
 USNESENÍ 
 
 z 5. schůze Rady města Olomouce, konané dne 26.1.1999 
 
 
 1 Kontrola usnesení 
 Rada města Olomouce po projednání: 
 
 1. bere na v ědomí  
 informace o plnění usnesení k termínu 26.1.1999 
 
 2. prodlužuje  
 termíny plnění dle upravené důvodové zprávy 
 
 3. vypouští 
 ze sledování  usnesení  dle upravené důvodové zprávy 
 
 Předložil: Ing. Tesařík, primátor 
 
 
  2 Návrh na využití prostředků z Programu regenerace MPR, Programu 
 záchrany architektonického dědictví a event. dalších možných příspěvků 
 na obnovu památek v majetku města 
 Rada města Olomouce po projednání: 
 
 1. bere na v ědomí  
 předloženou důvodovou zprávu 
  
 2. ukládá  
 uplatnit do návrhu investičních akcí pro rok 1999 částku na obnovu památek dle důvodové zprávy 
 T:  9.2.1999 
 O: Ing. Látal, nám. prim.  
 
 Předložil: Mgr. Kubešová, členka rady města 
 
 
 3 Majetkoprávní záležitosti 
 Rada města Olomouce po projednání: 
 
 1. schvaluje zve řejnění záměru  

a) odprodat garáže ( 9 boxů ), které se nachází ve dvorním traktu obytných domů Dr. M. Horákové  
č. 19, 21, 23 a Kaštanova č. 27 předem určeným zájemcům nájemníkům garáží dle důvodové zprávy 
bod I. 1)   

   
 b) pronajmout část pozemku parc. 21/10, k.ú. Lazce u domu Lazecká 73 předem určenému zájemci 
 paní Králové dle důvodové zprávy bod I. 2)  
  
 c) pronajmout část pozemku parc. č. 449/17 v k.ú. Nová Ulice předem určenému zájemci paní 
 Janě Nemravové za podmínky, že nájemní smlouva s panem Nemravou bude ukončena dohodou dle 
 důvodové zprávy bod I. 3)   
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 d) pronajmout část pozemku parc. č. 448/2 v k.ú. Nová Ulice předem určeným zájemcům MUDr. 
 Martině a Bc. Josefu Androvým za podmínky, že nájemní smlouva s panem Nemravou bude 
 ukončena dohodou dle důvodové zprávy bod I. 4)  
  
 e) pronajmout  pozemky parc. č. 72/1, 72/3 v k.ú. Neředín předem určenému zájemci paní Magdě 
 Škurkové dle důvodové zprávy bod I. 5)   
   
 f) pronajmout areál Letního kina dle důvodové zprávy bod II. B) 8)    
   
 
 2. schvaluje  

a) změnu účelu užívání části pozemku parc.č. 1076/3 ost.pl. o 19 m2 v k.ú. Nová Ulice  
Sdruženému zařízení pro péči o dítě dle důvodové zprávy bod II. A) 5)   

  
  
 b) přechod nájemní smlouvy na část pozemku 31/10 ost.pl. o výměře 21 m2 v k.ú. Klášterní 
 Hradisko z pana Mojmíra Koska na pana Tomáše Pečivu dle důvodové zprávy bod II. A) 6)   
  
  
 c) úplatné zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 138/3 a 139/4 v k.ú. Olomouc - město a 
 parc. č. 960 v k.ú. Hodolany o celkové výměře 1418 m2, vše ve vlastnictví Povodí Moravy, a. s. za 
 jednorázovou finanční náhradu ve výši 28. 360,-Kč dle důvodové zprávy bod II. A) 7)  
  
  
 d)  úplatný pronájem části pozemku parc. č. 704/12 ost. pl. o výměře 20 m2 v k. ú. Chomoutov paní 
 Jitce a Monice Novákovým dle důvodové zprávy bod  II. A) 8)  
  
  
 e) úplatný pronájem části pozemku parc.č. 1081ost.pl. o výměře 9 m2 v k.ú. Nová Ulice panu 
 Luďku Typovskému dle důvodové zprávy bod II. A) 9)  
  
  
 f) úplatný pronájem části pozemku parc.č. 609/5 ost.pl. o výměře cca 137,5 m2 v k.ú. Hodolany panu 
 Ing. Oldřichu Podivínskému za podmínek OKR dle důvodové zprávy bod II. A) 10)     
  
  
 g) pronájem nebytového prostoru Dolní nám. č. 34 panu Martinu Danielovi dle důvodové zprávy bod 
 II. B) 1)  
   
 h) výběr budoucího nájemce na vitrínu Riegrova č. 24 obálkovou metodou na výši nájemného , když 
 minimální nájemné je stanoveno na 12. 000,- Kč/rok dle důvodové zprávy bod II. B) 7)   
  
  
 i) pronájem NP Jilemnická č. 29 pro KMČ (rozšíření nájemní smlouvy), Okresní knihovnu Olomouc, 
 turistický oddíl Tuři a kroužek Kraslice dle důvodové zprávy bod IV. 5  
  
  
 j) nabytí kanalizační stoky A II c, včetně šachet a příslušenství v lokalitě Olomouc -Horní lán z 
 majetku  firmy KUTIL, k.s. do vlastnictví Města Olomouce dle důvodové zprávy bod IV. 3) a 
               schvaluje   budoucího správce vodohospodářské stavby firmu VHS a.s. 
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 k) upravená pravidla - stanovení nájemného u pronájmu pozemků nesloužících k podnikání dle 
 důvodové zprávy bod IV. 9)  
  
  
 l) nabytí infrastrukturních staveb do vlastnictví Města Olomouce dle důvodové zprávy bod IV. 4)  
   
 
 3. nevyhovuje žádosti  

a) o úplatný pronájem části pozemku parc. č. 95/2 ost.pl. ovýměře 12 m2 a parc.č. 145/2 ost.pl.  
o výměře 12 m2, vše v k.ú. Olomouc - město panu Rostislavu Smutnému dle důvodové zprávy  
bod II. A) 1)  

  
  
 b) o úplatný pronájem části pozemku parc. č. 604/1 ost.pl. o výměře cca 700 m2 v k.ú. Svatý 
 Kopeček panu Zdenku Pospíšilovi dle důvodové zprávy bod II. A) 2)  
  
  
 c) o úplatný pronájem části pozemku parc. č. 490/1 ost. pl. o výměře 20 m2 v k.ú. Nová Ulice paní 
 Mgr. Juliji Zinchenko dle důvodové zprávy bod II. A) 3)  
  
  
 d) o úplatný pronájem části pozemku parc. č. 808/3 ost. pl. o výměře cca 200 m2 v k.ú. Hodolany 
 firmě CANIS dle důvodové zprávy bod II. A) 4)  
   
 e) Renáty a Roberta Dvořákových o úhradu tzv. "doplatku" nájemného za pronájem pozemků parc.  
 č. 222 ost. pl. o výměře 5 330 m2, parc. č. 305 ost. pl. o výměře 5 647m 2 a parc. č. (324/28) o 
 výměře 1129 m 2, vše v k.ú. Neředín dle důvodové zprávy bod II. A) 14  
  
  
 f)  pana Petra Niessnera a pana Jiřího Mlynáře o změnu podmínek nájemní smlouvy na pronájem 
 areálu Letního kina dle důvodové zprávy bod II. B) 8)  
  
  
 g) občanského sdružení Hanáčci o revokaci části usnesení rady města ze dne 20. 10. 1998 čís. 
 spis. seznamu 4 bod II. B) ve věci změny doby nájmu dle důvodové zprávy bod IV. 5  
   
 h) paní Lagronové o pronájem nebytových prostor Jilemnická č. 29 dle důvodové zprávy bod IV. 5  
 

i)paní Čechové o úplatný pronájem části parc. č. 2/1 ost. pl. v k.ú. Neředín dle důvod. 
zprávy bod IIA(12) 
 

 4. souhlasí  
 a) se snížením předmětu pronájmu pozemků parc. č. 284 a 285 , vše v k.ú. Neředín pro Hanácký 
 aeroklub Olomouc o. s. dle důvodové zprávy bod II. A) 13  
  
  
 b) se změnou účelu nájmu v NP Náves Svobody č. 37 pro pana Milana Schmidta dle důvodové zprávy 
 bod II. B) 2)  
  
 c) s rozšířením předmětu nájmu v objektech č. p. 68 a 69, vše v k.ú. Nová Ulice pro Gymnáziu 
 Čajkovského dle důvodové zprávy bod II. B) 3)  
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 d) se změnou účelu nájmu v NP Kosinova č. 2 pro pana Romana Bubeníka dle důvodové zprávy bod 
 II. B) 4)  
  
  
 e) s podnájmem na část NP tř. Svobody č. 27, Švédská č. 12 pro reklamní podnik TIP STUDIO s. r. 
 o. dle důvodové zprávy bod II. B) 5)  
  
  
 f) se změnou subjektu na straně nájemce v NP Riegrova č. 5 dle důvodové zprávy bod II. B) 6)  
   
 
 5. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 

a) žádosti o odprodej části pozemku parc.č. 404/1ost.pl. o výměře cca 80 m2 v k.ú. Hodolany  
panu Ing. Janu Sobkovi dle důvodové zprávy bod III. 1)  

  
  
 b) žádosti o odprodej pozemku parc.č. 312/1 zahrada o výměře 438 m2 v k.ú. Nová Ulice panu 
 Ing.arch. Štefkovi dle důvodové zprávy bod III. 2)    
  
  
 c) žádosti o revokaci části usnesení ZMO ze dne 29. 10. 1998, čís.spis.seznamu 4, bod 7 ve věci 
 snížení kupní ceny ve výši 30.218,-Kč na 15.000,-Kč za odprodej pozemku parc.č.  444/6 zahrada 
 o výměře 176 m2 v k.ú. Chválkovice panu Zdeňku Javorskému dle důvodové zprávy bod IV. 1)  
  
 d) žádosti o revokaci části usnesení ZMO ze dne 29. 10. 1998, čís.spis.seznamu 4, bod 21 ve věci  
  směny pozemku parc.č.388/30 role o výměře 470 m2 v k.ú. Hodolany ve vlastnictví paní Heleny 
               Navrátilové za pozemek parc.č. 5/2 role o výměře 655 m2 v k.ú. Bělidla ve vlastnictví Města  
           Olomouce a dále ve věci odprodeje pozemku parc.č. 5/1 o výměře 773 m2 v k.ú. Bělidla ve vlastnictví 
         Města Olomouce dle důvodové zprávy bod IV. 2)  
  

e) vlastníkům garáží o odprodej pozemků parc. č. 394/10 ost. pl. o výměře 39 m2 v k.ú. Řepčín 
dle důvodové zprávy bod III.7) 

  
  
 6. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit  

a) odprodej rozestavěného objektu na Werichové ul. s pozemkem parc.č. 927 st.pl. o výměře 964,  
vše v k.ú. Nové Sady formou veřejné dražby při vyvolávací ceně ve výši 2.000.000,-Kč dle důvodové 
zprávy bod III. 3)  

  
 b) bezúplatný převod pozemků parc.č. (939/1) a (939/4) o celkové výměře 12135 m2, vše v k.ú. 
 Hodolany  a parc.č. (816) o výměře 6509 m2 v k.ú.  Hodolany včetně komunikace z majetku Města 
 Olomouce do vlastnictví ČR - Správy a údržby silnic dle důvodové zprávy bod III. 4)  
  
 c) bezúplatné nabytí pozemků parc.č. 613 st.pl. o výměře 3244 m2, parc.č. 694 st.pl. o výměře 341 
 m2, parc.č. 311/1, 6, 8, 9, 10, 11, 12 , vše ost.pl. o celkové výměře 23.509 m2, vše  v k.ú.  Povel 
 z majetku ČR - Okresní úřad Olomouc do vlastnictví Města Olomouce dle důvod. zprávy bod III.5) 
 
 d) zastavení objektu č.p. 424 s pozemkem parc.č. 375/1 st.pl. o výměře 641 m2 v k.ú. Olomouc - 
 město (Horní nám. č. 23), jejichž cena dle znaleckého posudku činí 7,704.170,-Kč ve vlastnictví 
 Města Olomouce dle důvodové zprávy bod III. 6)  
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 e) odprodej pozemku parc.č. 2/75 orná půda o výměře 74 m2 v k.ú. Neředín pí Čechové 
         dle důvodové zprávy bod III. 7)  
  
 f) odprodej pozemku parc.č. 1029/8 zahrada o výměře 69 m2 v k.ú. Řepčín panu Radku Alkovi za 
 kupní  cenu ve výši 30.360,-Kč dle důvodové zprávy bod III. 8)  
  
 g) odprodej pozemku parc.č. 1029/4 zahrada o výměře 79 m2 v k.ú. Řepčín manželům Věře a Marku 
 Šebelovým za kupní cenu ve výši 36.270,-Kč dle důvodové zprávy bod III. 9)  
  
 h) odprodej pozemku parc.č. 152 zbořeniště o výměře 83 m2 v k.ú. Slavonín panu Nguyen Van Viet 
 za kupní cenu ve výši 88.160,-Kč dle důvodové zprávy bod III. 10)  
  
 i) odprodej objektu  Bystrovanská č. 39 s příslušenstvím a s pozemky parc. č. 31 zast. pl. o výměře 
 380 m2 parc. č. 6/2 zahrada o výměře 614 m2, vše v k.ú.  Bělidla za kupní cenu ve výši 714. 130,- 
 Kč paní Sojkové dle důvodové zprávy bod III. 11)  
  
 j) bezúplatné nabytí pozemků parc.č. 1678/30 role o výměře  587 m2, parc.č. 1678/99 role o výměře 
 699  m2 a parc.č. 1678/100 role o výměře 571 m2, vše v k.ú. Holice do vlastnictví Města Olomouce 
 dle důvodové zprávy bod IV. 4)  
 
 7. revokuje  

a) část usnesení rady města ze dne 20. 10. 1998 čís.spis. seznamu 4 bod II. B) 2 ve věci přidělení 
objektu Jilemnická č. 29 občanskému sdružení Hanáčci dle důvodové zprávy bod IV. 5)  

  
 b) část usnesení RMO ze dne 12. 1. 1999, čís.spis.seznamu 5 ve věci nabytí infrastrukturních 
 staveb do vlastnictví Města Olomouce dle důvodové zprávy bod IV. 4)  
  
 c) část svého usnesení ze dne 12. 1. 1999, čís.spis.seznamu 4, bod II. B) 18 ve věci stanovení 
 nájemného při pronájmu NP Křivá č. 12 pro Sběrné suroviny, a. s. a schvaluje nájemné dle tabulek  
 dle důvodové zprávy bod IV. 10)  
  
 d) část usnesení RMO ze dne 22.9.1998 ve věci schválení odprodeje pozemku parc. č. 394/10 
 ost. pl. v k.ú. Řepčín dle důvod. zprávy bod III.7) 
  
 
 8. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat  
 1) část usnesení zastupitelstva města ze dne 2. 7. 1998 č. spis. seznamu 4 bod 9 ve věci směny id. 
 1/2 pozemku parc. č. 625/3 role ve vlastnictví Města Olomouce za id. 1/2 pozemku parc. č. 625/4 
 role ve vlastnictví manželů Todorových   a  schválit  :  
 

a) uzavření soudního smíru, kterým bude zrušeno podílové spoluvlastnictví k pozemku parc. č.  
625/3 zahrada v k. ú.   Chválkovice s tím, že výlučnými vlastníky této nemovitosti se stanou manželé 
Todorovi a současně budou povinni vyplatit Městu Olomouc částku stanovenou na základě znaleckého 
posudku, který vypracuje soudem určený znalec dle důvodové zprávy bod IV. 7  

   
 b)odprodej pozemku parc. č.  625/4 orná půda v k. ú. Chválkovice, na základě které by se  
       výlučnými vlastníky této nemovitosti stali manželé Todorovi a současně by byli povinni vyplatit  
  Městu Olomouc částku, kterou bypředstavovala cena za ideální 1/2 této nemovitosti stanovená  
       na základě znaleckého posudku mínus 1/2 kupní ceny, kterou Město Olomouc přijalo od kupujícího 
   Petra Todorova za pozemek parc. č. 625/6 dle důvodové zprávy bod IV. 7   
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 9. bere na v ědomí  
 pravidla pro manipulaci s majetkem města dle příloh důvodové zprávy 
  
 Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
 4 VHS, a.s. 
 Rada města Olomouce po projednání: 
 
 1. bere na v ědomí  
 důvodovou zprávu 
  
 2. pov ěřuje  
 Ing. Jana Látala, náměstka  primátora, zastupovat Město Olomouc na valné hromadě VHS, a.s.  
    ve smyslu důvodové zprávy 
  
 3. ukládá  
 navrhnout na členy představenstva a dozorčí rady VHS, a.s. zástupce města Olomouce  
      dle důvodové zprávy 
 T:  9.2.1999 
 O: Ing. Látal, nám. prim.  
 
 Předložil: Ing. Tesařík, primátor 
 
 
 5    Jednání jediného akcionáře DPMO, a.s. 
 Rada města Olomouce po projednání: 
 
 1. ukládá  
 vydat rozhodnutí jediného akcionáře dle upravené důvodové zprávy 
 T:  9.2.1999 
 O: Ing. Tesa řík, primátor  
 
 Předložil: Ing. Tesařík, primátor 
 
 
 6 Zrušení obecně závazné vyhlášky č. 12/1996 o dopravním řádu na území 
 města Olomouce 
 Rada města Olomouce po projednání: 
 
 1. bere na v ědomí  
 předloženou důvodovou zprávu  
  
 2. schvaluje  
 obecně závaznou vyhlášku č. 2/1999, kterou se zrušuje vyhláška č. 12/1996 o dopravním řádu na 
 území města Olomouce 
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 3. ukládá  
 zajistit - v rámci údržby dopravního značení - úpravu stávajícího dopravního značení pěší zóny v 
 rozsahu stanoveném Dopravním inspektorátem Policie ČR 
 T: 9.3.1999 
 O: zástupci RMO v p ředst. TSO a.s. 
 
 4. ukládá  
 projednat s ředitelem Dopravního inspektorátu koordinaci postupu při správním řízení 
   O:  řed. Městské policie 
   T:  9.3. 1999 
 
 Předložil: Ing. Látal, nám. prim. 
 
 
 7 Vyhlášení 4. kola půjček z Povodňového fondu oprav bydlení města 
 Olomouce 
 Rada města Olomouce po projednání: 
 
 1. vyhlašuje  
 4. kolo výběrového řízení na poskytnutí půjček z Povodňového fondu oprav bydlení dle důvodové 
 zprávy 
  
 2. ukládá  
 ihned zajistit zveřejnění výběrového řízení 
 T:  9.2.1999 
 O: Ing. Horák, nám. prim.  
 
 3. ukládá  
 zajistit vyhodnocení výše uvedeného výběrového řízení 
 T: 9.3.1999 
 O: Ing. Horák, nám. prim.  
 
 4. ukládá  
 předložit radě města návrh na poskytnutí půjček 
 T: 9.3.1999 
 O: Ing. Horák, nám. prim.  
 
 Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
 
 
 8 Komise rady 
 Rada města Olomouce po projednání: 
 
 1. bere na v ědomí  
 důvodovou zprávu 
  
 2. ruší  
 odborné komise rady  a odvolává jejich členy dle upravené důvodové zprávy bod 2, seznam A 
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 3. zřizuje   tyto odborné komise RMO:  
 1. Škodní a likvidační komise  
 2. Komise pro architekturu a územní plánování  
 3. Dopravní komise  
 4. Kulturní komise  
 5 .Komise pro prodej domů z majetku města  
 6. Komise pro prevenci kriminality a bezpečnost  
 7. Komise pro výchovu a vzdělávání  
 8. Komise pro Fond rozvoje bydlení města Olomouce  
 9. Komise cestovního ruchu  
 10. Zdravotní komise  
 11. Komise pro program regenerace MPR Olomouc a památky 
 12. Komise pro životní prostředí 
  
 4. ukládá  
 zaslat poslaneckým klubům seznam zřízených komisí RMO 
 T:  9.2.1999 
 O: ved. odb. kancelá ř primátora  
 
 5. jmenuje  
 tajemníky komisí: finanční, kontrolní, bytové, sociální, majetkoprávní a povodňové dle důvodové 
 zprávy 
  
 6. odvolává  
 a) předsedu KMČ č. 2 Droždín p. Richarda Suchomela  
 b) členy KMČ č. 15 Nové Sady: p. Jana Rychlého, Dr. Michaela Fischera, Ing. Pavla Zaorala  
      c) Mgr. Miroslava Utíkala ze sociální komise RMO 
  
 7. jmenuje  
 členem sociální komise  Mgr. Jiřího Borika 
  
 Předložil: Ing. Tesařík, primátor 
 
 
 9 Návrh jednacího řádu ZMO 
 Rada města Olomouce po projednání: 
 
 1. bere na v ědomí  
 doplněnou důvodovou zprávu 
  
 Předložil: Ing. Tesařík, primátor 
 
 
 10 Havarijní plán 
 Rada města Olomouce po projednání: 
 
 1. bere na v ědomí  
 předloženou důvodovou zprávu 
 
 Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
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 11 MISS POUPĚ - spolupráce Města Olomouce při organizaci finále soutěže 
 Rada města Olomouce po projednání: 
 
 1. bere na v ědomí  
 upravenou důvodovou zprávu 
  
 2. souhlasí  
 s formou spolupráce Města Olomouce při organizaci finále MISS POUPĚ dle upravené důvodové  
               zprávy 
  
 3. ukládá  
 zajistit úkoly dle upravené důvodové zprávy 
 O: ved. odb. vn ějších vztah ů a informací  
 
 Předložil: p. Petřík, člen rady města 
 
 12 Jmenování člena dozorčí rady SK Sigma 
 Rada města Olomouce po projednání: 
 
 1. bere na v ědomí  
 důvodovou zprávu 
 
 2. pov ěřuje  
 PaedDr. Miroslava Piláta členstvím v Dozorčí radě SK Sigma Olomouc za Radu města Olomouce 
 
 Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
 
 
 13 TSO a.s. - příprava jednání jediného akcionáře 
 Rada města Olomouce po projednání: 
 
 1. bere na v ědomí  
 upravenou důvodovou zprávu 
 
 2. souhlasí  
 s návrhem na obměnu členů představenstva a dozorčí rady TSO a.s. dle upravené důvodové zprávy 
 
 3. schvaluje  
 navržený program jednání jediného akcionáře 
 
 Předložil: Ing. Tesařík, primátor 
 
 
 14 Parkovací karty - žádosti o přidělení 
 Rada města Olomouce po projednání: 
 
 1. bere na v ědomí  
 upravenou důvodovou zprávu 
  
 2. schvaluje  
 přidělení bezplatných parkovacích karet na rok 1999 dle upravené důvodové zprávy 
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       3. ukládá  
 informovat žadatele o přijatém usnesení 
 T:  9.2.1999 
 O: ved. odb. kancelá ř primátora  
 
 4. ukládá  
 realizovat přijaté usnesení 
 T:  9.2.1999 
 O: řed. Městské policie Olomouc  
 
 Předložil: Ing. Tesařík, primátor 
 
 
 15 Žádost Arcidiecézní charity Olomouc 
 Rada města Olomouce po projednání: 
 
 1. bere na v ědomí  
 žádost Arcidiecézní charity Olomouc 
 
 2. schvaluje  
 zproštění poplatku za vyhrazené parkovací místo pro rok 1999 
 
 Předložil: Ing. Tesařík, primátor 
 
 
 16 Programové prohlášení RMO 
 Rada města Olomouce po projednání: 
 
 1. souhlasí  
 s předloženým upraveným  textem Programového prohlášení RMO 
 
              2. ukládá 
              provést jazykovou korekturu Programového prohlášení RMO 
   T: 9.2.1999 
   O: ved. odb. kancelá ř primátora 
   
 Předložil: Ing. Tesařík, primátor 
 
 
 17 Příprava 3. zasedání Zastupitelstva města Olomouce 
 Rada města Olomouce po projednání: 
 
 1. stanovila  
 - termín 3. zasedání zastupitelstva města:  na čtvrtek dne 25.2.1999 od 9.oo hodin  
 - místo: aula Právnické fakulty UP Olomouc, tř. 17. listopadu 6 
 
 2. bere na v ědomí  
 předběžný návrh programu 3. zasedání zastupitelstva města – dle upravené důvodové zprávy 
 
 Předložil: Ing. Tesařík, primátor 
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 18 Žádost o převzetí záštity primátora města Olomouce 
 Rada města Olomouce po projednání: 
 
 1. bere na v ědomí  
 předloženou žádost Spolku olomouckých výtvarníků a Občansko-prospěšného sdružení C.K.I.  
  
 2. deklaruje  
 podporu předložené žádosti 
 
 Předložil: Mgr. Kubešová, členka rady města 
 
 
 19 Přísedící krajského soudu pro funkční období do r. 2002 
 Rada města Olomouce po projednání: 
 
 1. doporu čuje  
 Zastupitelstvu města Olomouce zvolit přísedícím krajského soudu pana RNDr. Petra Lose, bytem 
 Olomouc, Žilinská 17 (nar. 18.6.1933) 
  
 2. ukládá  
 předložit návrh na nejbližší zasedání zastupitelstva 
  
 O: Ing. Tesa řík, primátor  
 
 Předložil: Ing. Tesařík, primátor 
 
 
 20 Cykloturistické trasy na Olomoucku 
 Rada města Olomouce po projednání: 
 
 1. bere na v ědomí  
 předloženou důvodovou zprávu 
 
 2. schvaluje  
 projekt "Cykloturistické trasy v regionu Haná" a účast města na tomto projektu  
  
 3. ukládá  
 řešit případné zastupování města Olomouce na  konferenci Velo City 99  
  T: 9.2.1999 
 O: Ing. Látal, nám. prim.  
                
  
 Předložil: Ing. Látal, nám. prim. 
 
 
 21 Cena města Olomouce 
 Rada města Olomouce po projednání: 
 
 1. bere na v ědomí  
 důvodovou zprávu  
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 2. souhlasí  
 s upraveným Statutem udílení Ceny města Olomouce dle přílohy č. 1 
  
 3. ukládá  
 předložit návrh na složení pracovní skupiny 
 T: 9.2.1999  
 O: p. Pet řík, člen RMO 
 
 Předložil: p. Petřík, člen rady města 
 
 
 22 Organizační záležitosti - podpisový řád - změna 
 Rada města Olomouce po projednání: 
 
 1. schvaluje  
 první změnu podpisového řádu dle důvodové zprávy s účinností od 1. 2.1999 
  
 Předložil: Bc. Večeř, tajemník 
 
 
 23 Pověření odboru životního prostředí 
 Rada města Olomouce po projednání: 
 
 1. pov ěřuje  
 odbor životního prostředí vyjadřováním se za Město Olomouc ke zvláštnímu užívání komunikací 
 včetně zelených pásů od 1.1.1999 do doby převedení správy komunikací na Technické služby, a.s. 
 T:  9.2.1999 
 O: ved. odb. životního prost ředí 
 
 Předložil: Bc. Večeř, tajemník 
 
 

24       Sběr, třídění a využívání druhotných surovin vzniklých vytříděním  
           z komunálního odpadu v regionálním rozsahu 

 Rada města Olomouce po projednání: 
 
 1. bere na v ědomí  
 předloženou důvodovou zprávu 
  
 2. ukládá  
 předložit RMO komplexní zprávu o průběhu likvidace  společnosti Separe a.s. 
 T:  23.3.1999 
 O: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
 3. ukládá  
 trvale se zabývat  problematikou sběru, třídění a využívání druhotných surovin vzniklých vytříděním 
              z komunálního odpadu v regionálním rozsahu 
 O: zástupci RMO v p ředst.  TSmO a.s.  
 
 Předložil: Mgr. Kubešová, členka rady města 
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25      Postup p ři poskytování informací o životním prost ředí 

              Rada města Olomouce po projednání: 
 
 1. bere na v ědomí  
 důvodovou zprávu  
     
 2. schvaluje  
 v návaznosti na zákon č. 123/1998 o právu na informace o životním prostředí 
                pravidla pro postup města při poskytování informací o životním prostředí ( Příloha 1) 
  
 3. ukládá  
 v termínu do 29.1.1999 seznámit s těmito pravidly zaměstnance ÚMO, ředitele rozpočtových  
 a příspěvkových organizací, vůči nimž plní město Olomouc funkci zřizovatele a právnické osoby  
    zřízené, řízené nebo pověřené městem podle § 2 odst. b , čl. 3 citovaného zákona 
 T: 9.2.1999  
 O: Bc. Ve čeř, tajemník 
 
 4. ukládá  
 v termínu do 29.1.1999 informovat o možnostech vyplývajících ze zákona a z odsouhlasených  
 pravidel dostupnými prostředky veřejnost 
 T: 9.2.1999  
 O: ved. odb. život. prost ředí 
 
 5. ukládá  
 v termínu do 28.2.1999 shromáždit zkušenosti s poskytováním informací podle výše citovaného  
   zákona a schválených pravidel a postoupit je spolu s vlastním komentářem a návrhy na doladění 
     způsobu poskytování informací vedoucímu odboru životního prostředí  
 T: 9.3.1999  
 O:  vedoucí odbor ů 
 
 6. ukládá  
 v termínu do 12.3.1999 seznámit ss shromážděnými podněty a zkušenostmi komisi pro  ŽP 
 T: 23.3.1999  
 O: ved. odb. život. prost ředí 
 
 7. ukládá  
 v termínu do 17.3.1999 připravit na základě podnětů a zkušeností návrh případných úprav pravidel  
  pro postup města při poskytování informací o ŽP a předložit ho spolu se stanoviskem komise ŽP  
 do RMO 
 T: 23.3.1999  
 O: MUDr. Raclavský, člen rady m ěsta 
 
 Předložil: MUDr. Raclavský, člen rady města 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

14 

 
26    Různé 

              Rada města Olomouce po projednání: 
 
 1. ukládá  
 předložit RMO  návrh úprav likvidačních plánů státních podniků v likvidaci  
 T: 9.2.1999  
 O: Ing. Horák, nám. prim. 

 
 Předložil: ing. Horák,nám. prim. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Martin Tesa řík        Ing. Pavel Horák 
primátor m ěsta Olomouce      nám ěstek primátora 


