
 USNESENÍ 
 
 z 8. schůze Rady města Olomouce, konané dne  9.3.1999 
 
1 Kontrola usnesení 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
informace o plnění usnesení k termínu  9. 3. 1999 
 
2. prodlužuje  
termíny plnění dle upravené důvodové zprávy 
 
3. vypouští ze sledování  
usnesení dle upravené důvodové zprávy  
 
Předložil: Ing. Tesařík, primátor 
 
 
2 Majetkoprávní záležitosti - PSO, a.s. 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. bere na v ědomí  
předložený upravený návrh nájemní smlouvy na část bývalého areálu Pozemních staveb  
Olomouc, a.s.  
 
3. ukládá  
předložený upravený návrh nájemní smlouvy projednat s představenstvem Technických služeb 
města Olomouce, a.s. 
T: 23.3.1999 
O: Ing. Czmero, nám. prim.  
 
4. ukládá  
předložit RMO dopracovaný návrh smlouvy 
T: 23.3.1999 
O: Ing. Czmero, nám. prim.  
 
5. ukládá  
zahájit jednání o vynětí krytu civilní obrany ze struktury krytů města Olomouce 
T:  6.4.1999 
O: ved. odb. technický  
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
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3 Majetkoprávní záležitosti 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje  
a) zveřejnění pronájmu s následným odprodejem části pozemku parc. č. 615/1 ost. pl. o výměře 
cca 1240  m2, 1747 zast. pl. o výměře 20 m2, 1748 zast. pl. o výměře 20 m2 a 1749 st.pl. o výměře 
20 m2, vše  v k.ú. Nová Ulice předem určenému zájemci společnosti Sallerova výstavba spol. s r. 
o.  dle důvodové  zprávy bod I. 1)  
 
b) zveřejnění úplatného pronájmu pozemku parc.č. 214 zahrada o výměře 585 m2  v k.ú. 
Týneček předem určeným zájemcům manželům MUDr. Pavla a MUDr. Martinu Jansovým dle 
důvodové zprávy bod I. 2)  
 
c) zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc.č. 487/4 ost.pl. o výměře18 m2  v k.ú. 
Neředín  předem určenému zájemci panu Vlastimilu Koldovi dle důvodové zprávy bod I. 3)  
 
d) zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc.č. 21/14 zahrada o výměře 104 m2  v k.ú. 
Lazce předem určenému zájemci panu Josefu Janovskému dle důvodové zprávy bod I. 4)  
 
e) zvýšení nájemného z 172,-Kč/m2/rok na 480,-Kč/m2/rok, tj. 43.326,-Kč/rok (nová sazba) panu 
Otakaru Nesvadbovi dle důvodové zprávy bod II. A) 1)  
 
f) pronájem části pozemku parc. č. 558/2 ost. pl. o výměře cca 55 m2 v k.ú. Neředín  firmě  SOKOP 
zámečnictví, stavba strojů - Stanislav Chloupek dle důvodové zprávy bod II. A) 2)  
 
g) pronájem části pozemku parc. č. 841/37 ost. pl. o výměře cca 12 m2 v k.ú.  Hodolany firmě 
Umělecko-kovářské a restaurátorské práce - Jiří Běhal dle důvodové zprávy bod II. A) 3)  
 
h) pronájem pozemku parc. č. 1207/11 st. pl. o výměře 19 m2 v k.ú. Nová Ulice manželům  
ing. Peteru a ing. Janě Budinským dle důvodové zprávy bod II. A) 4)  
 
i) pronájem pozemku parc. č. 768/2 st. pl. o výměře 113 m2 v k.ú. Nemilany TJ SOKOL Nemilany 
dle důvodové zprávy bod II. A) 5)  
 
j) pronájem části pozemku parc. č. 22/1 ost. pl. o výměře cca 8,5 m2 v  k.ú.Lazce panu Janu 
Kovaříkovi dle důvodové zprávy bod II. A) 6)   
 
k) pronájem s následným odprodejem části pozemku parc. č. 553/1 ost. pl. o výměře cca 90 m2 v 
k.ú. Nová Ulice manželům Petru a Karle Leišnerovým dle důvodové zprávy bod II. A) 7)  
 
l) pronájem pozemku parc. č. 424/2 zahrada o výměře 577 m2 v k.ú. Hodolany firmě TESCO, spol.  
s r.o. dle důvodové zprávy bod II. A) 8)  
 
m) prodloužení nájemní smlouvy na část pozemku parc. č. 557/1 ost. pl. o výměře 7 m2 v k.ú. 
Nová Ulice  paní Dagmar Dvořákové na dobu neurčitou dle důvodové zprávy bod II. A) 10)  
 
n) pronájem části pozemku parc. č. 590/3 ost. pl. o výměře 7 m2 v k.ú. Nová Ulice panu Petru 
Pejzlovi dle důvodové zprávy bod II. A) 12)   
 
o) pronájem pozemků parc.č. 164/3 ost. pl. o výměře 3 708 m2, parc. č. 445/1 ost.  pl. o výměře 
3 281 m2, parc. č. 445/2 ost. pl. o výměře 952 m2,vše v k.ú. Hejčín, Ředitelství silnic a dálnic ČR 
dle důvodové zprávy bod II. A) 14)   
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p) úplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo uložení inženýrských sítí na pozemcích parc. 
č.180/1 zahrada o výměře 45 m2,  parc. 841/30 ost. pl. o výměře 382m2, parc.č.  841/37 ost. pl. o 
výměře  6 403 m2, vše v k.ú. Hodolany, pro firmu PROXIMA s.r.o. za jednorázovou finanční náhradu 
ve výši  20.000,-Kč dle důvodové zprávy bod II. A) 15)  
 
q) úplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo uložení inženýrských sítí na pozemcích parc. 
č.  392/23 o výměře 792 m2, parc. č. 392/6 o výměře 3 239 m2, parc. č. 392/27 o výměře 134 m2, 
parc. č.  392/26 o výměře 76 m2, parc. č. 1001 o výměře 10 018 m2, vše ost. pl.  v k.ú. Hodolany,  
pro Stavební bytové družstvo Sigma Olomouc za jednorázovou finanční náhradu ve výši 20.000,-Kč 
dle důvodové  zprávy bod II. A) 16)    
 
r) pronájem části pozemku parc.č. 332/2 role o výměře cca 209 m2 v k.ú. Hejčín  paní Věře 
Němečkové dle  důvodové zprávy bod II. A) 17)  
 
s) pronájem pozemků parc.č. (296/1) o výměře 67.090 m2, (313/1) o výměře 394.148 m2, (313/15) 
o výměře  19.144,-m2, (313/16) o výměře 3.911 m2, (552) o výměře 1.124 m2, vše v k.ú. Moravská 
Loděnice ZD Bohuňovice, s.r.o. při nájemném ve výši 700,-Kč/ha/rok na dobu určitou  
do 31. 12. 2002 dle důvodové zprávy bod II. A) 18)  
 
t) pronájem s následným odprodejem pozemku parc.č. 1045/30 zahrada o výměře 120 m2 v k.ú. 
Černovír  paní Haně Smékalové dle důvodové zprávy bod II. A) 19)  
 
u) pronájem pozemků parc. č. 83/2 ost. pl. o výměře 1 897 m2 a parc. č. 294 st. pl. o výměře 422 
m2, vše v k.ú. Neředín SME, a.s., rozvodný závod Přerov dle důvodové zprávy bod III. 1)  
 
v) pronájem pozemku parc. č. 1393 o výměře st. pl. 44 m2 a části pozemku parc. č. 105/7 zahrada 
o výměře cca 132 m2, vše v k,ú. Olomouc-město, SME, a.s., rozvodný závod Přerov dle důvodové 
zprávy bod III. 2)  
 
w)pronájem pozemku parc. č. 862/68 o výměře 16 m2 v k.ú. Slavonín paní Olze Rebanové dle 
důvodové zprávy bod III. 3)  
 
x) pronájem části pozemku parc. č. 541 orná půda o výměře cca 5 000 m2 v k.ú. Droždín paní 
Martině Kramné dle důvodové zprávy bod III. 4)  
 
y) uzavření nájemní smlouvy pozemku parc. č. 339/74 ost. pl. o výměře 78 m2 v k.ú. Povel ve 
vlastnictví pana Vladimíra Sehnala dle důvodové zprávy bod III. 6)  
 
z) nabytí vodovodní přeložky z talkových trub z tvárné litiny DN 150 v délce 89 m2, včetně 
příslušenství  v lokalitě ul. Elišky Junkové, k.ú. Droždín od manželů Šutových do vlastnictví 
Města Olomouce dle důvodové zprávy bod IV. 6)  
 
2. ukládá  
zahájit jednání se spoluvlastníky domu Dolní nám. č. 39 bratry Fritscherovými o odprodeji 1/4 
vlastnického podílu na nemovitosti dle důvodové zprávy bod II. A) 1) 
T: 23.3.1999 
O: ved. odb. majetkoprávní  
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3. ukládá  
zajistit odklizení černé skládky  z pozemku p.č. 144/2 ost.pl. v k.ú. Neředín (dům Jílová č. 8) z 
prostoru dříve sloužícího pro umístění kontejnerů dle důvodové zprávy bod IV. 3) 
T:  6.4.1999 
O: řed. org. TSO  
 
4. ukládá  
začlenit zbývající nepronajaté části pozemku parc.č. 460/11 a 460/9 ost.pl. do veřejné zeleně 
spravované Technickými službami města Olomouce dle důvodové zprávy bod IV. 4) 
T:  6.4.1999 
O: ved. odb. životního prost ředí 
 
5. nevyhovuje  
a) žádosti pana Marka Schüllera o pronájem části pozemku parc. č. 116/46 ost. pl. o výměře 6 m2 v  
k. ú. Olomouc - město a části pozemku parc. č. 79/4  ost. pl. O výměře 6 m2 v k.ú. Olomouc-město  
dle důvodové zprávy bod II. A) 9)  
 
b) žádosti reklamního sdružení IDOLS REGA - Michal Korytář o pronájem části pozemku parc. č. 
868/1 ost. pl. o výměře 6 m2 v k.ú. Nová Ulice dle důvodové zprávy bod II. A) 11)   
 
c)žádosti pana Otakara Wittnera o pronájem části pozemku parc. č. 868/1 ost. pl. o výměře  
4 000 m2 v k.ú. Nová Ulice dle důvodové zpráv bod II. A) 13)  
 
d) žádosti Občanského sdružení vlastníků bytů o úhradu nákladů a převzetí do správy NTL 
plynovodu na ul. Masarykova, Dukelská a Praskova dle důvodové zprávy bod IV. 5) 
 
6. souhlasí  
se změnou účelu nájmu na části NP Ostružnická č. 9/11 - 53 m2 na prodejnu textilu a obuvi pro 
firmu UMA TREADE, s.r.o. dle důvodové zprávy bod II. B) 1)  
 
7. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
a) žádosti SME, a.s. o odprodej pozemků parc. č.83/2 ost. pl. o výměře 1 897 m2 a parc. č.  
294 st. pl. o výměře 422 m2, vše v k.ú. Neředín dle důvodové zprávy bod III. 1)  
 
b) žádosti SME, a.s. o odprodej pozemků parc. č. 1393 o výměře st. pl. 44 m2 a části pozemku 
parc. č. 105/7 zahrada o výměře cca 132 m2, vše v k,ú. Olomouc-město dle důvodové zprávy bod 
III. 2)   
 
c) žádosti paní Olgy Rebanové o odprodej pozemku parc. č. 862/68 o výměře 16 m2 v k.ú. Slavonín 
dle důvodové zprávy bod III. 3)  
 
d) žádosti paní Martiny Kramné o odprodej části pozemku parc. č. 541 orná půda o výměře cca  
5000 m2 v k.ú. Droždín dle důvodové zprávy bod III. 4)  
 
e)žádosti panu Martinu Hartmanovi o odprodej části pozemku parc. č. 453/5 ost. pl. o výměře cca 
20 m2 v k.ú. Hejčín dle důvodové zprávy bod III.  5)  
 
f) žádosti pana Vladimíra Sehnala o výkup pozemku parc. č.  339/74 ost. pl. o výměře 78 m2 v k.ú. 
Povel ve vlastnictví pana Vladimíra Sehnala do vlastnictví Města Olomouce dle důvodové zprávy 
bod III.  6)  
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g) žádosti pana Václava Ošťádala o odprodej částí  pozemků parc.č. 624/12, 13 , vše ost.pl.  
o celkové výměře cca 200 m2, vše v k.ú. Hodolany dle důvodové zprávy bod III. 7)   
 
h)  žádostem pana Tomka o odprodej pozemků parc.č. 88 zahrada o výměře 137 m2, parc.č. 89  
o výměře 99 m2 a parc.č. 1907/6  vodní plocha o výměře 1540 m2, vše v k.ú. Holice a manželů 
Švrčkových o odprodej části p.č. 88 zahrada v k. ú. Holice dle důvodové zprávy bod III. 9)   
 
ch) žádosti paní Anežce Flaschové o odprodej části pozemku parc.č. 319/1 role o výměře cca  
300 m2 v k.ú. Nové Sady dle důvodové zprávy bod III. 10)  
 
i) žádosti pana Vaculi o revokaci části usnesení ZMO ze dne 1. 10. 1998, čís.spis.seznamu 4,  
bod 51ve věci snížení kupní ceny ve výši 200.010,-Kč na částku 70.000,-Kč za odprodej pozemku 
parc.č. 19/1 zahrada o výměře 339 m2 v k.ú. Bělidla dle důvodové zprávy bod IV. 2)  
 
j) žádosti pana Josefa Chrzána o revokaci části usnesení ZMO ze dne 1. 10. 1998, čís.spis. 
seznamu 4, bod 24 ve věci  odprodeje části pozemku parc.č. 144/2 ost.pl. o výměře cca 
25 m2 v k.ú. Neředín dle důvodové zprávy bod IV. 3)  
 
8. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit  
směnu pozemků parc.č. 1721/11 role, 1722/1role, 1723/1role, 1724/1 ost.pl., 1725/1ost.pl. a 1726/1 
role , vše v k.ú. Holice o celkové výměře 113 383 m2, vše ve vlastnictví Města Olomouce za pozemky 
parc.č. 312/4, 312/5, vše role o celkové výměře 120.699 m2, vše v k.ú. Hněvotín, vše ve 
vlastnictví ČR - Správce Pozemkový fond Olomouc dle důvodové zprávy bod III. 8) 
 
9. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit  
a) odprodej části pozemku parc.č. 1119 ost.pl. o výměře 117 m2 v k.ú. Slavonín manželům  
Vladislavu a Anně Tesaříkovým za kupní cenu ve výši 29.915,-Kč + daň z převodu nemovitosti 
dle důvodové zprávy bod III. 11)  
 
b) odprodej části pozemku parc.č. 821/1 ost.pl. o výměře 25 m2 v k.ú. Hodolany panu Ladislavu 
Geržovi za kupní cenu ve výši 19.595,-Kč dle důvodové zprávy bod III. 12)  
 
c) odprodej části pozemku parc..č 131 ost.pl. o výměře 56 m2 v k.ú. Droždín panu Šimkovi 
za kupní cenu ve výši 22.400,-Kč dle důvodové zprávy bod III. 13)  
 
d) odprodej pozemku parc.č. 103/2  ost.pl. o výměře 43 m2 manželům Františku a Ludmile 
Piškinovým za kupní cenu ve výši 13.353,-Kč a parc.č. 103/4 ost.pl. o výměře 42 m2 panu 
Stanislavu Nádeníčkovi za kupní cenu ve výši 13.726,-Kč , vše v k.ú. Radíkov dle důvodové  
Zprávy bod III. 14)  
 
e) odprodej části pozemku parc.č. 1036/1 ost.pl. o výměře cca 22 m2 v k.ú. Nová Ulice panu Janu 
Hrbkovi 16.250,-Kč dle důvodové zprávy bod III. 15)   
 
10. nesouhlasí  
s odpuštěním nájemného za pronájem části pozemku parc.č. 88/3 role o výměře 233 m2 v k.ú. 
Povel ve výši 476,-Kč panu Otakaru Roučkovi dle důvodové zprávy bod IV. 1) 
 
11. bere na v ědomí  
a   t r v á    na původním usnesení ze dne 3. 11. 1998, tj. pronajmout části pozemku p.č. 460/11 
ost.pl. panu Eliášovi - 152 m2, panu Hánečkovi - 500 m2, panu Látalovi - 90 m2 dle důvodové 
zprávy bod IV. 4)  
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12. ukládá  
prověřit možnost odstranění drobné stavby, která měla původně sloužit pro umístění kontejnerů 
pro domovní odpad - dle důvodové zprávy bod IV., 3)   
T: 23.3.1999 
O: ved. odb. investic  
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
4 Letiště Olomouc 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
postup uvedený v upraveném bodě C3 důvodové zprávy 
 
3. ukládá  
uzavřít nájemní smlouvy s uživateli objektů č. 15, 15a, 22, 23 na letišti 
T:  6.4.1999 
O: ved. odb. majetkoprávní  
 
4. ukládá  
zpracovat souhrnnou zprávu k letišti Olomouc dle závěrů z diskuse v RMO 
T:  6.4.1999 
O: Bc. Ve čeř, tajemník  
 
Předložil: Ing. Látal, nám. prim. 
 
 
5 IDOS 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá  
předložit návrh rozpočtové změny dle důvodové zprávy 
T: 23.3.1999 
O: odd ělení IDOS  
 
Předložil: Ing. Látal, nám. prim. 
 
6 Strategie rozvoje Olomouckého kraje 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
 materiál "Strategie rozvoje Olomouckého kraje" 
 
Předložil: Ing. Tesařík, primátor 
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7 Obřady SPOZ - odměňování 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje  
výši odměňování za obřady SPOZ dle důvodové zprávy 
 
Předložil: p. Petřík, člen rady města 
 
 
8 Plakátovací plochy 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí  
s postupem dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá  
ve spolupráci s vedoucím OVVI předložit RMO návrh rozpracovaného postupu realizace 
plakátovacích ploch dle důvodové zprávy 
T: 20.4.1999 
O: p. Pet řík, člen rady m ěsta  
 
Předložil: p. Petřík, člen rady města 
 
 
9 Návrh na složení výběrové komise pro II.etapu výstavby Domu s 
 pečovatelskou službou - Povel 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
 důvodovou zprávu 
 
2. jmenuje  
výběrovou komisi dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
 
 
10 Setkání obchodních radů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
návrh programu dle upravené  důvodové zprávy 
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3. ukládá  
zajistit finanční krytí akce dle důvodové zprávy 
T: 23.3.1999 
O: Ing. Horák, nám. prim.  
 
4. ukládá  
informovat  o stanovisku velvyslanectví k programu a dopracovat scénář pracovní části jednání 
T: 23.3.1999 
O: ved. odd. hospodá řského rozvoje - ing. Doležel  
 
5. ukládá  
zajistit organizační rámec jednání a kulturní část programu dle důvodové zprávy 
T: 21.4.1998 
O: ved. odb. vn ějších vztah ů a informací  
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
 
 
11 Stanovení platu vedoucí sociálně zdravotního odboru ÚMO 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje  
plat Mgr. Ireně SONNTAGOVÉ, vedoucí sociálně zdravotního odboru ÚMO dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Bc. Večeř, tajemník 
 
 
12 Návrh na zřízení zábavního centra pro děti a mládež 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí  
s ustanovením pracovní skupiny dle doplněné  důvodové zprávy bod 5 
 
3. ukládá  
pracovní skupině předložit rozpracovaný materiál dle důvodové zprávy bod 4 
T: 18.5.1999 
O: PaedDr. Pilát, nám. prim.  
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
 
 
13 Schválený rozpočet na rok 1999 - dodatek 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
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2. schvaluje  
dodatek ke schválenému rozpočtu na rok 1999 dle varianty č. 2. ve výši 10 tis. Kč, vyplývající  
z upřesnění příspěvku na výkon státní správy, schváleného  Okresním shromážděním dne 
26. 2.1999 
 
3. ukládá  
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce s provedeným dodatkem 
O: Ing. Horák, nám. prim.  
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
 
 
14 Přísedící okresního soudu pro funkční období do r. 2002 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. doporu čuje zastupitelstvu  
zvolit do funkce přísedící Okresního soudu v Olomouci paní Marcelu Gromnicovou, bytem  
Jakoubka ze Stříbra 5, Olomouc (nar. 25.8.1958) 
 
2. ukládá  
předložit návrh na nejbližší zasedání zastupitelstva 
O: Ing. Tesa řík, primátor  
 
Předložil: Ing. Tesařík, primátor 
 
15 Rozpracování 3. usnesení ZMO, konaného dne 25.2.1999 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. ukládá  
k bodu II. usnesení ZMO:  
zajistit rozeslání schváleného Jednacího řádu Zastupitelstva města Olomouce všem členům ZMO 
T: 23.3.1999 
O: ved. odb. kancelá ř primátora  
 
2. ukládá  
k bodu III. usnesení ZMO, tj.  Kapitálový vstup MSTa.s. do Olterm & TD Olomouc a.s.:  
do 28.2.1999 podepsat smlouvu o koupi akcií vč. příloh A a B 
T:  9.3.1999 
O: Ing. Tesa řík, primátor  
 
3. bere na v ědomí  
k bodu  III. Usnesení ZMO, tj. Kapitálový vstup MST a.s.  do Olterm & TD Olomouc a.s.:  
že ZMO zmocnilo primátora města k provedení právního úkonu ve smyslu části 4 usnesení, kterým 
ZMO schválilo zvýšení základního jmění společnosti Olterm & TD Olomouc a.s. upsáním nových 
akcií o 42 mil. Kč s tím, že město Olomouc upíše akcie v nominální hodnotě 13,960.000,- Kč 
 
4. ukládá  
k bodu IV. usnesení ZMO, tj.návrh rozpočtu na r. 1999:  
zabývat se podněty občanů k rozpočtu města Olomouce, posoudit jejich oprávněnost a provést 
případné rozpočtové změny 
T: 23.3.1999 
O: ing. Horák, nám. prim. a ing. Látal, nám.prim  
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5. ukládá  
k bodu VIII. usnesení ZMO, tj .Finanční prostředky z programu regenerace měst. památkových 
rezervací a městských památkových zón:  
připravit žádosti podle Zásad ministerstva kultury na jednotlivé objekty 
T: 23.3.1999 
O: Ing. Horák, nám. prim.  
 
6. ukládá  
k bodu IX. usnesení ZMO, tj. Změny územního plánu sídelního útvaru (ÚPnSÚ Olomouc)- II.:  
pořídit změny ÚPnSÚ Olomouc dle bodu II. důvodové zprávy a v souladu s harmonogramem postupu 
pořizování dle důvodové zprávy 
T: 29.6.1999 
O: ved. odb. koncepce a rozvoje  
 
7. ukládá  
k bodu XIII. usnesení ZMO, tj.Okresní školská rada:  
ihned informovat Školský úřad Olomouc o zvolení zástupců do Okresní školské rady 
T: 23.3.1999 
O: PaedDr. Pilát, nám. prim.  
 
8. ukládá  
k bodu IV. usnesení ZMO ve věci obnovy vozového parku DPMO a.s.:  
předložit RMO a následně ZMO konkrétní návrhy na zajištění úvěru do max. výše 22 mil. Kč na 
nákup 2 tramvají, vč. příslušenství 
T: 23.3.1999 
O: Ing. Horák, nám. prim.  
 
9. ukládá  
k podnětům v zápise ZMO:  
odpovědět:  
- na interpelaci Mgr. Vláčilové, týkající se f. Globus a opatření ke snížení nezaměstnanosti v 
našem městě  
- občanům na připomínky k rozpočtu na r. 1999 
T: 23.3.1999 
O: Ing. Tesa řík, primátor  
 
Předložil: Ing. Tesařík, primátor 
 
 
16 Informace o projednávání ÚPD (Územně plánovací dokumentace)   
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá  
postupovat při projednávání vyjmenované ÚPD dle důvodové zprávy a přiložených harmonogramů 
T: 29.6.1999 
O: ved. odb. koncepce a rozvoje 
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3. ukládá  
připravit seminář pro členy ZMO a odborných komisí (v zasedacím sále primátora ve středu 
24.3.1999 v 15:00 hod.), na kterém bude podán stručný výklad problematiky uvedených regulačních 
plánů včetně aktuálního stavu prací 
T:  6.4.1999 
O: ved. odb. koncepce a rozvoje  
 
4. ukládá  
najít časovou rezervu v harmonogramu projednávání Regulačního plánu MPR ve zkrácení 
termínu vydání obecně závazné vyhlášky o jeden měsíc 
T:  6.4.1999 
O: ved. odb. koncepce a rozvoje  
 
Předložil: Ing. Látal, nám. prim. 
 
 
17 Využití školních hřišť a tělocvičen - dohody o správcovství 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
přiloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
systém odměňování správců 
 
3. ukládá  
předložit Radě města Olomouce zprávu o obsazení správcovských míst, vybavení hřišť a postupu 
projednání vyhlášky dle důvodové zprávy. 
T: 18.5.1999 
O: Bc. Ve čeř, tajemník a PaedDr. Pilát, nám.prim. 
 
Předložil: Bc. Večeř, tajemník 
 
 
18 Doménové jméno  "olomouc.cz" 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. ukládá  
ve věci doména olomouc.cz dále postupovat dle bodu 2.2. důvodové zprávy 
T: 18.5.1999 
O: ved. odd. MIS 
 
3. pověřuje  
prověřit legislativní změny dle bodu 2.3. důvodové zprávy 
T: 18.5.1999 
O: Bc. Ve čeř, tajemník  
 
Předložila: Mgr. Kubešová, členka rady města 
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19 Obchodní středisko Wellnerova - pomoc při vymístění firem 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Ing. Horák a Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
20 Francouzské dny v Olomouci 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. souhlasí  
- s převzetím záštity města Olomouce nad  konáním akce  "Francouzské dny  v Olomouci"  
 
- s prezentací organizátorů  akce "Francouzské dny v Olomouci" na tiskové konferenci dne 
24.3.1999  
 
- s poskytnutím prostor radnice pro potřeby organizátorů na akci konanou dne 15.4.1999 
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
 
 
21 Různé - pracovní skupina pro regionální TV vysílání 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
složení pracovní skupiny dle upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Ing. Tesařík, primátor 
 
 
22 Akce "Flora - Light -bus" - bezplatný zábor veřejného prostranství 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. souhlasí  
s bezplatným záborem veřejného prostranství v prostoru Horního náměstí dne 11.5.1999  na akci 
"Flora- Ligh-bus" dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Ing. Tesařík, primátor 
 
 
 
 
 
Ing. Martin Tesa řík     Ing. Pavel Horák  
primátor m ěsta Olomouce      nám ěstek primátora  


