
 USNESENÍ 
 
 z 50. schůze Rady města Olomouce, konané dne  5.12.2000 
 
1 Návrh Komplexního součinnostního programu prevence kriminality a 
 sociální patologie " Naše město " pro rok 2001. 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
návrh doplňku Komplexního součinnostního programu prevence kriminality " Naše město " pro rok 
2001 o projekty 1,2,5 a 10 dle důvodové zprávy 
 
3. schvaluje  
upravený rozpočet jednotlivých dílčích projektů Komplexního součinnostního programu prevence 
kriminality " Naše město " pro rok 2001 dle bodu II. 2 důvodové zprávy včetně rezervy 
 
4. ukládá  
předložit upravený návrh Komplexního součinnostního programu prevence kriminality " Naše 
město " pro rok 2001 včetně rozpočtu jednotlivých dílčích projektů ke schválení Zastupitelstvu 
města Olomouce na jeho nejbližším zasedání  
T: 14.12.2000 
O: PaedDr. Pilát, nám. prim.  
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
 
 
2 Plavecký stadion - ceník služeb 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. ukládá  
předložit RMO dopracovaný návrh ceníku dle diskuze v RMO 
T: 19.12.2000 
O: PaedDr. Pilát, nám. prim.  
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
 
 
3 Kontrola usnesení 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
informace o plnění usnesení k termínu 5.12.2000 
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2. prodlužuje  
termíny plnění usnesení dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá  
předložit RMO písemnou informaci k usnesení RMO ze dne 10.10.2000 bodu 15,  části 3 " 
Organizační záležitosti - odbor investic"  
T: 19.12.2000 
O: Bc. Ve čeř, tajemník a Ing. Látal, nám. prim.  
 
Předložil: Ing. Tesařík, primátor 
 
 
4 Kontrola usnesení - plán oprav a údržby školských zařízení v r. 2001 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje  
plán oprav a údržby školských zařízení na r. 2001 dle důvodové zprávy 
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
 
 
5 Majetkoprávní záležitosti + dodatek 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje  
1. úplatný pronájem části komunikace na pozemku parc. č. 875/1 ost. pl. o výměře 350 m2 v k.ú.  
Nová Ulice panu Karlu Zelinkovi za podmínky provozování veřejného WC v žádané lokalitě  dle 
důvodové zprávy bod I. 1  
 
2. úplatný pronájem části komunikace na pozemku parc. č. 116/51 ost. pl. o výměře 10 m2 v k.ú. 
Olomouc  - město Arcidiecézní charitě dle důvodové zprávy bod I. 2  
   
3. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 480/21 ost. pl. o výměře 8 m2 v k.ú. 
Nová Ulice předem určenému zájemci paní Marii Olšovské dle důvodové zprávy bod II. 1  
 
4. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 21/13 zahrada o výměře 99 m2 v k.ú. 
Lazce předem určenému zájemci paní PadDr. Anně Košťálové dle důvodové zprávy bod II. 2  
 
5. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 39/2 ost. pl. o výměře 16 m2 v k.ú. 
Lazce předem  určenému zájemci panu Ladislavu Lattovi dle důvodové zprávy bod II. 3  
 
6. zveřejnění úplatného pronájmu NP Pavelčákova č.o. 18 - dvě místnosti ve dvorním traktu 
objektu o  výměře 9,4 m2 a 12,3 m2 předem určeným zájemcům panu Miroslavu Čoupkovi a panu 
Kamilu Gastovi dle důvodové zprávy bod II. 4   
 
7. zveřejnění úplatného pronájmu NP Marie Pospíšilové č.o. 2 dříve atelier o velikosti 33 m2 
předem  určenému zájemci panu Michalu Žaroskému dle důvodové zprávy bod II. 5  
 
8. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 457/1 ost.   pl. o výměře 15 m2 v k.ú. Hejčín  paní 
Boženě Plaché , a to v souladu s návrhem  S. O. dle důvodové zprávy bod III. A) 1  
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9. úplatný pronájem  části pozemku parc. č. 1788/1 orná půda o výměře 1561 m2, části  parc. č. 
1800/51 orná půda o výměře 141 m2,   parc. č. 1800/59 orná půda o výměře 128 m2, části 
parc. č. 1965/12 ost.  pl. o výměře 376 m2, parc. č. 1965/13 ost. pl. o výměře 374 m2, části  parc. č. 
1967/5 ost. pl. o výměře 13  m2, části parc. č. 1967/8 ost. pl. o výměře 14 m2,  části parc. č.  1967/10 
ost. pl. o výměře 73 m2, vše  v k.ú. Holice u Olomouce,  parc. č. 291/21 ost. pl. o výměře 5 m2, části 
parc. č. 291/23 ost. pl. o výměře  651 m2 , vše v k.ú. Nedvězí Ředitelství silnic a dálnic ČR dle 
důvodové zprávy bod III. A) 2  
 
10. změnu účelu využití z kanceláře na sklad v NP tř. Svornosti č. 1 - místnost - 15 m2 dle 
důvodové zprávy bod III. B) 5  
 
11. úplatný pronájem NP Vrchlického č. o. 3 panu Ing. Janu Pospíšilovi dle důvodové zprávy bod 
III. B) 6  
 
12. úplatný pronájem mezipatra střechy domu I. P. Pavlova č. o. 62  GTS Czech Net, s.r.o. na dobu  
určitou 10 let při nájemném ve výši 80.000,- Kč ročně III. B) 7  
 
13. změnu subjektu na straně nájemce NP Jilemnického č. o. 29 na Asociaci turistických oddílů 
mládeže, oddíl TOM Tuři 4105 Olomouc dle důvodové zprávy bod III. B) 8  
 
14. úplatný pronájem NP tř. Míru č. 8 paní Mgr. Janě Rokytové dle důvodové zprávy bod III. B) 12  
 
15. zvýšení nájemného v NP Čajkovského č. 14 - ordinace - 259 m2 dle důvodové zprávy bod III. 
B) 13  
 
16. snížení nájemného v NP Sokolská č. 48 pro Sdružení podané ruce - kontaktní centrum pro 
uživatele drog o snížení nájemného na 50 %   dle důvodové zprávy bod III. B) 1  
 
17. uzavření smlouvy o převodu plynovodní přípojky z majetku statutárního města      Olomouce 
do  majetku Severomoravské plynárenské, a.s. Ostrava dle důvodové zprávy bod IV. 6  
 
18. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 28/5 orná půda o výměře 293 m2 v k.ú. Pavlovičky 
manželům  Ing. Jiřímu a Aleně Havelkovým dle důvodové zprávy bod IV. 16 
 
2. nevyhovuje žádosti  
1. pana Marcela Hirsche o úplatný pronájem části pozemku parc. č. 105/1 ost. pl. o výměře 9 m2 v 
k.ú.  Olomouc -  město dle důvodové zprávy bod III. A) 3   
 
2. paní Petry Zemanové o prominutí   nájemného v roce 2000 za pronájem části  pozemku parc. č. 
624/2  ost. pl. o výměře 10 m2 v k.ú. Hodolany ve výši 3 750,- Kč dle důvodové zprávy bod III. A) 5  
 
3. paní Jarmily Maixnerové o úplatný  pronájem NP tř. Míru č. 8 dle důvodové zprávy bod III. B) 12 
 
3. souhlasí  
1. s prodloužením lhůty pro vydání územního rozhodnutí z 1. 1. 2001 do 30. 4. 2001 s tím, že žadatelé  
dodrží konečný termín pro   realizaci stavby tak, jak je uveden v nájemní smlouvě  i ve smlouvě 
budoucí  kupní tj. 31. 12.2005 dle důvodové zprávy bod III. A) 4  
 
2. s odpočtem vložených investic za generální opravu soc. zařízení v pavilonu B a C ve výši 479 
129, 60 Kč  z nájemného v NP Gymnázium Čajkovského dle důvodové zprávy bod III. B) 2  
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3. s odpočtem části vložených   investic ve výši  150 000,- Kč  z nájemného a s odepisováním 
zbývající části  vložených investic ve výši 297 890,- Kč v účetnictví nájemce společnosti SPEA 
Olomouc, s. r. o. v NP ZŠ  Svatý Kopeček, Dvorského č. 33 -  stomatologická ordinace - 72, 30 m2 
dle důvodové zprávy bod III. B)  3  
 
4. s podnájmem v objektu č. 15 - areál letiště Neředín - sklad pro paní Zdeňku Koppovou - VP  
velkoobchod dle důvodové zprávy bod III. B) 4    
 
5. se zohledněním vložených investic formou odpočtu z nájemného ve výši 306. 962,80 Kč v NP 
Palackého  č. o. 25 dle důvodové zprávy bod III. B) 10  
 
6. s odepisováním vložených investic ve výši 447. 295,40 Kč v účetnictví nájemce v NP Lafayettova 
č. o. 9  dle důvodové zprávy bod III. B) 11   
 
7. s provedením opravy usnesení rady města z 49 schůze  ze dne 21. 11. 2000 bod 7  majetkoprávní 
záležitosti + dodatek část 6 - " nedoporučuje zastupitelstvu"  na  " doporučuje zastupitelstvu 
města souhlasit" dle důvodové zprávy bod V. 3 
 
4. bere na v ědomí  
1. smlouvu o prodeji části podniku uzavřenou mezi ELZA CZ, s. r. o. a ELEKTRO VAĎURA, MVDr. 
Milan Vaďura dle důvodové zprávy bod III. B) 9 
 
5. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit  
1. výkup pozemku parc. č. 346/84 ost. pl. o výměře 238 m2 v k.ú. Topolany z vlastnictví paní Evy 
Erbenové do vlastnictví statutárního města Olomouc za kupní cenu ve výši 80 920,- Kč dle důvodové  
zprávy bod IV. 1   
 
2. odprodej části pozemku parc. č. 1248/10 orná půda o výměře 304 m2 v k.ú. Droždín manželům 
Mgr. Jiřímu a JUDr. Vlastě Audyovým a manželům Ing. Petru a Evě Opletalovým za kupní cenu ve 
výši  93.  632,- Kč dle důvodové zprávy bod IV. 3  
 
3. odprodej  pozemků  parc. č.702/1 st. pl. o výměře 60 m2 a parc. č. 702/2  ost. pl. o výměře 
247 m2, vše v k.ú. Lošov  manželům Ladislavu a Elišce Kubínovým za kupní cenu ve výši 98. 878,- 
Kč dle  důvodové zprávy bod IV. 4  
 
4. výkup  pozemků parc. č. 1721/3 o výměře 3 422 m2 ve vlastnictví pana Josefa Svobody a  parc. č. 
1647/5 o výměře 5095 m2 a parc. č. 1721/2  o výměře 2979 m2 ve vlastnictví Karla a Olgy 
Pohlídalových, vše orná   půda, vše v k.ú. Holice do vlastnictví statutárního města Olomouce za 
kupní cenu ve výši  3 488  800,- Kč dle  důvodové zprávy bod IV. 7  
 
5. směnu části pozemku parc. č. 945/12 orná půda o výměře 1000 m2 v k.ú. Řepčín a pozemku parc. 
č. 401/30 orná půda o výměře 548 m2 v k.ú. Hejčín, vše ve vlastnictví firmy GEMO Olomouc, spol. s 
r. o. za pozemek parc. č. 1184 orná půda o výměře 2355 m2 v k.ú. Slavonín ve vlastnictví statutárního 
města Olomouce dle důvodové zprávy bod IV. 8    
 
6. odprodej pozemku  parc. č. 1198/5 st. pl. o výměře 17 m2  v k.ú. Nová Ulice panu Jaroslavu 
Barboříkovi za  kupní  cenu ve výši  8 500,- Kč dle důvodové zprávy bod IV. 9   
 
7. odprodej  pozemků parc. č. 375/6 zahrada o  výměře 94 m2 a parc. č. 827/7 ost. pl.  o výměře 
156 m2 v k.ú. Hodolany společnosti  GLAVERBEL GLAVOL, s. r. o.  za kupní cenu ve výši 67 
270,- Kč dle důvodové zprávy bod IV. 10  
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8. odprodej pozemku parc. č. 991 orná půda o výměře 2 211 m2  v k.ú. Grygov panu Jiřímu 
Zrostovi za kupní cenu ve výši 157 320,- Kč dle důvodové zprávy bod IV. 11  
 
9. odprodej  části pozemku parc. č. 247/21 o výměře 395 m2 v k.ú. Neředín manželům Petru a  
Boženě Psotovým za kupní cenu  ve výši 137 020,- Kč dle důvodové zprávy bod IV. 12   
 
10. odprodej pozemku parc.č. 812/24 zast.pl. v k.ú. Slavonín společnosti MERA CZECH a.s. za 
kupní cenu ve výši 402.400,-Kč  dle důvodové zprávy bod IV. 13  
 
11. odprodej pozemku parc.č.  1376 zast.pl. o výměře 1222 m2 v k.ú. Neředín společnosti MERA 
CZECH a.s. za kupní cenu ve výši 860.288,-Kč dle důvodové zprávy bod IV. 14  
 
12. odprodej části pozemku parc. č. 841/25 ost. pl. o výměře 96 m2 v k.ú. Hodolany panu 
Vladislavu Milarovi za kupní cenu ve výši 48 960,- Kč dle důvodové zprávy bod IV. 15  
 
13. výběr nájemců a  budoucích kupujících na pozemky parc. č. parc. č.  28/2 o výměře 545 m2, 28/3 
o výměře 537 m2, 28/4 o výměře 528 m2, parc. č. 28/7 o výměře 600 m2  v k.ú. Pavlovičky formou 
obálkové metody na výši kupní ceny  mezi manžely Ing. Stanislavem a Erikou Vránovými,  panem 
Václavem Šimkem, paní Lenkou Basemansovou, manžely Petrem a Marcelou Šafratovými, panem 
Richardem Rábem a manžely Janem a Marií Terrichovými s tím, že  čtyři nejvyšší nabídky budou dle 
pořadí mít právo na výběr stavebního místa dle důvodové zprávy bod IV. 16  
 
14. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 28/5 orná půda o výměře 
293 m2  v k.ú. Pavlovičky manželům Ing. Jiřímu a Aleně Havelkovým dle důvodové zprávy bod IV. 
16  
 
15. odprodej pozemku  parc. č. 686 zast. pl. o výměře 102 m2 v k.ú. Hodolany  panu Ing. Pavlu 
Pišťákovi za kupní cenu ve výši 58 140,- Kč dle důvodové zprávy bod IV. 18  
 
16. převod pozemků parc. č. 578/2 zast. pl. o výměře 85 m2 a pozemku parc.  č. 579 zast. pl. o 
výměře 403 m2, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc, do vlastnictví Bytového družstva Generála 
Píky Olomouc za symbolickou kupní cenu ve výši 1000,- Kč dle důvodové zprávy bod IV. 19  
 
17. převod pozemků parc. č. 298 zast. pl. o výměře 204 m2 a parc. č. 299 zast.  pl. o výměře 199 
m2, vše  v k. ú. Droždín, obec Olomouc, z vlastnictví statutárního města do vlastnictví Okresního 
stavebního bytového družstva Olomouc se sídlem v Uničově dle důvodové zprávy bod IV. 20  
 
18. odprodej pozemku parc. č. 723/8 orná půda o výměře 79 m2 a části pozemku parc. č. 723/1orná 
půda o výměře 44 m2 , vše v k.ú. Chomoutov manželům Františku a Aleně Jandovým za kupní cenu 
ve výši 4 966, 60,- Kč dle důvodové zprávy bod IV. 21  
 
19. směnu části pozemku parc. č. 72/1 st. pl. op výměře 23 m2 ve vlastnictví paní Blanky Kantorové 
za část pozemku parc. č. 1045/25 ost. pl. o výměře 8 m2 ve vlastnictví statutárního města Olomouce, 
vše v k.ú. Černovír s tím, že statutární Město Olomouc uhradí cenový rozdíl ve výši 9 960,- Kč (rozdíl 
vyplývající z ocenění nemovitostí) a náklady ve výši 5 500,- Kč spojené s vyjmutím zástavního práva 
na část pozemku ve vlastnictví paní Blanky Kantorové dle důvodové zprávy bod IV. 22  
 
20. bezúplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo chůze a jízdy na pozemku parc. č. 
264/9 zahrada o výměře 2261 m2 v k.ú. Olomouc - město ve vlastnictví statutárního města 
Olomouc ve prospěch společnosti Výstaviště Flora Olomouc a.s. dle důvodové zprávy bod 24   
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6. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
1. žádosti manželů Libuše a Ladislava Svrčkových o výkup ideál. podílu 7/8 pozemku parc.č. 751/1 
zahrada o výměře 874 m2 v k.ú. Slavonín, obec Olomouc na základě předkupního práva dle § 140  
OZ dle důvodové zprávy bod IV. 2   
 
2.  žádosti paní Evy Kimlové o odprodej NP Lužická č. 16 - přízemí - 80 m2 dle důvodové zprávy 
bod IV.  5  
 
3. žádosti pana Milana Roubala o odprodej pozemku   parc. č. 686 zast. pl. o výměře 102 m2 v 
k.ú. Hodolany  dle důvodové zprávy bod IV. 18  
 
4. žádosti manželů Ing. Tomáše a Ing. Ireny Juřicových o revokaci části usnesení ZMO ze dne 5. 10. 
2000  čís. spis. seznamu 3 bod 41 ve věci výše kupní ceny  za odprodej pozemku parc. č. 53/48 ost. 
pl. o výměře 184 m2 v k.ú. Neředín dle důvodové zprávy bod V. 1                  
 
7. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat  
1. části usnesení zastupitelstva města ze  dne 16. 5. 2000 čís. spis.  seznamu 3a bod 41 ve věci 
rozsahu předmětu odprodeje a výše kupní ceny - odprodej  pozemku parc. č. 319/2 orná půda o 
výměře 568 m2 v k.ú. Slavonín manželům  Ing. Svatoplukovi a Ing. Šárce Šůstkovým za kupní cenu 
ve výši 273 490,- Kč a schválit odprodej části pozemku parc. č. 319/2 orná půda o výměře 480 m2 v 
k.ú. Slavonín za kupní cenu ve výši 230 400,- Kč dle důvodové zprávy bod V. 2 
 
8. jmenuje  
do komise pro výběr nejvhodnějších nabídek - oprava střechy - tř. Svobody č . 32  tyto členy :  
- MUDr. Vomáčku, Ing. Látala, Ing. Bc. Procházku a náhradníkem pana Petříka dle důvodové zprávy 
bod V. 4  
 
9. revokuje  
1.  část usnesení rady města ze dne 28. 3. 2000 čís. spis. seznamu 4 bod III A) 4 ve věci   úplaty za  
zřízení věcného břemene obsahujícího právo uložení inženýrských sítí na pozemcích   parc. č. 1672/3 
a 1669, vše ost. pl. v k.ú. Holice ve prospěch firmy Holík - Agroservis, s.r.o. a doporučuje 
zastupitelstvu města schválit bezúplatné zřízení věcného břemene dle důvodové zprávy bod V. 5  
 
2. usnesení rady města ze dne  7. 11. 2000 čís. spis. seznamu 4.  1. ve věci vypovězení nájemní 
smlouvy na NP  MŠ Mozartova č. 6 - garáž - 26 m2 paní Mgr. Olze Masopustové a schvaluje zvýšení 
nájemného v předmětném NP dle platných tabulek dle důvodové zprávy bod V. 6 
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
6 ZOO Olomouc - prodej 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
prodej dle předložené důvodové zprávy 
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
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7 Prodej domů + dodatek 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje  
1. uznání faktur dle důvodové zprávy bod 1 str.1  
 
2. odklad splátek dle důvodové zprávy bod 2 str.1, 2  
 
3. odklad úhrady I .poloviny kupní ceny dle důvodové zprávy bod 3 str.2  
 
4. možnost proinvestování II .poloviny kupní ceny před podpisem kupní smlouvy  dle důvodové 
   zprávy bod 4 str.2  
 
5. úhradu společných nákladů dle důvodové zprávy bod 5 str.2  
 
6. vrácení druhé poloviny kupní ceny dle důvodové zprávy bod 6 str.2, 3  
 
7. vrácení druhé poloviny kupní ceny dle důvodové zprávy bod 7 str. 3  
 
8. prodej bytu oprávněné nájemnici dle dodatku důvodové zprávy bod 1 str.1  
 
2. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit  
1. možnost proinvestování celé druhé poloviny kupní ceny dle důvodové zprávy  bod 8a) až 8i) 
    str.3,4   
 
2.  splacení druhé poloviny kupní ceny dle důvodové zprávy bod 9 str.5  
 
3.  ponechání domů v majetku statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod 11 A  str.8  
 
4.  ponechání domů v majetku statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod 11  B str. 8 
 až 13  
 
5.  prodej domu Radova 4 dle důvodové zprávy bod 12 str. 13  
 
6 . prodej pozemku parc.č. 430/3 o výměře 182 m2 v k.ú.Olomouc město manželům Skokanovým a 

prodej objektu Uhelná s pozemkem parc.č. 430/4 o výměře 157 m2 Mgr.Jitce Havigerové  a Kamilu 
Pančochovi dle  důvodové zprávy bod 19 str. 15, až 17  

 
7.  prodej pozemku parc.č. 497/4 zahrada o výměře 207 m2 v k.ú.Nové Sady  paní Dagmar  
 Zamykalové a   Petru Zamykalovi  dle důvodové zprávy bod 20 str.17  
 
8.  prodej pozemku parc.č. 1960 zast.pl. o výměře 23 m2 v k.ú.Hodolany dle důvodové zprávy  bod  
 21 str.18  
 
9. úhradu kupní ceny za pozemek parc.č. 491 st.pl. a parc.č.2159 st.pl. a parc.č.296/49  zahrada   
 v k.ú.  Nová Ulice  dle důvodové zprávy bod 18 str.15  
 
10. prodej bytů oprávněným nájemníků dle dodatku důvodové zprávy bod 1 str.1,2  
 
11. prodej pozemku parc.č. 870 st.pl. o výměře 440 m2 v k.ú. Olomouc město dle  dodatku 
 důvodové zprávy bod 3 str.2  
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12. prodej pozemku parc.č. 350 st.pl. o výměře 351 m2 v k.ú.Lazce dle  dodatku důvodové zprávy
 bod 4 str.2,3  
 
13. prodej NP panu Jiřímu Serýnovi dle dodatku důvodové zprávy bod 6 str.3    
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
1. žádosti nájemníků domu Nálevkova 11 dle důvodové zprávy bod 15 str.14  
 
2.  žádosti nájemníků domu Nálevkova 9 dle důvodové zprávy bod 16 str.14  
 
3. žádosti nájemníků domu Nálevkova 13 dle důvodové zprávy bod 17 str.14  
 
4. žádosti manželům Mohaplovým dle důvodové zprávy bod 18 str.15 
 
4. ukládá  
1. SDFMO převést částky dle důvodové zprávy bod 5 str.2  
2. SDFMO převést částky dle důvodové zprávy bod 6 str.2 až 3  
T: 19.12.2000 
O: řed. org. SDF MO  
 
5. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat  
1.část svého unesení ze dne 1.10.1998 a schválit nové kupní ceny dle důvodové zprávy bod 13 str. 13  
 
2. část svého usnesení ze dne 25.9.1997 a schvaluje kupní ceny dle důvodové zprávy bod 5 str.3  
 
3.část svého usnesení ze dne 16.3.2000 V.B.4 a trvat na již schválených seznamech dle důvodové 
 zprávy bod 11 A,B   
 
6. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
1. žádosti  manželů Mánkových dle důvodové zprávy bod 14 str.13,14 
 
7. nevyhovuje  
1. žádosti pana Zdeňka Bicana o uznání faktur dle důvodové zprávy bod 10 str. 5 
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
8 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 Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku 2000 
O: Ing. Horák, nám. prim.  
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
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9 Rozpočtové změny - odbor investic 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předložený návrh rozpočtových změn 
 
2. schvaluje  
rozpočtové změny dle předloženého návrhu 
 
Předložil: Ing. Látal, nám. prim. 
 
 
10 Zařazení do soupisu nekrytých požadavků 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
zařazení částky dle důvodové zprávy do soupisu nekrytých požadavků 
 
Předložil: Ing. Tesařík, primátor 
 
 
11 Pilotní projekty - mikroregion Haná - financování projektů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí  
s rozpočtovou změnou dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
 
 
12 Navýšení PHM OKR - asistence výrobním investorům 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí  
s rozpočtovou změnou dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
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13 Státní podniky v likvidaci 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí  
s termíny ukončení likvidace, tak jak jsou uvedeny v předložených žádostech likvidátorů 
 
3. ukládá  
likvidátorovi státního podniku Moravské autoopravny Olomouc "v likvidaci" předložit v měsíci 
lednu r. 2001 Radě města Olomouce závěrečnou zprávu o likvidaci včetně žádosti o výmaz st. p. z 
obchodního rejstříku ke schválení 
T: 23.1.2001 
O: likvidátor st.p.  
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
 
 
14 Záměr čerpací stanice PHM firmy Esso 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu  
 
2. neschvaluje  
záměr umístění ČS PHM na Litovelské ulici v Olomouci 
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
15 Návrh změny č. IV. ÚPnSÚ 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
ústní informaci k návrhu změny č. IV. ÚPnSÚ  
 
2. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit  
návrh změny č. IV. ÚPnSÚ 
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
16 Investiční záměry - komunikace 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
investiční záměr na rekonstrukci  komunikace v ul. Náves Svobody dle varianty č.4 
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3. schvaluje  
investiční záměr na rekonstrukci komunikace v ul. Neředínská dle varianty č.4 
 
4. ukládá  
připravit variantní řešení výstavby lávky pro pěší a cyklisty přes Moravu (spolupráce s ČD, A ČR)  
T:  6.2.2001 
O: Ing. Látal, nám. prim.  
 
Předložil: Ing. Látal, nám. prim. 
 
 
17 Povodňové plány nemovitostí 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
vzory formulářů ( po obsahové stránce ) pro povodňové plány nemovitostí vypracované v souladu 
s nařízením vlády č. 100/1999 o ochraně před povodněmi 
 
3. ukládá  
tajemníkovi MmOl Bc.J.Večeřovi a předsedovi Povodňové komise Ing.P.Horákovi sestavit pracovní 
skupinu, která zajistí formou místního šetření, zpracování povodňových plánů nemovitostí v 
platném zátopovém území. Seznam členů bude předložen ke schválení na jednání RMO. 
T:  6.2.2001 
O: Bc. Ve čeř, tajemník ÚMO a Ing. Horák, nám. prim.  
 
4. ukládá  
předsedovi Povodňové komise Ing.P.Horákovi a zástupci Povodňové komise Mgr.P.Loykovi,CSc., po 
projednání v Povodňové komisi města Olomouce vypracovat harmonogram činnosti pracovní skupiny, 
zajistit zveřejnění problematiky v médiích a informovat občany prostřednictvím Radničních listů 
T:  6.3.2001 
O: Ing. Horák, nám. prim.  
 
5. ukládá  
předsedovi Povodňové komise Ing.P.Horákovi a tajemníkovi MmOl Bc.J.Večeřovi v termínu do  
31.12.2001 zabezpečit zpracování povodňových plánů nemovitostí v zátopovém území, formou 
místního šetření členů pracovní skupiny a předání vyplněných formulářů odboru ochrany 
T: leden 2002  
O: Bc. Ve čeř, tajemník ÚMO a Ing. Horák, nám. prim.  
 
6. ukládá  
v termínu do 1.5.2002 provést vyhodnocení získaných dat a archivaci 
T: kv ěten 2002  
O: ved. odb. ochrany  
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
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18 Novela zákona o obcích - rozpracování 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit  
dodatek jednacího řádu "Pravidla pro vyjadřování veřejnosti na zasedání zastupitelstva" dle 
upravené přílohy č. 1 důvodové zprávy 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu  
uložit radě zapracovat do jednacího řádu všechny změny v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. 
 
4. doporu čuje zastupitelstvu  
uložit předsedům poslaneckých klubů do 30. 12. 2000 delegovat do finančního a kontrolního 
výboru po jednom ze svých členů 
 
5. doporu čuje zastupitelstvu  
stanovit výši odměn neuvolněným členů zastupitelstva dle bodu 3A důvodové zprávy 
 
6. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit  
dle bodu 3B důvodové zprávy maximální hodinový limit, paušální výši hodinové sazby, způsob 
vykazování a schvalování počtu hodin 
 
Předložil: Bc. Večeř, tajemník 
 
 
19 Naplnění nařízení vlády č. 20/1997 Sb. ze dne 29.1.1997 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
navržené řešení dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá  
realizovat navržené řešení dle důvodové zprávy 
T: 19.12.2000 
O: Bc. Ve čeř, tajemník  
 
Předložil: Ing. Tesařík, primátor 
 
 
20 Zajišťování údržby dětských sportovišť 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
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2. schvaluje  
navrženou upravenou  část H ke Smlouvě k zabezpečení veřejně prospěšných služeb ve městě 
Olomouci (dále jen "Smlouva") 
 
3. ukládá  
zabudovat upravenou část H do této Smlouvy na rok 2001- po schválení rozpočtu Statutárního 
města Olomouce 
T: 19.12.2000 
O: PaedDr. Pilát, nám. prim.  
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
 
 
21 TSMO, a.s. - upravený návrh smlouvy o správě majetku SMO 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
upravený návrh smlouvy o správě majetku SMO dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá  
podepsat tuto smlouvu  
T: 19.12.2000 
O: Ing. Czmero, nám. prim.  
 
4. souhlasí  
se zařazením finanční částky dle důvodové zprávy do soupisu nekrytých požadavků 
 
Předložil: Ing. Látal a Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
22 Digitální katastrální mapa 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
2. schvaluje  
postup dle bodu č. 3. a 4. předložené důvodové zprávy 
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
23 Návrh na úpravu jízdného MHD 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
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2. ukládá  
postupovat dle návrhu harmonogramu důvodové zprávy 
T: 23.1.2001 
O: ved. odb. dopravy  
 
Předložil: Ing. Látal, nám. prim. 
 
 
24 Fond rozvoje bydlení 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. vyhovuje  
- žádosti pana Martina Kubeše prodloužením čerpání úvěru do konce roku 2000  
- žádosti paní Libuše Dvořákové s odkladem splátek na dobu 3 měsíců 
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
 
 
25 Moravské divadlo Olomouc - autopark 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí  
s prodejem autoparku prostřednictvím autobazaru, v případě neúspěšnosti se sešrotováním 
vozidel 
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
26 Půjčka Sananim 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou žádost o prodloužení termínu splatnosti půjčky 
 
2. souhlasí  
s odkladem splátky půjčky dle upravené důvodové zprávy za podmínky, že případný příspěvek pro 
rok 2001 bude poskytnut po splacení této půjčky 
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
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27 Analýza zdravotních a environmentálních rizik  v Olomouci 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
návrh na řešení projektu Analýzy zdravotních a environmentálních rizik v Olomouci pro rok 2001 
včetně jeho finančního zabezpečení 
 
3. ukládá  
informovat na jednání RMO o zpracování jednotlivých oblastí projektu za rok 2001 
T: leden 2002  
O: MUDr. Vomá čka, člen rady m ěsta  
 
4. ukládá  
pracovní skupině projednat způsob prezentace "Analýzy" a informovat  RMO 
T: 17.4.2001 
O: MUDr. Vomá čka, člen rady m ěsta  
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. a MUDr. Vomáčka, člen rady města 
 
 
28 Žádost Charity Olomouc o změnu účelu poskytnutého finančního přispěvku 
 z rozpočtu města. 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. vyhovuje  
žádosti Charity Olomouc o změnu účelu poskytnutého finančního příspěvku z rozpočtu města ve 
smyslu důvodové zprávy 
 
3. ukládá  
informovat žadatele o přijatém usnesení 
T: 19.12.2000 
O: ved. odb. sociáln ě zdravotní  
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
 
 
29 Žádost občanského sdružení Tyfloservis Olomouc o změnu účelu 
 poskytnutého finančního příspěvku z rozpočtu města 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
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2. vyhovuje  
žádosti občanského sdružení Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR - středisko 
Tyfloservis Olomouc o změnu účelu poskytnutého finančního příspěvku z rozpočtu města ve 
smyslu důvodové zprávy 
 
3. ukládá  
informovat žadatele o přijatém usnesení 
T: 19.12.2000 
O: ved. odb. sociáln ě zdravotní  
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
 
 
30 Příspěvky v oblasti kultury 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
užití finančních prostředků vrácených z projektů dle upravené důvodové zprávy  
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
 
 
31 Jednání FECTO 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. a p. Petřík, člen rady města 
 
 
32 Bytové záležitosti - Česká pošta, s.p. 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí  
s poskytnutím dvou bytů dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá  
realizovat přijaté usnesení 
T: 19.12.2000 
O: řed. org. SDF MO  
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
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33 Bytové záležitosti - Fakultní nemocnice Olomouc 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí  
s uzavřením nájemní smlouvy na byt 3+1 na dobu určitou - 1 roku 
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
 
 
34 Bytové záležitosti - Vrchní státní zastupitelství 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí  
s poskytnutím městského bytu dle důvodové zprávy na dobu 2 roků 
 
3. ukládá  
do 31.1.2001 realizovat přijaté usnesení 
T:  6.2.2001 
O: Ing. Horák, nám. prim.  
 
Předložil: Ing. Tesařík, primátor 
 
 
35 Bytová výstavba 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá  
dále jednat o podmínkách nabytí byt. domů 
T:  6.2.2001 
O: Ing. Horák a Ing. Czmero, nám. prim.  
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
 
 
36 Projekt nájemního bydlení 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
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2. souhlasí  
se změnou výše zástavního práva na nemovitostech ve spolupodílovém vlastnictví města dle 
důvodové zprávy 
 
3. ukládá  
předložit na jednání ZMO návrh na změnu výše zástavního práva dle důvodové zprávy 
O: Ing. Horák, nám. prim.  
 
4. doporu čuje  
ZMO schválit změnu výše zástavního práva dle  důvodové zprávy 
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
 
 
37 Žádost o svolení k užití znaku města Olomouce 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí  
s vydáním souhlasu pro firmu JUTTY GROUP s.r.o. k užívání znaku města Olomouce pro výrobu 
nástěnných map 
 
Předložil: Ing. Tesařík, primátor 
 
 
38 Tunel pod Červenohorským sedlem 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá  
pracovní skupině vyhodnocovat skutečnosti důležité k záměru výstavby "Tunel pod Červenohorským 
sedlem" a informovat Radu města a Zastupitelstvo města Olomouce 
T: průběžně 
O: Mgr. Š čudlík , člen rady m ěsta  
 
3. ukládá  
informovat ZMO o zjištěných skutečnostech  
T: 14.12. 2000 
O: Mgr. Š čudlík , člen rady m ěsta  
 
Předložil: Mgr. Ščudlík, člen rady města 
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39 Zastávky MHD IDOS - předání 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. ukládá  
dle věcné příslušnosti ved. OŽP a OD, ved. OSZ, ved.OŠ, ved. odboru ochrany  
- předat určené zastávky MHD IDOS (včetně fyzické inventury vybavení zastávek), parkoviště, 
chodníky u jeslí a mateřských škol, dětská sportoviště, povodňovou mříž Nemilany, odvodňovací 
koryto v Povelské ulici tak, aby mohla být prováděna činnost dodavatele dle novelizované smlouvy o 
zajištění veřejně prospěšných služeb ve městě Olomouci od 1.1.2001 
T:  9.1.2001 
O: vedoucí odbor ů 
 
Předložil: p. Petřík, člen rady města 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Martin Tesa řík    Ing. Pavel Horák  
primátor m ěsta Olomouce     nám ěstek primátora  


