám. prim.  
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
3 Kontrola usnesení 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
informace o plnění usnesení k termínu 8.8.2000 
 
2. prodlužuje  
termíny plnění usnesení dle upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Ing. Tesařík, primátor 
 
 
4 Majetkoprávní záležitost + dodatek 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje  
1. úplatný pronájem části komunikace na pozemku parc.č. 116/36 v k.ú. Olomouc - město v ul. 
Riegrova 22, o výměře 9 m2  panu Martinu Matějovi dle důvodové zprávy bod I. 1  
 
2. úplatný pronájem části komunikace na pozemku parc.č. 575/5 ost.pl v k.ú. Nové Sady o  
výměře 10 m2  paní Martě Fochrové dle důvodové zprávy bod I. 3  
 
3. zveřejnění úplatného pronájmu parkovacích stání v domě DPS - Peškova č. 1 předem určeným 
zájemcům panu  JUDr. Heclovi a panu Michalu Vernerovi dle důvodové zprávy bod II. 1  
 
4. zveřejnění úplatného pronájmu části střechy a místnosti o výměře 6 m2 v domě Foerstrova 1 
předem  určenému zájemci RADIO APOLLO, EN-DAXI s.r.o. dle důvodové zprávy bod II. 2  
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5. zveřejnění úplatného pronájmu NP - hangárů W1 a W2  č. 31 a 32 předem určeným zájemcům 
společnosti AEROTRADE, s. r. o.  Praha, Ivanu Zvolskému,  Velký Týnec, Pavlu Kučerovi , Olomouc,  
Pavlu Jiříčkovi, Prostějov, Ing. Petru Kejdušovi, Olomouc  Miloslavu Látalovi, Olomouc,Zdenku  
Pazderovi, Olomouc, Eriku Skříšovskému, Brno a společnosti Partner Group, a. s. Prostějov dle 
důvodové zprávy bod II. 3  
 
6. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 432/13 ost. pl. o výměře 3 m2 v k.ú. Hejčín společnosti 
VESNA  Liberec s. r. o. dle důvodové zprávy bod III. A) 1  
 
7. úplatný pronájem  části pozemku parc. č. 372 o výměře 35 m2 v k.ú.  Holice manželům Janu a 
Ivetě  Dolejšovým dle důvodové zprávy bod III. A) 3  
 
8. úplatný pronájem části pozemku parc. č 369/3  zahrada o výměře 350 m2    v k.ú.  Holice 
manželům  Jiřímu a Heleně Vodákovým za podmínek OKR dle důvodové zprávy bod III. A) 4  
 
9. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 875/1 ost. pl. o výměře 20 m2 v k.ú. Nová Ulice 
společnosti  NEMO COMPANY s. r. o. dle důvodové zprávy bod III. A) 5  
 
10. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 134/3 ost. pl. o výměře 7 m2  v k.ú. Olomouc - město 
panu  Martinu Kramplovi dle důvodové zprávy bod III. A) 6  
 
11. úplatný pronájem  pozemku parc. č. 1228/12 st. pl. o výměře 18 m2  v k.ú. Nová Ulice 
manželům  Ing. Milanu a Vlastě Novákovým dle důvodové zprávy bod III. A) 7  
 
12. úplatný pronájem  pozemku části pozemku parc. č. 70/1 zahrada o výměře 125 m2 v k.ú. Lazce 
panu Jiřímu Schneiderovi dle důvodové zprávy bod III. A) 8  
 
13. úplatný pronájem pozemku parc. č. (1058) o výměře 23714 m2 v k. ú. Slavonín  ZD Slavonín 
dle důvodové zprávy bod III. A) 9  
 
14. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 22/2 ost. pl. o výměře 4 259    m2 v k.ú. Klášterní 
Hradisko společnosti REFAS OLOMOUC s. r. o.  dle důvodové zprávy bod III. A) 10  
 
15. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 589/1 ost. pl. o výměře 56 m2 v k.ú. Nové Sady panu 
Janu Škrdlíkovi dle důvodové zprávy bod III. A) 11  
 
16. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 451/34 ost. pl. o výměře 21  m2 v k.ú. Povel panu 
Pavlu  Urbáškovi dle důvodové zprávy bod III. A) 13  
 
17. úplatný pronájem  části pozemku parc. č. 290/27 ost. pl. o výměře 60    m2 v k.ú. Nová Ulice 
Inženýrským a dopravním stavbám Olomouc s. r. o. dle důvodové zprávy bod III. A) 14  
  
18. uzavření nájemní smlouvy na umístění  svítidel na budově OD Prior  v Olomouci s Priorem IK, 
a.s. dle důvodové zprávy bod III. A) 15  
 
19. prominutí nájemného ve výši 4 462, 50 Kč panu Rostislavu Sudolskému za pronájem části  
pozemku parc. č.  158/4 ost. pl. o výměře 30 m2 v k.ú. Olomouc - město dle důvodové zprávy bod 
III. A) 17  
 
20. bezúplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo průchodu  a průjezdu přes pozemek 
parc. č.  263/22 ost. pl. o výměře 848 m2 v k.ú. Hodolany ve prospěch Města Olomouce dle 
důvodové zprávy  bod III. A) 18  
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21. schvaluje úplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo uložení plynovodní přípojky na  
pozemcích parc. č. 1465/1, 1465/4, 1465/6, 1465/7, 670/1 vše ost. pl. v k.ú. Chválkovice ve 
prospěch  společnosti Schiedel s. r. o. dle důvodové zprávy bod III. A) 19  
 
22. změnu subjektu oprávněného z 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 na firmu  VZ Stav, spol. s. r. o. dle důvodové zprávy bod III. A) 20 za podmínky,že 
příčné překopy budou  řešeny pouze protlakem   
 
23. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 116/17 ost. pl. o výměře 1 m2 v k.ú. Olomouc - město  
společnosti Staving Olomouc s. r. o. dle důvodové zprávy bod III. A) 21  
 
24. uzavření smlouvy o výpůjčce na pozemky parc. č. 919/1 o výměře 2441 m2, parc. č. 954 o 
výměře 475  m2, parc. č. 955 o výměře 655 m2, parc. č. 957 o výměře 1028 m2, parc. č. 958 o 
výměře 685 m2, vše louka v k.ú. Černovír se sdružením SAGITTARIA dle důvodové zprávy bod III. 
A) 23    
 
25. změnu článku č. 1 smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující právo 
uložení  kabelové přípojky NN na pozemky parc. č. 491 st. pl. o výměře 190 m2, parc.č. 116/10 
ost.pl. o výměře  781 m2 a  parc.č. 116/24 ost.pl. o výměře 2580 m2, vše v k.ú.  Olomouc - město 
SME, a. s. dle důvodové  zprávy bod III. A) 24  
 
26. úplatný pronájem pozemku parc. č. 31/46 ost. pl. o výměře 243 m2 v k.ú. Klášterní Hradisko ve 
vlastnictví ČR - Okresní úřad Olomouc dle důvodové zprávy bod III. A) 25  
 
27. úplatný pronájem   pozemku parc. č. 87/24 ost. pl. o výměře  117 m2, parc. č. 1380 zast. 
pl. o  výměře  102 m2 a části pozemku parc. č. 87/26 ost. pl. o výměře 9 461 m2 v k.ú.  
Olomouc -  město WILD WEST RANCH RESTAURANT - Kamilu Buchtovi při respektování podmínek 
OKR dle důvodové zprávy bod III. A) 26    
 
28. úplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo   průchodu a průjezdu přes pozemek parc. 
č.  80/1 ost.pl. o výměře  5916 m2 v k.ú. Klášterní Hradisko pro firmu FARMAK, a.s. Olomouc dle  
důvodové zprávy bod III. A) 27   
 
29. úplatný pronájem   NP kpt. Nálepky 11 - 139 m2 paní Iloně Vysloužilové dle důvodové zprávy bod 
III.  B) 1  
 
30. úplatný pronájem   NP tř. Svobody 21 -dvorní trakt - 100 m2 SOU polygrafickému dle důvodové 
zprávy bod III. B) 2  
 
31. úplatný pronájem   NP U letiště č. 2 - 33 m2 panu Mgr. Davidu Jedličkovi dle důvodové zprávy 
bod  III. B) 3  
 
32. výběr nájemce NP Tomkova č. 41 - 58, 30 m2 obálkovou metodou na výši nájemného mezi 
panem  Jiřím Maxou a panem Václavem Kopou při minimální výši nájemného 700,- Kč/m2/rok dle 
důvodové zprávy bod III. B) 4  
 
33. výběr nájemce NP I. P. Pavlova č. 69 - 12 m2 obálkovou metodou na výši nájemného mezi 
paní Janou Zemkovou a panem Tomášem Fryblíkem při minimální výši nájemného 500,- Kč/m2/rok 
dle důvodové  zprávy bod III. B) 5   
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34. úplatný pronájem   NP Školní č. 6 - 262, 46 m2  České straně sociálně demokratické dle 
důvodové  zprávy bod III. B) 6  
 
35. odpuštění nájemného ve výši 8 226,- Kč pro Sdružení zdravotně postižených v ČR - NP 8. 
května č. 5 -  61 m2 dle důvodové zprávy bod III. B) 9  
 
36. uzavření smlouvy o výpůjčce na NP tř. Svobody č. 43  s TSMO, a. s. do doby vkladu nemovitosti 
do a.s. dle důvodové zprávy bod III. B) 10  
 
37. úplatný pronájem   NP Jungmanova č. 18 - 21 m2 Ing. Budinskému za podmínky rekolaudace 
společného prostoru domu na nebytový prostor,  zprovoznění místnosti na vlastní náklady nájemce 
a  zajištění samostatného  měření elektrické energie, vody, plynu dle důvodové zprávy bod III. B) 11  
 
38. zveřejnění úplatného pronájmu NP Vojanova č. 26 -  dvou suterénních místností o výměře 23 
m2 a 12 m2 za účelem provozování kanceláře a skladu materiálu předem určenému zájemci MUDr. 
Doubravskému dle důvodové zprávy bod III. B) 13  
 
39. úplatný pronájem   NP Přichystalova č. 70 - 26,44 m2 Charitě Olomouc dle důvodové zprávy bod 
III. B) 14  
 
40. úplatný pronájem   části pozemku parc.č. 570, st.pl. v k.ú. Olomouc - město o výměře 65 m2  
-dvorní trakt Žerotínovo nám. 3 společnosti BAKY NOVA s.r.o. dle důvodové zprávy bod III. B) 15  
 
41. úplatný pronájem části střechy domu Kaštanova č. 16 společnosti EuroTel Praha, spol. s r.o. 
dle  důvodové zprávy bod III. B) 16  
 
42. úplatný pronájem části střechy a půdních prostor domu Na Šibeníku č. 4  společnosti 
RadioMobil a.s.  dle důvodové zprávy bod III. B) 17  
 
43. úplatný pronájem části  půdních prostor domu nám. Republiky č. 1  společnosti RadioMobil a.s. 
dle důvodové zprávy bod III. B) 18  
 
44. prodloužení provizoria o 2 měsíce tj. do 31. 8. 2000 v NP Opletalova č. 1 s paní Pavlou 
Dostálovou dle důvodové zprávy bod III. B) 22  
 
45. prodloužení nájemní smlouvy na dobu určitou 10 let v NP Skupova č. 6 dle důvodové zprávy  
bod III. B) 24  
 
46. úplatný pronájem NP Foerstrova č. 17 - 15 m2  společnosti České radiokomunikace a.s. dle  
důvodové  zprávy bod III. B) 25  
 
47. prodloužení termínu k předložení pravomocného rozhodnutí z 1. 5.2000 na 30. 11. 2000 -  
pronájem  pozemků parc. č. 777 st. pl. o výměře 204 m2 a parc. č. 115/5 zahrada o výměře  1760 
m2 v k.ú. Nová  Ulice pro ŽS Brno a. s. dle důvodové zprávy bod IV. 4  
 
48. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 293 orná  půda o výměře 860 m2   v k.ú. Slavonín  
manželům  Petru  a Janě Slavíčkovým dle důvodové zprávy bod IV. 11  
 
49. zveřejnění úplatného pronájmu pozemku parc. č. 319/5 ost. pl. o výměře 20700 m2 v k.ú.  
Holice  předem určenému zájemci společnosti M.L.S. Holice s. r. o.  dle důvodové zprávy bod  IV. 
15 b)  
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50. uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě mezi Městem Olomouc a MERA CZECH, a.s. na 
infrastrukturní stavby tj.vodovodní větve V1, kanalizace K1, komunikace - kolmá parkovací stání, 
chodníku, pojízdného chodníku, veřejného osvětlení dle důvodové zprávy bod V. 4  
 
51. budoucího nájemce a provozovatele, resp. správce nabytého majetku STŘEDOMORAVSKOU  
VODÁRENSKOU, a.s. a Vodohospodářskou společnost Olomouc, a.s. u vodohospodářských staveb a 
Technické služby města Olomouce, a.s. u komunikací a chodníků dle důvodové zprávy bod V. 4  
 
52. uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na infrastrukturní stavby mezi Městem Olomouc 
a  budoucími majiteli 8 RD dle důvodové zprávy bod V. 5  
 
53.  jako budoucího nájemce a provozovatele, resp. správce nabytého majetku - 
infrastrukturálních staveb STŘEDOMORAVSKOU VODÁRENSKOU, a.s. a Vodohospodářskou 
společnost Olomouc, a.s. dle důvodové zprávy bod V. 5  
 
54. 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. - domy Foerstrova 1, Foerstrova 15, 
Foerstrova 17, Na vozovce 46, 48, 50 dle důvodové zprávy bod V. 6  
 
55. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 364/9, zahrada, k.ú. Nová Ulice o výměře 23 m2 Ing. 
Michalovi a Jindře Horákovým dle důvodové zprávy bod. III. A) 28  
 
56. úplatný pronájem ideální 1/6 části pozemku parc. č. 207/14 orná půda o výměře 160 m2 v 
k.ú. Hodolany paní MUDr. Zdence Mařasové dle důvodové zprávy bod IV. 5  
 
57. úplatný pronájem objektu na pozemku parc. č. 1382 v k.ú. Olomouc - město JUNÁKU 9. 
Středisku Jana Boska Olomouc za podmínky provedení základní údržby do 31.12.2001 dle dodatku 
důvodové zprávy bodu III .B) 26 
 
2. nevyhovuje žádosti  
1. Regionální agentury pro rozvoj střední Moravy o pronájem části komunikace na pozemku parc.č. 
116/31 ost.pl. o výměře 30 m2 v k.ú. Olomouc-město pro 3 vozidla dle důvodové zprávy bod I. 2  
 
2. Karla Marka o úplatný pronájem pozemku parc. č. 1577 orná půda o výměře 1605 m2 v k.ú. 
Chválkovice dle důvodové zprávy bod III. A) 2a  
 
3. Karla Marka o úplatný pronájem pozemku parc. č. 513 ost. pl. o výměře 1076 m2 v k. ú. Hejčín 
dle důvodové zprávy bod III. A) 2b  
 
4. společnosti PODKOVA AVB s. r. o. a Charity Olomouc o úplatný pronájem   pozemku parc. č. 
87/24 ost. pl. o výměře  117 m2, parc. č. 1380 zast. pl. o výměře 102 m2 a části pozemku parc. č. 
87/26 ost. pl. o výměře 9 461 m2 v k.ú.  Olomouc-    město dle důvodové zprávy bod III. A) 26  
 
5. paní Věry Hnilicové o úplatný pronájem   NP kpt. Nálepky 11 - 139 m2 dle důvodové zprávy bod 
III. B) 1  
 
6. Evy Rokošové, Ing. Radomíra Kodymy, Mgr. Pavla Telce, Jiřího Theibera,Mgr. Katrin Kotulákové, 
Petra Zlámala, Jitky Krejčí o pronájem parkovacích stání v DPS Peškova č. 1 dle důvodové zprávy 
bod III. B) 12  
 
 



  7 

7. paní Jany Křepelkové o revokaci usnesení RMO ze dne 9. 5. 2000, čís. spis. seznamu 4, bod V. 2) 
a usnesení RMO ze dne 14. 3. 2000, čís. spis. seznamu 4, bod II. A) 27) ve věci nevyhovění žádosti 
o bezúplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo povolení průchodu a průjezdu přes 
pozemek parc. č. 954/1 ost. pl. v k. ú. Hodolany dle důvodové zprávy bod V. 2  
 
8.  pana Jana Drápala o revokaci části usnesení RMO ze dne 11. 4. 2000, čís. spis. seznamu 4, 
bod II. A) 15) ve věci výše nájemného za úplatný pronájem pozemků parc. č. 666/5 o výměře 3646 
m2 orná půda v k.ú. Holice dle důvodové zprávy V. 3  
 
9. o revokaci části usnesení RMO ze dne 22. 2. 2000, čís. spis. seznamu 4, bod II. A) 19) ve věci 
výše nájemného za pronájem částí pozemků parc. č. 631 ost. komunikace a  parc. č. 220/1 ost. 
pl. o výměře 71 m2 v k.ú. Nová Ulice firmě TRADESYSTEM  a.s. a schvaluje snížení rozsahu 
pronajaté plochy o 10 m2 dle důvodové zprávy bod V. 7 
 
3. ukládá  
připravit návrh kompetencí vyjadřování za vlastníka ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb. - § 25 odst. 4 
písm. c) dle  důvodové zprávy bod I. 4 
T: 12.9.2000 
O: Ing. Látal a Ing. Czmero, nám. prim.  
 
4. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
1. žádosti manželů Jana a Ivety Dolejšových o  odprodej části pozemku parc. č. 372 o výměře 35 m2 
v k.ú.  Holice dle důvodové zprávy bod III. A) 3  
 
2. žádosti pana Jiřího Schneidera o odprodej části pozemku parc. č. 70/1 zahrada o výměře 125 m2 
v k.ú. Lazce dle důvodové zprávy bod III. A) 8   
 
3. žádosti PhDr. Edity Bosákové, sdružení REGION, pana Miroslava Kudelána, občanského sdružení 
Pinocchio, pana Jiřího Maxy, pana Dana Koliby a Ing. arch. Jany Vorlové o odprodej NP tř. Svobody 
č. 43 (Křivá č. 12) - 104, 60 m2 dle důvodové zprávy bod III. B) 10  
 
4. žádosti firmy DAVID - ARMATURY s. r. o. o odprodej pozemku parc. č. 546/1 ost. pl. o výměře 
535 m2 v k.ú. Neředín dle důvodové zprávy bod IV. 13 
 
5. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit  
1. odprodej části pozemku parc. č 369/3 zahrada o výměře 350 m2 v k.ú.  Holice  manželům Jiřímu a  
Heleně Vodákovým dle důvodové zprávy bod III. A) 4  
 
2. záměr vkladu  NP tř. Svobody č. 43   (Křivá č. 12) - 104, 60 m2 do a.s. Technické služby města 
Olomouce dle důvodové zprávy bod III. B) 10  
 
3. bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 678/2 o výměře 1919 m2 a parc. č. 678/3 o výměře 667 m2, 
vše orná  půda v k.ú. Holice z vlastnictví Pozemkového fondu ČR do vlastnictví Města Olomouce 
dle důvodové zprávy bod IV. 1    
                      
4. bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 420/110 o výměře 469 m2 a parc. č. 420/112 o výměře  314 
m2, vše orná půda v k.ú. Neředín z vlastnictví Pozemkového fondu ČR do vlastnictví Města 
Olomouce dle důvodové zprávy bod IV. 2  
 
5. bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 314/1 o výměře 432 m2, parc. č. 315/2 o výměře 115 m2 , 
parc. č. 315/3 o výměře 109 m2, parc. č. 315/4 o výměře 100 m2, vše zahrada a parc. č.  318/12 
orná půda o  výměře 132 m2, vše v k.ú. Povel z vlastnictví Pozemkového fondu ČR  do vlastnictví 
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Města Olomouce  dle důvodové zprávy IV. 3   
 
6.  změnu subjektu na straně nájemce a budoucího kupujícího na pozemky parc. č. 777 st. pl. o 
výměře  204 m2 a parc. č. 115/5 zahrada o výměře 1760 m2 v k.ú. Nová Ulice z firmy ŽS REAL 
a.s. na ŽS  BRNO a. s. dle důvodové zprávy bod IV. 4  
 
7. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na  ideál. 1/6 části pozemku parc. č. 207/14   
orná půda o  výměře 160 m2 v k.ú. Hodolany paní MUDr. Zdence Mařasové dle důvodové zprávy 
bod IV. 5  
 
8. odprodej pozemku parc. č. 1289 st. pl. o výměře 22 m2 v k.ú. Nová Ulice  manželům Jaroslavu 
a Věře  Hájkovým za   kupní cenu ve výši 19 714,- Kč dle důvodové zprávy bod IV. 7  
 
9. odprodej části pozemku parc. č. 778 ost. pl. o výměře 23 m2 v k.ú. Chomoutov panu Ladislavu 
Buchtovi za kupní cenu ve výši 12 795,- Kč dle důvodové zprávy bod IV. 8   
 
10. výkup pozemku parc. č. 588 st. pl. o výměře 415 m2 ve vlastnictví paní Denisy Hryzdilové, 
pozemku  parc. č. 589 st. pl. o výměře 247 m2 ve vlastnictví paní Ivety Šanové, části pozemku parc. č. 
587 ost. pl. o výměře 4 m2 ve vlastnictví pana Radomila Juříka, vše v k.ú. Chomoutov do vlastnictví 
Města  Olomouce za kupní cenu ve výši 380,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod IV. 9  
 
11. odprodej části pozemku parc. č. 2/97 ost. pl. o výměře 46  m2 v k.ú. Neředín manželům Mgr. 
Monice a  Ing. Jaroslavu Tesařovým za kupní cenu ve výši 22 877,- Kč a části pozemku parc. č.  
2/94 díl "a" ost. pl. o výměře 24 m2 v k.ú. Neředín panu Michalu Jurečkovi za kupní cenu ve výši 
12 316,- Kč dle důvodové zprávy bod IV. 10  
 
12. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 293 orná  půda o výměře 
860 m2  v k.ú.  Slavonín s manžely  Petrem a Janou Slavíčkovými za kupní cenu ve výši 480,- 
Kč/m2 dle důvodové zprávy bod IV. 11   
  
13. odprodej části pozemku parc. č. 500 st. pl. o   výměře 40 m2 v k.ú. Olomouc - město  
manželům Ing. Radmile a Ing. Jiřímu Fingerovým za kupní cenu ve výši  119 030,- Kč dle 
důvodové zprávy bod IV. 12  
 
14. směnu pozemků parc.č. 23/1 st.pl. o výměře 153 m2 a parc.č. 4 zahrada o výměře 89 m2,  vše 
v k.ú.  Černovír ve vlastnictví Marie Reichové za část pozemku parc.č. 28 orná půda o  výměře 
845 m2 v k.ú.  Pavlovičky ve vlastnictví Města Olomouce bez finančního doplatku dle důvodové 
zprávy bod IV. 14  
 
15. odprodej pozemků parc.č. 319/6 o  výměře 15500 m2, parc.č. 319/5 ost.pl. o výměře 20700  m2 a 
parc.č.  319/1 ost.pl. o výměře 15000 m2, vše v k.ú. Holice M.L.S. Holice, spol. s r.o. za  kupní 
cenu ve výši 50,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod IV. 15 a) 
 
6. ukládá  
ukončit nájemní smlouvu s panem Malým na pozemek parc. č.   126 ost. pl. o výměře 1 026 m2  v 
k.ú.  Lazce dohodou a schvaluje prominutí  nájemného ve výši 2 949,- Kč dle důvodové  zprávy bod 
III. A) 16  
T: 26.9.2000 
O: ved. odb. majetkoprávní  
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7. ukládá  
posoudit nutnost  opravy zahradního plotu u domu Rooseveltova č. 9 - pozemek parc. č. 647 
zahrada o výměře  282 m2 v k.ú. Nové Sady a navrhnout způsob řešení dle důvodové zprávy bod 
III. A) 22 
T: 26.9.2000 
O: ved. odb. investic  
 
8. souhlasí  
1. s odpočtem vložených nákladů do NP Žilinská č. 26 ve výši 13 219,- Kč pro společnost SPEA  s. r. 
o. dle  důvodové zprávy bod III. B) 7a  
 
2. s nezbytnou opravou střechy objektu Žilinská č. 26  pro společnost SPEA s. r. o. při  
předpokládaných nákladech 10 000,- Kč dle důvodové zprávy bod III. B) 7b   
 
3. s podnájmem v NP Dolní nám. č. 7 - 134, 34 m2 pro pana Viktora Nesvadbu a pana Martina 
Směšného na dobu 1 roku dle důvodové zprávy bod III. B) 8  
 
4. se změnou využití místnosti v přízemí domu Vojanova č. 26 o výměře 18 m2 z laboratoře na 
zubní ordinaci MUDr. Doubravskému dle důvodové zprávy bod III. B) 13  
 
5. s provedením stavebních úprav - NP Březinova č. 7  vlastním nákladem nájemce ve výši 
91.235,75 Kč dle důvodové zprávy bod III. B) 23 
 
9. ukládá  
vyhledat odpovídající prostory pro MUDr. Doubravského pro jeho aktivity dle důvodové zprávy bod 
III. B) 13  
T: 21.11.2000 
O: ved. odb. majetkoprávní  
 
10. bere na v ědomí  
1. výsledek  výběru nájemce - NP Neředínská č. 65 dle důvodové zprávy bod III. B) 19  
2. výsledek  výběru nájemce - NP Pekařská 11 dle důvodové zprávy bod III. B) 20  
3. smlouvu o prodeji části podniku na NP I.P. Pavlova č.  69 - fit centrum a  videopůjčovna o 
výměře 172  m2 dle důvodové zprávy bod III. B) 21 
 
11. ukládá  
zveřejnit  úplatný pronájem části  pozemku  parc. č. 57/10 zahrada o  výměře 270 m2 v k.ú. 
Klášterní  Hradisko obecně dle důvodové zprávy bod V. 1 
T: 12.9.2000 
O: ved. odb. majetkoprávní  
 
12. ukládá  
vytypovat možná parkovací stání v ulici Masarykova a Na Bystřičce pro účely kolaudace nebytových 
prostor dle žádosti pí J. Křepelkové dle důvodové zprávy bod V. 2 
T: 12.9.2000 
O: ved. odb. koncepce a rozvoje a dopravy  
 
13. revokuje  
část usnesení RMO ze dne 23.5.2000, čís. spis. seznamu 4, bod III. A) 2 ve věci doby nájmu a výše 
nájemného u pronájmu části pozemku parc. č. 1331/1 les o výměře 672 m2 v k.ú. Droždín ve 
vlastnictví ČR - Lesy České republiky, s.p. a schvaluje pronájem předmětného pozemku na dobu 
15 let za nájemné ve výši 24,-Kč/m2/rok dle důvodové zprávy bod V. 8 
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Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
5 Závazky z kupní smlouvy uzavřené mezi Pozemními stavbami Olomouc, 
 a.s. a Městem Olomouc 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. ukládá  
posoudit možnost plnění závazku dle důvodové zprávy a předložit návrh RMO 
T: 26.9.2000 
O: Ing. Czmero, nám. prim.  
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
6 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 
O: Ing. Horák, nám. prim.  
 
4. ukládá  
předložit RMO návrh systému projednávání žádostí o zařazení do soupisu nekrytých požadavků 
T: 12.9.2000 
O: Ing. Horák, nám. prim.  
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
 
 
7 Rozpočtové změny - žádost o zařazení do soupisu nekrytých požadavků - 
 příspěvek pro Sdružení hasičů okresu Olomouc 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí  
se zařazením požadavku dle důvodové zprávy do soupisu nekrytých požadavků 
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3. schvaluje  
pokrytí požadavku dle bodu 2 usnesení z rezervy 
 
4. ukládá  
realizovat přijaté usnesení 
T: 12.9.2000 
O: ved. odb. ochrany  
 
Předložil: Ing. Tesařík, primátor 
 
 
8 Žádost o zařazení do soupisu nekrytých požadavků - odbor kontroly 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
žádost odboru kontroly o zařazení do soupisu nekrytých požadavků dle důvodové zprávy 
 
2. souhlasí  
se zařazením požadavku odboru kontroly do soupisu nekrytých požadavků dle důvodové zprávy 
 
3. schvaluje  
krytí požadavku odboru kontroly z rezervy ÚMO  
 
Předložil: Bc. Večeř, tajemník 
 
 
9 Nebytové prostory Olomouc, Tererovo nám. 3 - provozní výdaje na období 
 1.9.-31.12.2000 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
zařazení žádosti do seznamu nekrytých požadavků 
 
3. ukládá  
předložit kalkulaci nákladových položek pro rok 2000 
T: 12.9.2000 
O: ved. odb. školství  
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
 
 
10 Nekryté požadavky - veslařský klub Olomouc 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
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2. schvaluje  
zařazení žádosti do seznamu nekrytých požadavků 
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
 
 
11 Nekryté požadavky - výměna oken na Plaveckém stadionu Olomouc 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
zařazení žádosti do seznamu nekrytých požadavků 
 
3. schvaluje  
finanční krytí požadované částky 
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
 
 
12 Silvestr 2000 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. zařazuje  
částku dle důvodové zprávy do soupisu nekrytých požadavků na rok 2000 
 
3. ukládá  
vypsat výběrové řízení na organizátora oslav Silvestra 2000 
T: 12.9.2000 
O: PaedDr. Pilát, nám. prim.  
 
4. ustavuje  
pracovní skupinu dle důvodové zprávy 
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. a p. Petřík, člen rady města 
 
 
13 Vánoce 2000 - ZOO 
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. a p. Petřík, člen rady města 
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14 Rozpočtové změny - žádost o zařazení do soupisu nekrytých požadavků 
 rekonstrukce kanalizace veřejného WC v Riegrově ulici 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí  
se zařazením částky ve výši 110.000,-- Kč do soupisu nekrytých požadavků rozpočtu Města 
Olomouce na rok 2000. 
 
Předložil: Bc. Večeř, tajemník 
 
 
15 Žádost o zařazení do soupisu nekrytých požadavků - opravy a údržba 
 interiéru radnice 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí  
se zařazením částky ve výši 150.000,-- Kč do soupisu nekrytých požadavků rozpočtu Města 
Olomouce na rok 2000 
 
Předložil: Bc. Večeř, tajemník 
 
 
16 Žádost o zařazení do soupisu nekrytých požadavků - technické vybavení 
 letiště 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí  
se zařazením částky ve výši 245 000,- Kč do soupisu nekrytých požadavků rozpočtu města 
 
3. schvaluje  
krytí požadavku dle bodu 2 usnesení z rezervy 
 
4. ukládá  
předložit návrh organizačního začlenění městského letiště 
T: 26.9.2000 
O: Bc. Ve čeř, tajemník  
 
Předložil: Bc. Večeř, tajemník 
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17 Rozpočtové změny - žádost o zařazení do soupisu nekrytých požadavků na 
 rozpočet města (Sdružení zdravotně postižených v ČR) 
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. 
 
 
18 Urbanistická koncepce Centrum - Jih 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
19 Pražská východ 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
záměr vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení na část kanalizačního sběrače B 
X VIII v ul. Horní Hejčínská, Balbínova a Ovesná 
 
3. ukládá  
zajistit výběrové řízení na projektanta pro zpracování dokumentace uvedené v bodě 2  za 
podmínek uvedených v důvodové zprávě 
T: 24.10.2000 
O: ved. odb. investic  
 
4. ukládá  
nárokovat do rozpočtu města na r. 2001 finanční prostředky na zajištění projektové dokumentace 
dle bodu 2 ve výši dle výsledku výběrového řízení  
O: ved. odb. investic  
 
5. ukládá  
zajistit územní rozhodnutí na kanalizační sběrač B XVI a B XVIII  ( po konec ul. Ovesná ) 
T: 21.11.2000 
O: ved. odb. investic  
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6. ukládá  
odboru koncepce a rozvoje - oddělení hospodářského rozvoje ve spolupráci s odborem investic 
požádat o dotaci na realizaci kanalizace 
T: 19.12.2000 
O: Ing. Horák, nám. prim.  
 
7. ukládá  
odboru koncepce a rozvoje - oddělení hospodářského rozvoje ve spolupráci s majetkoprávním 
odborem jednat o spoluúčasti vlastníků pozemků v lokalitě Pražská  - východ na realizaci 
kanalizačního sběrače a v návaznosti na to vypracovat finanční projekt zafinancování celé akce 
T: 19.12.2000 
O: Ing. Horák, nám. prim.  
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
20 Pilotní program Haná 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
zahájení přípravy projektů dle upravené důvodové zprávy ( tj. projekty 2.3.,  5.1.,  5.2., 5.4.)  
 
3. ukládá  
připravit výběrové řízení na dodavatele akcí dle upravené důvodové zprávy 
T: 12.9.2000 
O: ved. odb. investic  
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
 
 
21 Regenerace panelových sídlišť 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
záměr vypracování pilotního Projektu regenerace sídliště Úzké díly 
 
3. ukládá  
poslaneckým klubům nominovat své zástupce do pracovní skupiny pro přípravu pilotního Projektu 
regenerace sídliště Úzké díly 
T: 12.9.2000 
O: Ing. Horák, nám. prim.  
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
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22 Křižovatka Hraniční - Čajkovského, úprava SSZ 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí  
s navrhovanou úpravou dopravního režimu křižovatky 
 
3. schvaluje  
zařazení částky 150 tis. Kč do soupisu nekrytých požadavků 
 
4. schvaluje  
krytí požadavku  dle bodu 3 usnesení z rezervy 
 
Předložil: Ing. Látal, nám. prim. 
 
 
23 Křižovatka Přerovská - Hamerská - varianty 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
koncepci řešení dle varianty č. 3 
 
3. ukládá  
jednat s  ŘSD o realizaci 
T: 12.9.2000 
O: Ing. Látal, nám. prim.  
 
4. revokuje  
své usnesení ze dne 25.4.2000 bod 23, část 3 
 
Předložil: Ing. Látal, nám. prim. 
 
 
24 Fond rozvoje bydlení 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. vyhovuje  
- žádosti manželů Tichých a Melcrových s prodloužením čerpání úvěru do konce roku 2000,  
   tedy o 3 měsíce  
- žádosti paní Libuše Piknerové s prodloužení čerpání úvěru do konce listopadu 2000,   
   tedy o 3 měsíce  
- žádosti pana Karla Kohoutka s odkladem splátek na dobu 3 měsíců  
- žádosti pana Bc. Aleše Klose s odkladem splátek na dobu 3 měsíců  
- žádosti pana Jaroslava Drexlera s odkladem splátek na dobu 3 měsíců   
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  a s rovnoměrným splácením úvěru  
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
 
 
25 Plnění plánu investic 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Ing. Látal, nám. prim. 
 
 
26 Rekonstrukce komunikací - menší akce (plnění) 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Ing. Látal, nám. prim. 
 
 
27 Horní náměstí - postup prací 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
navýšení cen stavebních prací dle návrhu obsaženém pod bodem č. 3) upravené důvodové zprávy, 
tzn. průměrný přírůstek indexu spotřebitelských cen 
 
3. schvaluje  
návrh řešení rozporů, uvedených pod bodem 4) upravené důvodové zprávy 
T: 24.10.2000 
O: Ing. Látal, nám. prim.  
 
4. ukládá  
předložit návrh řešení vícenákladů uvedených pod bodem 2 důvodové zprávy 
T: 12.9.2000 
O: Ing. Látal, nám. prim.  
 
Předložil: Ing. Látal, nám. prim. 
 
 
28 Rozhodnutí jediného akcionáře TSMO,a.s. 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
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2. ukládá  
vydat rozhodnutí jediného akcionáře dle důvodové zprávy 
T: 12.9.2000 
O: Ing. Tesa řík, primátor  
 
Předložil: p. Petřík, člen rady města 
 
 
29 Zavedení MHD k hypermarketu Globus 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
začlenění linky č. 27 do IDOSu s termínem zahájení provozu 9.9.2000 s finančním zajištěním dle 
důvodové zprávy části B 
 
3. ukládá  
připravit k podpisu dodatek č.  2 ke smlouvě o závazku veřejné služby s dopravcem  DPMO, a.s. 
z důvodu zajištění dopravy pro zaměstnance hypermarketu Globus 
T: 12.9.2000 
O: Ing. Látal, nám. prim.  
 
4. ukládá  
zajistit uzavření smlouvy mezi DPMO a.s. a Globusem ČR, k.s. na zabezpečení ostatní dopravní 
obslužnosti k hypermarketu Globus na období do 31.12.2000 
T: 12.9.2000 
O: zástupci RMO v p ředst. DPMO a.s.  
 
Předložil: Ing. Látal, nám. prim. 
 
 
30 Příspěvky města v oblasti životního prostředí 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
výši příspěvků dle důvodové zprávy 
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
 
 
31 Regionální evropské informační centrum 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
doplněnou důvodovou zprávu 
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2. souhlasí  
s participací města na projektu Regionálního evropského informačního centra dle doplněné 
důvodové zprávy 
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
 
 
32 Přerušování provozu letního bazénu 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
možnost přerušování provozu letního bazénu dle upravené důvodové zprávy 
 
3. souhlasí  
s pověřením ředitele Plaveckého stadionu Olomouc dle upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
 
 
33 Fotbalový klub Holice 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
poskytnutí 1.části příspěvku občanskému sdružení FK Holice 1932 ve výši 
300.000,-Kč pro bezpečnostní opatření na stadionu v termínu  do 31.8.2000 
 
3. ukládá  
zahrnout do návrhu rozpočtu na rok 2001 poskytnutí 2.části příspěvku občanskému sdružení FK 
Holice 1932 ve výši 400.000,-Kč pro bezpečnostní opatření na stadionu 
T: 10.10.2000 
O: ved. odb. školství  
 
4. souhlasí  
s návrhem na poskytnutí půjčky občanskému sdružení FK Holice 1932 ve výši 500.000,-Kč na 
dostavbu tribuny a to za upravených  podmínek uvedených v upravené důvodové zprávě 
 
5. ukládá  
předložit návrh na poskytnutí půjčky ke schválení ZMO 
T: nejbližší zasedání ZMO  
O: PaedDr. Pilát, nám. prim.  
 
6. doporu čuje  
ZMO schválit poskytnutí půjčky 
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7. schvaluje  
zařazení částky dle bodu 2 usnesení do soupisu nekrytých požadavků 
 
8. schvaluje  
krytí požadavku dle bodu 2 usnesení z rezervy 
 
9. ukládá  
uzavřít do 31.8.2000 smlouvu o poskytnutí příspěvku dle bodu 2 usnesení 
T: 12.9.2000 
O: PaedDr. Pilát, nám. prim.  
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
 
 
34 Realizace II. a III. etapy vybudování školních hřišť 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
přebudování a dokončení hřišť dle důvodové zprávy (Topolany, Holečkova) 
 
3. ukládá  
zajistit prostřednictvím odboru investic realizaci akce dle bodu 2 usnesení 
T: 21.11.2000 
O: ved. odb. školství  
 
4. ukládá  
zpracovat a předložit  RMO koncepční zprávu s vyhodnocením a návrhem dalšího postupu projektu 
"Sídliště a volný čas" 
T: 10.10.2000 
O: ved. odb. školství  
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
 
 
35 IDOS - Smlouva s Vojenskou policií AČR 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
Smlouvu o poskytování přepravy příslušníků Vojenské policie AČR v rámci systému IDOS dle 
důvodové zprávy 
 
3. ukládá  
podepsat Smlouvu o poskytování přepravy příslušníků Vojenské policie ČR v rámci systému IDOS 
T: 12.9.2000 
O: Ing. Látal, nám. prim.  
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4. ukládá  
informovat dopravce o uzavřené smlouvě 
T: 12.9.2000 
O: odd ělení IDOS  
 
Předložil: Ing. Látal, nám. prim. 
 
 
36 Prezentace města na Internetu 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá  
vyhlášení soutěže na dodavatele Internetových stránek Města Olomouce v rozsahu dle důvodové 
zprávy 
T: 12.9.2000 
O: PaedDr. Pilát, nám. prim.  
 
3. ukládá  
informovat RMO o výsledku soutěže na dodavatele Internetových stránek Města Olomouce 
T: 26.9.2000 
O: PaedDr. Pilát, nám. prim.  
 
Předložil: Bc. Večeř, tajemník 
 
 
37 Katastrální rozdělení parcel - Národní kulturní památky 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
strategii dalšího postupu v souladu s předloženou důvodovou zprávou a doporučením referátu 
kultury OkÚ 
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
38 Metropolitní síť - podmínky smlouvy o spolupráci 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí  
se zřízením bezúplatných věcných břemen v lokalitách dle důvodové zprávy ve prospěch fy 
MERIT Group a.s. za podmínky uzavření smlouvy o výpůjče dle upřesněné důvodové zprávy 
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
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39 Transfer nástěnných maleb 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí  
s transferem nástěnných maleb v nezbytném rozsahu bez přenosu zdiva a špalet nik dle rozhodnutí 
Referátu kultury Okresního    úřadu v Olomouci z 16. 6. 2000,  popsaném  v důvodové zprávě jako 
varianta "B" 
 
3. souhlasí  
s uvolněním finančních prostředků z městského rozpočtu na záchranu nástěnných maleb na domě 
Ostružnická 4 s tím, že budou  předisponovány Správě domovního fondu. Výše této částky bude 
upřesněna po vyhodnocení výběrového řízení na restaurátora 
 
4. ukládá  
urychleně vypsat výběrové řízení na restaurátora, držitele licence MK ČR, specialistu pro 
nástěnné malby, který má zkušenosti   s úspěšnými transfery 
T: 12.9.2000 
O: řed. org. SDF MO  
 
5. ukládá  
ověřit možnost a zajistit získání finančního příspěvku  památkových orgánů a Okresního úřadu v 
Olomouci na transfer maleb a   jejich restaurování 
T: 12.9.2000 
O: ved. odb. koncepce a rozvoje  
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
40 Hospic - návrh smluv 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
pronájem pozemku parc. č. 721 orná půda v k.ú. Chomoutov Arcidiecézní charitě Olomouc za 
podmínek uvedených v návrhu nájemní smlouvy 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit  
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemek parc. č. 721 orná půda v k.ú. Chomoutov 
za kupní cenu ve výši 1,-Kč s Arcidiecézní charitou Olomouc za podmínek uvedených v návrhu 
smlouvy o budoucí kupní smlouvě 
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
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41 Přenesení pravomoci primátora 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje  
přenesení pravomoci primátora oddávat (zák. č. 367/1990 Sb.), která mu přísluší dle zákona o 
rodině č. 94/1963 Sb.na p. Radima Králíka, bytem Hněvotínská 18, Olomouc 
 
Předložil: Bc. Večeř, tajemník 
 
 
42 Radniční listy - příspěvky 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. ukládá  
postupovat dle závěrů důvodové zprávy 
T: 12.9.2000 
O: Bc. Ve čeř, tajemník ÚMO, Ing. Tesa řík, primátor  a M. Hála  
 
Předložil: Ing. Tesařík, primátor 
 
 
43 Změny v Komisi pro projednávání přestupků 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. jmenuje  
Mgr. Alici Pospíšilovou, nar. 29.1.1976, bytem Vojnice 17  členem Komise pro projednávání 
přestupků 
 
Předložil: Bc. Večeř, tajemník 
 
 
44 Informace o olomouckém kempinku 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. ukládá  
zpracovat studii dle doplněné důvodové zprávy 
T: 12.9.2000 
O: Ing. Czmero, nám. prim.  
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
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45 Objekt bydlení Šť.  Krejčího 10 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí  
s ponecháním objektu bydlení Šť. Krejčího 10 v majetku Města Olomouce 
 
3. ukládá  
zpracovat záměr využití objektu bydlení Šť. Krejčího 10 pro kulturní účely 
T: 21.11.2000 
O: PaedDr. Pilát, nám. prim.  
 
4. ukládá  
zařadit opravy objektu bydlení Šť. Krejčího 10 do plánu oprav na rok 2001 
T: 19.12.2000 
O: řed. org. SDF MO  
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
46 Rozpracování usnesení 12. zasedání ZMO, konaného dne 11.7.2000 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
k bodu I. usnesení ZMO -Žádost o.s. Sananim o poskytnutí bezúročné půjčky na zajištění provozu 
P-centra, že ZMO schválilo poskytnutí bezúročné půjčky ve výši 300.000 Kč o.s. Sananim se 
sídlem v Olomouci, Lafayettově 9 na zajištění provozu P-centra dle důvodové zprávy 
 
2. ukládá  
k bodu I. usnesení ZMO -Žádost o.s. Sananim o poskytnutí bezúročné půjčky na zajištění provozu P-
centra  
 - zajistit uzavření smlouvy o poskytnutí půjčky za podmínek uvedených v důvodové zprávě a 
informaci podat RMO a následně ZMO 
T: 12.9.2000 
O: Ing. Horák, nám. prim.  
 
3. ukládá  
k bodu II. usnesení ZMO -Schválení změny č.III. ÚPnSÚ - Horní lán a pořízení změny č. VI. ÚPnSÚ v 
lokalitě Nová Ulice - Horní lán (dopravní propojení)  
- pořídit v termínu do 30.9.2000 čistopis změny č. III. ÚPnSÚ Olomouc v souladu s předchozími 
částmi usnesení ZMO, dohodami s DOSS a stanoviskem nadřízeného orgánu, předat ověřený 
čistopis změny č. III. ÚPnSÚ stavebnímu úřadu ÚMO a Okresnímu úřadu  
T: 10.10.2000 
O: ved. odb. koncepce a rozvoje  
 
4. ukládá  
k bodu II. usnesení ZMO -Schválení změny č. III. ÚPnSÚ - Horní lán a pořízení změny č. VI. ÚPnSÚ v 
lokalitě Nová Ulice - Horní lán (dopravní propojení)  
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- rozeslat v termínu do 30.9.2000 schválenou závaznou část a schéma hlavního výkresu změny 
č. III. ÚPnSÚ Olomouc dotčeným orgánům státní správy  
T: 10.10.2000 
O: ved. odb. koncepce a rozvoje  
 
5. ukládá  
k bodu II. usnesení ZMO -Schválení změny č. III. ÚPnSÚ - Horní lán a pořízení změny č. VI. ÚPnSÚ v 
lokalitě Nová Ulice - Horní lán (dopravní propojení)  
- zabezpečit, aby v rámci realizace případného záměru dle změny č. III. ÚPnSÚ Olomouc bylo 
zajištěno komunikační propojení se stávající komunikační sítí v lokalitě Horní lán dle bodu 2 
důvodové zprávy ZMO  
T: 19.12.2000 
O: Ing. Czmero, nám. prim.  
 
6. ukládá  
k bodu II. usnesení ZMO -Schválení změny č. III. ÚPnSÚ - Horní lán a pořízení změny č. VI. ÚPnSÚ v 
lokalitě Nová Ulice - Horní lán (dopravní propojení)  
-pořídit změnu č. VI. ÚPnSÚ Olomouc dle bodu 2. usnesení ZMO 
T: 12.9.2000 
O: ved. odb. koncepce a rozvoje  
 
7. ukládá  
k bodu III. usnesení ZMO - Záměr pořízení změny č. V/2000 ÚPnSÚ v lokalitě Slavonín - "Pod 
Vlachovým"  
- pořídit změnu ÚPnSÚ Olomouc dle bodu 2. usnesení ZMO 
T: 12.9.2000 
O: ved. odb. koncepce a rozvoje  
 
8. ukládá  
k bodu III. usnesení ZMO - Záměr pořízení změny č. V/2000 ÚPnSÚ v lokalitě Slavonín - "Pod 
Vlachovým"  
- jednat o perspektivách rozvoje města Olomouce s MŽP ČR z hlediska vlivů na ZPF a informaci 
podat RMO a následně ZMO 
T: 12.9.2000 
O: Ing. Czmero, nám. prim.  
 
Předložil: Ing. Tesařík, primátor 
 
 
47 Příprava 13. zasedání ZMO 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. stanovila  
termín 13. zasedání ZMO na čtvrtek dne 5. října 2000 od 9.oo hod. v aule Právnické fakulty UP 
Olomouc 
 
2. bere na v ědomí  
předběžný návrh programu 13. zasedání ZMO, vč. úprav 
 
Předložil: Ing. Tesařík, primátor 
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48 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 20.6.2000, část bodu 26 dle bodu b) důvodové zprávy 
 
4. ukládá  
uzavřít dohody na poskytnutí příspěvků dle upravené důvodové zprávy v souladu s Pravidly pro 
poskytování příspěvků z rozpočtu Města Olomouce 
T: 12.9.2000 
O: PaedDr. Pilát, nám. prim.  
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
 
 
49 Zástupce města do dozorčí rady "Nadačního fondu Olomoucká romská 
 agentura" 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. deleguje  
schváleného zástupce Města Olomouce do dozorčí rady "Nadačního fondu olomoucká romská 
agentura" dle doplněné  důvodové zprávy 
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
 
 
50 Projekt Reforma sociálních služeb 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí  
s účastí města Olomouce v česko-britském projektu "Vytváření sociální a ekonomické soudržnosti 
zlepšováním spravedlivé a vnímavé sociální politiky a praxe sociálních služeb" dle důvodové 
zprávy 
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
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51 Mimořádná valná hromada VHS,a.s. - delegování zástupce 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. deleguje  
primátora města Olomouce Ing. Martina Tesaříka jako zástupce města na valné hromadě akciové 
společnosti VHS,a.s., konané dne 10.8. 2000 ve 13.00 hodin v sídle společnosti 
 
3. ukládá  
vydat dne 9.8.2000 zmocnění za město Olomouc odpovědnému zástupci na valné hromadě 
společnosti VHS Olomouc,a.s. 
O: Ing. Tesa řík, primátor  
 
Předložil: Ing.Bc. Procházka, člen rady města 
 
 
52 Prominutí poplatků za užívání veřejného prostranství 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
prominutí poplatků za užívání veřejného prostranství dle bodu 3  důvodové zprávy 
 
3. ukládá  
realizovat jednotlivé kroky dle důvodové zprávy. 
T: 26.9.2000 
O: Ing. Tesa řík, primátor, zástupci RMO v p ředst. TSMO a.s., ekonomický odbor  
 
Předložil: p. M. Petřík a Ing. Procházka, členové rady města 
 
 
53 Bytové záležitosti - pí M. Geprtová 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu  
 
2. souhlasí  
s poskytnutím bytu dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá  
realizovat přijaté usnesení 
T: 12.9.2000 
O: řed. org. SDF MO  
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
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54 Sousoší Nejsvětější Trojice  a kašna na Horním náměstí - výstavy 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
obsah důvodové zprávy 
 
2. souhlasí  
s uspořádáním výstav  dle důvodové zprávy 
 
 
3. jmenuje  
pracovní skupinu ve složení dle důvodové zprávy 
 
4. ukládá  
předložit návrh organizace výstavy sousoší Nejsvětější Trojice 
T: 12.9.2000 
O: pracovní skupina  
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. a Bc. Ing. Procházka, člen rady města 
 
 
55 Opravy domů Na Letné 55, 57, 59  a  Švédská 1 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá  
zahájit opravy dle důvodové zprávy 
O: řed. org. SDF MO  
 
Předložil: Ing. Horák a Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
56 Postoupení pohledávek za Pozemními stavbami Zlín a.s. 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. nevyhovuje žádosti  
pana Josefa Kvapila o uzavření smlouvy o postoupení pohledávky za Pozemními stavbami Zlín, 
akciová společnost dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Ing. Látal, nám. prim. 
 
57 Bytové záležitosti 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
upravenou důvodovou zprávu 
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2. schvaluje  
pravidla dle upravené  důvodové zprávy 
 
Předložil: Bc. Večeř, tajemník 
 
 
58 Rozpočet investic r. 2000 - nové akce 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
zařazení investičních akcí dle upravené důvodové zprávy do rozpočtu města na rok 2000, viz 
upravená  příloha č. 1 
 
3. schvaluje  
výstavbu 6. bytového domu ve sdružení s firmou MERA CZECH a.s. v lokalitě Slavonín - Jižní 
 
4. ukládá  
zajistit realizaci akcí dle upravené důvodové zprávy 
T: 12.9.2000 
O: Ing. Látal, nám. prim.  
 
Předložil: Ing. Látal, nám. prim. 
 
 
59 Dodatek ke smlouvě o nájmu sTJ Lokomotiva 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí  
s uzavřením dodatku ke smlouvě o nájmu mezi Městem Olomouc a TJ Lokomotiva dle důvodové 
zprávy 
 
3. ukládá  
podepsat dodatek smlouvy dle důvodové zprávy 
T: 12.9.2000 
O: Ing. Czmero, nám. prim.  
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
60 Oprava domů Ostružnická 8 - Ztracená 5 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
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2. ukládá  
projednat v poslaneckých klubech záměry v oblasti bytové výstavby ( opravy a investice) a 
výsledek předložit RMO  
T: 21.11.2000 
O: řed. org. SDF MO  
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
 
 
61 Kontrola investiční akce č. 21 Teichmannova a č. 22 Obchodní akademie 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá  
svolat schůzku všech zainteresovaných stran a předložit konečný návrh řešení rekonstrukce ulic 
Teichmannova a Na pažitu dle skutečností uvedených v bodech 1 a 2  závěru důvodové zprávy 
T: 12.9.2000 
O: Ing. Látal, nám. prim.  
 
3. ukládá  
předložit RMO návrh na organizační zajištění realizace investic města od r. 2001 
T: 12.9.2000 
O: Bc. Ve čeř, tajemník a Ing. Látal, nám. prim.  
 
Předložil: Ing. Tesařík, primátor 
 
 
62 Různé - mimořádná odměna 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje  
mimořádnou odměnu Ing. Romanu Zelenkovi, řediteli Správy domovního fondu ve výši poloviny 
měsíčního platu 
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Martin Tesa řík    Ing. Pavel Horák 
primátor m ěsta Olomouce    nám ěstek primátora  


