
 USNESENÍ 
 
 z 51. schůze Rady města Olomouce, konané dne 19.12.2000 
 
1 Plavecký stadion - ceník služeb 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
ceník služeb Plaveckého stadionu Olomouc dle varianty 2 důvodové zprávy 
 
3. ukládá  
informovat veřejnost o novém ceníku služeb na PSO 
T:  9.1.2001 
O: řed.org. Plavecký stadion Olomouc  
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
 
 
2 MIS - rozpracování priority č. 1 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá  
podat RMO zprávu o průběhu realizace priority č. 1 rozvoje MIS 
T: 20.3.2001 
O: ved. odd. MIS  
 
3. ukládá  
předložit časový harmonogram naplnění cílů priority č. 1 rozvoje MIS 
T: 23.1.2001 
O: ved. odd. MIS  
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
3 Kontrola usnesení 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
informace o plnění usnesení k termínu  19.12.2000 
 
2. prodlužuje  
termíny plnění usnesení dle důvodové zprávy 
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3. vypouští ze sledování  
tato svá usnesení:  
- bod 43, část 2 ze dne  20. 6.2000  (týk. se využití  mobilních buněk)  
- bod 20, část 3 ze dne 10.10.2000  (týk. se bytových záležitostí - Moravské divadlo)  
- bod 13, část 3 ze dne 24.10.2000  (týk. se bytových záležitostí)  
- bod 19, část 3 ze dne  7 .11.2000  (týk  se bytových záležitostí - Policie ČR)  
- bod   7, část 4 ze dne  5. 12.2000  (týk. se prodeje domů - převedení částek dle důvodové                                      

zprávy)   
- bod 32, část 3 ze dne  5. 12.2000  (týk. se bytových záležitostí - Česká pošta, s.p.)  
 
Předložil: Ing. Tesařík, primátor 
 
 
4 Majetkoprávní záležitosti 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje  
1. zveřejnění úplatného pronájmu pozemku parc. č. 150/5 orná půda o výměře 5827 m2 v k.ú.  
Chválkovice předem určenému zájemci firmě TAMOIL Praha s. r. o. na dobu určitou  do 31. 3. 2013  
dle důvodové zprávy bod I. 1  
 
2. zveřejnění úplatného pronájmu NP 8. května č. 14 - 2 místnosti + chodba - 97 m2 obecně dle  
důvodové  zprávy bod I. 2  
 
3. úplatný pronájem pozemků parc. č. 603 ost. pl. o výměře 773 m2 a parc. č. 555/3 orná půda o 
výměře  151 m2, vše v k.ú. Svatý Kopeček firmě AGRA Chválkovice dle důvodové  zprávy bod II. 
A) 1  
 
4. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 21/1 ost. pl. o výměře 2800 m2 v k.ú. Lazce panu Lukáši 
 Vysoudilovi dle důvodové zprávy bod II. A) 2     
 
5. úplatný pronájem pozemku parc. č. 721/2 orná půda o výměře 2046 m2 v k.ú. Nemilany paní 
Olze  Dvořákové dle důvodové zprávy bod II. A) 3  
 
6. úplatný pronájem části  pozemku parc. č. 364/17, zahrada, k.ú. Nová Ulice o výměře 43, 50 m2  
panu  Elmanu Iljasovi dle důvodové zprávy bod II. A) 4  
 
7. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 451/30 ost. pl. o výměře  66, 5 m2 v k.ú. Povel paní 
Miladě  Schafferové dle důvodové zprávy bod II. A) 5  
 
8. snížení nájemného v NP Dolní nám. č. 38 - I. patro - 13, 25 m2 po dobu rekonstrukce fasády 
objektu   Dolní nám. č. 38  o 25 % dle důvodové zprávy bod II. B) 4  
 
9.zveřejnění úplatného pronájmu NP Dolní náměstí č.o. 47 - prodejna domácích potřeb 
"Kuchyňka",  65 m2 a NP Dolní náměstí č.o. 48 - prodejna domácích potřeb "Kuchyňka", 146 
m2předem určenému zájemci  společnosti JeKV spol. s r.o.  dle důvodové zprávy bod II. B) 9   
 
10. uzavření nájemní smlouvy na NP - kanceláře o výměře 145, 40 m2 v objektu tř. Svobody č. 
31 mezi  Obchodním centrem Olomouc a. s. a statutárním městem Olomouc dle důvodové zprávy 
bod II. B) 11  
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11. pravidlo pro zveřejnění záměrů statutárního města Olomouce prodat, směnit nebo darovat 
nemovitý majetek, pronajmout jej nebo poskytnout jako výpůjčku po dobu nejméně 22 dní před 
projednáním v orgánech statutárního města vyvěšením na úřední desce Magistrátu města Olomouce, 
aby se k nim mohli zájemci vyjádřit a předložit své nabídky dle důvodové zprávy bod IV. 2 
 
2. nevyhovuje žádosti  
1. paní Hany Petrlové o úplatný pronájem NP tř. Svornosti č. 31 - dříve ateliér - 26, 30 m2 dle 
důvodové  zprávy bod II. B) 3  
 
2. paní Libuše Vlhové o úplatný pronájem NP - MŠ Dělnická - přízemí (šatna) - 11, 27 m2 dle 
důvodové  zprávy bod II. B) 5  
 
3. Mgr. Evy Bazgerové o aktualizaci sazby nájemného dle platných tabulek nájemného v NP 
Masarykova  č. o. 61 - oční optika, 61 m2 dle důvodové zprávy bod  II. B) 8  
 
4. žádosti pana Luďka Smolky - univerzální zámečnictví o odprodej pozemku parc. č. 180/4 
zahrada o  výměře 597 m2 v k.ú. Hodolany dle důvodové zprávy bod III. 5  
 
3. souhlasí  
1. s podnájmem v NP - MŠ Dělnická - přízemí (šatna) - 11, 27 m2 pro paní Libuši Vlhovou dle 
důvodové  zprávy bod II. B) 5  
 
2. s rekonstrukcí podlahy v ordinaci zubní pohotovosti  při předpokládaných nákladech 25 000,- 
Kč s tím, že po doložení potřebných dokladů budou tyto náklady odpočteny z nájemného dle 
důvodové zprávy  bod II. B) 7   
   
3. s rozšířením předmětu nájmu o plochu 5 m2 pro umístění dalšího nosiče antén a kabelový žlab v 
domě  nám. Hrdinů č. o. 4 společnosti RadioMobil a.s. a  zvýšením nájemného o 20 000,- Kč ročně 
dle důvodové zprávy bod II. B) 10    
 
4. s plynofikací hospodářského dvora ZOO Olomouc dle důvodové zprávy bod IV. 3  
 
4. bere na v ědomí  
1. smlouvu o prodeji podniku uzavřenou mezi panem René Novotným - GAMBARE a panem 
Štefanem Kortišem dle důvodové zprávy bod II. B) 6  
 
5. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit  
1. úplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo uložení STL plynovodu na pozemcích 
parc. č. 116/45 o výměře 3129 m2, parc. č. 116/46 o výměře 5442 m2, parc. č. 116/116 o výměře 
1672 m2, vše ost.  pl. v k.ú. Olomouc - město ve prospěch Univerzity Palackého Olomouc dle 
důvodové zprávy bod III. 1    
   
2. úplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo průchodu přes pozemek parc. č. 112/1 st. 
pl. o  výměře 214 m2 v k.ú. Olomouc - město ve vlastnictví pan Rudolfa Synovce a paní Yvony 
Zelenkové ve prospěch Města Olomouce při úhradě 18 000,- Kč/rok dle důvodové zprávy bod III. 2 
 
3. úplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo zřízení a provozování veřejného 
telefonního automatu na pozemku parc. č. 121/3 ost. pl. o výměře 4079 m2 v k.ú. Olomouc -  
město ve prospěch  společnosti Český Telecom, a.s. dle důvodové zprávy bod III. 3 
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6. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
1. žádosti paní Olgy Holíkové a pana Karla Orsága o odprodej pozemků parc. č.  751/1 o výměře 
2016 m2 a parc. č. 751/2 o výměře 1075 m2, vše louka v k.ú. Chomoutov dle důvod. zprávy bod III. 4   
 
2. žádosti pana Luďka Smolky - univerzální zámečnictví o odprodej pozemku parc. č. 180/4 
zahrada o  výměře 597 m2 v k.ú. Hodolany dle důvodové zprávy bod III. 5  
 
7. neschvaluje  
1. úplatný pronájem NP - tř. Svornosti č. 1 - dříve nehtové studio - 15 m2 Občanskému sdružení 
Děti  života dle důvodové zprávy bod II. B) 2  
 
8. vyhovuje žádosti  
1. společnosti Obchodní centrum, a.s. o revokaci části usnesení RMO ze dne 26. 9. 2000, čís. spis. 
seznamu  4, bod V. 3) ve věci výše nájemného za pronájem části pozemku parc. č. 116/5 ost. pl. o 
výměře 450 m2  v k.ú. Olomouc - město za 60,- Kč na m2 za rok za podmínky bezplatného přístupu 
ostatních uživatelů a za podmínky investice do tohoto pozemku dle důvodové zprávy bod IV. 1 
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
5 Majetkoprávní záležitosti - dodatek 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje  
1. uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o nájmu, provozování a údržbě veřejného vodovodu a kanalizace 
mezi Městem Olomouc a STŘEDOMORAVSKOU VODÁRENSKOU, a.s. dle důvodové zprávy bod III. 
6)A  
 
2. upřesnění celkové pořizovací a zůstatkové hodnoty v dodatku č.3 ke smlouvě o nájmu, 
provozování a  údržbě veřejného vodovodu a kanalizace mez Městem Olomouc a 
STŘEDOMORAVSKOU VODÁRENSKOU, a.s. dle důvodové zprávy bod III. 6) B  
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
6 Lávka mezi Smetanovými a Čechovými sady - Smlouva o výpůjčce 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí  
s uzavřením  Smlouvy o výpůjčce dle důvodové zprávy 
T: 23.1.2001 
O: Ing. Czmero, nám. prim.  
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
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7 Prodej domů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje  
1. uznání faktur dle důvodové zprávy bod 1 str. 1  
2. uznání faktur dle důvodové zprávy bod 2 str.1  
3. odklad splátek  dle důvodové zprávy bod 3 str. 1,2  
4. odklad splátek dle důvodové  zprávy  bod 4 str. 2  
5. odklad úhrady I.poloviny kupní ceny dle důvodové zprávy bod 5 str.2  
6. úhradu společných nákladů  dle důvodové zprávy bod 6 str. 2  
 
2. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit  
1. prominutí úroků dle důvodové zprávy bod 8 str.3 
 
3. neschvaluje  
1. odklad splátek dle důvodové zprávy bod 9 str.3,4  
2. možnost proinvestování části II. poloviny kupní ceny dle důvodové zprávy bod 10, str. 4 
 
4. ukládá  
1. SDF MO převést  částky vlastníkům domů dle důvodové zprávy bod 6 str.2  
2. SDF MO převést částky na fond oprav domů dle důvodové zprávy bod 7 str.3 
T:  9.1.2001 
O: řed. org. SDF MO  
 
5. vyhovuje  
1. žádostem  vlastníků bytů dle důvodové zprávy bod 7 str. 3 
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
8 Rozpočtové změny roku 2000 + dodatek 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu, týkající se rozpočtových změn roku 2000 
 
2. schvaluje  
rozpočtové změny roku 2000 dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá  
informovat o schválených rozpočtových změnách roku 2000 Zastupitelstvo města Olomouce 
T: nejbližší zasedání ZMO  
O: Ing. Horák, nám. prim.  
 
4. vyhovuje  
žádosti ZOO dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
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9 Žádost o zařazení do soupisu nekrytých požadavků v r. 2000 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí  
se zařazením částky dle důvodové zprávy do soupisu nekrytých požadavků v r. 2000 
 
3. souhlasí  
s uzavřením smlouvy o spolupráci na rok 2000 až 2002 s firmou S&P za podmínek dle důvodové 
zprávy 
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
 
 
10 Zařazení do soupisu nekrytých požadavků - odbor správy 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
zařazení částky dle důvodové zprávy do soupisu nekrytých požadavků 
 
Předložil: Bc. Večeř, tajemník 
 
 
11 Rozpočtové změny - biocentrum Nedvězí 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí  
s rozpočtovou změnou ve výši 231 781,- Kč na OŽP  k dofinancování biocenter Nedvězí 
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
 
 
12 Rozpočtové změny 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou rozpočtovou změnu 
 
2. souhlasí  
se zařazením částky dle důvodové zprávy do soupisu nekrytých požadavků 
 
Předložil: Ing. Látal, nám. prim. 
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13 Nekryté požadavky - úhrada faktur SMV a.s. 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
zařazení žádosti do seznamu nekrytých požadavků 
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
14 Rozpočtové změny - dodatek 2 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
zařazení příspěvku dle důvodové zprávy do soupisu nekrytých požadavků 
 
3. ukládá  
po vykrytí příspěvku z rozpočtové změny zajistit jeho realizaci dle důvodové zprávy  
T:  9.1.2001 
O: ved. odb. vn ějších vztah ů a informací  
 
Předložil: Ing. Tesařík, primátor 
 
 
15 Rozpočtová změna - Městská policie 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje  
rozpočtovou změnu dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Ing. Tesařík, primátor 
 
 
16 Rozpočtové změny - zařazení do soupisu nekrytých požadavků - havárie 
 parovodu Hálkova 20 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
zařazení částky dle důvodové zprávy do soupisu nekrytých požadavků 
 
Předložil: Bc. Večeř, tajemník 
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17 Návrh kompetencí vyjadřování za vlastníka 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. ruší  
pravidla dle příloh 1,2,5 důvodové zprávy 
 
3. schvaluje  
Pravidla na přidělování míst pro stánkový prodej a prodej grilovaných kuřat dle přílohy č.4 
 
4. ukládá  
postupovat ve věcech souhlasů se zvláštním užíváním místních komunikací dle § 25, odst. 6, písm. 
c) zákona č. 102/2000 Sb.  dle upravené důvodové zprávy dle varianty 2 bodu B a dle varianty 2 
bodu D 
T: trvale  
O: vedoucí p říslušných odbor ů 
 
5. ukládá  
upravit přílohu 4 důvodové zprávy dle diskuse 
T:  9.1.2001 
O: Ing. Czmero, nám. prim.  
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
18 Korunní pevnůstka 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí  
se zabezpečením objektů Korunní pevnůstky dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá  
realizovat zabezpečení objektů Korunní pevnůstky dle důvodové zprávy 
T: 23.1.2001 
O: ved. odb. investic  
 
4. schvaluje  
rozpočtovou změnu dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
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19 IDOS - smlouvy s dopravci na rok 2001 - smlouva s ČSAD BUS Ostrava, a.s. 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
návrh upravené smlouvy s dopravcem ČSAD BUS Ostrava, a.s. dle přílohy č. 1 důvodové zprávy 
 
3. ukládá  
podepsat schválenou smlouvu s dopravcem ČSAD BUS Ostrava, a.s. 
T:  9.1.2001 
O: Ing. Tesa řík, primátor  
 
Předložil: Ing. Látal, nám. prim. 
 
 
20 IDOS - smlouvy s dopravci na rok 2001 - smlouva s DPMO, a.s. 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
upravenou  důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
návrh upravené smlouvy s dopravcem DPMO, a.s. dle přílohy č.1 důvodové zprávy 
 
3. ukládá  
podepsat schválenou smlouvu s dopravcem DPMO, a.s. 
T:  9.1.2001 
O: Ing. Tesa řík, primátor  
 
Předložil: Ing. Látal, nám. prim. 
 
 
21 IDOS - smlouva s DPMO, a.s. na rok 2000 - návrh dodatku č. 3 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
upravený návrh dodatku č. 3 ke smlouvě s DPMO, a.s. na rok 2000 
 
3. ukládá  
podepsat dodatek č. 3 
T:  9.1.2001 
O: Ing. Tesa řík, primátor  
 
Předložil: Ing. Látal, nám. prim. 
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22 Ostatní dopravní obslužnost okr. Olomouc 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá  
jednat s OkÚ o finančních nákladech týkajících se ostatní dopravní obslužnosti okresu Olomouc 
tak, aby na rozpočet města Olomouce nebyly převáděny náklady, které se dopravní obslužnosti 
města Olomouce netýkají 
T:  6.2.2001 
O: Ing. Látal, nám. prim.  
 
Předložil: Ing. Látal, nám. prim. 
 
 
23 IDOS - návrh úsporných opatření 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá  
předložit dopracovaný materiál dle diskuze v RMO 
T: 23.1.2001 
O: Ing. Látal, nám. prim.  
 
Předložil: Ing. Látal, nám. prim. 
 
 
24 Smlouva k zajištění péče o parky s VFO,a.s. 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
Smlouvu k zajištění péče o parky, rozárium a botanickou zahradu ve městě Olomouci na rok 2001 
(dále jen Smlouva) 
 
3. ukládá  
podepsat tuto Smlouvu 
T:  9.1.2001 
O: Ing. Tesa řík, primátor  
 
Předložil: PaedDr. Pilát a ing. Czmero, nám. prim. 
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25 Smlouva k zabezpečení veřejně prospěšných služeb - TSMO, a.s. 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
Smlouvu k zabezpečení veřejně prospěšných služeb ve městě Olomouci na rok 2001 (dále jen 
Smlouva) 
 
3. ukládá  
projednat návrh Smlouvy v představenstvu TSMO, a.s.  
T:  9.1.2001 
O: p. Pet řík, p ředseda p ředstavenstva TSMO a.s.  
 
4. ukládá  
po projednání Smlouvy v představenstvu a.s. ji podepsat 
T:  9.1.2001 
O: Ing. Tesa řík, primátor  
 
5. ukládá  
odboru ŽP ve spolupráci s odborem dopravy a TSMO a.s.  
- navrhnout variantní způsob zajištění a financování čištění komunikací v majetku státu a kraje v 
návaznosti  na platnou legislativu 
T: 23.1.2001 
O: ved. odb. životního prost ředí 
 
Předložil: Ing. Látal, Ing. Czmero a PaedDr. Pilát, nám. prim. 
 
 
26 Rekonstrukce sloupu Nejsvětější  Trojice 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
rekonstrukci balustrád a schodišť u Čestného sloupu Nejsvětější Trojice 
 
3. ukládá  
jednat o ceně víceprací na investiční akci a podepsat dodatek ke smlouvě o dílo 
T:  3.4.2001 
O: Ing. Látal, nám. prim.  
 
Předložil: Ing. Látal, nám. prim. 
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27 Kontrola investiční akce, rekonstrukce tělocvičny ZŠ Řezníčkova 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Ing. Tesařík, primátor 
 
 
28 II. městský bál 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí  
s pořádáním II. ročníku "Městského bálu" v termínu 23.3.2001 
 
3. souhlasí  
s vytvořením pracovní skupiny ve složení dle důvodové zprávy 
 
4. ukládá  
pracovní skupině předložit RMO návrh organizace plesu včetně organizátora 
T:  9.1.2001 
O: ved. odb. vn ějších vztah ů a informací  
 
Předložil: Ing. Tesařík, primátor 
 
 
29 Kulturní komise 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
 
 
30 Odbor investic - organizační záležitosti 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
výsledek výběrového řízení na obsazení funkce vedoucího odboru investic Magistrátu města 
Olomouce dle důvodové zprávy 
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3. ukládá  
projednat s prvním uchazečem v pořadí termín nástupu do funkce 
T:  9.1.2001 
O: Bc. Ve čeř, tajemník a Ing. Látal, nám. prim.  
 
4. ukládá  
předložit Radě města Olomouce návrh na jmenování a platové zařazení vedoucího odboru 
investic 
T: 23.1.2001 
O: Bc. Ve čeř, tajemník a Ing. Látal, nám. prim.  
 
Předložil: Bc. Večeř, tajemník  a Ing. Látal, nám. prim 
 
 
31 Souhlas k nakládání s komunálním odpadem 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. vyhovuje  
žádosti TSmO, a.s. o udělení souhlasu k podnikání v oblasti nakládání s komunálním odpadem 
na území Statutárního města Olomouce 
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
 
 
32 Žádost Arcidiecézní charity Olomouc 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá  
prověřit možnost využití vnitrobloku pro statickou dopravu a dopravního napojení zahrad jižních 
svahů Svatého Kopečka 
T: 23.1.2001 
O: ved. odb. koncepce a rozvoje  
 
3. deklaruje  
podporu aktivitě Arcidiecézní charity Olomouc ke zřízení hospice 
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
33 Fond rozvoje bydlení 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
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2. nevyhovuje žádosti  
Stavebně bytového družstva U Kovárny 44 o přesun úvěru z roku 2000 na jiné nemovitosti 
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
 
 
34 Fond rozvoje bydlení - 10. kolo poskytnutí úvěrů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
vyhlášení 10. kola poskytnutí úvěrů z Fondu rozvoje bydlení dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá  
zveřejnění ve sdělovacích prostředcích  
T:  9.1.2001 
O: Ing. Horák, nám. prim.  
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
 
 
35 Služební cesta do Veenendaalu 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu  
 
2. schvaluje  
účast na služební cestě do Veenendaalu ve dnech 15.- 18. 2. 2001 dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Ing. Tesařík, primátor 
 
 
36 Zahraniční služební cesta - Cosenza - AVEC 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
zahraniční služební cestu dle důvodové zprávy 
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
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37 Přidělování bezplatných parkovacích karet pro rok 2001 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
navržené zásady dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá  
řídit se při vydávání bezplatných parkovacích karet pro rok 2001 schválenými zásadami 
T: průběžně 
O: řed. Městské policie Olomouc  
 
4. ukládá  
předkládat radě k projednání žádosti o přidělení bezplatných parkovacích karet, na které se 
nevztahují schválené zásady 
T: průběžně 
O: ved. odb. kancelá ř primátora  
 
Předložil: Ing. Tesařík, primátor 
 
 
38 Změna účelu využití příspěvku: 

1.) Klub českých turistů 
2.) SK UP – oddíl synchronizovaného plavání  

Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
a) změnu účelu využití příspěvku dle bodu 1 důvodové zprávy  
b) změnu účelu využití příspěvku dle bodu 2 důvodové zprávy 
 
3. ukládá  
informovat o přijatém usnesení žadatele 
T:  9.1.2001 
O: ved. odb. školství  
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
 
 
39 Rozhodnutí jediného akcionáře 
Rada města Olomouce ve funkci valné hromady akciové společnosti VFO po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
rozhodnutí jediného akcionáře akciové společnosti Výstaviště Flora Olomouc dle důvodové zprávy 
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3. ukládá  
Ing. Martinu Tesaříkovi, primátorovi statutárního města Olomouce vydat rozhodnutí jediného 
akcionáře při výkonu působnosti valné hromady dle důvodové zprávy 
T:  9.1.2001 
O: Ing. Tesa řík, primátor  
 
Předložil: Ing. Tesařík, primátor 
 
 
40 Rozpracování usnesení ze 14. zasedání ZMO, konaného dne 14.12.2000 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. ukládá  
k bodu I. usnesení ZMO – Informace o nové právní úpravě zákona o obcích:  
- zapracovat do jednacího řádu všechny změny v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. do příštího 
zasedání zastupitelstva 
T:  6.2.2001 
O: Bc. Ve čeř, tajemník  
 
2. ukládá  
poslaneckým klubům k bodu I. usnesení ZMO - Informace o nové právní úpravě zákona o obcích:  
- do 30.12.2000 delegovat do finančního a kontrolního výboru po jednom ze svých členů 
T:  9.1.2001 
O: Ing. Tesa řík, primátor  
 
3. ukládá  
k bodu III. D) usnesení ZMO  - Tržnice - výběrové řízení:  
- předložit předmětnou záležitost dle důvodové zprávy na nejbližší zasedání zastupitelstva 
T:  9.1.2001 
O: Ing. Czmero, nám. prim.  
 
4. ukládá  
k bodu V. usnesení ZMO - Program  regenerace  MPR Olomouc 2000 -2006:                             
- informovat 1x ročně vždy v 1. čtvrtletí o průběhu plnění Programu regenerace MPR 
T: únor 2002  
O: Bc. Ing. Procházka, člen rady m ěsta  
 
5. ukládá  
k bodu VI. usnesení ZMO - Návrh Komplexního součinnostního programu prevence kriminality a 
sociální patologie "Naše město" pro r. 2001:          
- předložit žádost o poskytnutí státní účelové dotace na realizaci Komplexního součinnostního 
programu prevence kriminality a sociální patologie "Naše město" pro r. 2001 Ministerstvu vnitra ČR v 
termínu, který bude vyhlášen    
T: 20.3.2001 
O: PaedDr. Pilát, nám. prim.  
 
6. ukládá  
k bodu VII. usnesení ZMO - Návrh na zrušení jeslí na ul. Holečkově:                             
- zajistit ukončení provozu jeslí na ul. Holečkově dle bodu IV.3.1 důvodové zprávy 
T: 23.1.2001 
O: PaedDr. Pilát, nám. prim.  
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7. ukládá  
k bodu VIII. usnesení ZMO – Tunel pod Červenohorským sedlem:                             
- vyhodnocovat skutečnosti důležité k záměru výstavby "Tunel pod Červenohorským sedlem"  a 
průběžně  informovat Radu města Olomouce a Zastupitelstvo města Olomouce 
T: 20.2.2001 
O: pracovní skupina  
 
8. bere na v ědomí  
k bodu IX. usnesení ZMO – Návrh rozpočtu na rok 2001:                             
- že Zastupitelstvo města Olomouce schválilo rozpočet Statutárního města Olomouce na rok 2001  
- že Zastupitelstvo města Olomouce přeneslo  pravomoc Zastupitelstva města Olomouce na 
Radu města Olomouce schvalovat rozpočtové změny roku 2001 
 
9. ukládá  
k bodu IX. usnesení ZMO - Návrh rozpočtu na rok 2001:     
- informovat Zastupitelstvo města Olomouce o provedených rozpočtových změnách   
T: průběžně 
O: Ing. Horák, nám. prim.  
 
10. ukládá  
k bodu X. usnesení ZMO - Schválení změny č. IV Územního plánu sídelního útvaru Olomouc 
(ÚPnSÚ):  
- pořídit čistopis změny č. IV ÚPnSÚ Olomouc v souladu s předchozími částmi usnesení ZMO, 
dohodami s DOSS a stanoviskem nadřízeného orgánu, předat ověřený čistopis změny č. IV ÚPnSÚ 
Olomouc stavebnímu odboru Magistrátu města Olomouce a referátu regionálního rozvoje 
Okresního úřadu 
T:  6.3.2001 
O: ved. odb. koncepce a rozvoje  
 
11. ukládá  
k bodu X. usnesení ZMO - Schválení změny č. IV Územního plánu sídelního útvaru Olomouc 
(ÚPnSÚ):  
- připravit ke schválení a vydání obecně závaznou vyhlášku (včetně zapracování závazných částí 
doposud schválených změn ÚPnSÚ Olomouc č. I a III) města o závazné části územního plánu 
sídelního útvaru Olomouc a předložit ji ke schválení ZMO  
T:  6.3.2001 
O: ved. odb. koncepce a rozvoje  
 
12. ukládá  
k bodu XI. usnesení ZMO - Strategický plán rozvoje mikroregionu Olomoucko:                             
- doplnit  důvodovou zprávu dle připomínek členů zastupitelstva a předložit na příštím zasedání  
Zastupitelstva města Olomouce 
T:  9.1.2001 
O: Ing. Horák, nám. prim.  
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13. ukládá  
prošetřit podnět člena zastupitelstva Ing. M. Marka týkající se SDF MO 
T:  6.2.2001 
O: ved. odb. kontroly 
 
Předložil: Ing. Tesařík, primátor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Martin Tesa řík    Ing. Pavel Horák 
primátor m ěsta Olomouce    nám ěstek primátora  


