
 USNESENÍ 
 
 z 12. schůze Rady města Olomouce, konané dne  4.5.1999 
 
1 Kasárna 9. května 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá  
jednat s nájemci  objektů za účelem zkrácení doby nájmu dle důvodové zprávy 
T: 18.5.1999 
O: ved. odb. majetkoprávní  
 
3. ukládá  
připravit územní a urbanistické řešení lokality Tržnice - hlavní nádraží a Envelopy ve spolupráci s 
UP, arcibiskupstvím a velitelstvím pozemního vojska 
T: 21.9.1999 
O: ved. odb. koncepce a rozvoje  
 
4. ukládá  
navrhnout řešení dočasné skládky v areálu kasáren 9. května 
T: 18.5.1999 
O: ved. odb. životního prost ředí 
 
Předložil: Ing. Látal, nám. prim. 
 
 
2 Kasárna Prokopa Holého 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. ukládá  
jednat s majiteli objektů v areálu Prokopa Holého o finanční spoluúčasti na postupné realizaci 
komunikační sítě vč. odvodnění a veřejného osvětlení 
T:  7.9.1999 
O: Ing. Látal, nám. prim. 
 
3. ukládá  
dodat nám. Ing. Látalovi přehled majetkoprávních vztahů k lokalitě 
T: 18.5.1999 
O: ved. odb. majetkoprávní 
 
4. ukládá  
aktualizovat projektovou dokumentaci zadání stavby na rekonstrukci komunikační sítě v areálu 
Prokopa Holého z hlediska nákladů v cenové úrovni r. 2000 
T: 15.6.1999 
O: ved. odb. investic  
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Předložil: Ing. Látal, nám. prim. 
 
 
3 Kontrola usnesení 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
informace o plnění usnesení k termínu  4. 5. 1999 
 
2. prodlužuje  
termíny plnění dle upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Ing. Tesařík, primátor 
 
 
4 Setkání obchodních radů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
 
 
5 Majetkoprávní záležitosti 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje  
a)zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc.č. 515/1 ost.pl. o výměře cca 175 m2 v k.ú. 
Neředín předem určeným  zájemcům manželům Vítězslavu a Pavle Kolkovým dle důvodové zprávy 
bod I. 1)   
 
b) úplatný pronájem části pozemku parc.č. 449/41 ost.pl. o výměře cca 200 m2 v k.ú. Nová  Ulice 
panu Ing. Josefu Lébrovi dle důvodové zprávy bod II. A) 1)  
 
c) úplatný pronájem pozemku parc.č. 214 zahrada o výměře 585 m2 v k.ú. Týneček manželům 
MUDr. Pavlu a MUDr. Martině Jansovým dle důvodové zprávy bod II. A) 2)  
 
d) zřízení věcného břemene obsahujícího právo vybudování atypické kanalizační šachty s uzávěrem a 
odlučovačem nečistot , dále právo průchodu a průjezdu na pozemek parc. č. 80/3 ost.pl. o výměře 
115 m2 v k.ú. Klášterní Hradisko pro firmu FARMAK, a.s. Olomouc za jednorázovou finanční částku 
ve výši 20.000,-Kč dle důvodové zprávy bod II. A) 3)  
 
e)zveřejnění pronájmu části pozemku parc.č. 80/3 ost.pl. v k.ú.Klášterní Hradisko předem 
určenému zájemci firmě FARMAK, a.s. Olomouce za účelem vybudování nadzemního zděného 
objektu dle důvodové zprávy bod II. A) 3)  
   
f) bezúplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo uložení inženýrských sítí a práva 
průchodu a průjezdu přes pozemek parc.č. 965 lesní půda v k.ú. Grygov pro pana Miroslava 
Pospíšila ve prospěch nemovitosti p.č. 965 st.pl. dle důvodové zprávy bod II. A) 4)  
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g) bezúplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo průchodu a průjezdu přes  pozemek parc. 
č.  70 st.pl.  v k.ú. Olomouc - město pro manžele Ing. arch. Jana a Věru Šmoldasovi a Jaroslava 
Vymazala a Ing. Tomáše Vymazala ve prospěch nemovitostí p.č. 1658/1 a 1658/2, vše st.pl. a p.č. 
52 zahrada, vše v k.ú. Olomouc - město dle důvodové zprávy bod II. A) 5)  
 
h) narovnání nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc.č. 604/2 ost.pl. o výměře 5,5 m2 v 
k.ú. Nová Ulice s panem   Milanem Bradou dle důvodové zpráv bod II. A) 6)  
 
ch) úplatný pronájem části pozemku 116/51 ost.pl.  o výměře cca 42 m2  v k.ú. Olomouc - město 
VOLKSBANK CZ, a.s. dle důvodové zprávy bod II. A) 9)  
 
i) úplatný pronájem části pozemku parc.č. 559/4 ost.pl. o výměře 15 m2 v k.ú. Nové Ulice paní Mgr. 
Yulii Zinchenko dle důvodové zprávy bod II. A) 10)  
   
j) úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení plynovodu na části pozemků parc.č. 
1340 o výměře 54 m2 a 1341 o výměře 28 m2, vše lesní půda,  vše v k.ú. Droždín, dále na části 
parc.č. 314 lesní půda o výměře 50 m2 v k.ú. Radíkov , vše ve vlastnictví  Lesy ČR s.p., lesní správa 
Šternberk ve prospěch Města Olomouce za jednorázovou finanční náhradu ve výši 6.600,-Kč s tím,  
že ta bude uhrazena z rozpočtu odboru investic v rámci investiční akce dle důvodové zprávy 
bod II. A) 12)  
 
k) úplatný pronájem části pozemku parc. č. 487/4 ost.pl. v k.ú. Neředín o výměře 18 m2  panu 
Vlastimilu Koldovi dle důvodové zprávy bod II. A) 13)  
 
l) úplatný pronájem části pozemku parc. č. 21/14 zahrada v k.ú. Lazce o výměře 104 m2  panu 
Josefu Janovskému dle důvodové zprávy bod II. A) 14)  
 
m) úplatný pronájem části pozemku parc. č. 487/4 ost.pl. v k.ú. Neředín o výměře 10 m2 panu 
Petru Horákovi dle důvodové zprávy bod II. A) 15)  
 
n) pronájem NP tř. Svobody č. 21, Barvířská č. 1 firmě BAZO, s.r.o. dle důvod. zprávy bod II. B) 1)   
 
o) pronájem NP tř. Svornosti č. 31 panu Miroslavu Malému dle důvodové zprávy bod II. B) 2)  
 
p) uzavření smlouvy o budoucí nájemní smlouvě na prostory Politických vězňů č. 2 paní Pliskové 
dle důvodové zprávy bod II. B) 3)  
 
r) změnu účelu nájmu na části NP Panská č. 4 - 48 m2 pro společnost  SAVANA, k.s. dle důvodové 
zprávy bod II. B) 6)  
 
s) zveřejnění pronájmu NP Foerstrova č. 17 předem určenému zájemci společnosti České 
radikomunikace, a.s.  dle důvodové zprávy bod II. B) 13)  
 
š) nájemní smlouvu na pozemek parc.č. 402 ost.pl. o výměře 100 m2 v k.ú. Radíkov ve vlastnictví 
manželů Ludmily a Petra Malíkových dle důvodové zprávy bod III. 5)  
 
t) uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na prodloužení vodovodního řadu v lokalitě 
Olomouc - Droždín mezi Městem Olomouc a Čeňkem a  Oldřiškou Chromkovými  a Ing. Josefem 
Doležílkem dle důvodové zprávy bod IV. 1A)  
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u) uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na prodloužení vodovodního řadu a spádové 
kanalizace v lokalitě Olomouc - Nový Svět mezi Městem Olomouc a Ing. Romanem Kunertem dle 
důvodové zprávy bod IV. 1B)  
 
v)VHS Olomouc, a.s. jako  správce výše uvedených vodohospodářských zařízení dle důvodové 
zprávy bod IV. 1 A, B) 
 
2. nevyhovuje žádosti  
a) pana Josefa Švestky o úplatný pronájem části pozemku parc.č.  451/47 ost.pl. o výměře 6 m2 v k.ú. 
Povel dle důvodové zprávy bod II. A) 7)  
 
b) paní Jiřiny Tichákové o úplatný pronájem části pozemku parc.č. 938/2 pastvina o výměře 10 m2 
v k.ú. Řepčín dle důvodové zprávy bod II. A) 8)  
 
c) paní Mgr. Yulii Zinchenko o pronájem části p.č. 485/2 ost.pl. v k.ú. Nová Ulice dle důvodové 
zprávy bod II. A) 10)  
 
d) paní Cecilie Beránkové o úplatný pronájem části pozemku parc. č. 487/4 ost.pl. v k.ú. Neředín o 
výměře 10 m2 dle důvodové  zprávy bod II. A) 15)   
 
e) SOU polygrafickému učilišti a firmě APM Louny o pronájem NP tř. Svobody č. 21, Barvířská č. 1 
dle důvodové zprávy bod II. B) 1)   
 
f) pana Josefa Otčenáška, paní Zdeňky Chrenkové a paní  Petrlové o pronájem NP tř. Svornosti č. 
31 dle důvodové zprávy bod II. B) 2)  
 
g) společnosti Billboard, a.s. o úplatný pronájem části protihlukové zdi na pozemku parc. č. 
311/1v k.ú. Nové Sady dle důvodové zprávy bod II. B) 4)  
 
h) pana Ing. Alexandra Ryška o změnu subjektu na straně nájemce dle důvod. zprávy bod II. B) 12)  
 
i) paní Hany Müllerové o souhlas s podnájmem na část pozemku parc.č. 124/1 ost.pl. o výměře cca 
9 m2 v k.ú. Olomouc - město pro pana Jiřího Geislera dle důvodové zprávy bod IV. 3)  
 
j) žádosti pana Jana Kovaříka o souhlas s podnájmem na část pozemku parc.č. 22/1 ost.pl. o 
výměře 8,4m2 v k.ú. Lazce pro paní Janu Šimkovou dle důvodové zprávy bod IV. 4) 
 
3. souhlasí  
a) s uzavřením dohody o dočasném užívání na část pozemků parc. č. 561/4 a 559/1 ost. pl.   
o výměře 720 m2 v k.ú. Neředín s panem Antonínem Hájkem dle důvodové zprávy bod II. A) 16)  
 
b) se stavebními úpravami NP U kovárny č. 1a)  vlastním nákladem nájemce v maximální výši  
35.200,-Kč dle důvodové zprávy bod II. B) 7) - za podmínky dokončení drobných stavebních úprav - 
jižní štítové zdi  
 
c) s realizací stavebních úprav  v NP J. Sudy č. 16 vlastním nákladem nájemce v maximální výši  
683.000,-Kč dle důvodové zprávy bod II. B) 8)  
 
d) s podnájmem na části průmyslového objektu - 70 m2 pro společnost  ECOWAY,s.r.o. dle 
důvodové zprávy bod II. B) 10)  
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e) se změnou účelu nájmu na části NP V Hlinkách č. 11 , když nájemné bude činit 650,-Kč/m2/rok 
dle důvodové zprávy bod II. B) 11)  
 
4. ukládá  
iniciovat na SÚ zahájení řízení o odstranění stavby na části protihlukové zdi na pozemku parc. č. 
311/1v k.ú. Nové Sady se společností Billboard a. s. dle důvodové zprávy bod II. B) 4) 
T: 18.5.1999 
O: Ing. Látal, nám. prim. 
 
5. ukládá  
najít náhradní NP nájemci NP Foerstrova č. 17 panu Ing. Ladislavu Doleželovi dle důvodové zprávy 
bod II. B) 13) 
T:  1.6.1999 
O: řed. org. SDF MO 
 
6. ukládá  
vykoupit pozemek parc.č. 402 ost.pl. o výměře 100 m2 v k.ú. Radíkov ve vlastnictví  manželů 
Ludmily a Petra Malíkových v rámci investiční akce "Kanalizace Radíkov", tzn. navýšit finanční  
rozpočet o částku nutnou k výkupu nemovitosti dle  důvodové zprávy bod III. 5) 
T:  1.6.1999 
O: ved. odb. investic 
 
7. ukládá  
předložit  nájemní smlouvy na NP v přízemí objektu Horní nám. 5 a předložit posouzení právního 
nástupnictví ( prodej podniku) právní kanceláří Ritter - Šťastný 
T: 18.5.1999 
O: ved. odb. majetkoprávní 
 
8. ukládá  
jednat se spol. BELLS-ELEVEN, s.r.o.   o podmínkách nájemní smlouvy na NP V hlinkách 11  a 
informovat RMO o podmínkách snížení nájmu 
T: 18.5.1999 
O: ved. odb. majetkoprávní  
 
9. ukládá  
předložit RMO návrh pravidel na pronájem nemovitostí - zřízení bezbariérových vstupů 
T: 18.5.1999 
O: ved. odb. majetkoprávní  
 
10. bere na v ědomí  
seznam stávajících nájemních smluv na pronájem částí pozemků za účelem vjezdů do prodejen  
potravinami dle důvodové zprávy bod IV. 5) 
 
11. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
a) žádosti  pana Ing. Pavla Vlčka o odprodej části pozemku parc. č.  550/1 ost.pl. o výměře cca 200 
m2 v k.ú. Radíkov dle důvodové zprávy bod III. 1)  
 
b) žádosti  manželů Petra a Petry Gálikových o odprodej části pozemku parc. č. 563/3 ost.pl. o 
výměře cca 300 m2 v k.ú. Lošov dle důvodové zprávy bod III. 2)  
 
c) žádosti pana Otakara Loutockého o odprodej částí pozemků parc.č. 99/3 ost.pl. o výměře 1 m2 a 
parc.č. 131 ost.pl. o výměře 1,4 m2, vše v k.ú. Olomouc - město dle důvodové zprávy bod III. 4)  
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d) panu Radomíru Škurkovi, Lubomíru Němečkovi, Karlu Procházkovi, Viktoru Hermanovi, manželům 
Jitce a Jiřímu Fukalovým a panu Polákovi o odprodej částí pozemku parc. č. 423/1 ost. pl. o 
výměře 6x 30 m2 v k.ú. Hodolany dle důvodové  zprávy bod III. 6) 
 
12. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit  
a) bezúplatné nabytí pozemku parc.č. 497/2 ost.pl. o výměře 7190 m2 v k.ú. Povel do vlastnictví 
Města Olomouce dle důvodové zprávy bod III. 3)  
 
b) uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na  části pozemků parc.č.  728 st.pl. o výměře 38 m2 
ve vlastnictví manželů Antonína a Věry Novotných a parc.č. 73/1 zahrada o výměře 43 m2 ve 
vlastnictví manželů Ing. Petra a Marie Stejskalových , vše v k.ú. Neředín při kupní ve výši 800,-Kč/m2, 
když ta bude hrazena z rozpočtu odboru investic v rámci investiční akce dle důvod. zprávy bod III. 7)  
 
c) bezplatný převod pozemků parc. č. 449/36 ost. pl. o výměře 694 m2 a parc. č. 449/42 ost. pl. 
o výměře 227 m2 v k.ú. Nová Ulice z majetku ČR - Okresní úřad Olomouc do majetku Města 
Olomouce dle důvodové zprávy bod III. 9)  
 
d) vrácení kupní ceny do výše 1,797.000,-Kč Jednotě spotřební družstvo Olomouc dle důvodové 
zprávy bod IV. 2) 
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
6 Majetkoprávní záležitosti - pohledávka Českomoravské družstevní 
 spořitelny - spořitelního a úvěrního družstva (ČMDS) 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. pověřuje  
nám. primátora Ing. J. Czmera jednat s ČMDS ve smyslu upravené důvodové zprávy 
T: 18.5.1999 
O: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
7 Majetkoprávní záležitosti - prodej odvozní soupravy na dlouhé dříví 
 TATRA 815 a užitkového automobilu Š 1203 z majetku Správy lesů města 
 Olomouce 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí  
s prodejem odvozní soupravy TATRA 815 a osobního automobilu Š 1203 Správy lesů města 
Olomouce v souladu se zněním důvodové zprávy 
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
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8 Majetkoprávní záležitosti, Pražská - východ 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. ukládá  
vyžádat si od žadatelů a předložit RMO studii způsobu zástavby  na pozemku p. č. 401/27 v k.ú. 
Hejčín, včetně podílu na zasíťování lokality 
T: 18.5.1999 
O: ved. odb. koncepce a rozvoje 
 
Předložil: Mgr. Kubešová a ing. Procházka, členové rady města 
 
 
9 Prodej domů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje  
a) uznání faktur  dle důvodové zprávy bod. l str.l  
 
b) vrácení druhé poloviny kupní seny dle důvodové zprávy bod. 2 str. l  
 
c) odklad podpisu kupní smlouvy dle důvodové zprávy bod.3 str.2  
 
d) odklad splátek II.poloviny kupní ceny dle důvodové zprávy bod.4 str.2  
 
e) prodej bytů oprávněným nájemníkům dle důvodové zprávy bod.7 str.3 
 
2. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat  
část svého usnesení ze dne  1.10.1998 a schválit prodej domu Mošnerova 6 dle důvodové zprávy 
bod.6 str. 2 
 
3. ukládá  
vrátit druhou polovinu kupní ceny dle důvodové zprávy bod.2 str.1  
T: 18.5.1999 
O: řed. org. SDF MO 
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
10 Transformace SDFMO 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. ustavuje  
pracovní skupinu pro transformaci SDFMO ve složení:  
Ing. Horák, Mgr. Kubešová, MUDr. Raclavský, Ing. Czmero 
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2. ukládá  
navrhnout principy transformace SDFMO 
T: 29.6.1999 
O: prac. skup. pro transformaci SDFMO 
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
 
 
11 Rozpočtové změny roku 1999 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
upravenou důvodovou zprávu, týkající se rozpočtových změn roku 1999 
 
2. schvaluje  
rozpočtové změny roku 1999 dle upravené důvodové zprávy 
 
3. ukládá  
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku 1999 
O: Ing. Horák, nám. prim. 
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
 
 
12 Informace o portfoliu města 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
informaci o stavu portfolia města Olomouce 
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
 
 
13 Návrh vyhlášky o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje 
 bydlení města Olomouce 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí  
s upraveným návrhem vyhlášky o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení 
města Olomouce 
 
3. ukládá  
předložit na zasedání Zastupitelstva města Olomouce upravený návrh  vyhlášky o vytvoření a 
použití účelových prostředků Fondu rozvoje a bydlení města Olomouce 
O: Ing. Horák, nám. prim. 
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4. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit  
upravený návrh vyhlášky o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení města 
Olomouce 
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
 
 
14 Žádosti FRB - PhDr. Květoňová, Ing. Kašpárek, p. Váňa 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. vyhovuje  
žádosti PhDr. Květoňové o odklad splátek na dobu 3 měsíců 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit  
navržený splátkový kalendář Ing. Kašpárka 
 
4. nevyhovuje  
žádosti p. Zdenka Váni 
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
 
 
15 Splátka ČOV - kanalizace 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. ukládá  
ve spolupráci s ekonomickým odborem pořídit finanční projekt na akci Kanalizace Holice 
T: 18.5.1999 
O: ved. odb. investic 
 
3. ukládá  
požádat ministerstvo financí o prominutí  splátky za ČOV na rok 1999 ve prospěch investiční akce 
Kanalizace Holice 
T: 18.5.1999 
O: ved. odb. ekonomický 
 
Předložil: Ing. Látal, nám. prim. 
 
 
16 Dům u Zlaté štiky 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
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2. ukládá  
navrhnout konečné konkrétní řešení domu U Zlaté štiky 
T: 29.6.1999 
O: prac. skup. pro transformaci SDFMO 
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
 
 
17 Koncepce rozvoje bydlení v Olomouci 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
 
 
18 Projekt financování nájemního bydlení 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
- Projekt výstavby nájemních bytů v Olomouci  
- Pilotní záměr na výstavbu bytů v lokalitě Slavonín formou sdružení s firmou MERA CZECH a.s. 
 
3. jmenuje  
pracovní skupinu pro přípravu Fondu na výstavbu bytů v Olomouci ve složení  :  
Ing. Horák, Ing. Czmero, Mgr. Kubešová, zástupce - Olomouc 21, zástupce -  KSČM,  
zástupce - ODS  
 
4. ukládá  
předložit návrh na zřízení Fondu pro výstavbu bydlení RMO 
T: 29.6.1999 
O: prac. skup. pro p řípravu Fondu na výstavbu byt ů v Olomouci  
 
5. ukládá  
předložit návrh smlouvy sdružení s firmou Mera za účelem výstavby nájemních bytů ve Slavoníně 
T: 29.6.1999 
O: Ing. Horák, nám. prim. 
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
 
 
19 Veřejná WC - Charitní dům, Wurmova č.5 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. souhlasí  
se záměrem na vybudování a provozování veřejných WC dle důvodové zprávy 
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2. schvaluje  
zařazení příspěvku ve výši 100.000,-Kč na realizaci záměru do soupisu nekrytých požadavků 
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
 
 
20 Veřejné WC - Riegrova ulice, Tržnice 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
záměr rekonstrukce veřejných WC, Riegrova ulice dle varianty č. 2 
 
3. ukládá  
připravit projektovou dokumentaci na rekonstrukci WC, Riegrova ul. dle důvodové zprávy 
T: 29.6.1999 
O: ved. odb. investic 
 
4. souhlasí  
s rekonstrukcí veřejných WC v budově Tržnice na ul.  Aksamitova 
 
5. pověřuje  
nám. primátora Ing. Czmera jednat za město Olomouc s vedením SD Jednota o dalším 
provozování WC v budově Tržnice 
T: 18.5.1999 
O: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
Předložil: Ing. Tesařík, primátor a p. Petřík, člen rady města 
 
 
21 TSMO a.s. - výkon vlastnických práv 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. pověřuje  
odbory ÚmO výkonem povinností a činností vlastníka dle bodů 3 a 6 důvodové zprávy 
 
3. jmenuje  
pracovní skupinu k dořešení smlouvy s TSMO a.s. ve složení:  
Ing. Czmero, Ing. Látal J., Paedr. Pilát, p. Petřík M., Ing. Zimová, Ing. Látal L., Ing. Kráčmar, Ing. 
Kubín, Ing. Fazekaš, p. Petřík L., Ing. Dosoudil 
 
4. ukládá  
předložit RMO návrh na dočasné pověření odborů ÚmO výkonem povinností a činností vlastníka 
dle bodu 2 důvodové zprávy 
T: 18.5.1999 
O: Ing. Látal, nám. prim.  
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Předložil: Ing. Látal, nám. prim. 
 
 
22 Bytové záležitosti - přidělení bytu  (pí Alena Bukvová) 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí  
s přidělením bytu dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá  
realizovat přijaté usnesení 
T: 29.6.1999 
O: řed. org. SDF MO 
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
 
 
23 Organizační záležitosti - změna organizační struktury 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje  
v souladu s ustanovením § 45 odst. o) zákona č. 367/1990 Sb., o obcích, v platném znění,  
převedení jednoho funkčního místa z odboru správy na odbor vnějších vztahů a informací dle 
důvodové zprávy s účinností od 15.5.1999 
 
Předložil: Bc. Večeř, tajemník 
 
 
24 Kryty CO 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá  
zajistit písemné stanovisko Hlavního úřadu CO ke způsobu utajení informací o stále tlakově 
odolných úkrytech a protiradiačních úkrytech CO 
T:  1.6.1999 
O: Bc. Ve čeř, tajemník 
 
3. ukládá  
vyžádat stanovisko Ministerstva vnitra ČR a Ministerstva obrany ČR k systému budování nových 
stále tlakově odolných úkrytů a protiradiačních úkrytů CO a k zajištění přístupu do těchto krytů z 
pohledu soukromých vlastníků 
T: 13.7.1999 
O: Ing. Tesa řík, primátor 
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4. ukládá  
prověřit funkčnost protiradiačních krytů v majetku města 
T:  7.9.1999 
O: řed. org. SDF MO 
 
5. ukládá  
vytipovat další vhodné prostory pro protiradiační kryty v objektech v majetku města 
T:  7.9.1999 
O: řed. org. SDF MO 
 
6. ukládá  
v návaznosti na bod č. 3 usnesení provést aktualizaci evidence protiradiačních krytů v objektech, 
které nejsou ve vlastnictví města 
T:  7.9.1999 
O: ved. odb. technický 
 
Předložil: Bc. Večeř, tajemník 
 
 
25 Kryt CO v areálu PSO 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. stanovila  
jako správce krytu TSMO, a.s. 
 
3. ukládá  
uzavřít smlouvu s OkÚ Olomouc o zabezpečení úkrytu CO 
T:  1.6.1999 
O: řed. org. TSMO a.s. 
 
4. ukládá  
předložit návrh na rozpočtovou změnu pro opravu a zprovoznění krytu 
T:  1.6.1999 
O: řed. org. TSMO a.s. 
 
Předložil: Bc. Večeř, tajemník 
 
 
26 Naplnění zákona č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
vypracovanou směrnici včetně přílohy 
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3. ukládá  
jmenovat "bezpečnostního ředitele" ÚMO a zajistit zpracování podkladových materiálů nutných k 
jmenování  (dle zákona č. 148/1998  Sb., § 2, odst. 11) 
T:  1.6.1999 
O: Bc. Ve čeř, tajemník 
 
4. ukládá  
jmenovat "bezpečnostního ředitele" pro příspěvkové organizace Města Olomouce 
T:  1.6.1999 
O: Bc. Ve čeř, tajemník 
 
5. ukládá  
zajistit vypracování směrnice k manipulaci s utajovanými skutečnostmi pro organizace Města 
Olomouce 
T: 29.6.1999 
O: řed. přísp. organizací 
 
6. ukládá  
projednat způsob, jakým bude ve společnosti zajištěno dodržování zákona č. 148/1998 Sb. 
T:  1.6.1999 
O: zástupci m ěsta v a.s. s v ětšinovým vlastnictvím m ěsta 
 
Předložil: Bc. Večeř, tajemník 
 
 
27 Změny v užívání jeslí 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí  
s návrhy na změny v užívání jeslí ve smyslu důvodové zprávy 
 
3. schvaluje  
s účinností od 1.6.1999 výši poplatků za služby poskytované v jeslích včetně podmínek pro jejich 
výpočet  
 
4. schvaluje  
věcný záměr zřízení Domova pro ženy a matky s dětmi ve smyslu důvodové zprávy 
 
5. ukládá  
zajistit plnění úkolů dle předloženého harmonogramu 
T: 14.12.1999 
O: ved. odb. sociáln ě zdravotní 
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
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28 Program prevence kriminality 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. bere na v ědomí  
hodnocení Komplexního součinnostního programu prevence kriminality "Naše město" za rok 1998 
 
3. bere na v ědomí  
výsledky dotačního řízení o získání státní účelové dotace na realizaci Komplexního 
součinnostního programu prevence kriminality "Naše město" na rok 1999 
 
4. schvaluje  
upravený finanční podíl města na realizaci dílčích projektů programu prevence kriminality "Naše 
město" na rok 1999 
 
5. ukládá  
uzavřít smlouvy o poskytnutí finančních prostředků s realizátory dílčích projektů programu 
prevence kriminality "Naše město" na rok 1999 
T: 18.5.1999 
O: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
 
 
29 Mistrovství Evropy  ve volejbalu 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
kandidaturu Města Olomouce na pořadatele Mistrovství Evropy v odbíjené mužů 
 
3. ukládá  
informovat o usnesení zástupce Českého volejbalového svazu 
T: 18.5.1999 
O: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
 
4. schvaluje  
PaedDr. Piláta, náměstka  primátora, garantem při sjednávání barterové pomoci 
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
 
 
30 Plakátovací plochy 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
upravenou důvodovou zprávu 
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2. souhlasí  
se zveřejněním pronájmu objektů a pozemků v majetku města pro umístění stávajících 
plakátovacích ploch předem určenému zájemci Profit s.r.o. 
 
3. ukládá  
zajistit realizaci bodu 2 usnesení ( tj. zveřejnit  pronájem objektů a pozemků v majetku města pro 
umístění stávajících plakátovacích ploch předem určenému zájemci Profit s.r.o.) 
T: 18.5.1999 
O: ved. odb. majetkoprávní  
 
4. ukládá  
zajistit realizaci nových plakátovacích ploch a informačních vitrín dle upravené důvodové zprávy 
T: 29.6.1999 
O: ved. odb. vn ějších vztah ů a informací a investic  
 
Předložil: p. Petřík, člen rady města 
 
 
31 Horní náměstí - firma Horstav 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
záměr využití původní dlažby ze třídy Míru pro potřeby města 
 
3. ukládá  
projednat možnost dočasného skladování původní dlažby z Horního náměstí a tř. Míru v areálu 
TSMO a.s. 
T: 18.5.1999 
O: zástupci m ěsta v p ředst. TSO a.s. 
 
4. ukládá  
předložit zprávu o věcném a finančním plnění týkajícím se dokončení rekonstrukce Horního 
náměstí 
T: 29.6.1999 
O: Ing. Látal, nám. prim. 
 
Předložil: Ing. Látal, nám. prim. 
 
 
32 Analýza povodňové situace 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu  
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2. ukládá  
zpracovat podklady pro posouzení možnosti a stanovení postupu odstranění zóny zahrádek a 
oplocení levobřežních pozemků v prostoru mostu Velkomoravská  
T:  7.9.1999 
O: ved. odb. koncepce a rozvoje  
 
3. ukládá  
podat návrh na Povodí Moravy, a.s. závod Olomouc na odtěžení levobřežních nánosů a 
zkapacitnění říčního koryta v prostoru mostu  Velkomoravská  
T: 21.9.1999 
O: ved. odb. životního prost ředí 
 
4. ukládá  
projednat s ředitelem Povodí Moravy, a.s. závod Olomouc možnost prověření těsnosti 
pravobřežní hráze v úseku mezi mosty Velkomoravská a U dětského domova  
T: 29.6.1999 
O: Ing. Látal, nám. prim.  
 
5. ukládá  
zpracovat podnět na správce toku Povodí Moravy, a.s. závod Horní Morava ve věci rekonstrukce 
a navýšení pravobřežní hráze v Chomoutově nad mostem 
T:  1.6.1999 
O: ved. odb. životního prost ředí 
 
6. ukládá  
zajistit převod vlastnických vztahů vodního toku Hamerský náhon na "stát" v souladu s platnou 
vodohospodářskou legislativou 
T: 19.10.1999 
O: ved. odb. majetkoprávní  
 
7. ukládá  
zpracovat podnět na vodohospodářský orgán okresního úřadu s cílem zajištění nápravných 
opatření na toku Hamerský náhon 
T:  2.11.1999 
O: ved. odb. životního prost ředí 
 
8. ukládá  
předsedovi povodňové komise projednat se zástupcem Povodí Moravy, a.s. v PKM problematiku 
manipulace s vodou při povodňových stavech 
T:  1.6.1999 
O: Ing. Horák, nám. prim.  
 
9. rozhodla  
zařadit do seznamu nekrytých požadavků částku 100 tis. Kč na analytický posudek vlivu jezu a 
MVE Tážaly na vzdutí řeky Moravy  
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
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33 Využití volného času dětí a mládeže (granty 99) 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
finanční příspěvky na využití volného času dětí a mládeže dle upravené důvodové zprávy 
 
3. ukládá  
uzavřít dohody o poskytnutí finančních příspěvků podle Pravidel pro poskytování grantů v oblasti 
využití volného času dětí a mládeže schválených RMO dne 6.3.1997 
T: 15.6.1999 
O: PaedDr. Pilát, nám. prim.  
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
 
 
34 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 usnesení 
T:  1.6.1999 
O: ved. odb. školství 
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
 
 
35 Dohoda o podmínkách poskytnutí ručitelského závazku 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu a podmínky spojené s poskytnutím ručitelského závazku 
 
2. schvaluje  
upravené znění Dohody o podmínkách poskytnutí ručitelského závazku mezi SK Sigma Olomouc, 
a.s. a Městem Olomouc 
 
3. pověřuje  
primátora města Ing. Martina Tesaříka podpisem upravené Dohody o podmínkách poskytnutí 
ručitelského závazku za Město Olomouc a ručitelského prohlášení dle této dohody 
T: 18.5.1999 
O: Ing. Tesa řík, primátor 
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Předložil: Ing. Tesařík, primátor 
 
 
36 Delegování zástupce města do občanského sdružení 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. deleguje  
jako druhého zástupce města do občanského sdružení HC Olomouc pana Alfreda Frommera 
 
Předložil: Ing. Tesařík, primátor 
 
 
37 Program záchrany architektonického dědictví - Trojice 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. souhlasí  
se zařazením sousoší Nejsvětější Trojice do Programu záchrany architektonického dědictví 
 
2. ukládá  
do 7.5.1999 zpracovat žádost o zařazení sousoší Nejsvětější Trojice do Programu záchrany 
architektonického dědictví a předložit na OkÚ Olomouc 
T: 18.5.1999 
O: Ing. Horák, nám. prim. 
 
3. deklaruje  
podporu žádosti Metropolitní kapituly u sv. Václava v Olomouci o zařazení katedrály sv. Václava 
do Programu záchrany architektonického dědictví 
 
Předložil: Ing.Bc. Procházka, člen rady města 
 
 
38 Pohledávka SAVS 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu o konečném řešení pohledávky města Olomouce vůči firmě SAVS 
 
2. schvaluje  
účast města Olomouce společně s městem Most na podání návrhu na konkurz vůči firmě SAVS 
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
 
 
39 IDOS - ochranná známka 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 



 

  20 

2. ukládá  
požádat Úřad průmyslového vlastnictví o zapsání slovní ochranné známky "IDOS" 
T: 18.5.1999 
O: odd ělení IDOS 
 
Předložil: Ing. Látal, nám. prim. 
 
 
40 Zástupci do pracovní skupiny pro posuzování žádostí o finanční podporu 
 sportovních a tělovýchovných zařízení 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
navržené kandidáty za členy pracovní skupiny 
 
3. ukládá  
informovat schválené členy o přijatém usnesení 
T: 18.5.1999 
O: ved. odb. školství  
 
4. ukládá  
předložit Radě města Olomouce návrh na rozdělení finančních prostředků 
T: 15.6.1999 
O: PaedDr. Pilát, nám. prim.  
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
 
 
41 Parkovací karty - žádosti 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí  
s přidělením bezplatných  parkovacích karet dle upravené důvodové zprávy 
 
3. ukládá  
informovat žadatele o přijatém usnesení 
T: 18.5.1999 
O: ved. odb. kancelá ř primátora  
 
4. ukládá  
realizovat přijaté usnesení 
T: 18.5.1999 
O: řed. Městské policie Olomouc  
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. a Bc. Večeř, tajemník 
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42 Ceny města - slavnostní předání 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí  
s programem slavnostního předání Cen města 
 
3. ukládá  
zajistit přípravu a organizaci slavnostního předání Cen města, ve spolupráci s ved. odboru 
kancelář primátora 
T: 29.6.1999 
O: ved. odb. vn ějších vztah ů a informací  
 
Předložil: p. Petřík, člen rady města 
 
 
43 Zpráva ze služební cesty - Regionální Environmentální Centrum, 
 Szentendre + dodatek 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje,  
aby město Olomouc zažádalo o poskytnutí finančních prostředků z programu EU ISPA na akci 
"Černovír - prodloužení sběrače D" a "Slavonín - kanalizace III. etapa" 
 
3. ukládá  
ve spolupráci s vedoucím oddělení hospodářského rozvoje zpracovat předmětnou žádost a odeslat 
ji 10.5.1999 Kanceláři Státního fondu ŽP 
T: 18.5.1999 
O: ved. odb. investic  
 
Předložil: MUDr. Raclavský, člen rady města 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Martin Tesa řík    Ing. Pavel Horák  
primátor m ěsta Olomouce    nám ěstek primátora  


