
 USNESENÍ 
 
 z 18. schůze Rady města Olomouce, konané dne  3.8.1999 
 
1 TSMO, a.s. - veřejná zeleň 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
upravený dodatek č. 3 ke smlouvě k zabezpečení veřejně prospěšných služeb ve městě Olomouci 
včetně příloh č. 1, 2, 3 a 4  
 
3. ukládá  
projednat upravený dodatek č. 3 ke smlouvě k zabezpečení veřejně prospěšných služeb ve městě 
Olomouci v představenstvu TSMO, a.s 
T:  7.9.1999 
O: PaedDr. Pilát, nám. prim.  
 
4. ukládá  
po projednání v představenstvu TSMO, a.s., podepsat upravený dodatek č. 3 ke smlouvě k 
zabezpečení veřejně prospěšných služeb ve městě Olomouci 
T:  7.9.1999 
O: Ing. Tesa řík, primátor  
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
2 Kontrola usnesení 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
informace o plnění usnesení k termínu 3.8.1999 
 
2. prodlužuje  
termíny plnění usnesení dle upravené důvodové zprávy 
 
3. vypouští ze sledování  
své usnesení:  
- bod 8, část 10 ze den 6.10.1998, týkající se Návrhu na další využití Sociálního programu města 
Olomouce (chráněné bydlení)  
- bod 9, část  3  ze dne 13.7.1999, týkající se Převodu práv spojených s držením akcií SME, a.s. 
(postup dle vyjádření finanční komise) 
 
4. schvaluje  
a) rozšíření odpovědnosti u bodu 30 usnesení RMO, část 4 ze dne 15.6.1999 - ČD centrum  
o náměstka PaedDr. Piláta  
 
b) opravu textu usnesení u bodu 3 usnesení RMO, části 3 ze dne 29.6.1999 takto: " předložit 
RMO návrh na rozpočtovou změnu ve smyslu bodu 2 usnesení" 
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5. revokuje  
své usnesení ze dne 1.6.1999, bod 31, část 3 a 4, týkající se prodeje akcií  
 
Předložil: Ing. Tesařík, primátor 
 
 
3 Řešení dopravní situace na Sv. Kopečku 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá  
iniciovat jednání s vlastníkem pozemků (Lesy ČR s.p.) a orgánem ochrany lesů (OkÚ RŽP) ve věci 
možnosti umístění parkovišť dle důvodové zprávy 
T:  7.9.1999 
O: Ing. Czmero, nám. prim.  
 
3. ukládá  
jednat s Pozemkovým fondem ČR o možnosti získání pozemku ležícího v ploše budoucího 
záchytného parkoviště do vlastnictví města 
T:  7.9.1999 
O: Ing. Czmero, nám. prim.  
 
4. ukládá  
zahájit přípravu výstavby chodníku v ulici Darwinově 
T:  7.9.1999 
O: ved. odb. investic  
 
5. ukládá  
projednat záměr s občany na veřejném jednání a o výsledcích informovat RMO 
T: 20.9.1999 
O: ved. odb. koncepce a rozvoje a investic  
 
6. ukládá  
dopracovat připravená regulační opatření včetně finančního vyhodnocení 
T: 20.9.1999 
O: ved. odb. koncepce a rozvoje  
 
7. ukládá  
rozpracovat možnost zvýhodnění tarifů pro linky na Sv. Kopeček dle důvodové zprávy 
T: 16.11.1999 
O: odd ělení IDOS  
 
8. ukládá  
předložit návrh rozpočtu spojeného s financováním informačních tabulí na Sv. Kopečku dle 
důvodové zprávy 
T:  7.9.1999 
O: ved. odb. vn ějších vztah ů a informací  
 
 
 
 



 

  3 

9. ukládá  
ve spolupráci s Městskou policií Olomouc zpracovat možnosti řešení krizových stavů ve špičkových 
dnech v součinnosti s Policií ČR 
T:  7.9.1999 
O: ved. odb. koncepce a rozvoje  
 
10. ukládá  
dořešit otázku sezónní zrychlené linky MHD Olomouc - Sv. Kopeček 
T:  7.9.1999 
O: odd ělení IDOS  
 
Předložil: Ing. Látal, nám. prim. 
 
 
4 Majetkoprávní záležitosti. 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje zve řejnění záměru  
a) úplatně pronajmout pozemky parc.č.  1676/4 o výměře 1521 m2, parc.č. 1676/5 o výměře  898 m2, 
676/8 o výměře 363 m2, 1676/9 o výměře 337 m2, vše role , parc.č. 1677/2 o  výměře 1038 m2, 
parc.č. 1677/3 o výměře 34 m2, vše ost.pl., vše v k.ú. Holice, parc.č.  (203) , (213) o výměře  40 m2, 
vše v k.ú. Nový Svět předem určenému zájemci firmě OLPLANT, a. s. v likvidaci dle důvodové zprávy 
bod I. 1)  
 
b) úplatně pronajmout část pozemku parc. č. 342/3 ost.pl. o výměře 78.5 m2 v k.ú. Nové  Sady 
předem  určenému  zájemci panu Antonínu Dosoudilovi dle důvodové zprávy bod I. 2)  
 
c) úplatně pronajmout pozemek parc.č. 15/2 ost.pl. o výměře  29 m2, části pozemků parc. č. 19 
ost.pl. o  výměře 30, 2 m, parc. č. 53/1 ost.pl. o výměře 76, 6 m2, vše v k.ú. Nové Sady předem  
určenému zájemci firmě J + F TRADING, a. s. dle důvodové zprávy bod I. 3)  
 
d) úplatně pronajmout část pozemku parc.č. 279 ost.pl. o výměře 11 m2 v k.ú. Lazce předem 
určenému zájemci paní Ing. Věře Růžičkové dle důvodové zprávy bod I. 4)  
 
e) úplatně pronajmout část pozemku parc. č. 5/8 ost.pl. o výměře 11 m2 v k.ú. Nové Sady  předem 
určenému zájemci Liboru  Hulínovi dle důvodové  zprávy bod I. 5)  
 
f) úplatně pronajmout část pozemku parc. č. 559/3 ost.pl. o výměře 11 m2 v k.ú. Nová Ulice  
předem určenému zájemci panu Eduardu Habigerovi dle důvodové zprávy bod I. 6)   
 
g) úplatně pronajmout část pozemku parc. č. 116/38 ost.pl. o výměře 55 m2 v k.ú. Olomouc - 
město předem určenému zájemci společnosti SPEA Olomouc, s. r. o. dle důvod. zprávy bod I. 7)  
 
h) úplatně pronajmout část pozemku parc. č. 424/1 ost.pl. o výměře 11 m2 v k.ú. Nová Ulice 
předem určenému zájemci paní Mgr. Haně Staňkové dle důvodové zprávy bod I. 8)   
 
ch) úplatně pronajmout pozemky parc. č. 510 o výměře 294 m2, parc.č. 511 o výměře 295 m2, vše 
st.pl. , vše v k.ú. Holice předem určenému zájemci Okresnímu stavebnímu bytovému družstvu 
Olomouc dle důvodové zprávy bod I. 9)  
 
i) úplatně pronajmout část pozemku parc. č. 362/4 ost.pl. o výměře 33 m2 v k.ú. Nová Ulice 
předem určenému zájemci sdružení rodičů a postižených dětí  JITRO dle důvod. zprávy bod I. 10)   
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j) úplatně pronajmout část pozemku parc. č. 350/20 ost.pl. o  výměře 11 m2 v k.ú.  Povel předem 
určenému zájemci panu Františku Kozárovi dle důvodové zprávy bod I. 12)  
 
k) úplatně pronajmout část pozemku parc. č.  621/1 ost.pl. o výměře 11 m2 v k.ú. Nová  Ulice 
předem určenému zájemci paní Evě Janů dle důvodové zprávy bod I. 13)   
 
l) úplatně pronajmout NP Horní nám. č. 5 předem určenému  zájemci  Regionální agentuře pro 
rozvoj Střední Moravy dle důvodové zprávy bod I. 14)   
 
m) úplatně pronájmout část pozemku parc. č. 451/32 ost. pl.  v k.ú. Povel - předem určenému 
zájemci panu Jiřímu Novákovi dle důvodové zprávy bod I. 16)  
 
n) úplatně pronajmout část pozemku parc. č. 614/3 ost. pl. o  výměře 18 m2 v k.ú. Nová Ulice - 
předem určenému zájemci panu Pavlu  Flekovi dle důvodové zprávy bod I. 17)  
 
 
2. schvaluje  
1) bezúplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo průchodu a  průjezdu přes pozemek 
parc.č.  954/1 ost.pl. o výměře 55 m2 v k.ú. Hodolany panu PhDr.  Miloslavu Čermákovi, CSc. dle 
důvodové zprávy bod II. A) 2)  
 
2) pronájem části pozemku parc.č. 790 ost.pl. o výměře  315 m2 v k.ú. Droždín manželům Ing. 
Michalu a Marcele Martinkovým za podmínky , že oplocení bude provedeno tak, aby tím nebyly 
dotčeny sloupy veřejného osvětlení dle důvodové zprávy bod II. A) 3)  
 
3) úplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo uložení přípojky VN 22 kV pro trafostanici 
na pozemku parc.č. 203/1 ost.pl.  v k.ú. Bělidla pro firmu SME,  a. s. Ostrava za jednorázovou 
finanční náhradu ve výši 20. 000,-Kč dle důvodové zprávy bod II. A) 4)  
 
4) úplatný pronájem s následným odprodejem části pozemku parc.č. 852  zahrada o výměře  6 m2 v 
k.ú. Holice panu Ing. Josefu Kvapilovi dle důvodové zprávy bod II. A) 5)  
 
5) uzavření nájemní smlouvy na pronájem pozemku parc.č.  385/6 ost.pl.   o výměře 122 m2 v 
k.ú. Týneček + úhrada nájemného za tři roky zpětně s  Ing. Janem Hojgrem, Ing. Ivanem 
Hojgrem, Vilémem Hojgrem, Petrou Skopalovou, Jiřím Hojgrem a  Zuzany Mařákové dle důvodové 
zprávy bod II. A) 6)  
 
6) úplatný  pronájem části pozemku parc. č. 841/37 ost. pl. o výměře 600 m2 v k.ú. Hodolany  paní 
Ing. Aleně Dlabalové dle důvodové zprávy bod II. A) 7)  
 
7) úplatný pronájem části pozemku parc. č. 1029/22 ost.pl. o výměře  30 m2 v k.ú. Řepčín panu 
Josefu Skokaničovi dle důvodové zprávy bod II. A) 9)  
 
8) úplatný pronájem pozemků parc.č. 154 st.pl. o výměře 1096 m2 a p.č. 144 role o výměře 813 
m2,  vše v k.ú. Pavličky paní  Bordiian Olexandre,  za podmínky úhrady májemného zpětně od 
9.12.1996, dle důvodové zprávy bod II. A) 10)   
 
9) úplatný pronájem pozemků parc.č.  208/2 ost.pl. o výměře  3975 m2, parc.č.  208/3 zahrada o 
výměře 4817 m2, parc.č. 291/1 ost.pl. o výměře 16108 m2 a parc.č. 325 ost.pl.  o výměře 843 m2, vše 
v k.ú. Nedvězí s panem Janem Korolem za jednorázové nájemné ve výši 250.000,-Kč , za podmínky 
úhrady nájemného při podpisu nájemní smlouvy,dle důvodové zprávy bod II. A) 12)   
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10) bezúplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo vstupu,  kontroly a údržby krytu CO v 
objektu č.p. 432 s parc.č. 373 st.pl. v k.ú. Olomouc - město  pro ČR - Okresní úřad Olomouc dle 
důvodové zprávy bod II. A) 13)  
 
11) úplatný pronájem částí pozemku parc.č. 251/3 ost.pl.  v k.ú. Černovír  panu Janu Hužvicovi o 
výměře 205 m2, panu Rudolfu Burešovi o výměře 170 m, panu Vladimíru Tomáškovi o výměře 395 
m2, paní Zdence Lagrové o výměře 155 m2 a panu Milanu Hrdličkovi o výměře 375 m2 bez možnosti 
umístění staveb dle důvodové zprávy bod II. A) 14)  
 
12) úplatný pronájem části pozemku parc.č. 1116/1 ost.pl. o výměře   700 m2 v k.ú. Nová Ulice 
SK SIGMA Olomouc, a. s. dle důvodové zprávy bod II. A) 15) za podmínky, že parkoviště zůstane 
veřejné  
 
13) úplatný pronájem části pozemku parc.č. 1026/2 ost.pl. o výměře 12 m2 v k.ú. Řepčín paní 
Květě Šišmové dle důvodové zprávy bod II. A) 16)  
 
14) úplatný pronájem s následným odprodejem pozemků parc. č. 997 role  o výměře 146 m2 a 
parc.č. 998 role o výměře 336 m2, vše v k.ú. Grygov panu Jiřímu  Daražovi dle důvodové zprávy bod 
II. A) 17)  
 
15) úplatné zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 1339/1, 1340,   vše lesní půda, vše  v 
k.ú. Radíkov ve vlastnictví Lesy ČR ve prospěch Města Olomouce za  jednorázovou finanční náhradu 
ve výši 150.400,-Kč s tím, že tato částka bude příp. uhrazena z rozpočtu odboru investic dle 
důvodové zprávy bod II. A) 18)  
 
16) bezúplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo  zřízení  ochranného pásma sanačního 
odvodnění lokality Černovírský les- I. etapa na parc.č.  (790/1), (790/2) ve vlastnictví pana Miroslava 
Slepičky, na parc.č. (791/2) ve vlastnictví paní Marie Fialové, vše v k.ú. Černovír ve prospěch Města 
Olomouce a bezúplatné zřízení  věcného břemene obsahujícího právo příjezdu a přístupu v 
souvislosti se zřizováním,  provozem, opravami a údržbou vedení sanačního odvodnění lokality 
Černovírský les - I. etapa na parc.č. 1117/1  v k.ú. Černovír ve vlastnictví ČD, st.organizace ve 
prospěch Města Olomouce dle důvodové zprávy bod II. A) 22)  
 
17) zřízení věcného břemene obsahujícího právo uložení přípojek  inženýrských sítí pro 
Administrativně obchodní centrum TESCO 2 na pozemcích parc. č.  424/2,  624/17, 858/7, 866,  1026 
a 1027/1 , vše ost. pl., vše v k.ú. Hodolany za jednorázovou  úhradu ve   výši 20. 000,- Kč dle 
důvodové zprávy bod II. A) 23)  
 
18) úplatný pronájem NP Dolní nám. č. 38 - I. poschodí - 35, 90 m2  Občanskému  sdružení SPOLU 
dle důvodové zprávy bod II. B) 1)  
 
19) úplatný pronájem NP Dolní nám. č. 38 - I. poschodí - 26, 07 m2 Hnutí Duha dle důvodové zprávy 
bod II. B) 1)  
 
20) úplatný pronájem NP I. P. Pavlova č. 69 - 12, 00 m2 panu  Dušanu Siriški dle důvodové zprávy 
bod II. B) 2)   
 
21) způsob výběru nájemce NP  I. P. Pavlova č. 69 -  167 m2  obálkovou metodou na výši 
nájemného  dle důvodové zprávy bod II. B) 3)  
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22)  úplatný pronájem NP Foerstrova č. 17 panu Vlastimilu  Jiráskovi dle důvodové zprávy bod II. 
B) 5)  
 
23) úplatný pronájem NP Dolní nám. č. 34 panu Emilu Palíškovi dle důvodové zprávy bod II. B) 6)  
 
24) úplatný  pronájem NP Velkomoravská č. 61 panu Mgr. Marku Fialovi dle důvodové zprávy bod 
II. B) 7)  
 
25) úplatný pronájem NP Foerstrova č. 1 panu Janu Faltýnkovi dle důvodové zprávy bod II. B) 8)  
 
26) pronájem NP Březinova č. 7  vzdělávací agentuře LP-EFEKT dle důvod. zprávy bod II. B) 26)   
 
27) pronájem pozemků parc.č. 117 role o výměře 382 m2, parc. č. 658  ost.pl. o výměře 155 m2,  vše 
v k.ú. Nemilany panu Josefu Šmerdovi za podmínky  zachování průchodu a průjezdu o šířce 3 m od 
břehové hrany toku Nemilanky, umožnění   přístupu a příjezdu za účelem oprav, údržby trafostanice 
a studny dle důvodové zprávy bod III. 4)   
 
28) pronájem s následným odprodejem části pozemku parc. č. 827/2  ost.pl. o výměře 150 m2 v 
k.ú. Hodolany firmě GLAVERBEL GLAVOL, s.r.o. dle důvodové zprávy bod III. 5)  
 
29) pronájem části pozemku parc.č. 419/3 ost.pl. o výměře 53 m2 v k.ú.   Hejčín firmě Prominent 
Dosiertechnik CS, s.r.o.  dle důvodové zprávy bod III. 6)  
 
30) uzavření  nájemní smlouvy na pozemek parc.č.  834/4  ost.pl. výměře 1239 m2 v k.ú. 
Chválkovice ve vlastnictví  manželů Lenka a Miroslava Wagnerových  s Městem Olomouc + úhrada  
nájemného za tři roky zpětně dle důvodové zprávy bod III. 7)  
 
31) splátkový kalendář kupní ceny za odprodej objektu  Bystrovanská č.  39   s příslušenstvím a s 
pozemky parc. č. 31 zast.  pl.   o    výměře 380 m2 parc. č. 6/2  zahrada o    výměře 614 m2, vše v 
k.ú.   Bělidla paní Sojkové dle důvodové zprávy bod III. 10)  
 
32)  splátkový kalendář kupní ceny za  odprodej pozemku parc.č. 616 st.  pl. o výměře 672 m2  v 
k.ú. Lazce Zdravotnímu středisku   Lazce, s. r.o.  dle důvodové zprávy bod III. 14)  
 
33) pronájem části s krytem CO parc.č. 105/58 zahrada o výměře 256 m2 v k.ú. Olomouc - 
město manželům Travěncovým a Machalovým dle důvodové zprávy bod IV. 2)  
 
34) uzavření smluv o budoucí darovacích smlouvách mezi Městem Olomouc a společností Globus 
ČR, k.s. na stavby "Obchodní centrum GLOBUS Olomouc - Pražská ul. - Koridor sítí podél 
okružní komunikace" a "Obchodní centrum GLOBUS Olomouc . Pražská ul. - Veřejné sítě" dle 
důvodové zprávy bod IV. 9)  
 
35) společnost  VHS Olomouc, a.s. jako správce předávaných zařízení dle důvod. zprávy bod IV. 9)  
 
36) likvidaci hmotného investičního majetku dle přílohy č. 1 důvodové zprávy bod IV. 10)   
 
37) bezúplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo užívání pro účely umístění, provozu 
a údržby koncového bodu sirény "Varovného informačního systému  města a okresu Olomouc" ve 
prospěch ČR dle důvodové zprávy bod IV. 11)  
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38) uzavření smlouvy o umístění výměníkové stanice, o smlouvě budoucí o zřízení  věcného břemene 
a o smlouvě budoucí o dodávce a odběru tepla pro vytápění se společností OLTERM & TD Olomouc, 
a.s. - dům Wolkerova 34a, 36a, 36b, uzavření smlouvy o umístění  horkovodních objektových 
předávacích stanic, o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a o smlouvě budoucí o dodávce a 
odběru tepla pro vytápění a teplé užitkové vody se společností  OLTERM & TD Olomouc, a.s. - 
objekty mateřských školek Jílová 41, 42 a 43a uzavření smlouvy o  vybudování a umístění technologie 
plynové kotelny, podnájemní, o smlouvě budoucí o zřízení  věcného břemene a o smlouvě budoucí o 
dodávce a odběru tepla pro vytápění a teplé užitkové vody se  společností OLTERM & TD Olomouc, 
a.s. - dům Sokolská 48 dle důvodové zprávy bod IV. 15)  
 
39) rozšíření předmětu pravidel na pronájem  pozemku resp. části silničního  pozemku v souladu se  
zákonem č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích pro zřizování   a  provoz  zahrádek u 
restauračních  apod.  zařízení o zřizování a provoz stánků, pojízdných či přenosných, prodejních 
a jiných podobných zařízeních dle důvodové zprávy bod IV. 16)   
 
40) uzavření smlouvy o umístění horkovodních objektových  předávacích stanic, o smlouvě budoucí 
o zřízení věcného břemene a o smlouvě budoucí o dodávce a odběru tepla pro vytápění a teplé 
užitkové vody se společností OLTERM & TD Olomouc a.s. - objekty výměníkových stanic 
Karafiátova a Frágnerova dle důvod. zprávy bod IV. 17) 
 
3. nevyhovuje žádosti  
1) o úplatný pronájem části pozemku parc.č. 868/1 ost.pl. o  výměře 3950 m2 v k.ú. Nová Ulice paní 
Jiřině Tichákové dle důvodové zprávy bod II. A) 1)  
 
2) o úplatný pronájem části pozemku parc. č. 445/2 ost.pl. o  výměře 290 m2 v k.ú. Nová Ulice 
panu Ing. Vladimíru  Kuhnovi dle důvodové zprávy bod II. A) 8)  
 
3) o úplatný pronájem části pozemku parc.č. 93/115 ost. pl. o  výměře 11 m2 v k.ú. Olomouc - 
město  předem určenému zájemci paní Ludmile Palátové dle důvodové zprávy bod II. A) 11)  
 
4) o zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č.  93/113 ost. pl. o výměře 11 m2 v 
k.ú. Olomouc - město předem určenému zájemci paní  Mileně Tiché dle důvod.zprávy bod II. A) 19)  
 
5) o zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č.  116/39 ost.pl. o výměře 11 m2 v k.ú. 
Olomouc - město předem určenému zájemci panu  Josefu Rudyšovi dle důvod. zprávy bod II. A) 20)    
 
6) o úplatný pronájem části pozemku parc.č. 290 ost.pl. o  výměře 44 m2 v k.ú. Lazce panu Hubertu 
Holišovi dle důvodové zprávy bod II. A) 21)  
 
7) Hnutí Duha o pronájem NP Dolní nám. č. 38 -  I.  poschodí - 35, 90 m2 dle důvodové zprávy bod 
II. B) 1)  
 
8) Hnutí Duha a Občanského sdružení SPOLU  o   pronájem NP Dolní nám. č. 38 - II.  poschodí - 
29, 70 m2 dle důvodové zprávy bod II. B) 1)  
 
9) společnosti GiTy a. s. o souhlas s pronájmem části střechy   na objektu Dolní nám. č.  2 pro síť 
mobilních telefonů Nokia dle důvodové zprávy bod II. B) 11)  
 
10) o revokaci části usnesení RMO ze dne 9. 3. 1999,  čís. spis. seznamu 4 bod III. 6)  ve věci 
zvýšení nájemného za pronájem pozemku parc. č.  339/74 ost. pl. o výměře 78 m2 v k.ú. Povel ve 
vlastnictví pana Vladimíra Sehnala dle důvodové zprávy bod IV. 1)   
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11)  o revokaci části usnesení RMO ze dne 4. 5. 1999,   čís.spis.seznamu 4, bod II. A) 2) ve 
věci výše nájemného za 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 IV. 5)  
 
12) pana Frýborta o úpravu některých ustanoveních smlouvy o  budoucí kupní a nájemní smlouvě 
na pozemek parc.č. 217 st.pl. o výměře 391 m2 v k.ú. Hodolany dle důvodové zprávy bod IV. 7)  
 
13) o revokaci části usnesení RMO ze dne 29. 6. 1999,  čís.spis.seznamu 4, bod II. A) 7) ve věci 
úplatného zřízení věcného břemene obsahujícího  právo uložení přípojky VN 22kV pro trafostanice na 
parc.č. 632, 116/22, 116/24 a  116/18 ost.pl. ,vše v k.ú. Olomouc - město pro SME, a.s. Přerov za 
jednorázovou finanční náhradu ve výši 20.000,-Kč dle důvodové zprávy bod IV. 8)  
 
14) SME, a.s. Přerov o revokaci části usnesení RMO ze dne  23. 3. 1999, čís. spis. seznamu 4) , bod 
II. A) 4) ve věci úplatného 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 IV. 12)  
 
15) firmy SME, a.s. Přerov o revokaci části usnesení  RMO ze dne 1. 6. 1999, čís.spis.seznamu 4, 
bod II. A) 4) ve 
věci úplatného zřízení věcného břemene obsahující právo uložení inženýrských sítí na pozemcích 
parc.č. 613/1, 619/4, 607/2,  634/2,645/2, vše ost.pl. , vše v k.ú. Hodolany firmě SME, a.s. 
Přerov za jednorázovou finanční náhradu ve výši 20.000,-Kč dle důvodové zprávy bod IV. 13)  
 
16) p. M. Matěje o pronájem části pozemku parc. č. 116/36 ost.pl. o výměře 9,9 m2 v k.ú. 
Olomouc-město dle důvod. zprávy bod I. 15)  
 
17) o pronájem NP Opletalova 1 Mírovému výboru SCC Peace Committee  dle důvodové zprávy bod 
II. B) 4)  
 
18) oblast. sekretariátu ODA   o revokaci části svého  usnesení   ze dne 15. 6. 1999 čís. spis. 
seznamu 4 bod II. B. 1) ve věci neudělení  souhlasu s podnájmem na část NP Žerotínovo nám. č. 3 
 pro nadaci VITA 2000  dle důvodové zprávy bod II. B) 9)  
 
19) o revokaci části usnesení RMO ze dne 18.5.1999, č. spis. seznamu 4 bod II B) 13) ve věci 
výpovědi z nájmu NP Horní nám. 5 a trvá na výpovědi z nájmu předmětných NP dle důvod. zprávy a 
současně schvaluje uzavření nájemní smlouvy s p. Pavlem Dobrovským na dobu určitou do 31.3.2000 
s podmínkou, že nájemci nebude umožněno do předmětných NP investovat dle důvod. zprávy bod 
II.B) 14) 
 
 
4. ukládá  
opětovně zveřejnit záměr města pronajmout  NP Dolní nám. č. 38 - II. poschodí - 29, 70 m2 dle 
důvodové zprávy bod II. B) 1) 
T: ihned  
O: ved. odb. majetkoprávní  
 
  
5. revokuje  
1) část svého usnesení  ze dne 1.6. 1999 čís. spis. seznamu 4 bod II. B) 1) ve věci nevyhovění 
žádosti p. Hořínka o neuplatnění inflačního nárůstu za r. 1998 - NP na pozemku parc. č. 485/2 v k.ú. 
Neředín a schvaluje nárůst nájemnoho ve výši 5 % dle důvod. zprávy bod II. B) 12)  



 

  9 

 
2) část svého unesení ze dne 29. 6. 1999 čís. spis. seznamu 4 bod II. B) 10) ve věci nevyhovění 
žádosti o rozšíření účelu nájmu o souhlas   s umístěním výherních automatů  v NP Panská č. 4 a 
souhlasí s umístěním výherních automatů dle důvodové zprávy bod II. B) 25)  
 
3) část svého usnesení ze dne 15. 6. 1999, čís.spis.seznamu 4, bod IV. 4) a  schvaluje výši 
nájemného 50,-Kč/m2/rok za pronájem pozemku parc.č. 276/6 zahrada o výměře 149 m2 v k.ú. 
Nové Sady ve vlastnictví pana Lukáše a Milana Čižmarových dle důvodové zprávy bod IV. 4)  
 
4) část svého usnesení ze dne 29. 6. 1999, čís.spis.seznamu 4, bod III. 6) ve věci odprodeje 
části  pozemku parc. č. 139/3 ost. pl. o výměře 65 m2 v k.ú. Chválkovice panu Jiřímu Lexovi a 
doporučuje ZMO schválit odprodej předmětné části nemovitosti panu Lexovi za kupní cenu ve výši 
26.000,- Kč  dle důvod. zprávy bod IV. 18) 
 
 
6. souhlasí  
1) s rozšířením účelu nájmu v NP Horní nám. č. 1 o směnárenskou činnost pro společnost Tourist 
centrum s. r. o. dle důvodové zprávy bod II. B) 10)  
 
2) s doplněním nájemní smlouvy na NP Horní nám. č. 1, a to článku 7. 6. takto:" .................. či 
užívání  jakékoliv třetí osobě, pokud mu nebude udělen souhlas Města Olomouce” dle důvodové 
zprávy bod II. B) 10)  
 
3) s tím, že v NP Horní nám. č. 1 bude technické zhodnocení  ve vlastním účetnictví odepisovat   
nájemce a současně nesouhlasí s tím, že čl. 8. 2.  bude doplněn o  ustanovení, že ".............. 
technické zhodnocení bude po ukončení nájemní  smlouvy  pronajímatelem odkoupeno 
za zůstatkovou cenu"  dle důvodové zprávy bod II. B) 10)  
 
4) se změnami v nájemní smlouvě na NP Horní nám. č. 1, a to  znění článku 8. 1. , 8. 2., 8. 3. a 
doplněním čl. 8. 2. 1. dle žádosti Tourist centra s. r. o. dle důvodové zprávy bod II. B) 10)  
 
5)  s pořízením patního   měřidla při vstupu topení  do budovy a instalací regulujících  ventilů 
k radiátorů v objektu  Mošnerova č. 5 s tím, že práce provede nájemce vlastním nákladem s 
nárokem na odpočet z nájemného dle důvodové zprávy bod II. B) 17)  
 
6) s vybudováním podružného měření tepla v objektu  Mošnerova č. 5 s tím, že práce provede 
nájemce vlastním nákladem s nárokem na odpočet z nájemného dle důvod. zprávy bod II. B) 18)  
 
7) s rozšířením účelu nájmu v NP M. Pospíšilové č. 2 o provozování sázkové služby dle důvodové 
zprávy bod II. B) 23)  
 
8) s rozšířením účelu nájmu v NP Palackého  č. 1 o provozování sázkové služby dle důvodové 
zprávy bod II. B) 24)  
 
9) s umístěním stříšky nad částí pozemku parc.č. 788 ost.pl. o výměře 23 m2 v k.ú. Chomoutov 
pro paní Miroslavu Novákovou dle důvodové zprávy bod III. 9) 
 
 
7. bere na v ědomí  
1) výsledek obálkového způsobu výběru nájemce na NP  Žerotínovo nám. č. 3 dle důvodové  zprávy 
bod II. B) 19)  
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2) smlouvu o prodeji části podniku - NP Opletalova č. 1 dle důvodové zprávy bod II. B) 20)  
 
3) smlouvu o prodeji části podniku - NP Horní nám. č. 5 dle důvodové zprávy bod II. B) 21)  
 
 
8. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
1)  žádosti o odprodej části pozemku  parc. č. 1029/22 ost. pl. o výměře 30 m2 v k.ú. Řepčín 
manželům Ivu a Marii Tichým dle důvodové zprávy bod III. 1)           
                         
2) žádosti o odprodej části pozemku  parc. č. 131 ost. pl. o výměře 20 m2 v k.ú. Olomouc - město 
panu Davidu Jelínkovi dle důvodové zprávy bod III. 2)  
 
3)  žádosti o odprodej části pozemku  parc.č. 481/1 ost.pl. o výměře 2x 90 m2 v k.ú. Povel panu 
Jiřímu Axmanovi a Zdeňku Fryšovi dle důvodové zprávy bod III. 3)   
 
4) žádosti o odprodej pozemků parc.č.  117 role o výměře 382 m2, parc.č. 658 ost.pl. o výměře 
155 m2,  vše v k.ú. Nemilany panu  Josefu Šmerdovi dle důvodové zprávy bod III. 4)  
 
5) žádosti o odprodej části pozemku  parc.č. 419/3 ost.pl. o výměře 53 m2 v k.ú. Hejčín firmě 
Prominent Dosiertechnik CS, s.r.o. dle důvodové zprávy bod III. 6)  
 
6) žádosti o směnu pozemků parc.č. 134/2 zahrada o výměře 944 m2, 133/1 st.pl. o výměře 322 m2, 
vše v k.ú. Slavonín, vše ve vlastnictví  společnosti Lesostavby Šumperk, a.s. za pozemky parc. č. 250 
zahrada o výměře 1330 m2, parc. č. 235 st.pl. o výměře 120 m2, vše v k.ú.  Svatý Kopeček, vše ve 
vlastnictví Města Olomouce dle důvodové zprávy bod III. 8)  
 
7) žádosti o odprodej části pozemku parc.č. 788 ost.pl. o výměře 23 m2 v k.ú. Chomoutov paní 
Miroslavě Novákové III. 9)  
 
8) žádosti pana Antonína Pernici o schválení splátkového kalendáře kupní ceny ve výši   
2,391.960,-Kč za odprodej pozemku parc. č. 451/1 ost.pl. o výměře 1929 m2 v k.ú. Povel dle 
důvodové zprávy bod IV. 3)  
 
 
9. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit  
1) odprodej garáží Přerovská č. 66 a na pozemcích parc. č. 1533 - 1542 v k.ú. Holice jednotlivým 
uživatelům garáží za kupní cenu ve výši 1 000,- Kč + daň z převodu nemovitosti + náklady spojené se 
zpracováním znaleckého posudku dle důvodové zprávy bod III. 11)  
 
2) odprodej objektu řadových  garáží s pozemkem parc. č.  486 zast. pl. o výměře 104 m2, vše v 
k.ú. Nové Sady za kupní  cenu ve výši 290. 360,- Kč  současným nájemcům do  ideálního 
spoluvlastnictví dle důvodové zprávy bod III. 12)  
 
3) odprodej objektu řadových  garáží Neředínská č. 65 s pozemkem parc. č. 41 zast. pl. o    
výměře 485 m2 v k.ú. Neředín  za kupní cenu  ve výši   658. 770,- Kč současným nájemcům  do   
ideálního spoluvlastnictví dle důvodové zprávy bod III. 13a)  
 
4) odprodej objektu řadových garáží Neředínská č. 67 s pozemkem parc. č. 68/1 zast. pl. o výměře  s 
pozemkem parc. č. 68/1  zast. pl. o výměře 445 m2 v k.ú. Neředín za kupní cenu ve výši 528. 380,- Kč 
současným nájemcům do ideálního spoluvlastnictví dle důvodové zprávy bod III. 13b)  
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5) odprodej objektu  řadových garáží s pozemkem parc. č. 1353/3 zast. pl. o výměře 196 m2, vše v 
k.ú. Olomouc - město za kupní cenu ve výši 602. 310,- Kč současným nájemcům do  ideálního 
spoluvlastnictví dle důvodové zprávy bod III. 15)  
 
6) odprodej části pozemku 105/58  zahrada ( dle GP p.č. 105/91)  o výměře 255 m2 za kupní 
cenu ve výši 161. 925,-Kč + úhrada daně z převodu nemovitosti manželům Travěncovým a 
Machalovým dle důvodové zprávy bod IV. 2)  
 
7) způsob úhrady daru ve výši   2,000.000,-Kč na investiční akce v souvislosti s odprodejem 
pozemku parc.č.  415/2 role o  výměře 4755 m2 v k.ú. Povel za kupní cenu ve výši 4,850.100,-Kč 
firmou Billa Reality, s.r.o. dle důvodové zprávy bod IV. 6)  
 
 
10. neschvaluje  
předložený návrh nájemní smlouvy na pronájem části střechy na objektu Dolní nám. 2 fi. GiTy a.s. 
dle důvod. zprávy bod II B) 11) 
 
 
11. ukládá  
pokračovat v jednání s f. GiTy a.s.  dle důvod. zprávy bod II. B) 11) 
T:  7.9.1999 
O: Ing. Czmero, nám. prim.  
 
 
12. ukládá  
výběrové komisi na pronájem respektive prodej nemovitého majetku  v termínu do 30.9.1999 
připravit podmínky výběrového řízení na pronájem NP Horní nám. 5 ( 280 m2, 79 m2, 46,25 m2) dle 
důvod. zprávy bod II.B) 14, 21, 22 
T:  5.10.1999 
O: Ing. Czmero, nám. prim.  
 
 
13. ukládá  
zveřejnit záměr města pronajmout objekt Mošnerova 7 dle důvodové zprávy bod II. B) 16) 
T: ihned  
O: ved. odb. majetkoprávní  
 
 
14. ukládá  
vypovědět nájemní smlouvu na NP Horní nám. 5 ( 79 m2) p. Petru Becherovi a schvaluje uzavření 
smlouvy na dobu určitou do 31.3.2000 s podmínkou, že nájemci nebude umožněno do předmětných 
NP investovat dle důvod. zprávy bod II.B) 21) 
T:  7.9.1999 
O: řed. org. SDF MO  
 
 
15. ukládá  
vypovědět stávající nájemní smlouvu s p ing.  Radovanem Mrsklasem  a schvaluje uzavření 
smlouvy na dobu určitou do 31.3.2000 s podmínkou, že nájemci nebude umožněno do předmětných 
NP investovat dle důvod. zprávy bod II B) 22) 
T:  7.9.1999 
O: řed. org. SDF MO  
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16. jmenuje  
pracovní skupinu složenou ze zástupců politických stran zastoupených v zastupitelstvu, která 
připraví návrh na využití areálu kasáren  9. května  dle důvod. zprávy bod IV. 14) 
T: 20.9.1999 
O: Ing. Czmero, nám. prim.  
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
5 Povolení prodeje - ZOO Olomouc 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
prodej 1 ks samce žirafy Rotschildovy za 15.000,- DM 
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
6 Majetkoprávní záležitosti - objekt prodejny Radíkov 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí  
s dohodnutou kupní cenou za vnitřní vybavení objektu prodejny Radíkov ve výši 50.000,- Kč 
 
3. souhlasí  
s úhradou kupní ceny za vnitřní vybavení objektu prodejny Radíkov z rezervy na nekryté 
požadavky na rozpočet  
T: ihned  
O: Ing. Horák, nám. prim.  
 
4. souhlasí  
s vrácením zaplacené kupní ceny SD Jednotě formou převodu pozemku p.č. 848 v k.ú. Olomouc - 
město  
 
5. pověřuje  
správou objektu prodejny Radíkov Správu domovního fondu města Olomouce  
T: ihned  
O: řed. org. SDF MO  
 
6. ukládá  
majetkoprávnímu odboru ÚMO zpracování smlouvy na převod vnitřího vybavení objektu prodejny 
Radíkov do vlastnictví Města Olomouc a smlouvu na převod pozemku p.č. 848 v k.ú. Olomouc - 
město na Jednotu, spotřební družstvo  
T: ihned  
O: ved. odb. majetkoprávní  
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Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
7 Majetkoprávní záležitosti - Prohlášení Města Olomouce 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. pověřuje  
náměstka primátora pro majetkoprávní záležitosti podpisováním "Prohlášení města Olomouce" 
dle důvodové zprávy po předchozím projednání v RMO  
T: průběžně 
O: Ing. Czmero, nám. prim.  
 
3. souhlasí  
s podpisem Prohlášení města Olomouce dle důvodové zprávy pro pozemek v k.ú. Holice,  
parc.  č. 25/2 o výměře 299 m2 
 
4. ukládá  
připravit dotčený přehled pozemků dle § 5 zák. č.  95/1999 Sb. 
T:  2.11.1999 
O: Ing. Horák a Ing. Czmero, nám. prim.  
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
8 Majetkoprávní záležitosti - veřejné WC Tržnice 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí  
s úhradou dluhu za užívání WC Tržnice v letech 1994 - 1999 ve výši 281.400,- Kč ve prospěch SD 
Jednota 
 
3. pověřuje  
členy představenstva TSMO, a.s. ve spolupráci s majetkoprávním odborem ÚMO zpracovat 
nájemní smlouvu s SD Jednota na provozování WC Tržnice 
T:  7.9.1999 
O: zástupci m ěsta v p ředst. TSO a.s.  
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
9 Prodej domů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje  
1. uznání faktur dle důvodové zprávy bod 1 str.1,2  
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2. odklad splátek dle důvodové zprávy bod 2 str. 2,3  
 
3. odklad úhrady první poloviny kupní ceny dle důvodové zprávy bod 3 str. 3  
 
4. vrácení druhé poloviny kupní ceny dle důvodové zprávy bod  4 str. 3  
 
5. úhradu nákladů za byty v majetku Města  Olomouce dle důvodové zprávy bod 5 str. 4  
 
6. proinvestování II. poloviny kupní ceny před podpisem smlouvy dle důvodové zprávy bod 6 str. 4  
 
7. prodej bytů dle důvodové zprávy bod 7 a,b,  str. 4  
 
8. prodej bytů oprávněným nájemníkům bod 8 str. 5   
 
9. havarijní opravu  střechy na domě Ladova 13 ,15, 17 z důvodu zatékání   dle dodatku důvodové 
zprávy bod 9   
 
2. ukládá  
realizovat přijaté usnesení dle bodu 9 důvodové zprávy ( tj. havarijní oprava střechy na domě 
Ladova 13, 15, 17) 
T: 20.9.1999 
O: řed. org. SDF MO  
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
10 Prodej domů - manželé Krejčiříkovi, Rooseveltova 47 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. ukládá  
provést kontrolní šetření případu dle důvodové zprávy 
T: 20.9.1999 
O: ved. odb. kontroly  
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
11 Rozpočtové změny roku 1999 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu, týkající se rozpočtových změn roku 1999 
 
2. schvaluje  
rozpočtové změny roku 1999 dle předložené důvodové zprávy 
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3. ukládá  
seznámit nejbližší jednání Zastupitelstva města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami 
roku 1999 
O: Ing. Horák, nám. prim.  
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
 
 
12 Moravská filharmonie Olomouc - žádost o zařazení do soupisu nekrytých 
 požadavků 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. rozhodla  
ve věci požadavku Moravské filharmonie dle varianty č. I. důvodové zprávy 
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
 
 
13 Seznam nekrytých požadavků z rozpočtu města Olomouce pro rok 1999 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí  
se zařazením požadavků dle důvodové zprávy do seznamu nekrytých požadavků rozpočtu města 
Olomouce dle důvodové zprávy 
T:  7.9.1999 
O: Ing. Horák, nám. prim.  
 
Předložil: Ing.Bc. Procházka, člen rady města 
 
 
14 Výsledky hospodaření města Olomouce za období 1 - 6/1999 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
výsledky hospodaření města Olomouce za období 1 - 6/1999 
 
2. ukládá  
projednat výsledky hospodaření 1-8/99 ve finanční komisi 
T: 20.9.1999 
O: Ing. Horák, nám. prim.  
 
3. ukládá  
předložit zprávu o správě portfolia a jeho zhodnocení stávajícím správcem 
T: 20.9.1999 
O: ved. odb. ekonomický  



 

  16 

 
4. ukládá  
ihned předložit firmě Horstav návrh dodatku smlouvy dle usnesení RMO ze dne 29.6.1999 
T:  7.9.1999 
O: Ing. Látal, nám. prim.  
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
 
 
15 Pilotní projekty - I. etapa 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
podání žádostí o dotaci na projekty dle důvodové zprávy 
 
3. schvaluje  
spolufinancování projektů dle důvodové zprávy 
 
4. schvaluje  
uzavření smlouvy o sdružení dle důvodové zprávy 
 
5. ukládá  
zařadit uvedené částky -" spuluúčast města" -  do seznamu nekrytých požadavků 
T:  7.9.1999 
O: ved. odb. ekonomický  
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
 
 
16 IDOS - rozšíření systému do Litovle 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
rozšíření IDOSu o 2. vnější pásmo (Litovel) od 26.9.1999 
 
3. schvaluje  
Dodatek č. 2 k Tarifnímu uspořádání IDOS 
 
4. schvaluje  
Dodatek č. 2 k Tarifu IDOS 
 
5. schvaluje  
upravený návrh smlouvy s městem Litovel dle přílohy č. 3 důvodové zprávy  
 
Předložil: Ing. Látal, nám. prim. 
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17 Rekonstrukce ul. Denisova a Pekařská 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu. 
 
2. ukládá  
projednat způsob a rozsah rekonstrukce ulic Denisova a Pekařská v komisích pro architekturu a 
územní plán a MPR 
T:  7.9.1999 
O: Ing. Látal, nám. prim.  
 
3. ukládá  
připravit návrh financování rekonstrukce ulic Denisova a Pekařská 
T:  7.9.1999 
O: Ing. Látal, nám. prim.  
 
Předložil: Ing. Látal, nám. prim. 
 
 
18 Provozování reklamních zařízení spol. MIHAI - návrh smlouvy 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu včetně návrhu smlouvy 
 
2. ukládá  
v termínu do 17.8.1999 stanovit počet čekáren, velkoplošných reklamních panelů a světelných 
vitrin, jež by měla spol. MIHAI instalovat  
T:  7.9.1999 
O: ved. odb. koncepce a rozvoje  
 
3. ukládá  
v termínu do 17.8.1999 předložit  ing. Czmerovi své připomínky k návrhu smlouvy  
T:  7.9.1999 
O: členové rady m ěsta  
 
4. ukládá  
v termínu do 17.8.1999 prověřit návrh smlouvy s návrhem vyhlášky "o umísťování 
informačních, reklamních a propagačních zařízení na území města Olomouce"  
T:  7.9.1999 
O: ved. odb. životního prost ředí 
 
5. ukládá  
zajistit právní srovnání navrhované smlouvy s dosud platnou smlouvou s firmou MIHAI 
T:  7.9.1999 
O: ved. odb. majetkoprávní  
 
Předložil: Ing. Látal, nám. prim. 
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19 Přemístění archivu ÚMO z ul. 28.října 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
přemístění archivu z ul. 28. října do objektu pevnůstky Slavonín dle bodu 3.a důvodové zprávy 
 
3. schvaluje  
 využití pevnůstky Slavonín pro sklady materiálů CO, správy budov dle bodu 3.b a 3.c důvodové 
zprávy 
 
4. ukládá  
připravit projektovou dokumentaci na opravu střechy centrálního objektu pevnůstky Slavonín 
T:  7.9.1999 
O: ved. odb. investic  
 
5. ukládá  
připravit harmonogram oprav objektu pevnůstka Slavonín 
T:  7.9.1999 
O: ved. odb. investic  
 
6. ukládá  
zpracovat návrh využití prostor pevnůstky Slavonín ve spolupráci s odborem koncepce a rozvoje - 
rozmístění jednotlivých skladů a archivu 
T:  7.9.1999 
O: ved. odb. technický  
 
7. ukládá  
zařadit částku 335 tis. Kč do soupisu nekrytých požadavků na rozpočet města Olomouce pro rok 
1999 
T:  7.9.1999 
O: ved. odb. ekonomický  
 
8. ukládá  
připravit harmonogram stěhování archivu včetně výpovědi nájemní smlouvy stávajícího archívu na 
ul. 28. října, skladů materiálu CO a správy budov do objektu pevnůstky Slavonín 
T: 20.9.1999 
O: ved. odb. správy  
 
Předložil: Ing. Látal, nám. prim. 
 
 
20 Informační tabule města 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. doporu čuje  
upravený návrh č. 3 dle upravené důvodové zprávy 
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3. ukládá  
realizovat výrobu a osazení informačních tabulí dle upravené důvodové zprávy 
T: 20.9.1999 
O: ved. odb. vn ějších vztah ů a informací  
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
 
 
21 Harmonogram bruslení veřejnosti 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá  
zapracovat harmonogram bruslení formou dodatku ke smlouvě o poskytnutí fin. příspěvku za 
respektování podmínek dle diskuze v RMO 
T:  7.9.1999 
O: PaedDr. Pilát, nám. prim.  
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
 
 
22 Převod práv akcií SME, a.s. 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
 
 
23 Návrh programu 6. zasedání Zastupitelstva města Olomouce 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. stanovila  
termín 6. zasedání ZMO: na čtvrtek dne 30.9.1999 od 9.00 hodin  
místo: aula právnické fakulty UP, tř. 17. listopadu 6, Olomouc 
 
2. bere na v ědomí  
předběžný návrh programu 6. zasedání ZMO dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Ing. Tesařík, primátor 
 
 
24 Bytové záležitosti 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje  
uzavření nájemních smluv dle důvodové zprávy 
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2. ukládá  
projednat žádost dle důvod. zprávy v bytové komisi (pí Lengyelová) 
T:  7.9.1999 
O: Ing. Horák, nám. prim.  
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
 
 
25 DPS  Povel -  stanovení výše nájemného 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
výši nájemného dle upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
 
 
26 Řešení areálu Babíčkova ulice 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
další postup dle varianty č.  I.  dle doplněné důvodové zprávy 
 
Předložil: Ing. Látal, nám. prim. 
 
 
27 Likvidace státního podniku STAVOPROJEKT Olomouc 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. doporu čuje  
Zastupitelstvu města Olomouce v souladu s § 36 odst. 1 písm. d) zák. č. 367/90 Sb. o obcích, ve 
znění pozdějších změn  a doplňků, a § 6 zák. č. 77/97 Sb. o státním podniku, zrušit státní podnik 
STAVOPROJEKT Olomouc s tím, že podnik vstoupí do likvidace dnem s účinností k 1.10.1999 
 
3. jmenuje  
do funkce likvidátora st. p. STAVOPROJEKT Olomouc JUDr. Jiřího Kráčmara, r. č. 350407/434, 
bytem Horní 97, 783 13 Štěpánov s účinností k 1.10.1999  
 
4. ukládá  
jednat o výši odměny AK Ritter- Šťastný 
T:  7.9.1999 
O: Ing. Horák, nám. prim.  
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5. schvaluje  
upravenou Smlouvu o právním zastoupení uzavřenou mezi městem Olomouc a AK Ritter-Šťastný 
 
6. pověřuje  
Ing. Pavla Horáka, nám. primátora k podpisu upravené smlouvy o právním zastoupení 
T: 20.9.1999 
O: Ing. Horák, nám. prim.  
 
7. ukládá  
předložit příslušnou zprávu na nejbližším zasedání Zastupitelstva města Olomouce 
O: Ing. Horák, nám. prim.  
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
 
 
28 Příspěvky do 5.000,-- Kč 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
příspěvky dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá  
realizovat schválené usnesení 
T:  7.9.1999 
O: ved. odb. školství  
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
 
 
29 Souhlas se jmenováním ředitele ZŠ Na Hradě 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí  
a/ s odvoláním     -     pana Vladimíra Smolíka z funkce ředitele Základní školy Olomouc, Na Hradě  
b/ se jmenováním -  Mgr.Antonína Svobody do funkce ředitele Základní školy Olomouc , Na Hradě 
 
3. ukládá  
ihned informovat o přijatém usnesení Školský úřad Olomouc 
T:  7.9.1999 
O: ved. odb. školství  
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
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30 Žádost o finanční příspěvek: a) Arcidiecézní charita Olomouc  
                                                          b) Sdružení  REGION 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
zařazení žádostí do seznamu nekrytých požadavků 
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
 
 
31 Mateřská škola se školní jídelnou  I.Herrmanna - havárie kotle                         
    
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
zařazení žádosti do seznamu nekrytých požadavků 
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
 
 
32 Žádost o finanční příspěvek - SK UP Olomouc 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
zařazení žádosti do seznamu nepokrytých požadavků 
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
 
 
33 Žádost SK Sigma Olomouc 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí  
se zařazením částky 5 mil Kč jako příspěvku pro SK Sigma Olomouc do soupisu nekrytých 
požadavků 
 
Předložil: Ing. Tesařík, primátor 
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34 Poskytnutí nájmu bytů v nově vybudovaném Domě s pečovatelskou službou 
 na Voskovcově ulici v Olomouci 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
 
 
35 Zpráva o kontrole hospodaření v Azylovém domě 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá  
ve spolupráci s ekonomickým odborem zpracovat směrnici pro řešení pohledávek v Azylovém 
domě 
T:  7.9.1999 
O: ved. odb. sociáln ě zdravotní  
 
3. ukládá  
zajistit, aby na fakturách za nákup materiálových zásob byla uváděna čísla skladových karet 
T:  7.9.1999 
O: ved. odb. sociáln ě zdravotní  
 
4. ukládá  
zavést pololetní evidenci pohledávek za ubytování v Azylovém domě v členění na celkový 
předpis, úhradu celkem, nedoplatek celkem 
T:  7.9.1999 
O: ved. odb. sociáln ě zdravotní  
 
5. ukládá  
realizovat investiční akci "Oprava střechy v Azylovém domě" v roce 1999 - 2000 
T:  4.1.2000 
O: ved. odb. investic  
 
Předložil: Ing. Tesařík, primátor 
 
 
36 Zpráva o kontrole investiční akce "Úprava veřejných ploch Horního 
 náměstí" 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
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2. ukládá  
zajistit přetřídění dlažby uložené v areálu Technických služeb města Olomouce, a.s.:  
- na materiál, který použijí Technické služby k opravám a údržbě komunikací  
- na materiál k prodeji právnickým a fyzickým osobám za stanovenou cenu  
T:  5.10.1999 
O: p. Pet řík, p ředseda p ředstavenstva TSMO a.s.  
 
3. ukládá  
zajistit likvidaci poškozených a nepoužitelných dlažeb  a dlažebních kostek 
T:  5.10.1999 
O: p. Pet řík, p ředseda p ředstavenstva TSMO a.s.  
 
Předložil: Ing. Tesařík, primátor 
 
 
37 Výsledek kontroly stánkového prodeje - vydávání povolení, vybírání 
 poplatků 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Ing. Tesařík, primátor 
 
 
38 Pojištění majetku města 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí  
s vyhlášením výběrového řízení na správce pojistné smlouvy  č. 500906512 dle podmínek 
uvedených v důvodové zprávě  
T:  7.9.1999 
O: Ing. Czmero, nám. prim.  
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
39 Digitální technická mapa 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí  
s návrhem způsobu výběru zpracovatele DTMMO dle bodu 6. důvodové zprávy 
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3. pověřuje  
Ing. J. Czmera uzavírám smluv se správci sítí na práva užívání dat a smluv o spolupráci při 
tvorbě DTMMO 
O: Ing. Czmero, nám. prim.  
 
4. ukládá  
podat RMO zprávu o průběhu tvorby DTMMO 
T:  2.11.1999 
O: Ing. Czmero, nám. prim.  
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
40 Organizační záležitosti - podpisový řád - změna 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje  
změnu podpisového řádu s platností od 5. 8. 1999 dle důvodové zprávy 
 
2. ukládá  
ihned zapracovat schválenou změnu do podpisového a organizačního řádu 
T:  7.9.1999 
O: Bc. Ve čeř, tajemník  
 
Předložil: Bc. Večeř, tajemník 
 
 
41 Organizační záležitosti - zařazení požadavků na rozpočtové změny 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje  
zařazení položek 1-3, 5-8 dle  důvodové zprávy  do soupisu nekrytých požadavků 
 
Předložil: Bc. Večeř, tajemník 
 
 
42 Organizační záležitosti 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje  
přesun v tarifní třídě dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Bc. Večeř, tajemník 
 
 
43 Parkovací karta - žádost o přidělení 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
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2. souhlasí  
s přidělením bezplatné parkovací karty dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá  
informovat žadatele o přijatém usnesení 
T:  7.9.1999 
O: ved. odb. kancelá ř primátora  
 
4. ukládá  
realizovat přijaté usnesení 
T:  7.9.1999 
O: řed. Městské policie Olomouc  
 
Předložil: Ing. Tesařík, primátor 
 
 
44 Informace  z představenstva DPMO a.s. 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Ing. Látal, nám. prim. 
 
 
45 Komunikace v k.ú. Řepčín 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá  
zahájit jednání s Pozemkovým fondem ČR ve smyslu důvodové zprávy. 
T: 20.9.1999 
O: Ing. Czmero, nám. prim.  
 
Předložil: Ing. Látal, nám. prim. 
 
 
46 Odběr PHM u ČS DPMO a.s. 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá  
využít nabídku DPMO a.s. dle důvodové zprávy 
T:  7.9.1999 
O: ředitelé p říspěvkových organizací m ěsta Olomouce a tajemník ÚMO  
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3. ukládá  
projednat nabídku DPMO a.s. v představenstvu TSMO a.s. a VHS a.s. 
T:  7.9.1999 
O: M. Petřík a Ing. Procházka, členové RMO  
 
Předložil: Ing. Látal, nám. prim. 
 
 
47 Žádost o podporu z programu EU ISPA 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
záruku na zajištění finančních prostředků dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Ing. Látal, nám. prim. 
 
 
48 Horní lán - záměr společnosti TK development Czech s.r.o. 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí  
s uzavřením Smlouvy o spolupráci mezi Městem Olomouc a TK development Czech s.r.o. 
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
49 Zahraniční služební cesty 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí  
s navrhovanými služebními cestami dle důvodové zprávy 
 
3. souhlasí  
se způsobem financování služební cesty dle variant důvodové zprávy 
 
Předložil: Ing. Látal a PaedDr. Pilát, nám. prim. 
 
 
 
 
Ing. Martin Tesa řík      Ing. Pavel Horák 
primátor m ěsta Olomouce     nám ěstek primátora    


