
 USNESENÍ 
 
 z 9. schůze Rady města Olomouce, konané dne 23.3.1999 
 
1 Kontrola usnesení 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
informace o plnění usnesení k termínu  23. 3. 1999 
 
2. prodlužuje  
termíny plnění dle upravené důvodové zprávy 
 
3. vypouští ze sledování  
usnesení dle upravené důvodové zprávy 
 
4. ukládá  
ve spolupráci s věcně příslušnými náměstky předložit RMO zprávu o činnosti organizací za rok 
1998 s návrhem na odměny ředitelům organizací 
T:  6.4.1999 
O: Ing. Horák, nám. prim. 
 
5. ukládá  
předložit do klubů zastupitelů po  1 paré výročních zpráv organizací za rok 1998 
T:  6.4.1999 
O: ved. odb. ekonomický 
 
6. ukládá  
zajistit jízdenky  na MHD v Olomouci pro členy komisí majetkoprávní a bytové 
T:  6.4.1999 
O: tajemnice majetkoprávní a bytové komise 
 
7. ukládá  
v souladu s usnesením RMO ze dne 16.5.1995 bod 14, část 2 d) přeložit RMO souhrnnou zprávu o  
inventarizaci majetku za r. 1998 
T:  6.4.1999 
O: ved. odb. ekonomický 
 
Předložil: Ing. Tesařík, primátor 
 
 
2 Majetkoprávní záležitosti - PSO, a.s. - dopracování návrhu smlouvy 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí  
s návrhem nájemní smlouvy mezi Městem Olomouc a TSMO, a.s. na část bývalého areálu PSO, 
a.s. 
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3. ukládá  
výše uvedenou nájemní smlouvu, doplněnou o nejnižší možnou částku nájemného, podepsat 
T:  6.4.1999 
O: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
3 Majetkoprávní záležitosti 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje zve řejnění záměru  
a) úplatně pronajmout NP Palackého č. 8 předem určenému zájemci o. s. CADUCEUS dle 
důvodové zprávy bod I. 1)  
 
b) úplatně pronajmout část pozemku parc. č. 449   zast. pl. o výměře 12 m2 předem určenému 
zájemci společnosti CHEETAHS s. r. o. dle důvodové zprávy bod I. 2)  
 
c) úplatně pronajmout NP I. P. Pavlova č. 69 předem určenému zájemci firmě TV SIGNAL dle 
důvodové zprávy bod I. 3) 
 
2. schvaluje  
a) úplatný pronájem části pozemku parc.č. 451/17 ost.pl. o výměře 15, 6 m2 v k.ú. Povel paní 
Žouželkové dle důvodové zprávy bod II. A) 1)  
 
b) úplatný pronájem části pozemku parc. č. 1045/34 ost. pl. o výměře 2 m2 v k.ú. Černovír panu 
Štěpánu Grygárkovi dle důvodové zprávy bod II. A) 2)   
 
c) úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení kabelové  přípojky NN na pozemky  
parc. č. 491 st. pl. o výměře 190 m2, parc. č. 116/10 ost.pl. o výměře  781 m2 a parc. č. 116/24  
ost.pl. o výměře 2580 m2, vše v k.ú.  Olomouc - město pro SME, a. s.   Přerov za jednorázovou 
finanční náhradu ve výši 20.000,-Kč dle důvodové zprávy bod I. A) 4)  
 
d) úplatný pronájem pozemků parc. č.  88 zahrada o výměře 137 m2 a  parc.č. 89 ost.pl. o  
výměře 99 m2, vše v k.ú. Holice panu Jiřímu Tomkovi dle důvodové zprávy bod I. A) 5)  
 
e) úplatný pronájem  části pozemku parc. č. 1072 ost.  pl. o výměře 8 m2 v k.ú. Nová Ulice panu 
ing. Josefu Jiráskovi dle důvodové zprávy bod II. A) 6)  
 
f) úplatný pronájem části pozemku parc. 21/10 ost.pl. o výměře 114 m2 v k.ú. Lazce paní Danuši 
Králové dle důvodové zprávy  bod II. A) 8)  
 
g) převedení smlouvy o zřízení věcného břemene na  předmětný pozemek pro manžele Jaroslava  
a PhMr. Hanu Hégrovy, Josefa a Martu   Navrátilovy, Miroslava a Zdeňku Poláškovy, Petru Příleskou 
ve prospěch nemovitostí p. č. 264/5, 264/6, 264/7 a 264/8 dle důvodové zprávy bod II.A) 9)  
 
h) úplatný pronájem NP Praskova č. 11 paní Janě Novákové dle důvodové zprávy bod II. B) 1)  
 
ch) úplatný pronájem NP MŠ Sokolská společnosti  Downova syndromu dle důvodové zprávy bod 
II. B) 3)  
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i) úplatný  pronájem NP Dolní nám.č. 38 občanskému sdružení  SAPOL dle důvodové zprávy  
bod II. B) 4)  
 
j) úplatný pronájem NP Dolní nám. č. 7 Unii  výtvarných umělců Olomoucka dle upravené  
důvodové zprávy bod II. B) 6)  
 
k) úplatný pronájem objektu býv. vrátnice - objekt č. 2  letiště Neředín Včelařským potřebám - 
velkoobchod Zdeňka Koppová dle důvodové zprávy bod II. B) 7) a souhlasí s podnájmem pro 
tiskárnu TINA  
   
l) úplatný pronájem NP Horní nám. č. 5 Olomoucké koalici neziskových organizací OKNO dle 
důvodové zprávy bod II. B) 8)  
 
m) úplatný pronájem NP - nám. Hrdinů č. 4 - sázková kancelář společnosti -  Fortuna a. s. dle 
varianty 2 důvodové zprávy bod II. B) 17  
 
 
3. nevyhovuje žádosti  
a) pana Miloslava Hulíka o úplatný pronájem s následným odprodejem části pozemku parc. č.  
123 ost. pl. o výměře 4,5 m2 v k.ú. Olomouc-město dle důvodové zprávy bod II. A) 3)   
 
b) manželů Pavla a Růženy Trávníčkových o bezúplatné  zřízení věcného břemene obsahujícího 
právo průchodu a průjezdu na pozemku parc. č.  457/1 ost. pl. o výměře 6630 m2  v k. ú. Hejčín 
dle důvodové zprávy bod II. A) 7)  
 
c) paní MUDr. Zdenky, Silvie a Ivy Wernerových o  úplatný pronájem části pozemku parc. č.  
105/24 ost. pl. o výměře cca 3 m2 v k.ú. Olomouc -  město dle důvodové zprávy bod II. A) 10)  
 
d) Ing. Ivo Weihricha o pronájem NP Dolní nám. č. 7 dle důvodové zprávy bod II. B) 6)  
 
e) o. s. Black Dragon M. C. o  pronájem objektu býv. vrátnice - objekt č. 2 - letiště Neředín dle 
důvodové zprávy bod II. B) 7)  
 
f) ZUŠ Na Vozovce o souhlas s opravou sociálního zařízení  v II. poschodí a vybudováním učebny 
bicích nástrojů dle důvodové zprávy bod II. B) 12)  
 
g) pana Milana Piknera o revokaci části usnesení RMO ze   dne 8. 4. 1997, čís.spis.seznamu 4,  
bod II. A) ch) ve věci pronájmu části pozemku 598/2 ost.pl.  o výměře 35 m2 v k.ú. Neředín  dle 
důvodové zprávy bod IV. 1)  
 
h) žádosti p. Oldřicha Konečného - NP Vídeňská 7  a trvá na výpovědi z NP dle důvodové zprávy 
bod II. 11) 
 
4. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
a) žádosti pana Ing. Josefa Jiráska o odprodej části pozemku parc. č. 1072 ost.  pl. o výměře 8 m2 
v k.ú.  Nová Ulice dle důvodové zprávy bod II. A) 6)  
 
b) žádosti Dany Kopecké o odprodej  částí pozemků parc. č. (319/4) o výměře 168 m2 a (319/5) o 
výměře 120 m2 (celkem 288  m2), vše v k.ú. Nové Sady dle důvodové zprávy bod III. 1)  
 
c) žádosti manželů Miroslava a  Růženy Skácelových o odprodej části pozemku parc. č. 614/1 ost. 
pl. o výměře 2, 5 m2  v k.ú. Nová Ulice dle důvodové zprávy bod III. 2)  
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d) žádosti paní Patschové o nabytí  (výkup) pozemků parc.č. 1335, 1336 o celkové výměře 616 m2 
v k.ú. Lošov do majetku   Města Olomouce dle důvodové zprávy bod III. 3)  
 
e) žádosti pana Miroslava Bartoňka o odprodej  části pozemku parc. č. 1028 ost. pl. o výměře 21, 6 
m2 v k.ú. Řepčín dle důvodové zprávy bod III. 4)  
 
f) žádosti společnosti  SINREAL s. r. o. týkající se nabídky odprodeje "malé haly zimního 
stadionu" za nabídkovou  kupní cenu ve výši 19. 600 000,- Kč dle důvodové zprávy bod III. 5)  
 
g) žádosti pana Františka Navrátila o odprodej objektu garáže (Šantova č. 4) s části pozemku 
parc. č. 109/1 zahrada  o výměře 15  m2 v k.ú. Olomouc - město dle důvodové zprávy III. 7)  
 
5. souhlasí  
a) se zvýšením nájemného  za pronájem   MŠ Dobrovského o inflační koeficient dle důvodové  
zprávy bod II. B) 10)  
 
b) s realizací stavebních úprav v NP Kmochova č. 14 za podmínky, že tyto  provede podnájemce 
pan PhMr. Pavel Kalman vlastním nákladem dle důvodové zprávy bod II. B) 13)  
 
c) s odpočtem vložených investic ve výši 41. 784, 80 Kč z nájemného za pronájem objektu tř. 
Svobody č. 32 Poliklinice Olomouc s. r. o. dle důvodové zprávy bod II. B) 14) a)  
 
d) s provedením stavebních prací v NP M. Pospíšilové č. 2 v předpokládané výši 70.000,-Kč s 
tím, že vložené investice nebudou zohledněny formou odpočtu z nájemného ani v délce nájmu , 
nájemné bude stanoveno na 250,-Kč/m2/rok dle důvodové zprávy bod II. B) 15)  
 
e) s odepisováním vložených investic ve výši 606. 596,-Kč v účetnictví firmy Prodejny Profit 
Olomouc, s. r. o. dle důvodové zprávy bod II. B) 16)  
 
f) s odkladem platby nájemného o dva měsíce pro Střední průmyslovou školu strojnickou v 
Olomouci  a nevyhovuje žádosti o odpuštění dlužného nájemného ve výši 263 102, 30 Kč   
ani jeho části ve výši 136 903,- Kč dle důvodové zprávy bod IV. 2)  
 
6. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit  
a) odprodej objektu stodoly  s pozemkem parc. č. 179/2 o výměře 240 m 2 v k.ú. Nemilany  
panu Slovákovi za kupní cenu ve výši 186. 300,- Kč dle důvodové zprávy bod III. 6)  
 
b) odprodej parc.č. 2/75 role o výměře  74 m2 v k.ú. Neředín paní Janě Čechové za kupní cenu  
ve výši 22.950,-Kč + úhrada daně  z převodu nemovitosti dle důvodové zprávy bod III. 9) 
 
7. ukládá  
jednat o uzavření přímé nájemní smlouvy s p. Petrůjem ( NP Vídeňská 7) 
T: 20.4.1999 
O: ved. odb. majetkoprávní 
 
8. ukládá  
prověřit případné závazky vůči f. Horstav a vést další jednání s ředitelem f. Horstav dle důvodové 
zprávy bod III. 8) 
T:  6.4.1999 
O: Ing. Látal, nám. prim. 
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9. bere na v ědomí  
a) informace o průběhu druhého kola výběrového řízení na pronájem s následným  
odprodejem pozemku parc. č.  436 st. pl. o výměře 572 m2, 443 ost. pl. o výměře 124 m2, 444 st. 
pl.  o  výměře 23 m2 a 445 ost. pl. o výměře 139 m2 v k.ú. Olomouc - město, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod IV. 4)  
 
b) výsledek výběrového řízení na pronájem NP Horní nám. č. 1.dle důvodové zprávy bod IV. 5)  
 
10. ukládá  
ihned předat do klubů zastupitelů  záměry všech žadatelů k pronájmu NP Horní nám. 1  
T:  6.4.1999 
O: ved. odb. majetkoprávní 
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
4 Prodej domů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. vyhovuje žádosti  
a) o vrácení 2. poloviny kupní ceny dle důvodové zprávy bod 1 (str. 1)  
 
b) o úhradu podílu za městský byt v domě Blanická 7 dle důvodové zprávy bod 10 (str. 3)  
 
2. ukládá  
a) převést uhrazené finanční částky z 2. poloviny kupní cena  na společné konto oprav jednotlivých 
domů dle důvodové zprávy bod 1 (str. 1)  
 
b) uhradit podíl za městský byt v domě Blanická 7 za provedené opravy ve výši Kč 29.648,-- dle 
důvodové zprávy bod 10 (str. 3) 
T:  6.4.1999 
O: řed. org. SDF MO 
 
3. schvaluje  
a) odklad splátek dle důvodové zprávy bod 2 (str. 1)  
 
b) odklad úhrady 1. poloviny kupní ceny o dva měsíce dle důvodové zprávy bod 3 (str. 1)  
 
c) odprodat byt p. Klanicovi, Heyrovského 23 za kupní cenu dle vyhlášky č. 13/97 dle důvodové 
zprávy bod 4 (str. 1)  
 
d) uznání faktur dle důvodové zprávy bod 6 (str. 2)  
 
e) odprodat byt pí Kadláčkové, Janského 18 za kupní cenu dle vyhlášky č. 13/97 dle důvodové 
zprávy bod 7 (str. 2)  
 
f) možnost proinvestování části  2. poloviny kupní ceny v opravě komínu Masarykova 27 dle 
důvodové zprávy bod 11 (str. 3) 
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4. nevyhovuje žádosti  
a) pí Hrnčiříkové dle důvodové zprávy bod 5 (str.2)  
 
b) p. Šípka dle důvodové zprávy bod 9 (str. 3) 
 
5. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti nájemníků domu Špálova 6, 8 dle důvodové zprávy bod 8 (str. 3) 
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
5 Prodej domu - Ztracená č. 12, Olomouc 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje  
uzavření nájemní smlouvy na byt Ztracená 12, dvorní trakt, panu Hynku Maxovi  
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
 
 
6 Rozpočtové změny roku 1999 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu, týkající se rozpočtových změn roku 1999 
 
2. schvaluje  
rozpočtové změny roku 1999 dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá  
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku 1999 
O: Ing. Horák, nám. prim. 
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
 
 
7 Podněty občanů k rozpočtu města 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá  
odpovědět občanům na jejich podněty do 27.3.1999 
T:  6.4.1999 
O: Ing. Látal, nám. prim. 
 
3. ukládá  
ve spolupráci s P ČR hledat řešení dle bodu 2 důvodové zprávy 
T:  6.4.1999 
O: Ing. Látal, nám. prim. 
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Předložil: Ing. Látal, nám. prim. 
 
 
8 DPMO, a. s. - zajištění úvěru 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit  
zajištění úvěru, přijatého Dopravním podnikem města Olomouce, a. s. na nákup dvou tramvají, 
rozpočtem Města Olomouce do max. výše 22 mil. Kč včetně příslušenství 
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
 
 
9 TSMO ,  a.s. 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
přiloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá  
rozpracovat návrh na  osobní zodpovědnost za výkon vlastnických práv dle příslušných ust. zák. č. 
13/1997 Sb. a vyhl. č. 104/1997 Sb. v termínu do 6. 4. 1999 
T: 20.4.1999 
O: věcně příslušní nám ěstci  
 
3. ukládá  
projednat  a předložit věcně příslušným náměstkům podrobnější rozpracování rozpočtu TSMO, a.s. 
dle jednotlivých činností v termínu do 4. 5. 1999 
T:  4.5.1999 
O: zástupci m ěsta v p ředst. TSO a.s. 
 
4. ukládá  
do zpracování příslušných dodatků ke smlouvě k zabezpečení veřejně prospěšných prací 
odsouhlasovat fakturaci TSMO, a.s. 
O: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
5. ukládá  
kontrolovat věcnou správnost fakturace TSMO, a.s. 
O: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
6. ukládá  
primátorovi a věcně příslušným náměstkům spolupracovat při kontrole věcné správnosti fakturace 
TSMO, a.s. 
O: uvoln ění členové rady m ěsta 
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
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10 IDOS - smlouvy s dopravci 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
text předložených smluv s dopravci a obcemi 
 
3. ukládá  
podepsat smlouvy a dopravně provozní podmínky s dopravci 
T:  6.4.1999 
O: Ing. Tesa řík, primátor 
 
4. ukládá  
podepsat smlouvy s obcemi 
T:  6.4.1999 
O: Ing. Látal, nám. prim. 
 
Předložil: Ing. Látal, nám. prim. 
 
 
11 Slavonín - sever 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. revokuje  
usnesení z 8. 9. 1998, bod 3, část 2 
 
Předložil: Ing. Látal, nám. prim. 
 
 
12 Zpráva o likvidaci a. s. Separe 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. pověřuje  
pracovní skupinu ve složení PaedDr. M. Pilát, M. Petřík, Ing. K. Šimša, Mgr.I. Kubešová,  
MUDr.V. Raclavský  a Ing. J. Czmero výběrem subjektu, který posoudí současný stav a navrhne 
další postup v nakládání s odpady  
 
3. pověřuje  
advokátní kancelář Ritter - Šťastný zprostředkovat za Město Olomouc odstoupení od kupních 
smluv za nedodané maloobjemové kontejnery a vozidlo IVECO 120 E 23, resp. LIAZ 1813 linear 
press 
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4. pověřuje  
advokátní kancelář Ritter - Šťastný vymáhat za Město Olomouc smluvní pokutu za nedodání 
vozidla LIAZ 1813 linear press 
 
5. pověřuje  
advokátní kancelář Ritter - Šťastný posoudit právní odpovědnost za dodatky kupních smluv s 
firmou Korex s.r.o. s ohledem na platební podmínky 
T: 18.5.1999 
 
6. ukládá  
průběžně informovat RMO o plnění tohoto usnesení 
T: 18.5.1999 
O: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
13 Návrh na poskytnutí finančních příspěvků z rozpočtu města nestátním 
 subjektům v sociální oblasti 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
výši příspěvků dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá  
uzavřít dohody o poskytnutí finančních příspěvků dle vyhlášky č.182/1991 Sb.,§ 108,109 a 
Pravidel pro poskytování finančních příspěvků nestátním subjektům v sociální oblasti na území 
města Olomouce, schválených RMO dne 26.9.1995 
T: 20.4.1999 
O: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
 
4. ukládá  
po projednání na poradě primátora předložit RMO návrh na rozpočtovou změnu na pokrytí částky 
do 140 tis. Kč 
T:  6.4.1999 
O: Ing. Horák, nám. prim. 
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
 
14 Žádost Charity Olomouc o uznání využití finančních prostředků za rok 1998 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí  
s využitím poskytnutého finančního příspěvku v roce 1998 
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3. ukládá  
seznámit s přijatým usnesením z jednání RMO ředitele Charity Olomouc 
T:  6.4.1999 
O: tajemnice sociální komise 
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
 
 
15 Vyhláška o ochraně nočního klidu a vyhláška o údržbě městské zeleně 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí  
s tím, aby uvedená problematika životního prostředí nebyla řešena vyhláškou města 
 
3. ukládá  
vypracovat pro občany informační materiál ke komplexní problematice životního prostředí 
T: 18.5.1999 
O: ved. odb. životního prost ředí 
 
4. ukládá  
předložit na nejbližší jednání Zastupitelstva města Olomouce návrh na revokaci jeho usnesení z 
29.10.1998, bod XI. A,B  ve smyslu bodu 2 usnesení RmO 
O: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
 
 
16 Příspěvky do 5.000,-- Kč 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
příspěvky dle upravené důvodové zprávy 
 
3. ukládá  
realizovat schválené příspěvky 
T: 20.4.1999 
O: ved. odb. školství a kultury 
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
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17 Povodňový FRB - návrh na poskytnutí půjček 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí  
s poskytnutím účelově vázaných půjček dle upravené důvodové zprávy 
 
3. ukládá  
předložit RMO neprojednané body dle upravené důvodové zprávy 
T:  6.4.1999 
O: Ing. Horák, nám. prim. 
 
4. ukládá  
předložit na nejbližším jednání ZmO ke schválení návrh poskytnutí půjček 
O: Ing. Horák, nám. prim. 
 
5. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit  
poskytnutí účelově vázaných půjček 
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
 
 
18 Fond rozvoje bydlení 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. vyhovuje  
žádostem Ing. Kubiasové, Piknerové+4, Kašpárka, Novákové, Mihuly, Růžičkové a Kempného 
 
3. nevyhovuje  
žádosti manželů Mikulových 
 
4. vyhlašuje  
8. kolo výběrového řízení půjček z FRB 
T:  6.4.1999 
 
5. ukládá  
provést vyhodnocení a předložit návrh do RMO 
T:  4.5.1999 
O: Ing. Horák, nám. prim. 
 
6. ukládá  
zpracovat návrh novely vyhlášky 
T: 20.4.1999 
O: Ing. Horák a Ing. Czmero, nám. prim. 
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
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19 Naplnění nařízení vlády č. 20 /1997 Sb. ze dne 29. ledna 1997 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá  
realizovat navrhované řešení dle upravené důvodové zprávy 
T:  6.4.1999 
O: Bc. Ve čeř, tajemník 
 
Předložil: Ing. Tesařík, primátor 
 
 
20 Zkušenosti s poskytováním informací o ŽP 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí  
se služební cestou MUDr. Raclavského na konferenci "Zajištění úspěšné přípravy a provádění 
investic v oblasti ŽP, spojených se vstupem nových zemí do EU" ve dnech 19. a 20. dubna 1999 
v Szentendre (Maďarsko) 
 
Předložil: MUDr. Raclavský, člen rady města 
 
 
21 Organizační záležitosti - letiště 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. deleguje  
pravomoc vystupovat za  Město Olomouc na ÚMO -  vedoucího odboru správy a to v oblasti 
zajišťování provozu městského letiště (ML) dle organizačního řádu ML 
 
2. deleguje  
na Ing. Czmera, náměstka primátora,  pravomoc vystupovat za Město Olomouc ve věci uzavírání 
smluv se subjekty provozujícími letovou činnost dle odstavce II., 2  Org. řádu ML 
Předložil: Bc. Večeř, tajemník 
 
 
22 Organizační záležitosti - cestovní náhrady 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje  
limity cestovních náhrad dle upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Bc. Večeř, tajemník 
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23 Organizační záležitosti - personální změny 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje  
zvýšení počtu pracovníků na odboru sociálně zdravotním o 2 zaměstnance s účinností od 1. 4. 
1999 
 
2. schvaluje  
snížení počtu pracovníků na odboru živnostenském o 1 zaměstnance s účinností od 1. 4. 1999 
 
Předložil: Bc. Večeř, tajemník 
 
 
24 Komise Rady města Olomouce 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
upravenou předloženou zprávu 
 
2. odvolává  
z komisí městských částí dle důvodové zprávy bod č. 1 
 
3. jmenuje  
do komisí městských částí a odborných komisí RMO dle upravené důvodové zprávy bod č. 2 
 
4. ukládá  
zpracovat aktualizovaný seznam KMČ dle jednání v RMO 9.3. a 23.3.1999 
T:  6.4.1999 
O: pí Hegerová, referentka pro komise RMO 
 
5. ukládá  
zpracovat materiál zachycující vymezení ulic KMČ 
T:  6.4.1999 
O: pí Hegerová, referentka pro komise RMO 
 
Předložil: p. Petřík, člen rady města 
 
 
25 Komise Okresního shromáždění 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje  
návrhy zástupců města Olomouce v pracovních komisích Okresního shromáždění 
 
2. ukládá  
tyto návrhy předložit Okresnímu shromáždění 
O: Ing. Tesa řík, primátor 
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
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26 Nová Ves - náklady na opravy 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Ing. Látal, nám. prim. 
 
 
27 Aktualizované likvidační plány 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou upravenou důvodovou zprávu 
 
2. bere na v ědomí  
aktualizované likvidační plány 
 
3. schvaluje  
mandátní smlouvu mezi Městem Olomouc a pí Jaroslavou Skoupilovou, likvidátorem st. 
p. MORAVSKÉ AUTOOPRAVNY OLOMOUC 
 
4. schvaluje  
mandátní smlouvu mezi Městem Olomouc a pí Marcelou Fischerovou, likvidátorem st. p. OOPP 
Kovo - dřevo Olomouc 
 
5. ukládá  
předložit zprávu ve věci likvidace státního podniku Hanácké pekárny a cukrárny Olomouc dle  
diskuse v RMO 
T:  6.4.1999 
O: Ing. Horák, nám. prim. 
 
6. ukládá  
zasílat zřizovateli oznámení o konání dražeb 
O: likvidáto ři st.p. 
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
 
28  Bytové záležitosti 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. souhlasí  
s uzavřením nájemní smlouvy dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Bc. Večeř, tajemník 
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29 Bytové záležitosti - změna způsobu obsazování volných bytů v již 
 prodaných městských domech 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou upravenou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí  
se změnou způsobu obsazování volných bytů v již prodaných městských domech dle upravené 
důvodové zprávy 
 
3. ukládá  
doplnit Pravidla pro poskytování bydlení v nájemních bytech a ubytovacích zařízeních  v 
majetku města Olomouce dle upravené důvodové zprávy 
T:  6.4.1999 
O: řed. org. SDF MO 
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
 
 
30 Pravidla pro poskytování bydlení v nájemních bytech a ubytovacích 
 zařízeních  v majetku města Olomouce - doplněk 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí  
s doplněním Pravidel pro poskytování bydlení v nájemních bytech a ubytovacích zařízeních  v 
majetku města Olomouce dle důvodové zprávy (příjem žádostí o městský byt) 
 
3. ukládá  
doplnit Pravidla pro poskytování bydlení v nájemních bytech a ubytovacích zařízeních  v majetku 
města Olomouce dle důvodové zprávy 
T:  6.4.1999 
O: řed. org. SDF MO 
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
 
 
31 Analýza povodňové situace - březen 1999 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
upravenou důvodovou zprávu včetně podnětů k projednání s dotčenými subjekty a orgány 
státní správy  
 
2. ukládá  
zpracovat  podrobnou analýzu povodňové situace z března 1999 
T:  4.5.1999 
O: ved. odb. technický 
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3. ukládá  
předsedovi Povodňové komise města Olomouce provést aktualizaci Povodňového plánu města 
Olomouce 
T:  1.6.1999 
O: Ing. Horák, nám. prim. 
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
 
 
32 Podněty z tisku - Památkový ústav v Olomouci (Panská 9) 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu  
 
2. ukládá  
jednat s ředitelem Památkového ústavu Olomouc o dalším řešení situace domu Panská 9 
T: 29.6.1999 
O: Ing. Horák a Ing. Czmero, nám. prim. 
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
 
 
33 Horní lán - záměr společnosti TK development Czech s.r.o. 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
záměr společnosti TK development Czech s.r.o. za předpokladu uzavření smlouvy o podmínkách 
uvedených v příloze č. 2 důvodové zprávy 
 
3. ukládá  
předložit RMO návrh smlouvy dle bodu 2 spolu s jeho právním posouzením 
T:  4.5.1999 
O: Ing. Látal a Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
4. ukládá  
projednat předložený záměr v komisi pro architekturu a územní plán a v komisi životního prostředí 
T:  4.5.1999 
O: p ředseda komise 
 
Předložil: Ing. Látal, nám. prim. 
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34 Směna pozemku města s PF ČR 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. souhlasí  
se směnou pozemků dle upravené důvodové zprávy 
 
2. ukládá  
předložit na nejbližším zasedání Zastupitelstva města Olomouce záměr směny části  pozemku 
města s pozemky ve správě Pozemkového fondu ČR za účelem rozšíření rozvojové plochy Holice 
- Keplerova 
O: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
3. doporu čuje  
ZMO směnu pozemků schválit 
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
35 Festival "DIVADELNÍ FLÓRA ´99" - bezplatný zábor veřejného prostranství 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí  
s bezplatným záborem veřejného prostranství v prostoru chodníku před Moravským divadlem na 
akci festival"DIVADELNÍ FLÓRA ´99", dle důvodové zprávy 
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
 
 
36 Změna účelu použití finančních prostředků určených v rámci programu 
 prevence kriminality Naše město pro rok 1999 na výzkumnou a analytickou 
 činnost 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
změnu účelu použití finančních prostředků ve smyslu důvodové zprávy 
 
3. ukládá  
uzavřít smlouvu o realizaci výzkumu s názvem "Středoškolská mládež a lidská práva" 
T:  6.4.1999 
O: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
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37 Žádost o podpůrné stanovisko RMO - trvalý pobyt cizinců 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí  
s udělením podpůrného stanoviska dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá  
vypracovat podpůrné stanovisko dle důvodové zprávy 
T:  6.4.1999 
O: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
 
 
38 Různé 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. ukládá  
shromáždit požadavky týkající se účasti na školení, kurzech nabízených ředitelkou nadace 
Leadership Kentucky  
T:  6.4.1999 
O: Bc. Ve čeř, tajemník 
 
2. ukládá  
řešit problematiku jízdného pro členy bytové a majetkoprávní komise 
T:  6.4.1999 
O: zástupci RMO v p ředst. DPMO a.s. 
 
Předložil: členové rady města 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Pavel Horák    PaedDr. Miroslav Pilát 
náměstek primátora   nám ěstek primátora  


