
 USNESENÍ 
 
 z 16. schůze Rady města Olomouce, konané dne 29.6.1999 
 
1 Výstaviště Flora - transformace 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. doporu čuje  
ZMO založit akciovou společnost Výstaviště Flora Olomouc ze stávající příspěvkové organizace ke 
dni 1. 1. 2000 
 
3. ukládá  
zajistit vypracování dvou nezávislých znaleckých posudků na majetek vkládaný do zakládané 
a.s. dle upravené důvodové zprávy ve variantě A)  
T:  3.8.1999 
O: Ing. Czmero, nám. prim.  
 
4. ukládá  
zajistit zpracování návrhu na transformaci VFO do a.s. pro ZMO (včetně návrhu zakladatelské 
listiny a stanov) s vkladem obslužného majetku dle znaleckého ocenění, dle  upravené důvodové 
zprávy ve variantě A)   
T:  7.9.1999 
O: Ing. Czmero, nám. prim.  
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
2 Kontrola usnesení 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
informace o plnění usnesení k termínu 29.6.1999 
 
2. prodlužuje  
termíny plnění usnesení dle upravené  důvodové zprávy 
 
3. vypouští ze sledování  
svá usnesení:  
- bod 15, část  6   ze dne    9.3.1999  
- bod 16, část  2   ze dne    9.3.1999  
- bod 20, část  3   ze dne    4.5.1999  
- bod 15, část  2   ze dne    1.6.1999  
- bod 19, část 14  ze dne  15.6.1999 
 
Předložil: Ing. Tesařík, primátor 
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3 Horní náměstí 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
průběh rekonstrukce Horního náměstí dle varianty 3)  uvedené v upravené důvodové zprávě 
 
3. ukládá  
předložit RMO návrh na rozpočtovou změnu ve smyslu bodu 2 důvodové zprávy 
T:  3.8.1999 
O: Ing. Horák, nám. prim. 
 
Předložil: Ing. Látal, nám. prim. 
 
 
4 Majetkoprávní záležitosti 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje zve řejnění záměru  
a) pronájmu části pozemku parc..č 91/114 ost.pl. o výměře 11 m2 v k.ú. Olomouc - město  předem  
určenému zájemci paní Janě Benešové dle důvodové zprávy bod I. 2)  
 
b) pronájmu části pozemku parc.č. 79/109 o výměře  77 m2 v k.ú. Neředín předem určenému 
zájemci SBD , U kovárny č. 44 dle důvodové zprávy bod I. 3)  
 
c)  pronájmu části pozemku parc.č. 1062/2 ost.pl. o výměře 11 m2 v k.ú. Nová Ulice  předem 
určenému  zájemci panu Vladimíru Opletalovi dle důvodové zprávy bod I. 5)  
 
d) pronájmu s následným odprodejem pozemku parc. č. 1289 st. pl. o výměře 22 m2 v k.ú. Nová 
Ulice předem určeným zájemcům manželům Jaroslavu a Věře Hájkovým dle důvodové zprávy  
bod I. 6)  
 
e) pronájmu NP Kaštanova č. 16 předem určenému zájemci společnosti Siemens Telekomunikace, 
s.r.o.dle důvodové zprávy bod I. 7)  
 
f) pronájmu NP Blažejské nám. č. 10 předem určenému zájemci panu Karlu Dudovi dle důvodové 
zprávy bod II. B) 16)  
 
g) na rozšíření pronájmu části pozemku par. č. 623 o výměře 16 m2, v k.ú. Olomouc-město, 
předem určenému zájemci pí Evě Jurikové, dle důvod. zprávy bod I.1) 
 
2. nevyhovuje žádosti  
a) SBD, U kovárny 44, Olomouc o pronájem části pozemku 79/113 o výměře 33 m2, vše ost.pl. , vše v 
k.ú. Neředín dle důvodové zprávy bod I. 3)   
 
b) pana ing. Jaroslava Moťky o pronájem NP Dolní nám. č. 30 dle důvodové zprávy bod II. B) 3)  
 
c) společnosti ACTIVA, s.r.o. o pronájem štítové zdi objektu tř. Svobody č. 21 dle důvodové zprávy 
bod II. B) 7)  
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d) pana Ing. Alexandra Ryšky o revokaci části  usnesení RMO dne 4. 5. 1999 čís. spis. seznamu 4 
bod II. B) 15 ve věci nevyhovění žádosti o snížení  nájemného na cenu obvyklou místním 
podnikatelům dle důvodové zprávy  bod II. B) 9)  
 
e) společnosti SAVANA, k.s. o rozšíření účelu nájmu o souhlas s umístěním výherních automatů, 
dle důvodové zprávy bod II. B) 10)  
 
f) společnosti PAVLÍK group, s.r.o. o  započtení úhrady nájemného vůči vloženým a uznaným 
investicím ve výši 6,789.493,-Kč dle důvodové zprávy bod II. B) 15)  
 
g) společnosti PAVLÍK group, s.r.o.  o umístění reklamy on-line systému a.s. Sazka před a na 
objektu sběrny sázek Švédská 1, dle důvod. zprávy bod II.B)14)  
 
h) Hygie, družstva kadeřníků, o zvýšení původní částky 250 000,- Kč  na 849 644,- Kč k realizaci 
stavebních úprav v NP Horní nám. 12,  dle důvod. zprávy bod II.B)18) 
 
3. schvaluje  
1) pronájem části pozemku parc.č.  180/1 st.pl. o výměře 523 m2 v k.ú. Hodolany firmě E. PROXIMA, 
s.r.o.,  za podmínek OKR a při nájmu 51,-Kč/m2/rok, dle důvodové zprávy bod II. A) 1)  
   
2) pronájem bez následného odprodeje části pozemku parc.č. 733/5 ost.pl. o výměře 25 m2 v k.ú. 
Hodolany paní Jindřišce Prikrtové za podmínky schválení umístění prodejního stánku OKR,  dle 
důvodové zprávy bod II. A) 2)   
 
3) prodloužení nájemní smlouvy na část pozemku parc.č. 723/1 role o výměře 570 m2 v k.ú. 
Hodolany paní Dagmar Dopitové dle důvodové zprávy bod II. A) 3)  
 
4) pronájem části pozemku parc.č. 90/33 ost.pl. o výměře 0,3 m2 v k.ú. Olomouc - město panu 
Petru Vaňhovi dle důvodové zprávy bod II. A) 5)  
 
5) úplatné zřízení věcného břemene na parc.č. 289  zahrada v k.ú. Radíkov pro firmu B.G.A.  
s.r.o. za jednorázovou finanční náhradu ve výši 20.000,-Kč dle důvodové zprávy bod II. A) 6)  
 
6) úplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo uložení přípojky VN 22kV pro trafostanice 
na parc.č. 632, 116/22, 116/24 a 116/18, vše v k.ú. Olomouc - město pro SME, a.s. Přerov za 
jednorázovou finanční náhradu ve výši 20.000,- Kč dle důvodové zprávy bod II. A) 7)  
 
7) narovnání nájemní smlouvy na pozemek parc.č. 54/1 ost.pl. o výměře 157 m2 v k.ú. Olomouc - 
město s manžely Lenkou a ing. Zdeňkem Pavlíkovými dle důvodové zprávy bod II. A) 8)  
 
8) pronájem části pozemku parc. č. 515/1 ost.pl. o výměře 175 m2 v k.ú. Neředín manželům 
Kolkovým za podmínky umožnění opravy, údržby , příp. rekonstrukce inženýrských sítí dle důvodové 
zprávy bod II. A) 9)  
 
9) přechod nájemní smlouvy na část pozemku parc.č. 555/2 ost.pl. o výměře 8 m2 v k.ú. Nová 
Ulice, na část p.č. 808/1 ost.pl. o výměře 8 m2 v k.ú. Hodolany z firmy R.E.T. - Prodejny na 
firmu František Kalabis - PROFIT KALABIS dle důvodové zprávy bod II. A) 10)  
 
10) Technické služby města Olomouce, a.s. jako správce sloupů na pozemku parc.č. 1081 ost.pl. v 
k.ú. Nová Ulice dle důvodové zprávy bod II. A) 11)   
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11) uzavření nájemní smlouvy mezi panem Miroslavem Barnetem, jako pronajímatelem a Městem 
Olomouc, jako nájemcem na pozemky části parc.č. 50/5,  236 a 283 o  celkové výměře 393,3 m2, 
vše v k.ú. Pavlovičky a úhradu nájemného za tři roky zpětně dle důvodové zprávy bod II. A) 13)  
 
12) rozšíření účelu nájmu v NP objekt č. 14 firmě Plynomont, s.r.o. o garážování stavebních strojů 
dle důvodové zprávy bod II. B) 1)  
 
13) způsob výběru nájemce NP Žerotínovo nám. č. 3 formou obálkové metody na dar městu při 
minimální výši 10.000,-Kč dle důvodové zprávy bod II. B) 2)  
 
14) pronájem NP Dolní nám. č. 30 paní Radce Capůrkové dle důvodové zprávy bod II. B) 3)   
 
15) rozšíření účelu nájmu o souhlas s umístěním kulečníkového stolu a šipek v NP Panská č. 4 dle 
důvodové zprávy bod II. B) 10)  
 
16) pronájem garáže NP Neředínská č. 65 panu Josefu Růžičkovi dle důvod. zprávy bod II. B)11)   
 
17) pronájem NP Foerstrova č. 17 společnosti České radiokomunikace, a.s. dle důvodové zprávy 
bod II. B) 12)  
 
18) uzavření nájemní smlouvy na NP Horní nám. č. 5 s Regionální agenturou pro rozvoj střední 
Moravy při nájemném ve výši 250,-Kč/m2/rok dle důvodové zprávy bod II. B) 17)   
 
19) pronájem části pozemku parc. č. 105/10 zahrada o výměře max. do 48 m2 v k.ú. Olomouc - 
město MUDr. Ivaně Travěncové a panu Jiřímu Machalovi dle důvodové zprávy bod III. 2)  
 
20) prodloužení termínu úhrady kupní ceny do 31. 8. 1999 za odprodej pozemku parc.č. 877/70 
ost.pl. o výměře 400 m2 v k.ú. Holice dle důvodové zprávy bod IV. 1)  
   
21)  uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na mezi Městem Olomouc a ECA, spol. s r.o. na 
vybudovanou kanalizační stoku v ul. Mlýnská a to za cenu 60 % skutečných nákladů, 
nepřesahujících však částku 335.790,- Kč s tím, že odkoupení bude realizováno v roce 2000 dle 
důvodové zprávy bod IV. 6)  
 
22) VHS , a.s. Olomouc jako správce kanalizační stoky do doby realizace jejího odprodeje Městu 
Olomouci dle důvodové zprávy bod IV. 6)  
 
23) uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na nadzemní hydrant typu HN 100 NIRO Č. 5151 
PN 16, včetně příslušenství mezi M.L.S. Holice, s.r.o. a Městem Olomouc dle důvodové zprávy bod 
IV. 7)  
 
24) VHS, a.s. jako správce nadzemní hydrant typu HN 100 NIRO Č. 5151 PN 16, včetně 
příslušenství dle důvodové zprávy bod IV. 7)  
 
25) uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na veřejné části kanalizační přípojky z materiálu 
obetonovaná kanalizační kamenina DN 400 v délce 15 m, včetně příslušenství a veřejné části 
vodovodní přípojky z materiálu tlakové PVC v pískovém  obsypu DN 80 v délce 15 m, včetně 
příslušenství mezi firmou J+F TRADING a Městem Olomouc, dle důvodové zprávy bod IV. 8)  
 
26) VHS a.s. jako správce veřejné části kanalizační přípojky z materiálu betonová kanalizační 
kamenina DN 400 v délce 15 m, vč. příslušenství a veřejné části vodovodní přípojky z materiálu 
tlakové PVC v pískovém obsypu DN 80 v délce 15 m, vč. příslušenství, dle důvod. zprávy bod IV.8) 
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27)  uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě vodovodního řadu z materiálu litina DN 150 v 
délce 220 m, včetně veřejných částí vodovodních přípojek a příslušenství, dále veřejná část 
kanalizační přípojky z materiálu kamenina DN 300 v délce 30 m, včetně příslušenství,dále živičná 
komunikace o celkové ploše 577 m2, dále parkovací stání z téhož materiálu o celkové ploše 138 m2 , 
dále dlážděný chodník o celkové ploše 507 m2 a 7svítidel veřejného osvětlení typu SIEMENS SR 30 
mezi Městem Olomouc a Ing. arch. Ladislavem Opletalem dle důvodové zprávy bod IV. 9)   
   
28) VHS, a.s. jako správce vodovodního řadu z materiálu litina DN 150 v délce 220 m, včetně 
veřejných částí  vodovodních přípojek a příslušenství, dále veřejná část kanalizační  přípojky z 
materiálu kamenina DN 300 v délce 30 m, včetně příslušenství, dle důvodové zprávy bod IV. 9)  
 
29) TSO, a.s. jako správce živičná komunikace o celkové ploše 577 m2, dále parkovací stání z 
téhož materiálu o celkové ploše 138 m2 , dále dlážděný chodník o celkové ploše 507 m2 a 7 
svítidel veřejného osvětlení typu SIEMENS SR 30, dle důvodové zprávy bod IV. 9)  
 
30) pronájem části pozemku parc. č. 136 st. pl. o výměře 11 m2 v k.ú. Neředín pí Marcele 
Kosíkové, dle důvod. zprávy bod II.A) 4)  
 
31) pronájem NP Horní nám. 20  "Malá Opera" pí ing. Sylvii Tomandlové, dle důvod. zprávy bod 
II.B) 19) 
 
4. souhlasí  
a) s opravou vrat a havarijního stavu střechy na předmětném objektu v předpokládané výši  
200.000,-Kčs tím, že tyto budou provedeny  vlastním nákladem nájemce – firmy Plynomont, s.r.o.  
bez odpočtu z nájemného, dle důvodové zprávy bod II. B) 1)  
 
b) s realizací úprav v objektu tř. Svobody č. 21 do výše 2.394.000,-Kč s tím, že po doložení 
faktur nájemcem - firmou BAZO, s.r.o.- budou investice zohledněny v délce nájmu dle tabulek a 
budou odpočítávány z nájemného, dle důvodové zprávy bod II. B) 6)  
 
c)  s vybudováním přímého vstupu do klubovny v NP B. Němcové č. 1  z ul. Krapkovy vlastním 
nákladem nájemce, dle důvodové zprávy bod II. B) 13)  
 
d) s umístěním antény na střeše objektu Švédská č. 1,  dle důvodové zprávy bod II. B) 14) 
 
5. revokuje  
část svého usnesení města ze dne 18. 5. 1999 , čís. spis. seznamu 4, bod II. B) 9) ve věci udělení 
souhlasu s realizací níže uvedených stavebních úprav v maximální výši 200. 000,- Kč za podmínky, 
že tyto provede nájemce vlastním nákladem a schvaluje Polygrafickému učilišti odpočet vložených 
finanč. prostředků na rekonstrukci do výše 200.000,-Kč z nájemného, dle důvod. zprávy bod II. B) 4) 
 
6. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
a)žádosti  firmy BAZO, s.r.o. o odprodej objektu (části) Barvířská č. 1 dle důvod. zprávy bod II. B)  5)  
 
b) žádosti paní MUDr. Ivaně Travěncové a panu Jiřímu Machalovi o odprodej části pozemku parc. 
č. 105/10 zahrada o výměře 20 - 48 m2 v k.ú. Olomouc - město dle důvodové zprávy bod III. 2)  
 
c) žádosti  pana Františka Očenáška o směnu pozemku parc. č. 12/2 orná půda o výměře 358 m2 v 
k.ú. Povel ve vlastnictví pana Františka Očenáška za část pozemku parc. č. 536/9 ost. pl. o 
výměře 696 m2 v k.ú. Povel ve vlastnictví Města Olomouce dle důvodové zprávy bod III. 4)  
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d) žádosti Českého zahrádkářského svazu - ZO Slunečnice o odprodej pozemků parc. č. 887/155 o 
výměře  7  m2, parc. č. 887/156 o výměře 10 m2, parc. č. 887/157  o výměře 6 m2, parc. č. 887/160 o  
výměře 6 m2, parc. č. 887/161 o výměře 16 m2, parc. č. 887/162 o výměře 13 m2, vše ost. pl.  a parc. 
č. 894/10 orná půda o výměře 30 m2, vše v k.ú. Slavonín dle důvodové zprávy bod III. 5)  
 
e) žádosti pana Jiřího Lexy o odprodej části pozemku parc.č. 139/3 ost. pl. o výměře 65 m2 v k.ú. 
Chválkovice dle důvodové zprávy bod III. 6) 
 
7. ukládá  
stáhnout soudní žalobu na vyklizení nebytového prostoru a uzavřít s panem Karelem Dudou smlouvu 
o budoucí nájemní smlouvě na pronájem NP Blažejské nám. č. 10 s tím, že v řádné nájemní smlouvě 
bude zahrnuta inflační doložka a nájemné bude dle stávajících tabulek - zóna B, a za podmínky 
uhrazení soudních výloh nájemcem, dle důvodové zprávy bod II. B) 16) 
T: 13.7.1999 
O: řed. org. SDF MO 
 
8. bere na v ědomí  
odložení odprodeje , příp. pronájmu části pozemku parc. č. 78/22 ost. pl. o výměře 72 m2 v k.ú. 
Neředín panu Lubomíru Veselému vyřešení II. etapy  tramvajové tratě na tř. Míru dle důvodové 
zprávy bod III. 3) 
 
9. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit  
a) odprodej části pozemku parc.č. 835/1 ost.pl. o výměře 1561 m2 v k.ú. Černovír panu Ladislavu 
Kolářovi,  Ladislavu Malínkovi, Vojtěchu Kolářovi a Štěpánu Grygárkovi za kupní cenu ve výši   
31. 970,-Kč dle důvodové zprávy bod III. 7)  
 
b) odprodej pozemku parc. č.  835/61 zahrada o výměře 89 m2 v k.ú. Černovír panu Štěpánu 
Grygárkovi za kupní  cenu  ve výši 445,-Kč dle důvodové zprávy bod III. 8)  
 
c) odprodej pozemků parc.č. 835/37 ost.pl. o výměře 298 m2 a parc.č. 835/27 ost.pl. o výměře  
100 m2, vše v k.ú. Černovír panu Ladislavu Kolářovi za celkovou kupní cenu ve výši 1.990,-Kč dle 
důvodové zprávy bod III. 9)  
 
d) odprodej částí pozemku parc.č. 805/6 ost.pl. o výměře 8 m2 panu Ing. Josefu Štěrbovi za kupní 
cenu ve výši 6.603,-Kč a o výměře 2 m2 paní Ivetě Pavelkové za kupní cenu ve výši 3.543,-Kč v 
k.ú. Hodolany dle důvodové zprávy bod III. 10)  
 
e) uzavření smlouvy o budoucí kupní  smlouvě na na odprodej objektu s pozemkem parc.č. 175 st.pl. 
o výměře 25 m2 v k.ú. Topolany panu Zdeňku Lakomému za kupní cenu ve výši 65.110,-Kč za 
podmínky zachování přístřešku - autobusové zastávky  s tím, že odprodána bude stavba  a 
pozemek pouze pod garáží dle důvodové zprávy bod III. 11) 
 
10. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat  
a) část usnesení ZMO ze dne 1. 10. 1998, čís.spis.seznamu 4 bod 6) a schválit odprodej pozemku 
parc.č. 134/3 ost.pl. o výměře 174 m2 v k.ú. Černovír panu Ladislavu Malínkovi za kupní cenu ve výši 
87,-Kč dle důvodové zprávy bod IV. 2)  
 
b) část usnesení ZMO ze dne 1. 10. 1998, čís.spis.seznamu 4, bod 5) a schválit odprodej pozemku 
parc.č. 134/5 ost.pl. o  výměře 81 m2 v k.ú. Černovír panu Ladislavu Kolářovi za kupní cenu ve 
výši  40.500,-Kč dle důvodové zprávy bod IV. 3 
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11. schvaluje  
opravu bodu 4 a 5 usnesení RMO ze dne 15. 6. 1999 dle důvodové zprávy bod IV.5):  
 
a) vypouští z bodu 4 usnesení RMO ze dne 15. 6. 1999:  
- část 1a), tj. schválení zveřejnění  záměru pronajmout část pozemku parc.č. 623 o výměře  
39 m2 v k.ú. Olomouc - město předem určenému zájemci paní Evě Jurikové  
- z části 3g) text: "a schvaluje pronájem předmětných částí nemovitosti"   
- z části 6p) text: " s výjimkou běžné údržby"   
 
b) nahrazuje z bodu 5 usnesení RMO ze dne 15. 6. 1999 část 2, text:   
"RMO doporučuje zastupitelstvu města schválit   prodej 1 ks žirafy  Rotschildovy za 
30.000,-DM,  nákup brzděného přívěsu typ GAPA 1.3 v ceně 71.000,-Kč bez DPH"  
textem:  "RMO schvaluje prodej 1 ks žirafy  Rotschildovy za 30.000,-DM,  nákup brzděného 
přívěsu typ GAPA 1.3 v ceně 71.000,-Kč bez DPH"  
 
12. ukládá  
zařadit částku ve výši 335.790,-Kč nutnou k výkupu kanalizační stoky v ul. Mlýnská do návrhu 
rozpočtu pro rok 2000 dle důvodové zprávy bod IV. 6) 
T:  5.10.1999 
O: ved. odb. majetkoprávní 
 
13. revokuje  
a) část svého usnesení  ze dne 15. 6. 1999, čís.spis.seznamu 4, bod II. A) 3)  a souhlasí s 
podnájmem na pozemek parc.č. 710/3 ost.pl. o výměře 5336 m2 v k.ú. Hodolany pro f.  Jacobo 
Europe, s.r.o. Olomouc, dle důvodové zprávy bod IV. 10)  
 
b) část svého usnesení ze dne 23. 3. 1999 , čís.spis.seznamu 4, bod II. A) 10) ve věci schválení 
 pronájmu části pozemku parc.č. 105/24 ost.pl. o výměře 3 m2 v k.ú. Olomouc - město paní MUDr. 
Zdence, Silvii a Ivě Wernerovým dle upravené důvodové zprávy bod IV. 11) 
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
5 Prodej domů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje  
a) uzavření kupních smluv dle důvodové zprávy bod 1 str. 1  
 
b) žádost o odklad splátek dle důvodové zprávy bod 2 str. 1,2  
 
c) odklad úhrady 1. poloviny kupní ceny dle důvodové zprávy bod 3 str. 2  
 
d) možnost proinvestování 2. poloviny kupní ceny dle důvodové zprávy bod 4 str. 2  
 
e) možnost proinvestování 2. poloviny kupní ceny před podpisem kupních smluv dle důvodové 
zprávy bod 6 str. 3  
 
f)  postup při řešení žádostí dle důvodové zprávy bod 9 str. 3  
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g) postup při řešení prodeje domu Dolní náměstí 26 dle důvodové zprávy bod 11 str. 4  
 
h) vrácení 2. poloviny kupní ceny  dle důvodové zprávy  bod 12 str .4  
 
ch) uznání faktur dle důvodové zprávy bod 13 str. 4,5  
 
i) pozastavení prodeje bytu  dle důvodové zprávy bod 16 str. 7  
 
j) uznání  faktur za  provedené práce  bod 18 str. 7  
 
k) možnost proinvestování 2. poloviny kupní ceny dle důvodové zprávy bod 20 str.8                                
                       
2. nevyhovuje žádosti  
a) spoluvlastníkům domu Gorazdovo nám. 9 a Vanklova 15 dle důvodové zprávy bod 5 str. 2,3  
 
b) vlastníka domu Dolní novosadská 26 dle důvodové zprávy bod 7 str. 3  
 
c) spoluvlastníků domu Trnkova 11 dle důvodové zprávy bod 8 str. 3 
 
3. bere na v ědomí  
postup prodeje domu Polská 44 dle důvodové zprávy bod 17 str. 7 
 
4. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat  
část svého usnesení ze dne 25.2.1999 a schvaluje prodej bytu pí Kateřině Šumberové,  
Březinova 5, Olomouc, dle důvodové zprávy bod 10 str. 3,4 
 
5. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit  
a) prodej domů po jednotkách dle důvodové zprávy bod 14 a - 14 d str. 5,6  
 
b) prodej domu tř. Svobody 43 do podílového spoluvlastnictví dle důvodové zprávy bod 15 str. 6,7  
 
c) snížení kupní ceny za 8 m2 sklepa manželům Indrákovým, Charkovská 4,6,8 dle důvodové 
zprávy bod 19 str. 7  
 
d) prodej stavebních pozemků pod domy dle důvodové zprávy bod 21a - 21c str. 8  
 
e) prodej pozemku parc. č. 1404/4 zahrada v k. ú. Hodolany spoluvlastníkům domu Mozartova 25 
dle důvodové zprávy bod 22 str. 8  
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
6        a) Rozpočtové změny roku 1999  
          b) Způsob financování DPMO a.s. v roce 1999 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou upravenou důvodovou zprávu, týkající se:  
a) rozpočtových změn roku 1999  
b) způsobu financování DPMO a. s. v roce 1999 
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2. schvaluje  
rozpočtové změny roku 1999 dle předložené upravené důvodové zprávy 
 
3. ukládá  
a) seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku 1999  
b) předložit Zastupitelstvu města Olomouce ke schválení způsob financování DPMO a. s. v roce 
1999 
O: Ing. Horák, nám. prim.  
 
4. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit  
způsob financování DPMO a. s. v roce 1999 
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
 
 
7 Informace o ručitelském závazku Města Olomouce 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí  
s revokací usnesení Zastupitelstva města Olomouce ze dne 12. 3. 1998, bod. X., odst. 2 
 
3. doporu čuje  
Zastupitelstvu města Olomouce revokovat své usnesení ze dne 12. 3. 1998, bod. X., odst. 2. ve věci 
rozšíření a prodloužení ručitelského závazku, převzatého městem Olomouc usnesením č. XV. ze 
svého 11. zasedání, konaného ve dnech 26. a 27. 9. 1996 za Olterm a TD Olomouc, a. s. o převzetí 
ručitelského závazku za úvěr 40.000.000,- Kč  a jeho příslušenství s datem splatnosti roku 2002 
včetně u Živnostenské banky, a. s., pob. Brno, s podmínkou, že horní hranicí součtu čerpání přijatých 
úvěrů je hodnota 40.000.000,- Kč. 
 
4. ukládá  
předložit revokaci usnesení na nejbližším zasedání Zastupitelstva města Olomouce 
O: Ing. Horák, nám. prim. 
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
 
 
8 Náhrada nákladů odstranění stavby - zařazení do soupisu nekrytých 
 požadavků na rozpočet 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
zařazení částky 281 566,90 Kč do soupisu nekrytých požadavků na rozpočet  
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
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9 Žádost o příspěvek na provoz Zimního stadionu v Olomouci na druhé 
 pololetí 1999 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
zařazení požadované finanční částky dle důvodové zprávy do seznamu nekrytých požadavků 
 
3. ukládá  
ve spolupráci s odborem školství realizovat poskytnutí příspěvku s tím, že bude realizován 
formou proplácení dodavatelských faktur,  dle možností města do maximální výše 3 mil. Kč, za 
podmínky zpracování a předložení harmonogramu bruslení pro veřejnost pro období 1999/2000 
T: 13.7.1999 
O: ved. odb. ekonomický 
 
4. ukládá  
jednat se zástupci HCO ve věci převodu pozemků ve vlastnictví občanského sdružení do majetku 
města 
T:  3.8.1999 
O: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
 
 
10 Program hospodářského rozvoje 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí  
s rozpracováním cílů dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá  
předložit návrh opatření pro jednotlivé cíle 
T:  7.9.1999 
O: odd. hospodá řského rozvoje 
 
4. ukládá  
zajistit rozbor vlastnických a uživatelských vztahů a navrhnout postup zajištění kontroly nad 
pozemky dle důvodové zprávy 
T:  7.9.1999 
O: ved. odb. majetkoprávní 
 
5. ukládá  
náměstku primátora Ing. Horákovi ve spolupráci s nám. primátora Ing. Czmerem zpracovat 
podmínky pro vytvoření Fondu hospodářského rozvoje města  
T:  7.9.1999 
O: Ing. Horák a Ing. Czmero, nám. prim.  
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Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
 
 
11 Mikroregion Olomouc 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou upravenou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí  
se závěry jednání dne 24.6. a dalším postupem dle upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
 
 
12 Panská 9 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
upravenou důvodovou zprávu  
 
2. ukládá  
postupovat dle upravené důvodové zprávy 
T:  7.9.1999 
O: řed. org. SDF MO 
 
Předložil: Ing. Horák a Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
13 Fond rozvoje bydlení - 8. kolo půjček 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit  
poskytnutí účelových půjček panu Jakešovi, panu ing. Zemánkovi a panu Papučíkovi 
 
3. ukládá  
předložit půjčky ke schválení Zastupitelstvu města Olomouce 
O: Ing. Horák, nám. prim. 
 
4. bere na v ědomí  
sdělení paní Finkové o zrušení žádosti o půjčku z FRB 
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
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14 Fond rozvoje bydlení (vyhláška) 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí  
s upraveným návrhem vyhlášky  č. 6/1999 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu 
rozvoje bydlení města Olomouce 
 
3. ukládá  
předložit na zasedání Zastupitelstva města Olomouce dne 1. 7. 1999 návrh vyhlášky č. 6/1999  
o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení města Olomouce 
O: Ing. Horák, nám. prim. 
 
4. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit  
návrh vyhlášky č. 6/1999 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení města 
Olomouce 
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
 
 
15 Fond rozvoje bydlení - odklad splátek 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. vyhovuje  
žádosti pana Karla Bártka s odkladem splátek do srpna 1999 
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
 
 
16 Souhlas se jmenováním ředitelů MŠ a ZŠ 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí  
se jmenováním:  
- paní Jiřiny Homolkové ředitelkou MŠ Olomouc, Dělnická  
- paní Heleny Dolénkové ředitelkou MŠ Olomouc, Nedvědova  
- Mgr. Vladislava Tesaříka ředitelem ZŠ Olomouc, Pavlovičky 
 
3. ukládá  
informovat Školský úřad Olomouc o přijatém usnesení 
T: 13.7.1999 
O: ved. odb. školství 
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Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
 
 
17 IDOS - rozšíření systému 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Ing. Látal, nám. prim. 
 
 
18 Separe a.s. 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. pověřuje  
advokátní kancelář Ritter - Šťastný zpracovat návrh postupu vůči osobám zodpovědným za 
proplacení faktury fy KOREX spol. s.r.o. č. 960 010 
T:  3.8.1999 
O: advokátní kancelá ř Ritter-Š ťastný 
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
19 Dny evropského dědictví 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
poskytnutí finančních prostředků dle důvodové zprávy a jejich zařazení do seznamu nekrytých 
požadavků na rok 1999 
 
3. ukládá  
zajistit realizaci programu na září 1999 dle důvodové zprávy 
T:  7.9.1999 
O: ved. odb. vn ějších vztah ů a informací 
 
Předložil: Mgr. Kubešová, členka rady města 
 
 
20 Plakátovací plochy 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
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2. ukládá  
informovat o realizaci plakátovacích ploch 
T:  2.11.1999 
O: ved. odb. vn ějších vztah ů a informací 
 
Předložil: Ing. Tesařík, primátor 
 
 
21 ZŠ Mozartova - přidělení náhradního bytu 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
uzavření nájemní smlouvy na byt 3+1 dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá  
realizovat přijaté usnesení 
T: 14.12.1999 
O: řed. org. SDF MO 
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
 
 
22 Poskytnutí nájmu bytů v domech zvláštního určení v majetku města 
 Olomouce 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
poskytnutí nájmu bytu mimo pořadník panu Janu Sedláčkovi 
 
3. rozhodla  
nevyhovět žádosti o povolení trvalého nebo přechodného pobytu matce slečny Dagmar Langové 
 
4. schvaluje  
poskytnutí nájmu bytu MUDr.R.Kašparovi dle důvodové zprávy 
 
5. ukládá  
realizovat přijatá usnesení 
T: 21.9.1999 
O: ved. odb. sociáln ě zdravotní 
 
6. ukládá  
převzít byt dle bodu 2 důvodové zprávy 
T: 21.9.1999 
O: řed. org. SDF MO  
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Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
 
 
23 Žádost o změnu účelu poskytnutého finančního příspěvku z rozpočtu města 
 v roce 1999 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
změnu účelu poskytnutého finančního příspěvku dle žádosti 
 
3. ukládá  
informovat zástupce sdružení SANANIM Olomouc o přijatém usnesení 
T: 13.7.1999 
O: tajemnice sociální komise 
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
 
 
24 Akcie  VHS  Olomouc , a.s. 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
ústní důvodovou zprávu 
 
2. deklaruje  
že společně s Městem Uničovem jedná ve shodě ve vztahu k Vodohospodářské společnosti  
Olomouc, a.s., a při hlasování na  jejích valných hromadách, k dosažení společného cíle, jímž je 
vyloučení ovládnutí společnosti třetím subjektem k prosazování jeho hospodářských cílů. Městská 
rada Uničova přijala obdobné usnesení na svém zasedání dne 22.6.1999. Tato společná vůle o 
jednání ve shodě nabývá účinnosti přijetím usnesení Radou města Olomouce. 
 
3. ukládá  
do 1.7.1999 ohlásit jednání obou měst ve shodě předepsaným způsobem společnosti VHS, a.s. 
Praha  a Středisku cenných papírů  
T: 13.7.1999 
O: Ing. Tesa řík, primátor 
 
Předložil: Ing.Bc. Procházka, člen rady města 
 
 

25 ČD centrum - nájemní smlouva 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
návrh nájemní smlouvy s ČD, s.o. v upraveném znění 
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Předložil: Ing. Látal, nám. prim. 
 
 
26 Návrh dodatku k mandátní smlouvě - VHS a.s. 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje  
uzavření dodatku ke smlouvě mandátní a o pronájmu a správě majetku uzavřené mezi Městem 
Olomouc a VHS a.s., v hlavě III., čl. 3, písm. k) dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Ing.Bc. Procházka, člen rady města 
 
 

27 Hranice KMČ 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
Předložil: Ing. Tesařík, primátor 
 
 
28 Spolupráce s partnerským městem Veenendaal 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. ukládá  
zajistit překlady podkladových  materiálů  dle důvodové zprávy 
T:  5.10.1999 
O: ved. odb. vn ějších vztah ů a informací 
 
3. ukládá  
předložit zprávu o činnosti platformy Olomouc - Veenendaal a výsledcích spolupráce s městem 
Veenendaal v roce 1999 
T: 14.12.1999 
O: p. Pet řík, člen rady m ěsta 
 
Předložil: p. Petřík, člen rady města 
 
 
29 Návrh plánu kroků města v podpoře cykloturistiky a cykl. dopravy 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
"Zásady postupu v podpoře cykloturistiky a cyklistické dopravy" a "Plán kroků města v podpoře 
cykloturistiky a cyklistické dopravy" dle upravené důvodové zprávy 
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3. ukládá  
informovat Radu města Olomouce o realizaci kroků a předkládat radě příslušné materiály ke 
schválení 
T: průběžně 
O: MUDr. Raclavský, člen rady m ěsta 
 
Předložil: MUDr. Raclavský, člen rady města 
 
 
30 Cyklistická stezka U Ambulatoria 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá  
zpracovat podklady pro podání žádosti o dotaci na akci "Cyklistická stezka U ambulatoria" a tyto 
předat do 12.7.1999 na sekretariát řídícího a monitorovacího výboru 
T: 13.7.1999 
O: ved. odb. investic 
 
3. ukládá  
zařadit částku na financování podílu města na akci do soupisu nekrytých požadavků na rozpočet 
města Olomouce na rok 1999 
T: 13.7.1999 
O: ved. odb. ekonomický 
 
Předložil: Ing. Látal, nám. prim. 
 
 
31 Výzva partnerského města Florencie 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
Předložil: Ing. Tesařík, primátor 
 
 
32 Různé (o.p.s. Sovinec, přenesení pravomoci primátora oddávat) 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. deklaruje  
podporu žádosti obecně prospěšné společnosti Sovinec o převod správy hradu Sovinec pod tuto 
společnost 
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2. schvaluje  
přenesení pravomoci primátora oddávat na člena Zastupitelstva města Olomouce –  
Mgr. Jana Holpucha, bytem Kubátova 28, Olomouc  
 
Předložil: Ing. Tesařík, primátor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Martin Tesa řík    Ing. Pavel Horák  
primátor m ěsta Olomouce     nám ěstek primátora  


