
 USNESENÍ 
 
 z 45. schůze Rady města Olomouce, konané dne 26.9.2000 
 
1 Návrh investičního plánu do roku 2003 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá  
předložit dopracované investiční výhledy na roky 2001-5 
T: 24.10.2000 
O: Ing. Látal, nám. prim. 
 
Předložil: Ing. Látal, nám. prim. 
 
 
2 Letiště 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
záměr organizačního začlenění dle varianty II., III. C důvodové zprávy 
 
3. ukládá  
rozpracovat variantu  II. , III. C dle důvodové zprávy a předložit RMO  
T: 21.11.2000 
O: Bc. Ve čeř, tajemník a Ing. Czmero a Ing. Látal, nám. prim. 
 
Předložil: Bc. Večeř, tajemník 
 
 
3 Letiště - dopad výstavby západní tangenty R 35 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá  
řešit majetkoprávní vztahy v prostoru nového letiště dle kapitoly II. důvodové zprávy 
T: 24.10.2000 
O: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
3. ukládá  
postupovat v přípravě nového letiště dle kapitoly II. důvodové zprávy 
T: 24.10.2000 
O: ved. odb. investic  
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Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
4 Příloha letištního řádu 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje  
-  přílohu č. 1 organizačního řádu dle důvodové zprávy  
-  ceník služeb na městském letišti Olomouc - pro mezinárodní provoz, pro handlingové služby a 
cattering  s platností od 26.9.2000 
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
5 Kontrola usnesení 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
informace o plnění usnesení k termínu 26.9.2000 
 
2. prodlužuje  
termíny plnění usnesení dle upravené důvodové zprávy 
 
3. vypouští ze sledování  
své usnesení ze dne 11.7.2000, bod 39, část 3 
 
Předložil: Ing. Tesařík, primátor 
 
 
6 Kontrola usnesení - prominutí poplatků za užívání veřejného prostranství 
 TSMO, a.s. 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
Dodatek č. 3 ke smlouvě k zabezpečení veřejně prospěšných služeb ve městě Olomouci na rok 
2000 (dále jen Dodatek č. 3) 
 
3. ukládá  
podepsat Dodatek č. 3 
T: 10.10.2000 
O: Ing. Tesa řík, primátor 
 
Předložil: p. Petřík, člen rady města 
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7 Majetkoprávní záležitosti + dodatek 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje  
1. úplatný pronájem části komunikace na pozemku parc. č. 866ost. pl. v k.ú. Hodolany firmě FRENOS 
s. r. o. za podmínky přerušení využívání pozemku po dobu rekonstrukce ul. Smetanovy dle důvodové 
zprávy bod I. 1)  
 
2. úplatný pronájem části komunikace na pozemku parc. č. 729 ostatní komunikace,  v k.ú. Olomouc 
-Povel, o výměře 350 m2 na parkovišti  ul. Schweitzerova panu Karlu Zelinkovi dle důvodové zprávy 
bod I. 2)  
 
3. zveřejnění úplatného pronájmu pozemku parc. č. 1794/1 ost. pl. o výměře 42. 108  m2 v k.ú. 
Holice předem určenému zájemci společnosti Resta v. o. s. dle důvodové zprávy bod II. 1)  
 
4. zveřejnění bezúplatného převodu objektu na pozemku parc. č. 180/25 st. pl. o výměře 616 m2 
v k.ú. Hodolany předem určenému zájemci Okresní radě Junáka Olomouc dle důvodové zprávy bod 
II. 2)  
 
5. zveřejnění úplatného pronájmu  části střechy domu Stiborova č. 14 předem určenému zájemci 
společnosti RadioMobil a.s. Praha dle důvodové zprávy bod II. 3)  
 
6. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující právo umístění 
technologického zařízení a anténního systému sítě GSM PAEGAS ve prospěch firmy RadioMobil 
a.s. dle důvodové zprávy bod II. 3)  
 
7. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 71/3 zahrada o výměře 20 m2 v k.ú. 
Neředín předem určenému zájemci panu Milanu Gavurovi dle důvodové zprávy bod II. 4)   
 
8. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 21/13 zahrada o výměře 112 m2 v k.ú. 
Lazce předem určenému zájemci panu Otto Bezděkovi dle důvodové zprávy bod II. 5)  
 
9. zveřejnění úplatného pronájmu části střechy domu Foerstrova č.o. 15 a volného NP v suterénu 
domu o výměře 5m2 předem určenému zájemci GTS Czech Net, s. r. o.  dle důvodové zprávy bod 
II. 6)   
   
10. zveřejnění úplatného pronájmu části NP - hangáru W1 -  č. 32 předem určenému zájemci 
společnosti AEROTRADE, s. r . o.  Praha dle důvodové zprávy bod II. 7)  
 
11. uzavření dohody o dočasném užívání části pozemku parc. č. 22/2 ost. pl. o výměře 6997 m2 v 
k.ú. Klášterní Hradisko se společností JKZ spol. s r. o. Olomouc dle důvodové zprávy bod III. A) 3)  
 
12. úplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo  uložení vedení VN na pozemcích parc. 
č. 854/19 pastvina o výměře 97 m2 a parc. č. 1505/1 orná půda o výměře 271887 m2, vše v k.ú. 
Horka nad Moravou ve prospěch Severomoravské energetiky, a.s. dle důvodové zprávy bod III. A) 
6)  
 
13. zvýšení nájemného ze 4,- Kč/m2/rok na 15,- Kč/m2/rok  za pronájem pozemku parc. č. 308 ost. pl. 
o výměře 25 405 m2 v k.ú. Neředín, dále  zvýšení nájemného z 8,- Kč/m2/rok na 15,- Kč/m2/rok za 
pronájem pozemků parc. č. 226/2, 227/2, 228/1, 229/1, 329/1, 333/2, 334/1, 498/2, 499/2, 499/4, 
499/5, 515/75 o celkové výměře 3035 m2, vše v k.ú. Neředín ve vlastnictví MUDr. Václava Fordeye 
dle důvodové zprávy bod III. A) 7)    
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14. zvýšení nájemného z 5,- Kč/m2/rok na 15,- Kč/m2/rok za pronájem pozemku parc. č. 153/2 ost. 
pl. o výměře 25 m2 a parc. č. 763/11 ost. pl. o výměře 76 m2 v k.ú. Chomoutov ve vlastnictví 
MUDr. Václava Fordeye dle důvodové zprávy bod III. A) 8)  
 
15. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahujícího právo zřízení, 
vedení a provozu kanalizace na pozemku parc. č. 1672 st. pl. v k.ú. Nová Ulice ve prospěch Města 
Olomouce dle důvodové zprávy bod III. A) 10)  
 
16. úplatný pronájem  NP tř. Spojenců č. 10 - přízemí - 41,55 m2 panu Jaromíru Kremplovi dle 
důvodové zprávy bod III. B) 5)  
 
17. úplatný pronájem parkovacích stání v domě DPS - Peškova č. 1  panu  JUDr. Heclovi a panu 
Michalu Vernerovi dle důvodové zprávy bod III. B) 6)  
 
18. úplatný pronájem části střechy a místnosti o výměře 6 m2 v domě Foerstrova 1 RADIO APOLLO, 
EN-DAXI s.r.o. dle důvodové zprávy bod III. B) 7)  
 
19. úplatný  pronájem části NP -  hangárů W1 a W2  č. 31 a 32 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 III. B) 9)  
   
20. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 45/1 ost. pl. o výměře 400 m2 v k.ú. Horka nad 
Moravou s tím, že odprodej bude řešen až po doložení majetkoprávního vztahu k pozemkům parc. č. 
47 st. pl. a 48 ost. pl. dle důvodové zprávy bod IV. 1)    
 
21. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 45/2 ost. pl. o  výměře 995 m2 v k.ú. Horka  nad 
Moravou paní Marii Macháňové s tím, že odprodej bude  řešen až po doložení majetkoprávního 
vztahu k pozemkům parc. č. 47 st. pl. a 48 ost. pl. dle důvodové zprávy bod IV. 2)   
 
22. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 505 orná půda o výměře 664 m2 v k.ú. Holice 
manželům  Antonínu  a Marii Jakubcovým dle důvodové zprávy bod IV. 5)  
 
2. nevyhovuje žádosti  
1. Karla Zelinky o úplatný pronájem části komunikace na pozemku parc. č. 5/20 ostatní  komunikace,  
v k.ú. Olomouc -Povel, o výměře 350 m2 dle důvodové zprávy bod I. 2)   
 
2. pana Pavla Mojžíše o úplatný pronájem pozemku parc. č. 913/42 orná půda o výměře 1327 m2 v 
k.ú. Nová Ulice dle důvodové zprávy bod III. A) 2)  
 
3. pana Miroslava Vičara - servis autobaterií o úplatný pronájem části pozemku parc. č. 589/2 ost. 
pl. o výměře 84 m2 v k.ú. Nové Sady dle důvodové zprávy bod III. A) 4)  
 
4. paní Barbory Mojžíšové o úplatný pronájem NP tř. Spojenců č. 10 - přízemí - 41,55 m2 dle 
důvodové zprávy bod III. B) 5)  
 
5. České pošty, s. p. o dodatečný souhlas s provedením stavebních úprav a o zohlednění již 
vložených investic formou odpočtu z nájemného ve výši 63 256,- Kč v NP Litovelská č. o. 1. dle 
důvodové zprávy bod III. B) 8)  
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6. firmy Auto Zbožínek o revokaci části usnesení RMO ze dne 22. 2. 2000, čís. spis. seznamu 4, 
bod II. A) 7) ve věci výše nájemného za pronájem části pozemku parc. č. 354 ost. pl. o výměře 49 
m2 v k.ú. Nové Sady dle důvodové zprávy bod V. 2)  
 
7. realitní kanceláře Daren o umístění vitríny o rozměrech 100 x 130 cm na objektu Sokolská č. 48 
dle důvodové zprávy bod III. B) 1) 
 
3. souhlasí  
1. se zúžením předmětu nájmu části pozemku parc. č. 21/13 zahrada v k.ú. Lazce z 207 m2 na 95 m2 
pro pana Josefa Nikla dle důvodové zprávy bod II. 5)  
 
2. se snížením nájemného v NP Dolní nám. č. 38 - I. patro - 34,28 m2 a 72,60 m2  pro sdružení 
Pinocchio a schvaluje nájemné ve výši 190,- Kč/m2/rok dle důvodové zprávy bod III. B) 2)   
 
3. s podnájmem v NP Panská č. 4  - 136 m2 - provozování bistra  SAVANA k. s. pro paní Alžbětu 
Kretschmerovou dle důvodové zprávy bod III. B) 3)  
 
4. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
1. žádosti pana Pavla  Mojžíše o odprodej pozemku parc. č. 913/42 orná půda o výměře 1327 m2 v 
k.ú. Nová Ulice dle důvodové zprávy bod III. A) 2)  
 
2. žádosti manželů Ing. Přemysla a RNDr. Evy Nastoupilových a manželů Ing. Zdeňka a Anny 
Bezděkovým o odprodej části pozemku parc. č. 45/1 o výměře 150 m2 v k.ú. Horka nad Moravou 
dle důvodové zprávy bod IV. 1)  
 
3. žádosti pana Jiřího Johanese o odprodej části pozemku parc. č. 287 st. pl. o výměře 30 m2 v 
k.ú. Olomouc - město dle důvodové zprávy bod IV. 10)  
 
5. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit  
1. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 806 ost. pl. o výměře 27 m2 v 
k.ú. Holice s paní Ing. Evou Nejedlou při kupní ceně ve výši 400,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod IV. 
4)  
 
2. uzavření smlouvy o budoucí kupní na část pozemku parc. č. 505 orná půda o výměře 664 m2 v 
k.ú. Holice s manžely  Antonínem  a Marii Jakubcovými za kupní cenu ve výši 400,- Kč/m2 dle 
důvodové zprávy bod IV. 5)  
 
3. směnu části pozemku parc. č. 624 st. pl. o výměře 31 m2 ve vlastnictví manželů Radoslava a Mgr. 
Lenky Plachých za část pozemku parc. č. 626 ost. pl. o výměře 33 m2 ve vlastnictví Města Olomouce 
+ odprodej části pozemku parc. č. 626 ost. pl. o výměře 105 m2, vše v k.ú. Chomoutov   manželům 
Radoslavu a  Mgr. Lence Plachým za kupní cenu ve výši 39. 900,- Kč dle důvodové zprávy bod IV. 6)  
 
4. úplatné nabytí části pozemku parc. č. (329) o výměře 56 m2 v k.ú. Křelov z vlastnictví pana 
Jiřího Neorala do vlastnictví Města Olomouce za kupní cenu ve výši 36,- Kč/m2 resp. 30,- Kč/m2 
dle důvodové zprávy bod IV. 7)  
 
5. úplatné nabytí pozemku parc. č. 566/2 ost. pl. o výměře 63 m2 ve vlastnictví paní Elišky 
Chrástové a   části pozemku parc. č. 569/1 st. pl. o výměře 25 m2 ve vlastnictví paní Ludmily 
Tökölyové, vše v k.ú. Hodolany do vlastnictví Města Olomouce za kupní cenu ve výši 600,- Kč 
resp. 480,- Kč dle důvodové zprávy bod IV. 8)  
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6. výkup části pozemku parc. č. 364 díl ”b” zahrada o výměře 43 m2 z vlastnictví paní Věry Holíkové 
a části pozemku parc. č. 357 díl ”a” zahrada o výměře 81 m2 ve vlastnictví  manželů Ludmily a 
Jana Zatloukalových, vše v  k.ú. Radíkov do vlastnictví Města Olomouce za celkovou kupní cenu ve 
výši 59 520,- Kč dle důvodové zprávy bod IV. 9)  
 
7. odprodej pozemku parc. č. 1248/10    orná  půda o výměře 627 m2 v k.ú.  Droždín do ideál. 
spoluvlastnictví  manželům  Jiřímu a   JUDr. Vlastě Audyovým,   manželům Ing. Petru a Evě 
Opletalovým za kupní cenu ve výši   150 030,- Kč dle důvodové zprávy bod IV. 11)  
 
8. schválit bezúplatný převod části pozemku parc. č. 265/8 orná půda o výměře 3 593 m2, části 
pozemku parc. č. 265/8 orná půda o výměře 1927 m2 a části pozemku parc. č. 265/6 ost. kom. o 
výměře 5 618 m2, vše v k.ú. Neředín z majetku společnosti VZ stav s. r. o. a 1. Městské akciové 
společnosti a.s. do vlastnictví Města Olomouce dle důvodové zprávy bod IV. 12)  
 
6. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat  
1. část usnesení ZMO ze dne 15. 6. 2000, čís. spis. seznamu 3a, bod 31 ve věci výše kupní ceny za 
odprodej pozemků parc. č. 1253/13 o výměře 560 m2, parc. č. 1253/14 o výměře 548 m2, parc. č. 
1253/15 o výměře 502 m2, vše orná půda v k.ú. Hynkov panu Jiřímu Čelouchovi a schválit novou 
kupní cenu ve výši 28. 930,- Kč dle důvodové zprávy bod V. 1)   
 
2. usnesení ZMO ze dne 15.6.2000, čís.spis.seznamu 3a bod 39 a schválit nový rozsah změny 
katastrálních hranic města Olomouce a obce Bystrovany dle důvodové zprávy bod V. 4) 
 
7. revokuje  
1. usnesení RMO ze dne 11. 4. 2000, čís. spis. seznamu 4, bod III. A) 2) ve věci nevyhovění žádosti o 
úplatný pronájem části pozemku parc. č. 116/5 ost. pl. o výměře 450 m2 v k.ú. Olomouc - město  
společnosti Obchodní centrum, a.s. a schvaluje úplatný pronájem části pozemku parc. č. 116/5 ost. pl. 
o výměře 450 m2 v k.ú. Olomouc - město  společnosti Obchodní centrum, a.s. za podmínek 
uvedených v důvodové zprávě dle důvodové zprávy bod V. 3)    
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
8 Prodej domů + dodatek 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit  
1. prodej domu Kaštanova 16 kpt. Nálepky 11,13 dle důvodové zprávy bod 1 str.1  
2. výkup části pozemku parc.č. 510/1 v k.ú.Nové Sady dle důvodové zprávy bod 2 str.1  
3. možnost proinvestování celé druhé poloviny kupní ceny dle dodatku důvodové zprávy bod 2  
    str.1 
 
2. vyhovuje  
1. žádosti manželů Maninových dle důvodové zprávy bod 4 str.2  
2. žádosti paní Evy Hečkové dle dodatku  důvodové zprávy bod 3 str.2 
 
3. revokuje  
1. část svého usnesení ze dne 8.2. 2000 a nevyhovuje žádosti vlastníků nemovitosti dle důvodové 
zprávy bod 3 str.1,2 
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4. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
1. žádostem nájemníků domů dle  dodatku důvodové zprávy bod 1str.1 a schvaluje ponechání  
 těchto domů v majetku Města Olomouce 
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
9 Rozpočtové změny roku 2000 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
upravenou důvodovou zprávu, týkající se rozpočtových změn roku 2000 
 
2. schvaluje  
rozpočtové změny roku 2000 dle upravené důvodové zprávy 
 
3. ukládá  
seznámit na nejbližším jednání Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými 
změnami roku 2000 
O: Ing. Horák, nám. prim.  
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
 
 
10 ARPRO, s.r.o. 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá  
předložit doporučení pracovní skupiny ZMO dne 5.10.2000 
O: Ing. Czmero, nám. prim.  
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
11 Soubor barokních kašen - rekonstrukce 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
zařazení rekonstrukce souboru barokních kašen v předpokládané výši 3,000.000,-Kč do plánu 
investičních akcí na r. 2001 
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
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12 Finanční objemy k uzavření smluv s a.s. 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
13 Objednávka veřejných služeb na rok 2001 (TSMO a.s.) 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Ing. Látal, nám. prim. 
 
 
14 Objednávka veřejných služeb na rok 2001 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Ing. Látal, nám. prim. 
 
 
15 Zřízení Klubů pro důchodce 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
zřízení Klubu pro důchodce v Olomouci - Radíkově, Náprstkova 1 dle bodu 1 důvodové zprávy 
 
3. souhlasí  
se zařazením požadavku na vybavení nového KD v Olomouci - Radíkově dle bodu 1 důvodové 
zprávy do soupisu nekrytých požadavků na rozpočet města 
 
4. schvaluje  
krytí požadavku dle bodu 1 důvodové zprávy z rezervy k dispozici 
 
5. schvaluje  
zřízení Klubu pro důchodce v Olomouci, Peškova 1 dle bodu 2 důvodové zprávy 
 
6. souhlasí  
se zařazením požadavku na vybavení nového KD v Olomouci, Peškova 1 dle bodu 2 důvodové 
zprávy do soupisu nekrytých požadavků na rozpočet města 
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7. schvaluje  
krytí požadavku dle bodu 2 důvodové zprávy z rezervy k dispozici 
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
 
 
16 Prodej domu Univerzitní 16 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá  
jednat s vlastníky objektu Univerzitní 16 a výsledky jednání předložit RMO 
T: 21.11.2000 
O: Ing. Czmero, nám. prim.  
 
Předložil: Ing. Tesařík, primátor 
 
 
17 Kontrola smluvních vztahů - umístění reklam na divadle v 
 Olomouci-Hodolanech 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá  
realizovat opatření v termínech dle bodu 1 - 4 závěru důvodové zprávy 
T: 21.11.2000 
O: řed. org. Moravské divadlo  
 
3. ukládá  
realizovat opatření dle bodu 5 závěru důvodové zprávy 
T: 24.10.2000 
O: Ing. Czmero, nám. prim.  
 
4. ukládá  
předložit RMO komplexní návrh využívání reklamních ploch Hodolanského divadla 
T: 24.10.2000 
O: p. Pet řík, člen rady m ěsta  
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
 
 
18 Zhodnocení volných finančních prostředků 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
upravenou důvodovou zprávu 
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2. souhlasí  
s využitím finančních prostředků dle varianty B upravené důvodové zprávy 
 
3. ukládá  
informovat Zastupitelstvo města Olomouce o plnění usnesení ZmO ze dne 01. 07. 1999 
O: Ing. Horák, nám. prim.  
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
 
 
19 Refinancování devizových úvěrů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí  
s přijetím úvěru od bankovního ústavu  Komerční banka, a.s. 
 
3. doporu čuje  
Zastupitelstvu města Olomouce schválit přijetí úvěru od bankovního ústavu Komerční banka, a.s. 
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
 
 
20 Hřbitov Neředín - severní oplocení 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá  
postupovat dle varianty B) upravené důvodové zprávy 
T:  5.12.2000 
O: řed. org. H řbitovy m ěsta Olomouce  
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
 
 
21 Organizační záležitosti 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. bere na v ědomí  
vzdání se  funkce  vedoucího odboru investic Úřadu města Olomouce Ing. Miroslava Kubína dnem 
30. 9. 2000 z osobních důvodů 
 
3. pověřuje  
řízením odboru investic ÚMO Ing. Miroslava Kubína dnem 1. 10. 2000  
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Předložil: Bc. Večeř, tajemník 
 
 
22 Chov malých zvířat 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá  
zpracovat informační leták o zdravotním riziku toulavých koček 
T:  7.11.2000 
O: ved. odb. životního prost ředí 
 
3. ukládá  
odborům školství a   životního prostředí zajistit proškolení pedagogů ZŠ a MŠ o zdravotních rizicích 
toulavých koček (zvířat) 
T: červen 2001  
O: vedoucí odbor ů 
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
 
 
23 Tunel pod Červenohorským sedlem 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí  
s předložením upravené zprávy pracovní komise a s jejími závěry, které jsou uvedeny pod bodem 1 
- 4,  Zastupitelstvu města Olomouce na jednání dne 5.10. 2000 
O: Mgr. Š čudlík , člen rady m ěsta  
 
Předložil: Mgr. Ščudlík, člen rady města 
 
 
24 Sazby nájemného u pronajatých nebytových prostorů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá  
jednat s nájemci nebytových prostorů o změně nájemného na tabulkové nájemné a uzavřít nové 
smlouvy o nájmu 
T: b řezen 2001 
O: řed. org. SDF MO  
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3. ukládá  
jednat s nájemci nebytových prostorů, jež nejsou ve správě SDFMO o změně nájemného a uzavřít 
nové smlouvy o nájmu 
T:  7.11.2000 
O: ved. odb. majetkoprávní  
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
25 Fond rozvoje bydlení 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. vyhovuje  
žádosti paní Drahomíry Spáčilové s prodloužením čerpání úvěru do konce roku 2000 
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
 
 
26 Nebytové prostory Tererovo nám. 4 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Ing. Látal, nám. prim. 
 
 
27 Urbanistická koncepce Centrum - Jih 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
další postup zpracování koncepce Centrum-Jih dle varianty II.A důvodové zprávy 
 
3. ukládá  
postupovat dle schválené varianty II.A  důvodové zprávy 
T: 10.10.2000 
O: Ing. Czmero, nám. prim.  
 
4. ukládá  
předložit RMO návrh podmínek pro vypsání urbanistické soutěže dle varianty II. A 
T: leden 2001  
O: ved. odb. koncepce a rozvoje  
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
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28 Přednádražní prostor - plnění harmonogramu presentace 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. zařazuje  
částku dle důvodové zprávy do seznamu nekrytých požadavků pro rok 2000 
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
 
 
29 Nové tiskopisy 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
navržený postup dle upravené důvodové zprávy 
 
3. ukládá  
vedoucímu odboru správy ve spolupráci s M. Petříkem ( členem RMO), realizovat schválený 
postup 
T:  7.11.2000 
O: ved. odb. správy  
 
Předložil: p. Petřík, člen rady města 
 
 
30 Oslavy 28. října - vznik Československé republiky 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
program oslav dne vzniku Československé republiky 
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
 
 
31 Finanční zpráva projektu AVEC 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
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2. ukládá  
zpracovat a RMO  předložit výroční zprávu o přínosu projektu AVEC 
T:  5.12.2000 
O: PaedDr. Pilát, nám. prim.  
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
 
 
32 Veletrhy cestovního ruchu v roce 2001 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
účast města Olomouce  na veletrzích a workshopech dle upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. a p. Petřík, člen rady města 
 
 
33 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. ukládá  
uzavřít dohody na poskytnutí příspěvků dle  upravené důvodové zprávy v souladu s Pravidly pro 
poskytování příspěvků z rozpočtu Města Olomouce 
T: 10.10.2000 
O: PaedDr. Pilát, nám. prim.  
 
4. souhlasí  
se zařazením a vykrytím částky dle upravené důvodové zprávy z rezervy 
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
 
 
34 Naplnění nařízení vlády č. 20/1997 Sb. 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
navržené řešení dle důvodové zprávy 
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3. ukládá  
realizovat navržené řešení dle důvodové zprávy 
T: 10.10.2000 
O: Bc. Ve čeř, tajemník  
 
Předložil: Ing. Tesařík, primátor 
 
 
35 Plnění programového prohlášení RMO - harmonogram 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
obsah důvodové zprávy 
 
2. ukládá  
postupovat dle obsahu důvodové zprávy 
T: 24.10.2000 
O: členové rady m ěsta  
 
Předložil: Ing. Tesařík, primátor 
 
 
36 Západní tangenta R 35 - informace 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat  
usnesení ZMO   bod  VII. ze dne 6. 3.1997 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit  
trasu západní tangenty R 35 ve variantě C/B 
 
4. ukládá  
předložit ZMO návrh na pořízení změny ÚPnSÚ pro vedení západní tangenty - trasa dle var. C/B 
O: Ing. Czmero, nám. prim.  
5. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit  
změnu ÚPnSÚ dle bodu 4 usnesení 
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
37 Stav bytové výstavby v Olomouci 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
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38 Účast na 7.mezinárodním veletrhu SUEXPO 2000 v Subotici 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
zařazení příspěvku ve výši 70.000 Kč do soupisu nekrytých požadavků 
 
3. schvaluje  
služební cestu dle upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
 
 
39 Pavelčákova č. 21 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
 
 
40 Zlatá štika - informace 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
41 Spolupráce s Katastrálním úřadem 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí  
s realizací spolupráce s Katastrálním úřadem dle závěru předložené důvodové zprávy 
 
3. schvaluje  
zařazení částky dle důvodové zprávy do soupisu nekrytých požadavků 
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
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42 Setkání rodáků města Olomouce 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
realizaci akce dle upravené důvodové zprávy 
 
3. schvaluje  
zařazení částky dle upravené důvodové zprávy do návrhu rozpočtu města pro rok 2001 do 
30.9.2000 
T: 10.10.2000 
O: ved. odb. vn ějších vztah ů a informací  
 
4. schvaluje  
pracovní skupinu dle důvodové zprávy 
 
Předložil: p. Petřík, člen rady města 
 
 
43 Nabídkové řízení 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. doporu čuje zastupitelstvu  
ustavit pracovní skupinu k posouzení nabídky města Šternberka 
 
3. ukládá  
předložit materiál na ZMO 
O: Ing. Horák, nám. prim.  
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
 
 
44 Rating města 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
 
 
45 Společné jednání Rady města Olomouce s představenstvem DPMO, a.s. - 
 harmonogram jednání 
Rada města Olomouce po projednání: 
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1. bere na v ědomí  
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí  
s upraveným časovým harmonogramem společného jednání Rady města Olomouce s 
představenstvem DPMO, a.s. dne 10.10. 2000 od 8.30 hod. 
O: Mgr. Š čudlík , člen rady m ěsta  
 
Předložil: Mgr. Ščudlík, člen rady města 
 
 
46 Různé - Dodatek č. 2 s ČSAD Ostrava, a.s. 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje  
uzavření Dodatku č. 2 s ČSAD Ostrava, a.s. 
 
2. ukládá  
podepsat Dodatek č. 2 s ČSAD Ostrava, a.s. 
T: 10.10.2000 
O: Ing. Tesa řík, primátor  
 
Předložil: Ing. Látal, nám. prim. 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Martin Tesa řík    Ing. Pavel Horák 
primátor m ěsta Olomouce                                      n áměstek primátora  


