
 USNESENÍ 
 
 z 19. schůze Rady města Olomouce, konané dne  7.9.1999 
 
1 Řešení přednádražního prostoru 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí  
s postupem aktualizace původních obecných zásad na řešení přednádražního prostoru dle 
varianty 1 B) závěru důvodové zprávy 
 
3. ukládá  
předložit RMO aktualizaci původních obecných zásad na řešení přednádražního prostoru 
T: 30.11.1999 
O: ved. odb. koncepce a rozvoje 
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
2 Křižovatka Lipenská x Hamerská - žádost obce Bystrovany 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí  
s postupem pořízení úpravy ÚPnSÚ v dané záležitosti dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá  
pořídit úpravu ÚPnSÚ dle důvodové zprávy  
T: 30.11.1999 
O: ved. odb. koncepce a rozvoje  
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
3 Kontrola usnesení 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
informace o plnění usnesení k termínu 7.9.1999 
 
2. prodlužuje  
termíny plnění usnesení  dle upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Ing. Tesařík, primátor 
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4 IDOS - Zrychlená víkendová linka 111 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
upravenou předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí  
se zkušebním provozem linky 111 od 11. do 26. září 1999 
 
3. ukládá  
provést vyhodnocení využití linky 111 
T: 16.11.1999 
O: odd ělení IDOS  
 
Předložil: Ing. Látal, nám. prim. 
 
 
5 IDOS - Změna tras linek - nový most v Černovíře 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá  
projednat návrhy jízdních řádů a tras s KMČ Černovír, Chomoutov, Lazce, a Týneček, včetně 
projednání v představenstvu DPMO, a.s. 
T: 19.10.1999 
O: odd ělení IDOS  
 
Předložil: Ing. Látal, nám. prim. 
 
 
6 IDOS - Nové zastávky 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá  
zpracovat komplexní návrh rozmístění zastávek v oblasti Černovíra 
T: 16.11.1999 
O: odd ělení IDOS  
 
3. souhlasí  
se zřízením zastávky "Nové Sady, škola" 
 
4. ukládá  
zástupcům města v představenstvu TSMO, a.s. ,zabezpečit předláždění nástupní hrany zastávky 
"Nové Sady, škola" v odsunuté poloze 
T:  5.10.1999 
O: p. Pet řík, p ředseda p ředstavenstva TSMO a.s.  
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5. souhlasí  
s přemístěním zastávky "Silnice" a zrušením zastávky "ČSAO" dle bodu 3 důvodové zprávy 
 
6. ukládá  
projednat možnost financování linky č. 42 s konsorciem podnikatelů na Horním lánu 
T: 16.11.1999 
O: Ing. Látal, nám. prim.  
 
7. souhlasí  
se zřízením zastávky "Euronova" dle varianty 5 a) důvodové zprávy 
 
Předložil: Ing. Látal, nám. prim. 
 
 
7 Majetkoprávní záležitosti 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje  
1) pronájem parc.č. 1204/12 st.pl. o výměře 18 m2 v k.ú. Nová Ulice předem určenému zájemci panu 
Lubomíru Tomčíkovi dle důvodové zprávy bod I. 1)  
 
2) pronájem části pozemku parc.č. 144/2 ost.pl. o výměře 11 m2 v k.ú. Neředín předem určenému 
zájemci panu ing. Zbyňku Losenickému dle důvodové zprávy bod I. 2)   
 
3) pronájem pozemku parc. č. 1609 hřiště o výměře 604 m2 v k.ú. Holice předem určenému zájemci 
panu Karlu Brázdilovi dle důvodové zprávy bod I. 3)    
 
4) zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc.č. 22/1 ost.pl. o výměře 11 m2 v k.ú. Lazce 
předem určenému zájemci panu Ing. Josefu Buršovi dle důvodové zprávy bod I. 4)  
 
5) zveřejnění pronájmu části pozemku parc. č. 116/35 ost. pl. o výměře 3 m2 v k.ú. Olomouc - 
město předem určenému zájemci panu Jiřímu Lhotskému dle důvodové zprávy bod I. 5)  
 
6) zveřejnění úplatného pronájmu částí pozemků parc. č. 428/3 ost. pl. o výměře 95 m2, parc. č. 
858/7 ost. pl.  o výměře 790 m2 a parc. č. 938/1 ost. pl. o výměře 450 m2, vše v k.ú. Hodolany 
předem určenému zájemci firmě Tesco  s. r. o. dle důvodovvé zprávy bod I. 6)  
 
7) zveřejnění pronájmu NP tř. Míru č. 104 - 16 m2 předem určenému zájemci panu Hořínkovi za 
podmínek  ředitele Hřbitovů města Olomouce dle důvodové zprávy bod I. 7)  
 
8) zveřejnění pronájmu NP Horní nám. č. 23 - 5, 70 m2 předem určenému zájemci panu Zdeňku 
Matějovi dle důvodové zprávy bod I. 8)  
 
9)  zveřejnění odprodeje části pozemku parc. č. 79/109 ost.  pl. o výměře 238 m2  v k.ú. 
Neředín předem určenému zájemci Stavebnímu bytovému  družstvu  Olomouc dle důvodové zprávy 
bod I. 9)  
 
10) pronájem s následným odprodejem pozemku parc.č. 1289  st.pl. o výměře 22 m2  v k.ú. Nová 
Ulice manželům Věře a Jaroslavu Hájkovým dle důvodové zprávy bod II. A) 1)  
 
11) pronájem části pozemku parc. č. 342 st.pl. o výměře 4,15 m2 v k.ú. Nové  Sady firmě SME, a.s. 
Ostrava dle důvodové zprávy bod II. A) 2)   
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12) úplatný pronájem pozemku parc.č.  751 st.pl. o výměře 144 m2 v k.ú. Radíkov manželům 
Jindřichu a Marii Melcrovým dle důvodové zprávy bod II. A) 6)  
 
13) pronájem  pozemku parc. č. 258/3 role o výměře 520 m2 v k.ú. Černovír panu Ing. Jiřímu 
Stránskému dle důvodové zprávy bod II. A) 8)    
 
14) pronájem části pozemku parc.č. 1929/1 ost.pl. o výměře 115 m2 v k.ú. Holice manželům 
Bernardu a Petře Tenglerovým dle důvodové zprávy bod II. A) 9)   
 
15) pronájem s následným odprodejem části pozemku parc. č. 752 ost. pl. o výměře 37 m2 v k.ú. 
Radíkov manželům Jindřichu a Heleně Večeřovým dle důvodové zprávy bod II. A) 10)  
   
16) úplatný pronájem pozemků parc. č. 632 role o výměře 1094 m2 a parc.č. 622 role o výměře 
2231 m2, vše  v k.ú. Horka nad Moravou panu Zdeňku Koutnému dle důvodové zprávy bod  
II. A) 11)  
 
17) úplatný pronájem části pozemku parc. č.  116/5 ost.pl.  o výměře 11 m2 v k.ú. Olomouc - město 
Arcidiecézní charitě dle důvodové zprávy bod II. A) 14)  
 
18) úplatný pronájem části pozemku parc.č. 645/2 ost.pl. o výměře 11 m2 v k.ú.  Hodolany paní 
Vladimíře Lekešové dle důvodové zprávy bod II. A) 16)   
 
19) úplatný pronájem pozemku parc. č. 462/2 zahrada o výměře 345 m2 v k.ú. Droždín paní 
Monice Herrmannové-Dulzové dle důvodové zprávy bod II. A) 17)  
 
20) bezúplatné zřízení věcného břemene obsahující právo vybudování a napojení kanalizace na 
pozemku parc.č. 435 ost.pl. o výměře 416 m2 v k.ú. Olomouc -město ve vlastnictví AB Banky Praha 
v likvidaci ve prospěch Města Olomouce dle důvodové zprávy bod II. A) 19)   
 
21) úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení projektového kabelu kabelové televize 
na pozemcích parc.č.  487/3,4,6,7, 498/1, 515/1 a 526/1, vše v k.ú. Neředín, parc.č. 401/8, 401/17 a 
513, vše v k.ú. Hejčín pro společnost Kabelová televize elektronika Olomouc, s.r.o. za 
jednorázovou finanční náhradu ve výši 20.000,-Kč dle důvodové zprávy bod II. A) 20)   
 
22) bezúplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo uložení optického kabelu metropolitní 
sítě UPONET na pozemky parc.č. 75/79, 148/1, 79/4, 75/72 , vše ost.pl., vše v k.ú. Olomouc - 
město a 864 ost.pl. v k.ú. Nová Ulice pro UP Olomouc dle důvodové zprávy bod II. A) 21)   
 
23) úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení kabelového vedení NN na parc.č. 479 
ost.pl.  v k. ú. Olomouc - město, parc.č. 121 silnice , 68/2 ost.pl. , vše v k.ú. Pavlovičky pro  
SME, a.s.  Ostrava za jednorázovou finanční náhradu ve výši 20.000,-Kč dle důvodové zprávy bod 
II. A) 24)  
 
24) bezúplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo průchodu a průjezdu na části pozemků 
parc. č. 86/24 a 86/26 ve prospěch nemovitostí, a to  pozemku parc. č. 87/8 a pozemku parc. č. 
718 s objektem Koželužská č. 31 dle důvodové zprávy bod II. A) 25)  
 
25) opětovné zveřejnění pronájmu s následným  odprodejem areálu "Letního kina" dle důvodové 
zprávy bod II. A) 25)  
 
26) pronájem NP Horní nám. č. 1 - 91, 85 m2 společnosti Tourist Centrum s. r. o. Olomouc dle 
důvodové zprávy bod II. B) 2)  
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27) pronájem objektu býv. Jednoty v k.ú. Radíkov společnosti AGROHANAGRIN s. r. o. dle 
důvodové zprávy bod II. B) 3)   
 
28) pronájem NP Kaštanova č. 16 - 4 m2 společnosti Siemens Telekomunikace, s. r. o. dle 
důvodové zprávy bod II. B) 10)  
 
29) pronájem prostor (včetně střechy) v objektu  ZŠ Svatoplukova č. 11 SPT TELECOM, a. s. dle 
důvodové zprávy bod II. B) 11)  
 
30) zveřejnění záměru města pronajmout s následným odprodejem pozemky parc.č. 69 st.pl., části 
pozemku parc.č. 452/12 ost. pl. o výměře 813 m2, části pozemku parc.č. 452/13 ost. pl. o výměře 
32 m2 a část pozemku parc. č. 452/2 ost. pl. o výměře 308 m2, vše v k.ú. Nová Ulice dle důvodové 
zprávy bod III. 26) 
 
2. nevyhovuje žádosti  
1) pana Josefa Švestky o úplatný pronájem části pozemku parc.č. 559/3 ost.pl. o výměře 6 m2 v k.ú. 
Nová Ulice dle důvodové zprávy bod II. A) 7)  
 
2) Bohuslava Vysoudila o pronájem  pozemku parc. č. 258/3 role o výměře 520 m2 v k.ú. Černovír 
dle důvodové zprávy bod II. A) 8)  
 
3)  pana Vladimíra Nemajera o pronájem části pozemku parc.č. 590/3 ost.pl. o výměře 6,5 m2 v 
k.ú. Nová Ulice dle důvodové zprávy bod II. A) 13)  
 
4)  Tenisovému klubu ČLTJ Olomouc o úplatný pronájem části pozemku parc.č. 95/1 ost.pl. o 
výměře 5278 m2 v k.ú. Olomouc - město dle důvodové zprávy bod II. A) 15)  
 
5) 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 paní Věru Halouzkovou dle důvodové zprávy bod II. A) 18)  
 
6) Dopravních staveb holding a. s.  o pronájem pozemku parc. č. 1029/1 orná půda o výměře 
146817 m2 v k.ú. Nemilany dle důvodové zprávy bod II. A) 26)  
 
7) paní Taťjány Hruškové o pronájem objektu býv. Jednoty v k.ú. Radíkov dle důvodové zprávy bod 
II. B) 3)  
 
8) firmy David - ARMATURY s. r. o. o zohlednění úhrady připojovacího poplatku v platbách 
nájemného za pronájem objektu 22 a 23 - letiště Neředín dle důvodové zprávy b od II. B) 12)  
 
9) občanského  sdružení Black Dragon M. C. o pronájem objektu č. 34 - letiště Neředín dle 
důvodové zprávy bod II. B) 14)   
 
10) paní Šárky Melčákové o pronájem části pozemku parc.č. 332/2 role o výměře 150 m2 v k.ú. 
Hejčín dle důvodové zprávy bod III. 5)  
 
11) paní Travěncové a pana Machaly o revokaci části usnesení RMO ze dne 29. 6. 1999, 
čís.spis.seznamu 4, bod III. 2) ve věci odprodeje části pozemku parc. č. 105/10 zahrada o výměře 
20 - 48 m2 v k.ú. Olomouc město dle důvodové zprávy bod IV. 2)  
 
12) pana Marka Plášila o odpuštění poměrné části nájemného za rok 1998 ve výši 13.541,-Kč za 
úplatný pronájem  části pozemku parc.č. 21/1 ost.pl. o výměře cca 1000 m2 v k.ú. Lazce dle 
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důvodové zprávy bod IV. 5)  
 
13) nájemců garáží Za poštou č. 2 o snížení kupní ceny za odprodej objektu řadových garáží s 
pozemkem parc. č.  486 zast. pl. o výměře 104 m2, vše v k.ú. Nové Sady a trvá na původním 
usnesení. tj. doporučit zastupitelstvu města schválit odprodej nemovitostí za kupní cenu ve výši  290. 
360,- Kč ( tj. 58.072,- Kč jeden spoluvlastnický podíl) dle důvodové zprávy bod IV. 7) 
 
3. souhlasí  
1) s podnájmem části pozemku parc.č. 105/24 ost.pl.o výměře 3 m2 v k.ú. Olomouc - město pro paní 
Alenu Sekaninovou a Lenku Radovanovičovou dle důvodové zprávy bod II. A) 22)  
   
2) s podnájmem na část pozemku parc.č. 95/27 ost.pl. v k.ú. Olomouc - město pro Občanské 
sdružení CADUCEUS dle důvodové zprávy bod II. A) 23)  
 
3) s umístěním vitríny o rozměrech 100 x 80 cm na objektu tř. Svobody č. 4  pro Unii svobody v 
Olomouci za jednorázovou úhradu ve výši 500,- Kč dle důvodové zprávy bod II. B) 6)  
 
4) s podnájmem v objektu Holická č. 19 na část NP 20 m2 pro sdružení Sagittaria dle důvodové 
zprávy bod II. B) 7)  
 
5) s podnájmem na část NP  Čajkovského č. 14 pro pana Jana  Mojdla dle důvodové zprávy bod II. 
B) 8)  
 
6)  s rozšířením účelu nájmu v NP Denisova č. 4  o  nákup a prodej zboží - zahradnické potřeby, 
osiva dle důvodové zprávy bod II. B) 13)  
 
7) s užíváním objektu č. 34 - letiště Neředín  Městskou policie Olomouc dle důvodové zprávy bod 
II. B) 14)  
 
8) s rozšířením účelu nájmu v NP Fischerova č. 4 o provozování kadeřnictví dle důvodové zprávy 
bod II. B) 16)  
 
9) s odpočtem z nájemného v NP Praskova č. 11 ve výši 83 768,40,- Kč dle důvodové zprávy bod 
II. B) 17)  
 
10) s prodloužením provizoria v NP Jilemnického č. 29 pro paní Ivanu Kouřilovou dle důvodové 
zprávy bod II. B) 18)  
 
11) s modernizací NP Riegrova č. 24 s tím, že vynaložené náklady nebudou odpočteny z nájemného 
dle důvodové zprávy bod II. B) 19) 
 
4. bere na v ědomí  
1) výsledek obálkového způsobu výběru nájemce - NP I. P. Pavlova č. 69 dle důvodové zprávy bod II. 
B) 1)  
 
2) smlouvu o převodu části podniku - NP Pavelčákova č. 18 dle důvodové zprávy bod II. B)15) 
 
5. revokuje  
1) část svého usnesení  ze dne 3. 8. 1999, čís. spis. seznamu 4, bod II. B) 1) ve věci výše nájemného 
za pronájem NP Dolní nám. č. 38 - I. poschodí - kanceláře - 35, 90 m2 Občanskému  sdružení SPOLU 
a schvaluje nájemné ve výši 10,- Kč/m2/rok dle důvodové zprávy bod II. B) 9)  
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2) část svého usnesení ze dne 3. 8. 1999,  čís.spis.seznamu 4, bod II. A) 10)  a schvaluje 
nájemné ve výši 15,-Kč/m2/rok za pronájem pozemků parc.č. 144 role o výměře 813 m2 a parc.č. 
154 st.pl. o výměře 1096 m2, vše v k.ú. Pavlovičky paní Bordiian Olexandre dle důvodové zprávy 
bod IV. 3)   
 
3) část svého usnesení ze dne 29. 6. 1999, čís.spis.seznamu 4 , bod II. A)  6) ve věci  úplatného 
zřízení věcného břemene na parc.č. 289 zahrada v k.ú. Radíkov za jednorázovou finanční náhradu 
ve výši 20.000,-Kč fi B.G.A.,s.r.o., a schvaluje bezúplatné zřízení věcného břemene dle důvodové 
zprávy bod IV. 1) 
 
6. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
1) žádosti paní Žofie Kraváčkové a Boženě Lattové o odprodej části pozemku parc.č. 39/2 ost.pl. o 
výměře 2x16 m2 v k.ú. Lazce dle důvodové zprávy bod III. 1)  
 
2)žádosti  firmy E.PROXIMA, s.r.o. o odprodej části pozemku parc.č.  180/1 st.pl. o výměře 523 m2 
v k.ú. Hodolany dle důvodové zprávy bod III. 2)  
 
3)žádosti  manželům Václava a Evy Nevrlým o odprodej pozemků parc. č. 108 st. pl. s objektem o 
výměře 204 m2, parc. č. 97 st. pl. s objektem o výměře 71 m2, parc. č. 153/3 zahrada o výměře 
582 m2, parc. č. 154/3 zahrada o výměře 141 m2 v k.ú. Loučka u Bílska dle důvodové zprávy bod 
III. 4)  
 
4) žádosti pana Klementy, manželů Indrákových o odprodej pozemku parc.č.  332/2 role o výměře 
1163 m2 v k.ú. Hejčín dle důvodové zprávy bod III. 5)  
 
5) žádosti paní Boženy Karlové o revokaci části usnesení ZMO ze dne 1. 7. 1999, 
čís.spis.seznamu 3, bod 15) ve věci odprodeje části pozemku parc. č. 39/2 zahrada o výměře 16 
m2 v k.ú. Lazce dle důvodové zpráy bod IV. 4)  
 
6) žádosti manželů Šimkových o revokaci části usnesení zastupitelstva města ze dne 25. 2. 1999 čís. 
spis. seznamu 6 bod 4 ve věci směny části pozemku parc.č.  116 ost.pl. díl "a" o výměře 120 m2 ve 
vlastnictví pana Šimko a paní Marie Kusalové za část pozemku parc.č. 117 ost.pl. díl "c"  o výměře 
51 m2 ve vlastnictví Města Olomouc , vše v k.ú. Radíkov bez cenového vyrovnání dle důvodové 
zprávy bod IV. 6) 
 
7. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit  
1) odprodej pozemků parc. č. 2002/23 ost. pl. o výměře 1 274 m2 a parc. č. 2002/30 ost. pl. o výměře 
488 m2 v k.ú. Holice Ředitelství silnic a dálnic ČR za kupní cenu ve výši 986.720,-Kč dle důvodové 
zprávy bod III. 3)   
 
2) směnu části pozemku parc.č. 332/2 role o výměře 450 m2 v k.ú. Hejčín ve vlastnictví Města  
Olomouce do vlastnictví manželů Ing. Oľgy a Ing. Pavla Dohnalových , parc.č. 332/5 role o výměře 
378 m2 v k.ú. Hejčín ve vlastnictví Města Olomouce do vlastnictví manželů Ing. Pavla a Magdy 
Povýšilových za doplatek cenového rozdílu ve výši 105.381,-Kč za pozemek parc.č.  336/6 role o 
výměře 356 m2 v k.ú. Hejčín v id. Spoluvlastnictví manželů Povýšilových a manželů Dohnalových dle 
důvodové zprávy bod III. 5)  
 
3) odprodej části parc.č. 332/2 role o výměře 210 m2 paní Věře Němečkové za kupní cenu ve výši 
108.648,-Kč dle důvodové zprávy bod III. 5)  
 
4) odprodej části pozemku parc.č. 369 zahrada o výměře 354 m2 v k.ú. Holice paní Heleně 
Vodákové za kupní cenu ve výši 103.400,-Kč dle důvodové zprávy bod III. 6)  
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5) odprodej pozemku parc. č. 906/25 v k.ú. Grygov manželům Šurýnovým za kupní cenu ve výši 
daně z převodu + úhrada poplatků spojených s převodem nemovitosti dle důvodové zprávy bod III. 
7)  
 
6) odprodej pozemku parc.č. 325 ost. pl. o výměře 72 m2 v k.ú. Lošov panu Petru Juřicovi za kupní 
ceny ve výši 25.330,-Kč dle důvodové zprávy bod III. 8)    
 
7) odprodej části pozemku parc. č. 46/2 ost. pl. o výměře 60 m2 v k.ú. Hodolany panu Janu 
Jahodovi za kupní cenu ve výši 47.755,-Kč dle důvodové zprávy bod III. 10)   
 
8) odprodej části pozemku parc. č. 46/2 ost. pl. o výměře 12 m2 v k.ú. Hodolany manželům Jiřímu 
a Vlastě Navrátilovým za kupní cenu ve výši 8.170,-Kč dle důvodové zprávy bod III. 10)  
 
9) odprodej pozemku parc. č.  995 orná půda o výměře 145 m2 v k.ú. Grygov paní Aleně  
Slavíčkové za kupní cenu ve výši 2.733,-Kč dle důvodové zprávy bod III. 11)  
 
10) odprodej pozemku parc.č . 952/4 ost. pl. o výměře 706 m2 v k.ú. Grygov firmě GENOSERVIS 
a.s. za kupní  cenu ve výši 11.763,-Kč dle důvodové zprávy bod III. 12)  
 
11) odprodej pozemku parc. č. 1004 orná půda o výměře 490 m2 v k.ú. Grygov paní Jarmile 
Pecháčkové za kupní cenu ve výši 7.893,-Kč dle důvodové zprávy bod III. 13)   
 
12) odprodej pozemku parc. č. 1393 st. pl. o výměře 44 m2 s objektem trafostanice v k.ú. Olomouc 
- město SME, a. s., rozvodný závod Přerov za kupní cenu ve výši 365.960,-Kč dle důvodové zprávy 
bod III. 14)  
 
13) odprodej pozemku parc. č. 1122/7 st.pl. o výměře 21 m2 v k.ú. Hodolany panu Jiřímu 
Zapletalovi za kupní cenu ve výši 12.113,-Kč dle důvodové zprávy bod III. 15)   
 
14) odprodej pozemků parc.č. 20 zahrada o  výměře 650 m2 v k.ú. Mutkov paní Marii Machalíkové 
za cenu ve výši 8.166,-Kč dle důvodové zprávy bod III. 16)  
 
15) uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc.č. 553/1 ost.pl. o 101 m2 v 
k.ú. Nová Ulice s manžely Petrem a Karlou Leišnerovým při ceně 480,-Kč/m2 dle důvodové zprávy 
bod III. 17)  
 
16) odprodej částí pozemků parc.č. 93/100 ost.pl.  díl "b" o výměře 22 m2 a parc.č. 93/151 
ost.pl. díl "a" o výměře 13 m2, vše v k.ú. Olomouc - město manželům Miroslavu a Evě Navrátilovým 
za kupní cenu ve výši 34.000,-Kč dle důvodové zprávy bod III. 18)  
 
17) uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc.č. 536/2 ost.pl.  o výměře 
700m2  v k.ú. Povel s manžely Žižkovými při ceně 440,-Kč/m2 dle důvodové zprávy bod III. 19)  
 
18) uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc.č. 210 ost.pl. o výměře 575 
m2 v k.ú. Lazce s panem Hubertem Holišem při ceně ve výši 820,-Kč/m2 dle důvodové zprávy bod 
III. 20)   
  
19) odprodej pozemků parc. č. 1380/11 o výměře 103 m2, parc. č. 1380/14 o výměře 155 m2, parc. č. 
1380/16 o výměře 209 m2, parc. č. 1380/17 o výměře 20m2, vše ost. pl. v k.ú. Slavonín Ředitelství 
silnic a dálnic za kupní cenu 560, -Kč/m2 dle důvodové zprávy bod III. 21)     
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20) odprodej části pozemku parc. č. 59/2 zahrada o výměře 175 m2 a části parc. č. 76 st. pl. o 
výměře 25 m2, vše v k.ú. Neředín panu Matouši Vykoukalovi za kupní cenu ve výši 120.810,- Kč dle 
důvodové zprávy bod III. 22)    
 
21)  odprodej části pozemku parc. č. 125/2 ost. pl. o výměře 52 m2 v k.ú. Hodolany panu Lubomíru 
Veselému za kupní cenu ve výši 31.230, - Kč dle důvodové zprávy bod III. 23)   
 
22) uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část  pozemku parc.č. 936/2 zahrada o výměře  
85 m2 v k.ú. Řepčín s manžely Svatoplukem a Helenou Hudcovými při ceně ve výši 500,-Kč/m2 dle 
důvodové zprávy bod III. 24)  
 
23) odprodej pozemku parc.č. 425/8 role o výměře 351 m2 v k.ú. Slavonín panu Dvořákovi za kupní 
cenu ve výši 67.562,-Kč sníženou koeficientem 0,4 a zvýšenou o úhradu daně z převodu nemovitostí 
a pozemku parc.č. 425/7 role o výměře 330 m2 v k.ú. Slavonín za kupní cenu ve výši 63.530,- Kč 
sníženou koeficientem 0,4 a zvýšenou o úhradu daně z převodu nemovitostí panu Maliňákovi dle 
důvodové zprávy bod III. 25)   
 
24) bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 276/1 ost. pl. o výměře 74 546 m2 v k.ú. Nové Sady do 
majetku Města Olomouce dle důvodové zprávy bod III. 27)  
 
25) pronájem s následným odprodejem pozemků parc. č. 436 st. pl. o výměře 572 m2, 443 ost. pl. 
o výměře 124 m2, 444 st. pl.  o výměře 23 m2 a 445 ost. pl. o výměře 139 m2, vše v k.ú. 
Olomouc - město společnosti REAL ATLANTA, a. s. Olomouc dle důvodové zprávy bod III. 28)  
 
26) odmítnutí  předložených návrhů a  výběrového řízení na pronájem s následným odprodejem 
pozemků parc. č. 104/1 ost. pl. o výměře 5 833 m2, 105/50 ost. pl. o   výměře 1 612 m2 a části 
pozemku parc. č. 125/2 ost. pl. o výměře cca 1 100 m2, vše  v k.ú. Olomouc -  město zrušit dle 
důvodové zprávy bod III. 29)  
 
8. ukládá  
opětovně požádat společnost MILNEA s. p. v likvidaci o bezúplatný převod pozemku parc. č. 232/2 
ost. pl. v k.ú. Nové Sady do majetku Města Olomouce dle důvodové zprávy bod III. 27) 
T: 20.9.1999 
O: ved. odb. majetkoprávní  
 
9. ukládá  
odboru koncepce a rozvoje - oddělení dopravních koncepcí zpracovat řešení dopravní situace a 
situace s nedostatkem parkovacích ploch na ul. Lazecké dle důvodové zprávy bod IV. 5) 
T: 20.9.1999 
O: ved. odb. koncepce a rozvoje  
 
10. ukládá  
vypovědět nájemní smlouvu s panem Plášilem  s tím, že pan Plášil doplatí dlužné nájemné ve výši 
13.541,-Kč dle důvodové zprávy bod IV. 5) 
T: 20.9.1999 
O: ved. odb. majetkoprávní  
 
11. ukládá  
jednat s Armádou ČR ve věci využití areálu Letního kina 
T: 20.9.1999 
O: Ing. Czmero, nám. prim.  
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
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8 Návrh nájemní smlouvy - Horní nám. 23 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí  
s uzavřením nájemní smlouvy s panem Z. Matějem v objektu Horní náměstí č. 23 dle upravené 
důvodové zprávy 
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
9 Majetkoprávní záležitosti -Středotlaký plynovod na ulici Jižní 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. ukládá  
předložit tento bod na jednání ZMO dne 30.9.1999 
O: Ing. Czmero, nám. prim.  
 
3. doporu čuje zastupitelstvu  
neschválit odkoupení plynovodu od SBD Olomouc 
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
10 Majetkoprávní záležitosti - Směna pozemků v rozvojové průmyslové zóně 
 Holice - Keplerova 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou  zprávu 
 
2. ukládá  
předložit tento bod na jednání ZMO dne 30.9.1999 
O: Ing. Czmero, nám. prim.  
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit  
směnu pozemků mezi PF ČR a Městem Olomouc dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
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11 Majetkoprávní záležitosti - žádost firmy GRANEX PRAHA spol. s r.o. 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. nesouhlasí  
s prodejem 1600 m2 žulové dlažby v ceně 2.600,- Kč za jednu tunu firmě GRANEX PRAHA  
spol. s r.o. 
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
12 Prodej domů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit  
1. prodej domů po  jednotkách dle důvodové zprávy bod 1 a - k, str. 1  
2. prodej pozemků pí. Jiřině Krátké dle důvodové zprávy bod 17, str. 5,6  
3. prominutí odpočtu a proinvestování celé druhé poloviny kupní ceny dle důvodové zprávy bod 18, 
str. 6  
4. snížení kupní ceny p. Suchánkovi dle důvodové zprávy bod 19, str. 6  
5. příspěvek na opravu zídky dle důvodové zprávy bod 5, str. 2,3 
 
2. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat  
1. část svého usnesení ze dne 6.5.99 a schválit prodej domu manželům Zamykalovým dle důvodové 
zprávy bod 2, str. 1  
2. část svého usnesení ze dne 25.2.99 a schválit prodej domu Vídeňská 2 oprávněným nájemníkům 
dle upravené  důvodové zprávy bod 4, str. 2  
3. část svého usnesení ze dne 25.2.99 a schválit prodej pozemku manželům Geršlovým dle 
důvodové zprávy bod 23, str. 7,8  
4. část svého usnesení ze dne 1.10.98 a schválit nové kupní ceny dle důvodové zprávy bod 24,  
str.8 
 
3. schvaluje  
1. postup při prodeji spoluvlastnického podílu dle důvodové zprávy bod 3. str. 1,2  
2. žádost o odklad úhrady první poloviny kupní ceny dle důvodové zprávy bod 6, str. 3  
3. žádost o odklad splátek z důvodu sloučení investic bod 7. str. 3  
4. postup projednávání žádosti dle důvodové zprávy bod 8, str. 3,4  
5. žádost o vrácení druhé poloviny kupní ceny dle důvodové zprávy bod 9, str. 4  
6. povolení proinvestování druhé poloviny kupní ceny před podpisem kupní smlouvy dle důvodové 
zprávy bod 10, str. 4  
7. odpočet částky za vypracování zaměření stavby dle důvodové zprávy bod 12, str. 4    
8. uznání druhé poloviny kupní ceny dle důvodové zprávy bod 13, str. 4,5  
9. zrušení čísla popisného dle důvodové zprávy bod 15, str.5  
10. postup při řešení stížnosti dle upravené důvodové zprávy bod 16, str. 5  
11. uzavření smlouvy o zřízení věcných břemen dle důvovodé zprávy bod 21, str. 6,7  
12. postup při projednávání prodeje domu Smetanova 32 dle důvodové zprávy bod 22, str. 7  
 
4. nevyhovuje  
1. žádosti spoluvlastníků domu Heyrovského 23 dle důvodové zprávy bod 11, str. 4  
2. žádosti o snížení kupní ceny dle důvodové zprávy bod 20, str.6  
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5. ukládá  
uzavřít smlouvu dle důvodové zprávy bod 14, str. 5 
T: 20.9.1999 
O: Ing. Czmero, nám. prim.  
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
13 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 
 
3. ukládá  
seznámit Zastupitelsvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku 1999 
O: Ing. Horák, nám. prim.  
 
4. ukládá  
předložit návrh na krytí soupisu nekrytých požadavků dle přílohy č. 1 důvodové zprávy 
T: 20.9.1999 
O: Ing. Horák, nám. prim.  
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
 
 
14 Rozpočtové změny - zařazení do nekrytých požadavků 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje  
zařazení do nekrytých požadavků  dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Bc. Večeř, tajemník 
 
 
15 Správa portfolia 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
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16 Organizační postup při přípravě rozpočtu města Olomouce na rok 2000 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu, týkající se organizačního postupu při přípravě rozpočtu města Olomouce na 
rok 2000 
 
2. schvaluje  
předložený organizační postup při přípravě rozpočtu města Olomouce na rok 2000 
 
3. ukládá  
zahájit neprodleně práce na  přípravě rozpočtu města Olomouc na rok 2000 dle schváleného 
organizačního postupu 
O: vedoucí odbor ů a ředitelé organizací  
 
4. ukládá  
předložit RMO návrh rozpočtu investic pro rok 2000 
T: 19.10.1999 
O: Ing. Horák, nám. prim.  
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
 
 
17 TSMO , a.s. - návrh smlouvy o nájmu a o správě 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
upravenou smlouvu o nájmu a upravenou smlouvu o správě majetku v bývalém areálu Pozemních 
staveb Olomouc, a.s. ve Chválkovicích 
 
3. ukládá  
projednat tyto upravené smlouvy v představenstvu a.s. TSMO 
T: 19.10.1999 
O: p. Pet řík, p ředseda p ředstavenstva TSMO a.s.  
 
4. ukládá  
po projednání v představenstvu TSMO, a.s. podepsat tyto smlouvy a předložit RMO návrh na 
rozpočtovou změnu 
T: 19.10.1999 
O: Ing. Czmero, nám. prim.  
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
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18 Dodatek č. 4 ke  smlouvě k zabezpečení veřejně prospěšných služeb ve 
 městě Olomouci - zajištění čistoty ve městě 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
upravený dodatek č. 4 ke smlouvě k zabezpečení veřejně prospěšných služeb ve městě Olomouci 
včetně jeho příloh 
 
3. ukládá  
projednat tento dodatek v představenstvu TSMO, a.s. 
T: 19.10.1999 
O: p. Pet řík, p ředseda p ředstavenstva TSMO a.s.  
 
4. ukládá  
po projednání v představenstvu TSMO, a.s. podepsat dodatek č. 4 ke smlouvě k zabezpečení 
veřejně prospěšných služeb ve městě Olomouci 
T: 19.10.1999 
O: Ing. Tesa řík, primátor  
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
19 Dodatkový vklad majetku Města Olomouce do TSMO, a.s. 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá  
předložit na zasedání ZMO dne 30.9.1999  návrh na schválení dodatkového nepeněžitého vkladu 
majetku MO do majetku a.s. TSMO ve výši  9,571.000,-Kč, na zvýšení jejího základního jmění o 9 
mil. Kč  a na vydání 90 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě 
O: Ing. Czmero, nám. prim.  
 
3. ukládá  
řešit otázku zajištění průchodu na pozemek sousedící se sběrovým dvorem v Hodolanech 
(Chelčického ul.) dle důvodové zprávy 
T:  2.11.1999 
O: Ing. Czmero, nám. prim.  
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
20 Transformace Výstaviště Flora 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
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2. revokuje  
usnesení ze 16. schůze RMO, konané dne 29. 6. 1999 pokud jde o rozsah navrhovaného vkladu 
obslužného majetku do Výstaviště Flora Olomouc, a.s., z něhož vypouští majetek, jehož seznam 
je uveden v upravené důvodové zprávě 
 
3. ukládá  
předložit na zasedání ZMO dne 30.9.1999  návrh na založení a.s. Výstaviště Flora Olomouc k 1. 1. 
2000 s nepeněžitým vkladem majetku tvořeného částí podniku Výstaviště Flora Olomouc, příspěvková 
organizace (po úpravě obsažené v bodu 2) ve výši dle hodnoty k 31. 12. 1999, se základním jměním 
ve výši 105 mil. Kč. a se zakladatelskou listinou a stanovami, které jsou součástí důvodové zprávy 
O: Ing. Czmero, nám. prim.  
 
4. ukládá  
připravit po konzultaci s kluby zastupitelů  ideový návrh na rozčlenění parc. č. 105/76 na část 
parkovou a část s výstavnickou funkcí a předložit tento návrh do RMO spolu s návrhem postupu 
realizace rozčlenění a převzetí parkové části pozemku městem 
T: 20.9.1999 
O: Ing. Czmero, nám. prim.  
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
21 Investiční výhled na r. 2000 - 2002 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. žádá 
kluby zastupitelů a KMČ, aby zaslaly doplňující návrhy k příloze č. 5 důvodové zprávy "Registr 
investičních akcí  města Olomouce"  
T: 20.9.1999 
O: kluby zastupitel ů a KMČ 
 
3. ukládá  
doplnit přílohu č. 1 důvodové zprávy o požadavky příspěvkových organizací a akciových 
společností s účastí města 
T: 20.9.1999 
O: Ing. Látal, nám. prim.  
 
4. ukládá  
doplnit registr investičních akcí o odhad finančních prostředků na jednotlivé akce 
T: 19.10.1999 
O: Ing. Látal, nám. prim.  
 
Předložil: Ing. Látal, nám. prim. 
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22 Zpráva o výsledku šetření prodeje domu - bytu Rooseveltova 47, Olomouc do 
 osobního vlastnictví Ing. Petru a Karle Krejčiříkovým 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. nesouhlasí  
s prodloužením nájemní smlouvy a prodejem bytu Rooseveltova 47 manželům Ing.  Petru a Karle 
Krejčiříkovým 
 
3. ukládá  
ve spolupráci s ředitelem SDF MO:  
- pozastavit prodej bytů v domě Rooseveltova 47 - 49  
- provést změny odpovídající současnému stavu a zjištěným skutečnostem (Rudolf Hajdin, Blanka 
Boková, Ing. Petr a Karla Krejčiříkovi atd.) 
T: 20.9.1999 
O: ved. odb. majetkoprávní  
 
Předložil: Ing. Tesařík, primátor 
 
 
23 Kontrola pohybu finančních prostředků vybraných Městskou policií na 
 pokutách 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Ing. Tesařík, primátor 
 
 
24 Protipovodňová opatření  - most Velkomoravská ul. 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá  
nepřipustit obnovu zahrádkářské kolonie ve spolupráci s OKÚ Olomouc - referátem životního 
prostředí a akciovou společností Povodí Moravy dle  důvodové zprávy  
T: pololetn ě 
O: ved. odb. koncepce a rozvoje  
 
3. ukládá  
požádat odbor stavební úřad o prošetření dle důvodové zprávy, zda stávající oplocení bylo řádně 
povoleno v souladu s ustanovením zákona č. 50/1976 Sb., (stavební zákon) 
T: 20.9.1999 
O: ved. odb. koncepce a rozvoje  
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4. ukládá  
projednat společně s odborem životního prostředí  navrhovaná opatření s a.s. Povodí Moravy s 
cílem zajistit návaznost na probíhající úpravy koryta řeky Moravy 
T: 19.10.1999 
O: ved. odb. technický  
 
5. ukládá  
zahájit jednání  o navrhovaném opatření s majiteli dotčených pozemků 
T: 19.10.1999 
O: ved. odb. technický  
 
6. ukládá  
zajistit posouzení navrhovaných úprav toku v rámci zpracování "Studie zvýšení kapacity koryta 
řeky Moravy", kterou zadává odbor koncepce a rozvoje 
T: 14.12.1999 
O: ved. odb. koncepce a rozvoje  
 
Předložil: Ing. Látal, nám. prim. 
 
 
25 Informace o postupu ve věci umísťování, případně povolování reklamních 
 zařízení na území města Olomouce 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
informaci o postupu ve věci umísťování, případně povolování reklamních zařízení na území 
města Olomouce 
 
Předložil: Ing. Látal, nám. prim. 
 
 
26 Program hospodářského rozvoje 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
návrh programu hospodářského rozvoje dle přílohy důvodové zprávy včetně uvedených úkolů a 
termínů 
 
3. ukládá  
předkládat pololetní zprávu o plnění programu hospodářského rozvoje Radě města Olomouce  
T: pololetn ě 
O: Ing. Horák, nám. prim.  
 
4. ukládá  
předložit program hospodářského  rozvoje Zastupitelstvu města Olomouce dne 30.9.1999 
O: Ing. Horák, nám. prim.  
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5. ukládá  
zajistit ve spolupráci s Bc.Večeřem, tajemníkem ÚMO, opatření na OKR - OHR a dalších odborech 
pro zajištění plnění programu 
T:  2.11.1999 
O: Ing. Horák, nám. prim.  
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
 
 
27 Pojmenování ulic 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
upravenou důvodovou  zprávu 
 
2. schvaluje  
názvy ulic dle upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: p. Petřík, člen rady města 
 
 
28 ZŠ Droždín - školní hřiště 
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. 
 
 
29 Petice - ul. Teichmannova, Na Pažitu 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí  
se zařazením investiční akce "Rekonstrukce ul. Teichmannova, Na Pažitu" do investičního výhledu 
na r. 2000 - 2002 
 
3. ukládá  
předložit podrobný návrh řešení rekonstrukce ul. Teichmannovy 
T: 20.9.1999 
O: Ing. Látal, nám. prim.  
 
Předložil: Ing. Látal, nám. prim. 
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30 Kryty CO - prověření funkčnosti 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá  
projednat problematiku ukrytí osob s ředitelem odboru ochrany obyvatelstva Hlavního úřadu civilní 
ochrany 
T: 19.10.1999 
O: ved. odb. technický  
 
3. ukládá  
v návaznosti na bod 2 usnesení provést aktualizaci evidence krytů na správním území města 
Olomouce 
T:  4.1.2000 
O: ved. odb. technický  
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
 
 
31 Rekonstrukce ulice Rooseveltova 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. revokuje  
usnesení RMO ze dne 13.7.1999,  bod 5,část 2 a 3, týkající se  ul. Rooseveltova  
 
3. schvaluje  
realizaci rekonstrukce dle bodu I./2 důvodové zprávy 
 
Předložil: Ing. Látal, nám. prim. 
 
 
32 Plynofikace Topolany 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí  
se zařazením investiční akce Plynofikace Topolany do rozpočtu roku 2000 
 
3. ukládá  
předložit RMO návrh smlouvy o sdružení investic mezi městem Olomouc a SMP, a.s. 
T: 19.10.1999 
O: Ing. Látal, nám. prim.  
 
Předložil: Ing. Látal, nám. prim. 
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33 Transformace SDF MO 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá  
rozpracovat transformaci SDF MO dle bodu 1 upravené důvodové zprávy 
T: 16.11.1999 
O: prac. skup. pro transformaci SDFMO  
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
 
 
34 Horstav - návrh dodatku smlouvy 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. nesouhlasí  
s podmínkami zhotovitele HORSTAV Olomouc, s.r.o.,uvedenými pod body 1 a 2 důvodové zprávy, 
kterými podmiňuje dokončení akce do 30.5.2000 
 
3. ukládá  
jednat s firmou HORSTAV Olomouc, s.r.o., o změně podmínek, uvedených pod body 1 a 2 
důvodové zprávy. 
T: 20.9.1999 
O: Ing. Látal, nám. prim.  
 
Předložil: Ing. Látal, nám. prim. 
 
 
35 Dotace na bytovou výstavbu 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
pořadí priorit jednotlivých akcí pro jednání na MMR ČR dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
 
 
36 ČOV - pohledávka po firmě Aura Ingstav 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
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2. ukládá  
zajistit vymáhání dlužné částky od firmy Aura Ingstav, s.r.o., Kojetín ve výši 390 tis. Kč soudní 
cestou podáním žaloby. 
T:  5.10.1999 
O: ved. odb. investic  
 
Předložil: Ing. Látal, nám. prim. 
 
 
37 ČD centrum - realizace interiérů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
dohodnutý postup zadání zpracování projektu a realizace Informačního střediska ČD centra dle 
důvodové zprávy 
 
3. ukládá  
předložit návrh na financování interiérů v rámci rozpočtu roku 2000 
T:  5.10.1999 
O: ved. odb. investic  
 
Předložil: Ing. Látal, nám. prim. 
 
 
38 Silvestr 1999 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. ustavuje  
pracovní skupinu dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá  
předložit program oslav Silvestr 1999, vč. financování 
T: 20.9.1999 
O: pracovní skupina  
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. a p. Petřík, člen rady města 
 
 
39 Město proti městu 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
program na náměstí dle důvodové zprávy 
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3. ukládá  
realizovat tento schválený program 
O: ved. odb. vn ějších vztah ů a informací  
 
Předložil: p. Petřík, člen rady města 
 
 
40 Projekt na zřízení olomouckého kempinku 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí  
se záměrem zřízení kempinku 
 
3. ukládá  
k vytypovaným lokalitám vyhledat majetkoprávní vztahy 
T: 20.9.1999 
O: ved. odb. majetkoprávní  
 
4. ukládá  
předložit  RMO ve spolupráci s vedoucí OKR rozpracovaný záměr na zřízení olomouckého 
kempinku 
T:  5.10.1999 
O: ved. odb. vn ějších vztah ů a informací  
 
Předložil: neuvolnění členové rady 
 
 
41 Příspěvky do 5.000,-- Kč 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
na vědomí upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
příspěvky dle upravené důvodové zprávy 
 
3. ukládá  
realizovat schválené usnesení 
T: 20.9.1999 
O: ved. odb. školství  
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
 
 
42 Pojištění majetku města 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
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2. ukládá  
jednat s firmou Fixum, a.s. ve věci ukončení smluvního vztahu vyplývajícího ze 
Zprostředkovatelské smlouvy a smlouvy o průběžném poradenství ve všech oblastech 
pojišťovnictví 
T: 20.9.1999 
O: Ing. Czmero, nám. prim.  
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
43 Program 6. zasedání ZMO 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit  
upravený návrh programu 6. zasedání ZMO, konaného dne 30.9.1999 
 
2. ukládá  
předložit  dne  15.9.1999 na organizační odd. 75 ks podkladových materiálů na 6. zasedání ZMO 
O: uvoln ění členové rady m ěsta  
 
3. schvaluje  
termín konání  7.  zasedání ZMO na 16.12.1999 
 
Předložil: Ing. Tesařík, primátor 
 
 
44 Změny v komisích RMO 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
upravenou důvodovou  zprávu 
 
2. schvaluje  
změny v komisích RMO dle upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: p. Petřík, člen rady města 
 
 
45 MPR - státní dotace z Programu regenerace 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. souhlasí  
se zařazením částky 10.000,- Kč do soupisu nekrytých požadavků 
 
2. ukládá  
zařadit částku 10.000,- Kč do soupisu nekrytých požadavků 
T: 20.9.1999 
O: ved. odb. ekonomický  
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
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46 Devizové úvěry města Olomouce 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí  
s provedením konverze devizových úvěrů u ČSOB, a. s. a Volksbank CZ, a. s. na měnu CZK v 
případě, že bude možné předpokládat zamezení vzniku kurzových ztrát a zmírnění rizika budoucích 
vysokých fin. nákladů na dluhovou službu 
 
3. doporu čuje  
Zastupitelstvu města Olomouce zmocnění ekonomického náměstka ing. Horáka k podpisu potřebných 
dokumentů (smluv či dodatků k úvěrovým smlouvám), týkajících se konverzí všech devizových úvěrů 
u ČSOB, a. s. a Volksbank CZ, a. s., provedených v případě, že bude možné předpokládat zamezení 
vzniku kurzových ztrát, zmírnění rizika budoucích vysokých fin. nákladů na dluhovou službu, popř. 
finanční zisk 
 
4. ukládá  
informovat Radu i Zastupitelstvo města Olomouce o provedených konverzích devizových úvěrů 
města 
T: průběžně 
O: Ing. Horák, nám. prim.  
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
 
 
47 Zahraniční služební cesta 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí  
s navrhovanou služební cestou do Pécse (Maďarsko) ve dnech 13.9. - 16.9.1999 
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
 
 
48 Parkovací karty - žádosti 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
přidělení bezplatných parkovacích karet dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá  
informovat žadatele o přijatém usnesení 
T: 20.9.1999 
O: ved. odb. kancelá ř primátora  
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4. ukládá  
realizovat přijaté usnesení 
T: 20.9.1999 
O: řed. Městské policie Olomouc  
 
Předložil: Ing. Tesařík, primátor 
 
 
49 Střešní nadstavby Synkova 4,8 - RARSM 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí  
s odpuštěním pohledávky   
 
3. ukládá  
předsedovi kontrolní komise projednat v kontrolní komisi osobní zodpovědnost ředitele  RARSM za 
akci "Střešní nadstavby Synkova 4, 8" 
T:  2.11.1999 
O: Ing. Horák, nám. prim.  
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
 
 
50 Různé - západní tangenta (jednání se zástupci obce Křelov) 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Ing. Tesařík, primátor 
 
 
51 Ulice Na výsluní - žádost občanů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
zařazení rekonstrukce ulice do výhledu investic roku 2000 - 2002 
 
3. ukládá  
zajistit umístění zábrany na polní cestu dle důvodové  zprávy 
T: 19.10.1999 
O: Ing. Látal, nám. prim.  
 
Předložil: Ing. Látal, nám. prim. 
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52 Panská č. 9 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
 
 
53 Žádost Oblastní Unie neslyšících Olomouc 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. souhlasí  
s dočasným pozdržením platby za energii ve výši 25.200,- Kč 
 
2. souhlasí  
s poskytnutím překlenovacího úvěru do výše 120.000,- Kč do doby vyřešení záležitosti,  týkající 
se banky Moravia 
 
3. ukládá  
předložit tuto žádost na jednání ZMO dne 30.9.1999 
O: Ing. Horák, nám. prim.  
 
4. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit  
poskytnutí  překlenovacího úvěru 
 
Předložil: Ing. Tesařík, primátor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Martin Tesa řík    Ing. Pavel Horák 
primátor m ěsta Olomouce    nám ěstek primátora  


