
 USNESENÍ 
 
 z 46. schůze Rady města Olomouce, konané dne 10.10.2000 
 
1 Tržnice 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá  
projednat varianty dopravního napojení s investory v intencích doporučení a závěru důvodové 
zprávy a předložit výsledek na jednání RMO 
T:  7.11.2000 
O: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
  
 
2 Dislokace ÚMO 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá  
provést strategickou rozvahu z hlediska možností financování nového objektu ÚMO 
T:  5.12.2000 
O: Ing. Horák, nám. prim. 
 
3. ukládá  
předložit návrh koncepce využití stávajících a dalších budov v majetku města pro pracoviště ÚMO 
včetně kvalifikovaného odhadu nákladů na jejich rekonstrukci a modernizaci  
T:  5.12.2000 
O: Bc. Ve čeř, tajemník  a ved. odb. koncepce a rozvoje 
 
4. ukládá  
jednat se státem o perspektivách stávající budovy Okresního úřadu  
T:  5.12.2000 
O: Bc. Ve čeř, tajemník a 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 10.10.2000 
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2. prodlužuje  
termíny plnění usnesení dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Ing. Tesařík, primátor 
 
 
4 Majetkoprávní záležitosti. 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje  
1. úplatný pronájem části komunikace na pozemku parkoviště ul.Legionářská  v k.ú.Olomouc Nová 
Ulice parcela 875/1 o výměře 400 m2 Václavu Hájkovi za podmínky zajištění mobilního veřejně 
přístupného WC dle důvodové zprávy bod I. 1)  
 
2. úplatný pronájem části komunikace na pozemku parc. č. 5/8 ost. pl. o výměře 15 m2 v k.ú. 
Nové Sady panu Doc. PhDr. Františku Horákovi CSc. dle důvodové zprávy bod I. 2)  
 
3. úplatný pronájem části komunikace na pozemku parc. č. 424/1 ost. pl. o výměře 15 m2 v k.ú. 
Nová Ulice paní Viktorii Petrové dle důvodové zprávy bod I. 3)   
 
4. úplatný pronájem části komunikace na pozemku parc.  č. 645/2 ost.pl. o výměře 10 m2 v k.ú. 
Hodolany paní Vladimíře Lekešové dle důvodové zprávy bod I. 4)   
 
5. úplatný pronájem části komunikace na pozemku parc. č. 959/7 ost. pl. o výměře 15 m2 v k.ú. 
Hodolany paní Ladě Hamerníkové dle důvodové zprávy bod I. 5)  
 
6. úplatný pronájem části komunikace na pozemku parc. č. 422 ost. pl. o výměře 10 m2 v k.ú. Nová 
Ulice panu Františku Hránkovi dle důvodové zprávy bod I. 6)  
   
7. úplatný pronájem části komunikace na pozemku parc. č. 272 ost. pl. o výměře 10 m2 v k.ú. 
Lazce paní Anně Petrášové dle důvodové zprávy bod I. 7)  
 
8. zveřejnění úplatného pronájmu NP Vrchlického č. o. 3 předem určenému zájemci panu Ing. Janu 
Pospíšilovi dle důvodové zprávy bod II. 1)  
 
9. zveřejnění úplatného pronájmu mezipatra střechy domu I. P. Pavlova č. o. 62 předem určenému 
zájemci GTS Czech Net, s.r.o. na dobu určitou 10 let při nájemném ve výši 80.000,- Kč ročně dle 
důvodové zprávy bod II. 2)  
 
10. výběr nájemce pozemku parc. č. 1171/1 orná půda o výměře 4 376 m2 v k.ú. Grygov mezi 
panem Jiřím Malým a manžely Vladimírem a Evou Horákovými obálkovou metodou na výši 
nájemného při minimální výši nájemného 919,- Kč/ha/rok dle důvodové zprávy bod III. A) 1)  
 
11. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 457/1 ost. pl. o výměře 15 m2 v k.ú. 
Hejčín předem určenému zájemci paní Boženě Plaché a to v souladu s návrhem S. O. dle důvodové 
zprávy bod III. A) 4)   
 
2. nevyhovuje žádosti  
1. paní Márie Mrózkové o úplatný pronájem části pozemku parc. č. 614 zahrada o výměře 30 m2 v 
k.ú. Neředín dle důvodové zprávy bod III. A)3)  
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2. manželů Růženy a Pavla Trávníčkových o uhrazení nákladů za zemní práce ve výši 30. 000,- Kč 
dle důvodové zprávy bod III. A) 4)   
 
3. pana Libora Zaťky - ACE o úplatný pronájem části pozemku parc. č. 185/3 ost. pl. o výměře 484 
m2 v k.ú. Nová Ulice dle důvodové zprávy bod IV. 3) 
 
3. revokuje  
1. usnesení rady města ze dne 8. 8. 2000 ,čís. seznamu 4 bod I. 2 ve věci nevyhovění žádosti 
Regionální agentury pro rozvoj střední Moravy o úplatný pronájem části komunikace na pozemku 
parc. č. 116/31 ost. pl. o výměře 30 m2 v k.ú.  Olomouc- město pro 3 vozidla a schvaluje úplatný 
pronájem pro 2 vozidla dle důvodové zprávy bod V. 2) 
 
4. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
1. žádosti manželů Vladimíra a Evy  Horákových o odprodej pozemku parc. č. 1171/1 orná půda o 
výměře 4 376 m2 v k.ú. Grygov dle důvodové zprávy bod III. A) 1)  
 
2. žádosti pana Luboše Komínka o odprodej pozemku  parc. č.  1003 orná půda o výměře 123 m2 v 
k.ú. Grygov dle důvodové zprávy bod IV. 1)  
 
3. žádosti pana Libora Zaťky - ACE o odprodej části pozemku parc. č. 185/3 ost. pl. o výměře 484 
m2 v k.ú. Nová Ulice dle důvodové zprávy bod IV. 3)  
 
4. žádosti manželů Roberta a Marcely Ullmannových o odprodej části pozemku parc. č. 300/4  o 
výměře 12 m2 a části parc. č. 109/2 o výměře 29 m2, vše v k.ú. Nedvězí dle důvodové zprávy bod 
IV. 4)  
 
5. žádosti paní Jany Kvietkové o odprodej části pozemku parc. č. 300/4 o výměře 7 m2 a části 
parc. č. 109/2 o výměře 30 m2 v k.ú. Nedvězí dle důvodové zprávy bod IV. 4)  
 
6. žádosti paní Jany Krylové o odprodej části pozemku parc. č. 300/4 o výměře 18 m2 v k.ú. 
Nedvězí dle důvodové zprávy bod IV. 4) 
 
5. souhlasí  
1. s ukončením nájemní smlouvy na část pozemku parc. č. 94/10 ost. pl. o výměře 36 m2 v k.ú. 
Olomouc - město s panem Davidem Holubem dohodou ke dni 31. 12. 2000  s tím, že nájemné za rok 
2000 uhradí dle důvodové zprávy bod III. A) 2)     
 
2. se zřízením účelové komunikace na části pozemku parc. č. 457/1 ost. pl. o výměře 70 m2 v 
k.ú. Hejčín manželům Růženě a Pavlu Trávníčkovým ,ovšem pouze za podmínky respektování návrhu 
S. O. (viz. přiložená situace), v opačném případě souhlas nevydává dle důvodové zprávy bod III. A) 
4)  
 
3. s podnájmem pro paní Milenu Valuškovou  v NP Horní náměstí č. o. 5 dle důvodové zprávy bod 
III. B) 1)  
  
4. s prodloužením provizoria o 3 měsíce, tj. do 30. 11. 2000 v NP Opletalova č. o. 1 dle důvodové 
zprávy bod III. B) 2)   
 
5. s odpočtem  vložených investic do stavebních úprav NP Dolní nám. č. o. 38 společnosti 
CHEETAHS,  spol. s r. o. ve výši 2. 861. 640,- Kč z nájemného dle důvodové zprávy bod III. B) 3)   
      
6. s rekonstrukcí výběhu pro plameňáky v areálu ZOO Olomouc dle důvodové zprávy bod V. 3) 
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6. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit  
1. odprodej pozemku  parc. č.  1003 orná půda o výměře 123 m2 v k.ú. Grygov paní Jiřině Dvorské  
za kupní cenu ve výši 10 420,- Kč dle důvodové zprávy bod IV. 1)  
 
2. odprodej části pozemku parc. č. 190/1 ost. pl. o výměře 5 m2 v k.ú. Droždín panu Lubomíru 
Habigerovi za kupní cenu ve výši 1 920,- Kč dle důvodové zprávy bod IV. 2)   
 
7. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat  
část usnesení ZMO ze dne 15. 6. 2000, čís. spis. seznamu 3a, bod 52 ve věci výše kupní ceny 
části   pozemku parc. č. 678/5 orná půda  o výměře 52 m2 ve vlastnictví Ing. Zemánka v k.ú.  
Holice a schválit novou kupní cenu ve výši 650,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod V. 1) 
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
5 Prodej domů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje  
1.odklad splátek dle důvodové zprávy bod 1 str.1  
2.prodej bytů oprávněným nájemníkům dle důvodové zprávy bod 3 str.1,2  
3.odklad úhrady I.poloviny kupní ceny dle důvodové zprávy bod  5 str.2  
 
2. nevyhovuje  
žádosti Filmového studia Olomouce 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit  
možnost proinvestování  celé druhé poloviny kupní ceny dle důvodové zprávy bod 2 str.1 
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
6 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 
T: nejbližší zasedání ZMO  
O: Ing. Horák, nám. prim.  
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
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7 Sallerova výstavba - Obchodní středisko Wellnerova 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí  
se způsobem zástavby Obchodního střediska v lokalitě při Wellnerově ul. dle příloh č. 1 a č. 2 k 
důvodové zprávě 
 
3. ukládá  
uplatnit OKR v požadavcích na investora podmínky  pro zajištění  bezkolizního dopravního 
připojení, protihlukové ochrany ve vztahu k sousední obytné zástavbě a stávající administrativní 
budově, sadových úprav v areálu a podél stávajících komunikací 
T: průběžně 
O: ved. odb. koncepce a rozvoje  
 
4. ukládá  
postupovat v následujících krocích v souladu s OKR 
T: průběžně 
O: ved. odb. majetkoprávní  
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
8 Veřejně přístupná sportoviště a hřiště při ZŠ otevřená veřejnosti 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. ukládá  
nárokovat finanční prostředky na rekonstrukce a dovybavování městských veřejně přístupných 
sportovišť v  rozpočtu v jednotlivých  letech dle důvodové zprávy 
T: průběžně 
O: ved. odb. školství  
 
3. souhlasí  
se spravováním zrekonstruovaných sportovišť sídlištního typu prostřednictvím TS Olomouc, a.s. 
dle bodu II. B 1) důvodové zprávy 
 
4. ukládá  
zpracovat dodatek smlouvy s TS Olomouc, a.s. dle bodu II.B1)  
T:  7.11.2000 
O: Ing. Czmero a PaedDr. Pilát, nám. prim.  
 
5. ukládá  
jednat o provozu školních sportovních areálů s ředitelem Školského úřadu Olomouc 
T:  7.11.2000 
O: Bc. Ve čeř, tajemník a PaedDr. Pilát, nám.prim.  
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
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9 Plavecký stadion (otevření krytého bazénu , ceník služeb) 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
návrh programu v souvislosti s otevřením krytého bazénu veřejnosti dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá  
zajistit akci dle důvodové zprávy 
T:  7.11.2000 
O: řed.org. Plavecký stadion Olomouc  
 
4. ukládá  
projednat návrh programu s předsedou představenstva  a.s. Olterm 
T: 24.10.2000 
O: PaedDr. Pilát, nám. prim.  
 
5. ukládá  
předložit RMO ceník služeb 
T:  5.12.2000 
O: PaedDr. Pilát, nám. prim.  
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
 
 
10 Výstaviště Flora Olomouc, a.s. 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. ukládá  
zajistit příslušné právní kroky ke zvýšení základního jmění Výstaviště Flora Olomouc, a.s. dle 
rozhodnutí Zastupitelstva města Olomouce učiněného na jeho zasedání dne 5. 10. 2000 (zápisem 
v obchodním rejstříku, vedeném Krajským obchodním soudem v Ostravě a převodem nemovitosti 
zápisem do listu vlastnictví v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu v Olomouci).  
T: 24.10.2000 
O: Ing. Czmero, nám. prim.  
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
11 Využití areálu Olomouc - Chválkovice 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá  
zajistit právní analýzu problémů uvedených v důvodové zprávě pod body 2 a 5  
T:  7.11.2000 
O: ved. odb. majetkoprávního a dopravy  
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3. ukládá  
zástupcům RMO v představenstvu TSMO  zpracovat návrh ve smyslu bodu 3 důvodové zprávy a 
zajistit plnění bodu 4  
T: leden 2001  
O: zástupci RMO v p ředstavenstvu TSMO a.s.  
 
4. ukládá  
připravit novelu smlouvy o správě areálu Chválkovice ve smyslu bodů 7 a 8 důvodové zprávy  
T: leden 2001  
O: Ing. Czmero, nám. prim.  
 
5. ukládá  
zařadit do návrhu rozpočtu roku 2001 částku na správu areálu Chválkovice  
T: 24.10.2000 
O: Ing. Czmero, nám. prim.  
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
 
 
12 Pilotní projekty - mikroregion Haná 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá  
zařadit akci Cyklistická stezka Poděbrady do návrhu investičních akcí roku  2001 
T: 21.11.2000 
O: ved. odb. investic  
 
3. ukládá  
vypsat výběrové řízení na akci rekonstrukce komunikací kasárna P. Holého 
T: 24.10.2000 
O: ved. odb. investic  
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
 
 
13 Příspěvky v oblasti životního prostředí 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
výši příspěvků dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá  
realizovat přijaté usnesení 
T: 24.10.2000 
O: ved. odb. životního prost ředí 
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Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
 
 
14 Harmonogram presentace záměru realizace sedmé kašny 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. zařazuje  
částku dle upravené důvodové zprávy do seznamu nekrytých požadavků pro rok 2000 
 
Předložil: Ing.Bc. Procházka, člen rady města 
 
15 Organizační záležitosti - odbor  investic 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
návrh zásad organizačních změn dle upravené důvodové zprávy 
 
3. ukládá  
rozpracovat uvedený návrh a předložit RMO ke schválení   
T:  7.11.2000 
O: Bc. Ve čeř, tajemník a Ing. Látal, nám. prim.  
 
Předložil: Bc. Večeř, tajemník 
 
 
16 Organizační záležitosti - matrika 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje  
změnu oddávacího dne dle důvodové zprávy s účinností od  1. 1. 2001 
 
2. schvaluje  
prominutí poplatků dle důvodové zprávy  s platností od 11. 10. 2000 
 
Předložil: Bc. Večeř, tajemník 
 
 
17 Organizační záležitosti 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
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2. ruší  
pověření řízením odboru stavebního Úřadu města Olomouce dnem 10. 10. 2000 JUDr. Evě 
Hyravé 
 
3. jmenuje  
JUDr. Evu Hyravou do funkce vedoucí stavebního odboru Úřadu města Olomouce dnem 11. 10. 
2000  
 
Předložil: Bc. Večeř, tajemník 
 
 
18 Parkovací karty 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
přidělení parkovací karty dle upravené  důvodové zprávy 
 
3. ukládá  
informovat žadatele o přijatém usnesení 
T: 24.10.2000 
O: ved. odb. kancelá ř primátora  
 
4. ukládá  
realizovat přijaté usnesení 
T: 24.10.2000 
O: řed. Městské policie Olomouc  
 
Předložil: Ing. Tesařík, primátor 
 
 
19 Výběrové řízení - "Lipenská,Pavelkova - SSZ křižovatky" 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá  
odpovědět zamítavě na námitky firmy AŽD 
T: 24.10.2000 
O: Ing. Látal, nám. prim.  
 
Předložil: Ing. Látal, nám. prim. 
 
 
20 Bytové záležitosti - Moravské divadlo Olomouc 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
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2. souhlasí  
s poskytnutím služebního bytu MDO dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá  
realizovat přijaté usnesení 
T: 19.12.2000 
O: řed. org. SDF MO  
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
 
 
21 Bytové záležitosti - ing. Karel Zima 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí  
s řešením bytové situace ing. K. Zimy dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá  
předsedovi bytové komise realizovat přijaté usnesení 
T:  7.11.2000 
O: řed. org. SDF MO  
 
Předložil: Ing. Tesařík, primátor 
 
 
22 Pravidla pro náhradu nestavebních investic 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje  
zásady návrhu pravidel dle důvodové zprávy 
 
2. ukládá  
přepracovat pravidla dle bodu 1 usnesení do formy vnitřního předpisu 
T: 24.10.2000 
O: Bc. Ve čeř, tajemník  
 
3. ukládá  
ihned uplatnit návrh dle důvodové zprávy  v rámci rozpočtu investic na rok 2001  
T: 24.10.2000 
O: ved. odb. správy  
Předložil: Bc. Večeř, tajemník 
 
 
23 Tererovo nám.č. 4  - nebytové prostory 
Rada města Olomouce po projednání: 
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1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
záměr vybudovat v II. etapě" Krizové a evakuační centrum pro mimořádné události"  dle důvodové 
zprávy za podmínky získání fin. zdrojů mimo rozpočet města 
 
3. ukládá  
hledat fin. zdroje pro realizaci rekonstrukce dle bodu 2. usnesení  
T:  7.11.2000 
O: ved. odb. ochrany  
 
Předložil: Ing. Látal, nám. prim. 
 
 
24 IDOS - vyjádření ke zprávě 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá  
primátorovi ve funkci jediného akcionáře požádat ing. Látala o písemné  zodpovězení otázek dle 
důvodové zprávy ke dni 7.11.2000 
T: 24.10.2000 
O: Ing. Tesa řík, primátor  
 
Předložil: Ing. Látal, nám. prim. 
 
25 Plnění investic r. 2000 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Ing. Látal, nám. prim. 
 
26 Cyklistické stezky - místní úpravy 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
změnu využití finančních prostředků v rámci projektu Cyklistické stezky - místní úpravy 
 
3. ukládá  
zajistit realizaci projektu 
T: 19.12.2000 
O: ved. odb. investic  
 
Předložil: MUDr. Andrš, člen rady města 



  12 

27 Investiční akce Kateřinská 8 a 23 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
realizaci dle bodu č. 4. předložené důvodové zprávy 
 
3. souhlasí  
se zařazením požadavku na navýšení rozpočtu na položce investiční akce Kateřinská 8 a 23 - 
propojení optokabelem - dle bodu č. 4.1. předložené důvodové zprávy do souboru nekrytých 
požadavků na rozpočet města 
 
4. schvaluje  
krytí požadavků dle bodu č. 4.1. předložené důvodové zprávy z rezervy k dispozici 
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
28 FECTO - mezinárodní jednání 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí  
s účastí zástupců města Olomouce dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá  
předložit projekt Olomouc card pro turistickou sezónu 2001  
T: leden 2001  
O: PaedDr. Pilát, nám. prim. a M. Pet řík, člen rady m ěsta  
 
Předložil: p. Petřík, člen rady města 
 
 
29 Změny v komisích 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. odvolává  
MUDr. Zdenka Čundrleho ze zdravotní komise na základě důvodové zprávy 
 
3. jmenuje  
Doc. MUDr. Čestmíra Čihalíka, CSc. členem zdravotní komise 
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
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30 Rozpracování usnesení z 13. zasedání ZMO, konaného dne 5.10.2000 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
k bodu VI. usnesení ZMO – Půjčka občanskému sdružení FK Holice:  
- že ZMO schválilo poskytnutí bezúročné půjčky ve výši 500.000,-Kč Fotbalovému klubu Holice 
1932 
 
2. ukládá  
k bodu VI. usnesení ZMO – Půjčka občanskému sdružení FK Holice:  
- zařadit částku 500.000,-- Kč do soupisu nekrytých požadavků na rozpočet města Olomouce 
T: 10.10.2000 
O: Ing. Horák, nám. prim.  
 
3. ukládá  
k bodu VI. usnesení ZMO – Půjčka občanskému sdružení FK Holice:  
- po vytvoření zdroje uzavřít smlouvu o poskytnutí bezúročné půjčky za podmínek uvedených v 
důvodové zprávě  
T: 24.10.2000 
O: Ing. Horák, nám. prim.  
 
4. bere na v ědomí  
k bodu VIII. usnesení ZMO - Západní tangenta R 35:  
- že ZMO doporučuje, aby západní tangenta R 35 byla na katastru města Olomouce vedena ve 
variantě C/B  
 
5. ukládá  
k bodu VIII. usnesení ZMO - Západní tangenta R 35:  
- jednat ve smyslu  usnesení přijatého ZMO s Ministerstvem dopravy a spojů ČR a Ředitelstvím 
silnic a dálnic ČR 
T: 19.12.2000 
O: Ing. Tesa řík, primátor  
 
6. ukládá  
k bodu IX.usnesení ZMO - Tunel pod Červenohorským sedlem:  
pracovní skupině pro posouzení záměru vstupu města do připravované akciové společnosti 
"Tunel pod Červenohorským sedlem"   
- dále postupovat dle podmínek uvedených pod bodem 1 - 4 závěrů důvodové zprávy. Výslednou 
zprávu o záměru vstupu  města Olomouce do této akciové společnosti předložit na nejbližším 
Zastupitelstvu města Olomouce  
T: 21.11.2000 
O: Mgr. Š čudlík , člen rady m ěsta  
 
7. ukládá  
 k bodu X. usnesení ZMO – Strategický plán rozvoje mikroregionu Olomoucko a města Olomouce:  
- v termínu do 31.10.2000 zaslat členům ZMO závěrečnou verzi Strategického plánu projednanou v 
RMO, včetně navrženého harmonogramu plnění a politických garantů pro jednotlivé strategie  
T: 24.10.2000 
O: Ing. Horák, nám. prim.  
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8. ukládá  
 k bodu X. usnesení ZMO - Strategický plán rozvoje mikroregionu Olomoucko a města Olomouce:  
- informovat na příštím jednání ZMO o výsledku procesu strategického plánování  
T: 21.11.2000 
O: Ing. Horák, nám. prim.  
 
9. ukládá  
k bodu XI. usnesení ZMO - Informace o průběhu projednávání návrhu Regulačního plánu Povel 
Čtvrtky:  
- pořídit upravený návrh Regulačního plánu Povel Čtvrtky a předložit jej do ZMO v březnu 2001 
T: únor 2001  
O: ved. odb. koncepce a rozvoje  
 
10. ukládá  
k bodu XII.usnesení ZMO - Schválení změny č. I Územního plánu sídelního útvaru Olomouc:  
- pořídit čistopis změny č. I ÚPnSÚ Olomouc v souladu s předchozími částmi usnesení ZMO, 
dohodami s DOSS a stanoviskem nadřízeného orgánu,  předat ověřený čistopis změny č. I 
ÚPnSÚ stavebnímu odboru ÚMO a Okresnímu úřadu  
T: leden 2001  
O: ved. odb. koncepce a rozvoje  
 
11. ukládá  
k bodu XII.usnesení ZMO - Schválení změny č. I Územního plánu sídelního útvaru Olomouc:  
- rozeslat schválenou závaznou část a schéma hlavního výkresu změny č. I ÚPnSÚ dotčeným 
orgánům státní správy (obecně závazná vyhláška bude zaslána samostatně po projednání a 
schválení Změny č. IV)  
T: leden 2001  
O: ved. odb. koncepce a rozvoje  
 
12. ukládá  
k bodu XIII. usnesení ZMO - Pořízení změny č. I  regulačního plánu MPR Olomouc:  
-  pořídit změnu č. I  RPn MPR Olomouc dle bodu 2. usnesení ZMO  
T: leden 2001  
O: ved. odb. koncepce a rozvoje  
 
13. ukládá  
k bodu XIV. usnesení ZMO – Schválení Zadání změn č. V a VI ÚPnSÚ Olomouc   
- pokračovat v pořizování změny ÚPnSÚ Olomouc č. V a změny ÚPnSÚ Olomouc č. VI  
T: leden 2001  
O: ved. odb. koncepce a rozvoje  
 
14. ukládá  
k bodu XV. usnesení ZMO - Naplňování ÚPnSÚ Olomouc - pořízení změny ÚPnSÚ Olomouc č. VII:  
- pořídit změny ÚPnSÚ Olomouc dle bodu 2. usnesení ZMO (tj. v lokalitách: Radíkov - Pod bořím, 
Holice – Pod pivovarem (Holická ulice), Slavonín - Za sokolovnou (východně od Kyselovské), Nová 
Ulice - Hynaisova,  Nové Sady - "Za Andělskou", Nedvězí - " Vrchní díly" a Slavonín - "U sladovny", 
Hejčín - Tomkova, Sv. Kopeček - Pod Hvězdou, Nemilany - " K novosadům"(Lotos), Droždín - Na 
kopci") 
T: leden 2001  
O: ved. odb. koncepce a rozvoje  
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15. bere na v ědomí  
k bodu XVI. usnesení ZMO - Dodatkový vklad majetku Města Olomouce do Výstaviště Flora Olomouc, 
a.s.:  
- že ZMO  schválilo dodatkový nepeněžitý vklad majetku Města Olomouce, tvořeného movitým a 
nemovitým majetkem oceněným v souladu s ust. § 59 obchodního zákoníku v celkové výši 
2,886.000,- Kč do a.s. Výstaviště Flora Olomouc   
 
 - že ZMO schválilo zvýšení základního jmění a.s. Výstaviště Flora Olomouc o 2 mil. Kč. Tím se zvýší 
základní jmění akciové společnosti ze 105 mil. Kč na 107 mil. Kč. Zvýšení základního jmění bude 
provedeno úpisem 20 ks nových akcií a 100.000,- Kč znějících na jméno v listinné podobě s využitím 
přednostního práva na úpis. Schvaluje také úpravu zakladatelské listiny a stanov v tomto smyslu. 
Rozdíl mezi hodnotou dodatkového nepeněžitého vkladu a zvýšením základního jmění bude vyrovnán 
vůči emisnímu ážiu. 
 
16. ukládá  
k bodu XVI. usnesení ZMO - Dodatkový vklad majetku Města Olomouce do Výstaviště Flora Olomouc, 
a.s.:  
- zajistit příslušné právní kroky k zapsání tohoto zvýšení základního jmění v obchodním 
rejstříku vedeném Krajským obchodním soudem v Ostravě a k převodu nemovitosti zápisem do 
katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu v Olomouci  
T: 24.10.2000 
O: Ing. Czmero, nám. prim.  
 
17. ukládá  
k bodu XVII. usnesení ZMO - Dějiny města Olomouce 
- projekt:  
- zahájit realizaci projektu dle důvodové  zprávy  
T: 21.11.2000 
O: PaedDr. Pilát, nám. prim.  
 
18. ukládá  
k bodu XVIII. Usnesení ZMO -Nabídka převodu hlasovacích práv k akciím VHS:  
pracovní komisi ve složení - zástupce města Uničova, ing. Czmero, ing. Horák, Mgr. Kubešová, 
RSDr. Černý, MUDr. Andrš a zástupce klubu ODS  
- vyhodnotit nabídku města Šternberka na převod hlasovacích práv k akciím VHS a předložit 
návrh Zastupitelstvu města Olomouce  
T: 24.10.2000 
O: Ing. Horák, nám. prim.  
 
19. ukládá  
připravit návrh programu a podklady pro jednání s ministrem dopravy ve věci záp. tangenty R 35 a 
předložit primátorovi 
T: 24.10.2000 
O: ved. odb. koncepce a rozvoje  
 
Předložil: Ing. Tesařík, primátor 
 
 
31 Havarijní oprava jeřábové dráhy 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
 
 



  16 

1. souhlasí  
s tím, aby TSMO, a.s. jako nájemce části bývalého areálu PSO, a.s. zajistily provedení havarijní 
opravy jeřábové dráhy, která je v majetku města Olomouce 
 
2. souhlasí  
se zařazením částky na opravu jeřábové dráhy do soupisu nekrytých požadavků 
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
32 Rekultivace skládky Grygov - revokace 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. revokuje  
usnesení RMO ze dne 12.9.2000, číslo 57, část 4 
 
2. pověřuje  
koordinací postupu ve vztahu k MŽP ČR a SFŽP Miroslava Petříka, člena RMO a Ing. L. 
Kráčmara, vedoucího odboru ŽP ÚMO 
 
Předložil: p. Petřík, člen rady města 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing.Martin Tesa řík     Ing.Pavel Horák 
primátor m ěsta Olomouce    nám ěstek primátora  


