
 USNESENÍ 
 
 z 20. schůze Rady města Olomouce, konané dne 20.9.1999 
 
1 Rekonstrukce Horního náměstí 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá  
ve spolupráci s OKR,odborem SÚ a firmou Horstav   
připravit návrh harmonogramu prací související s postupnou rekonstrukcí Horního náměstí tak, 
aby rekonstrukce mohla být ukončena k 31.5.2000 
T:  5.10.1999 
O: ved. odb. investic  
 
Předložil: Ing. Látal, nám. prim. 
 
 
2 Kontrola usnesení 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
informace o plnění usnesení k termínu 20.9.1999 
 
2. prodlužuje  
termíny plnění usnesení dle důvodové zprávy 
 
3. vypouští ze sledování  
své usnesení:  
- bod 12, část 3 ze dne 9.3.1999, týkající se návrhu na zřízení zábavního centra pro děti a mládež  
 
Předložil: Ing. Tesařík, primátor 
 
 
3 Regionální rozvojové dokumenty 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
informaci o stavu přípravy programových dokumentů dle důvodové zprávy 
 
2. schvaluje  
zapojení města do projektu Phare 2000 dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá  
předložit projekt na Phare 2000 dle důvodové zprávy 
T:  5.10.1999 
O: ing. Horák, nám. prim. a ing. Látal, nám.prim 
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Předložil: Ing. Tesařík, primátor 
 
 
4 Majetkoprávní záležitosti 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje  
1) zveřejnění pronájmu NP býv. Jesle Bieblova předem určenému zájemci společnosti Konfekční 
centrum, s. r. o. dle důvodové zprávy bod I. 1)  
 
2) zveřejnění pronájmu části pozemku parc. č. 21/10 o výměře 99 m2 v k.ú. Lazce předem 
určenému zájemci paní Oldřišce Lorencové dle důvodové zprávy bod I. 2)   
 
3) zveřejnění pronájmu části pozemku parc. č.  68/2, zast. plocha, k.ú. Nová Ulice o výměře 5 
m2 předem určenému zájemci panu Ing. Jaroslavu Žaroskému dle důvodové zprávy bod I. 3)  
 
4) zveřejnění pronájmu části pozemku parc. č. 310/5 ost. pl. o výměře 7 m2 v k.ú. Povel předem 
určenému zájemci panu Juraji Kotkovi dle důvodové zprávy bod I. 4  
 
5) rozšíření předmětu nájmu o část pozemku parc.č. 623 o výměře 16 m2, tj. celkem 55 m2  v k.ú. 
Olomouc - město  paní Evě Jurikové dle důvodové zprávy bod II. A) 1)  
 
6) úplatný pronájem části pozemku parc. č. 449/11, k.ú. Nová Ulice o výměře 135 m2 panu 
Jindřichu Skládalovi dle důvodové zprávy bod II. A) 2)  
 
7) úplatný pronájem části pozemku parc. č. 21/10 o výměře 108 m2 v k.ú. Lazce manželům 
Čemezovým dle důvodové zprávy bod II. A) 3)   
 
8) úplatný pronájem části pozemku parc.č. 471/2 ost.pl.  o výměře 500 m2 v k.ú. Neředín panu 
Miloši Brücknerovi dle důvodové zprávy bod II. A) 4)  
 
9) bezúplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo průchodu a průjezdu přes pozemek 
parc.č. 124/3 ost.pl. v k.ú. Lazce ve vlastnictví pana Michala Sedláka ve prospěch nemovitosti 
parc.č. 124/1 ost.pl. ve vlastnictví Města Olomouce dle důvodové zprávy bod II. A) 9)  
 
10) uzavření nájemní smlouvy na pronájem pozemků parc. č. 555/24 ost. pl. o výměře 5 m2 a parc. 
č. 556/3 orná půda o výměře 49 m2, vše v k.ú. Nové Sady ve vlastnictví pana Antonína Stránského 
+ úhradu nájemného zpětně za tři roky dle důvodové zprávy bod II. A) 10)  
 
11) prodloužení termínu předložení územního rozhodnutí dle čl. II. odst. 2 nájemní smlouvy na 
pronájem pozemku parc.č. 89/1 role o výměře 700 m2 v k.ú. Nedvězí, a to do 1. 3. 2000 dle 
důvodové zprávy bod II. A) 11)  
 
12) úplatný pronájem části pozemku parc.č. 80/3 ost.pl. v k.ú.Klášterní Hradisko firmě FARMAK, 
a.s. Olomouce za účelem vybudování nadzemního zděného objektu dle důvodové zprávy  
bod II. A) 12)  
 
13) bezúplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo průchodu a průjezdu přes pozemku 
parc. č. 1123/1 ost. pl. o výměře 20 m2 v k.ú. Slavonín pro paní Vladimíru Křížovou dle důvodové 
zprávy bod II. A) 14)  
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14) úplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo uložení přípojky NN pro RS plynu na 
pozemcích parc. č.  1012 st. pl., parc. č. 85/32 ost. pl., parc. č. 87/23 ost. pl. v k.ú. Olomouc - město 
pro Severomoravský plynárenský inženýring, s. r. o. Ostrava  za jednorázovou finanční náhradu ve 
výši 20.000,-Kč dle důvodové zprávy bod II. A) 16)  
 
15) uzavření nájemní smlouvy na pozemky parc. č. 105/80 ost. pl. o výměře 255 m2 a parc. č. 
101/94 ost. pl.  o výměře 177 m2 v k.ú. Lazce ve vlastnictví PhDr. Jana Chytila + úhradu nájemného 
za tři roky zpětně dle důvodové zprávy bod II. A) 17)  
 
16) úplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo uložení kabelů NN a zřízení skříní na 
pozemcích parc. č.  71/2 ost. pl., parc. č. 78/27 ost. pl.,   parc. č. 78/29 ost. pl., parc. č. 79/47 zahrada, 
parc. č. 80 st. pl., parc. č. 81 st. pl, parc. č. 83  st. pl., parc. č. 174 st. pl., parc. č. 182 st. pl., parc. č. 
313/1 st. pl., parc. č. 313/2 st. pl., parc. č. 470/3 ost. pl., parc. č. 471/2 ost. pl., parc. č. 480/3 ost. pl., 
parc. č. 480/4 ost. pl., parc. č. 515/1  ost. pl., parc. č. 515/2 ost. pl., parc. č. 529 ost. pl., parc. č. 540/2 
ost. pl., parc. č. 540/3 ost. pl.,   parc. č. 541/1 ost. pl., parc. č. 545/2 ost. pl. v k.ú. Neředín a parc. č. 
429/94 ost. pl., parc. č.  480/6 ost. pl., parc. č. 485/2 ost. pl., parc. č. 898 st. pl., parc. č. 1035 st. pl. v 
k.ú. Nová Ulice  ve prospěch  Severomoravské energetiky a. s. za jednorázovou finanční náhradu ve 
výši  20.000,-Kč dle důvodové zprávy bod II. A) 18)   
 
17) uzavření  dar. smlouvy mezi Městem Olomouc a Bestol group, a.s. na technickou infrastrukturu 
dle důvodové zprávy bod II. A) 19)  
 
18) TSMO, a.s. jako správce nabytého majetku od Bestol group, a.s. dle důvodové zprávy bod II. 
A) 19)  
 
19) uzavření smlouvy o výpůjčce pozemku parc. č. 497/2 ost. pl. v k. ú. Povel d ČR - Okresní 
úřad Olomouc do doby uzavření smlouvy o převodu dle důvodové zprávy bod II. A) 20)   
 
20) úplatný pronájem NP Dolní nám. č. 38 - I. patro - 13,  24 m2 panu Jiřímu Koďouskovi dle 
důvodové zprávy bod II. B) 1)  
 
21) výběr nájemce na NP Dolní nám. č. 38 - II. patro - 29, 70 m2 obálkovou metodou na  výši 
nájemného, když minimální výše nájemného je stanovena na 250,- Kč/m2/rok dle důvodové zprávy 
bod II. B) 2)  
 
22) úplatný pronájem NP Foerstrova č. 15 - přízemí - 18 m2 panu Michalu Jankovskému - G - 
SERVIS dle důvodové zprávy bod II. B) 5)  
 
23) úplatný pronájem  1 parkovacího místa panu Aloisu Řezníčkovi a 1 parkovacího místa paní 
Janě Menclerové - Kosinova č. 2 dle důvodové zprávy bod II. B) 6)  
 
24) úplatný pronájem části objektu Mošnerova č. 7 (1. patro) Sdruženým zařízením pro péči o dítě 
v Olomouci a zbývající části objektu společnosti Technická ortopedie Ostrava - PROTEOR s. r. o. 
dle důvodové zprávy bod II. B) 7)  
 
25) pronájem NP Horní nám. č. 5 - II. patro - 2 místnosti  - 81, 20 m2 Regionální agentuře pro 
rozvoj Střední Moravy dle důvodové zprávy  bod  II. B) 8)  
 
26) úplatný pronájem části stěny na objektu MŠ Hodolanská panu Zdenku Hlavatému - JeHla 
IMPORT dle důvodové zprávy bod II. B) 9)  
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27) uzavření dohody  o dočasném užívání na část pozemku parc. č.  22/2 ost.pl.  o výměře 6997 m2 
v k.ú. Klášterní Hradisko s ERM company, s. r. o. dle důvodové zpráv bod II. B) 11)  
 
28)úplatný pronájem části pozemku parc. č. 451/32 ost.  pl. o   výměře 4 m2 v k.ú. Povel panu 
Jiřímu Novákovi dle důvodové zprávy bod II. B) 12)  
 
29) úplatný pronájem části pozemku parc. č. 614/3 ost.  pl. o  výměře 18 m2 v k.ú. Nová Ulice  
panu Pavlu  Flekovi dle důvodové zprávy bod II. B) 13)  
 
30) úplatný pronájem NP - plynová kotelna , včetně technologie v objektu Vančurova č. 7 firmě 
OLTERM & TD OLOMOUC, a.s. dle důvodové zprávy bod II. B) 25)  
 
2. nevyhovuje žádosti  
1) pana Jana Korola o změnu čl. 3, odst. 2. , doplnění čl. 5 nájemní smlouvy na 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 
dle důvodové zprávy bod II. A) 8)  
 
2) firmy KSK TRANSPORT, s.r.o. o pronájem části pozemku parc. č. 1119 ost. pl. o výměře 237 m2 
v k.ú. Slavonín dle důvodové zprávy bod II. A) 13)  
 
3) paní Vladimíry Křížové o pronájem části pozemku parc. č. 1123/1 ost. pl. o výměře 20 m2 v k.ú. 
Slavonín dle důvodové zprávy bod II. A) 14)   
 
4) manželů Jiřímu a Evě Mastíkovým a  Zbyňku a Gabriele Lakomým o pronájem části pozemku parc. 
č. 954/1 ost. pl. o výměře 115 m2 v k.ú. Hodolany dle důvodové zprávy bod II. A) 15)  
 
5) pana Ivo Veverky o snížení nájemného  za pronájem objektu č. 15 a - letiště Neředín dle 
důvodové zprávy bod II. B) 15)   
 
6) pana Ing. Milana Indry o zohlednění vložených investic do NP Wellnerova č. 4 ve výši 147. 
064, 30,- Kč odpočtem z nájemného dle důvodové zprávy bod II. B) 21) 
 
3. ukládá  
vyžádat si vyjádření MO ČR k podnikatelskému záměru Vojenské nemocnice v Olomouci na využití 
objektu Sušilovo nám. č. 1dle důvodové zprávy bod II. B) 3 
T:  5.10.1999 
O: ved. odb. majetkoprávní  
 
4. ukládá  
vytipovat vhodné nemovitosti  ve vlastnictví MO ČR k případné směně za objekt provozní budovy č. 
p. 2, na Sušilově nám. č. 1 s příslušenstvím a pozemkem parc. č.  3/1 - stavební plocha o výměře 
8124 m2, vše v k.ú. Klášterní Hradisko dle důvodové zprávy bod II. B) 3) 
T:  5.10.1999 
O: ved. odb. majetkoprávní  
 
5. souhlasí  
1) s uzavřením podnájemní smlouvy  pro firmu NOKIA, s. r. o. Praha v objektu tř. Svobody č. 32 (v  
souladu se změnami navrženými majetkoprávním odborem ) a  souhlasí s umístěním 
telekomunikační antény  s příslušenstvím na objektu tř. Svobody č. 32 dle důvodové zprávy bod 
II. B) 4) za podmínky, že základní nájemné bude navýšeno o částku za podnájem  
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2)  s umístěním radiostanice, vysílacího systému a   anténního systému na objektu a v objektu 
Svatoplukova č. 11 s tím, že se nejedená o  investice zhodnocující pronajatou věc dle důvodové 
zprávy bod II. B) 10)  
 
3)  s  podnájmem na NP Sušilovo nám. č. 1 - autodílna 99 m2 pro pana Vladimíra Habigera dle 
důvodové zprávy bod II. B) 15)   
 
4) s rozšířením účelu nájmu o provoz sázkové služby on-line systému a.s. SAZKA v NP Dolní nám. č. 
34 pro pana Ing. Aleše Vejra a souhlasí  s  umístěním antény na střeše objektu a reklamy on-line 
systému a. s. Sazka na objektu sběrny sázek dle důvodové zprávy bod II. B) 16) za podmínky 
úhrady jednorázového poplatku ve výši 10 tis. Kč  
 
5) s rozšířením účelu nájmu o provoz sázkové služby on-line systému a. s. SAZKA v NP tř. Svobody 
č. 34 pro pana Ing. Miloslava Šitavance a souhlasí   s umístěním antény na střeše objektu a reklamy 
on-line systému a. s. Sazka na objektu sběrny sázek dle důvodové zprávy bod II. B) 17) za 
podmínky úhrady jednorázového poplatku ve výši 10 tis. Kč  
 
6) s odepisováním vynaložených nákladů na modernizaci nebytového prostoru Rožňavská č. 12 v 
účetnictví nájemce pana Josefa Kvapila dle důvodové zprávy bod II. B) 18)   
 
7) s realizací stavebních úprav spočívajících ve vestavbě schodiště z I. NP do II. NP a 
doplnění dvou sádrokartonových příček v NP U Ambulatoria č. 5 pro pana MUDr. Deutsche a paní 
Fleškovou s tím, že tyto úpravy provede nájemce vlastním nákladem bez nároku na odpočet z 
nájemného dle důvodové zprávy bod II. B) 20)  
 
8) s prodloužením provizoria v NP Javořičská č. 2 do 30. 9. 1999 pro pana Jaroslava Rauba dle 
důvodové zprávy bod II. B) 22) 
 
6. nevyhovuje žádosti  
pana Libora Gašparoviče o úhradu vynaložených nákladů nájemcem v NP Žerotínovo nám. č. 13 dle 
důvodové zprávy bod II. B) 24) 
 
7. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
1)žádosti  firmy Tabák - Běhal o odprodej , příp. pronájem části pozemku parc. č. 93/130 ost. pl. o 
výměře 8,4 m2  v k.ú.  Olomouc - město dle důvodové zprávy bod III. 1)  
 
2)žádosti  pana Ivo Hlocha o odprodej části pozemku parc. č. 447/1 orná půda o výměře cca 130 m2, 
části  pozemku parc. č. 446/12  ost. pl. o výměře cca 80 m2 a části pozemku parc. č. 446/1 orná 
půda o výměře   cca 50 m2 , vše v k.ú.  Slavonín dle důvodové zprávy bod III. 2)   
 
3) žádosti pana Antonína Naswettera a pana Josefa Velena o odprodej, příp. o pronájem části 
pozemku parc. č. 487/4 ost. pl. o výměře 24 m2 v k.ú. Neředín dle důvodové zprávy bod III. 3) 
 
8. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit  
1) směnu části pozemku parc. č. 724/13 ost. pl. o výměře 95 m2  ve vlastnictví Města Olomouce za 
pozemek parc. č. 724/14 ost. pl. o výměře 103 m2 ve vlastnictví manželů JUDr. Jiřího a Aleny 
Růžičkových bez doplatku cenového rozdílu dle důvodové zpráv bod III. 4)  
 
2) odprodej části parc.č. 827/1 ost.pl. o výměře 58 m2 v k.ú. Hodolany panu MUDr. Karlu 
Ondrouškovi za kupní cenu ve výši 88.480,-Kč dle důvodové zprávy bod III. 5) 
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9. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat  
část usnesení ZMO ze dne 29. 10. 1998, čís. spis. seznamu 4, bod 21  ve věci odprodeje pozemku 
parc.č. 5/1 zahrada výměře 773 m2  v k.ú. Bělidla formou veřejné dražby za kupní cenu ve výši 
116.600,-Kč a  schválit odprodej pozemku paní Navrátilové za kupní cenu ve výši 309.200,-Kč dle 
důvodové zprávy bod IV. 1) 
 
10. vyhovuje žádosti  
1) pana Alexeje Zatloukala o slevu z nájemného v NP Politických vězňů č. 2 a to na dobu 3 měsíců ve 
výši 50 % dle důvodové zprávy bod II. B)19)  
 
2) firmy Siemens Telekomunikace s.r.o. o změnu doby nájmu z neurčité na určitou 10 let - NP 
Kaštanova č. 16 dle důvodové zprávy bod II. B) 23) 
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
5 Povolení nákupu - ZOO Olomouc 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
nákup    -  vzduchovacího kompresoru pro akvária  v ceně 16.800,- Kč  
              -  náhradního zdroje el. energie pro líheň vajec v ceně 25.000,- Kč  
              - chladícího boxu 8.800 lt v ceně 30.000,- Kč 
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
6 Prodej domů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje  
1. kupující v domě Žerotínovo nám. 7 dle důvodové zprávy bod 10 str. 3  
2. postup při řešení stížnosti dle důvodové zprávy bod 14 str. 5  
3. uzavření kupních smluv dle důvodové zprávy bod 17 str. 6  
4. uzavření kupní smlouvy dle důvodové zprávy bod 18 str. 6  
5. uznání faktur dle důvodové zprávy bod 22 str. 9  
6. odklad splátek dle důvodové zprávy bod 23 str. 10  
7. odklad úhrady I. poloviny kupní ceny dle důvodové zprávy bod 24 str. 10  
8. úhradu společných nákladů dle důvodové zprávy bod 25 str.10  
9. vrácení II. poloviny kupní ceny dle důvodové zprávy bod 26 str. 10  
10.možnost proinvestování II. poloviny kupní ceny dle důvodové zprávy bod 27, str. 10 
 
2. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit  
1. prodej domu po jednotkách dle dův. zprávy bod 1 str. 1  
2. prodej domu po jednotkách dle dův. zprávy bod 2 str. 1  
3. prodej domu Dvořákova 42 včetně pozemku dle dův. zprávy bod 3 str. 1  
4. uzavření kupních smluv oprávněným nájemníků dle dův. zprávy bod 13 str.4, 5  
5. postup při řešení prodeje domu Tyršova 13 dle dův. zprávy bod 9 str. 3  
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6. postup při řešení a majetkoprávním vypořádání propojení domu Pavelčákova 9 a Uhelná dle dův. 
zprávy bod 21 str. 7-9  
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat  
1. část svého usnesení ze dne 2.7.1999 dle dův. zprávy bod 5 str. 2 a schválit nové kupní ceny  
2. část svého usnesení ze dne 6.5.1999 dle dův. zprávy bod 6 str. 2 a schválit nové kupní ceny  
3. část svých usnesení  dle dův. zprávy bod 20 str. 7 - viz příloha - tabulky a schválit prodej domů 
dle důvodové zprávy  
 
4. nevyhovuje žádosti  
1.nájemníků domu Praskova 16 dle dův. zprávy bod 4 str. 1  
2. pí. Holíkové dle důvod. zprávy bod 15 str. 5  
3. nájemníků domu Valdenská 19 dle dův. zprávy bod 16 str. 5,6  
4. pí. Štafové dle dův. zprávy bod 19 str. 6 
 
5. revokuje  
část svého usnesení ze dne 3.8.1999 dle dův. zprávy bod 12 str. 4  
 
6. bere na v ědomí  
předložené vysvětlení dle dův. zprávy bod 11 str. 3 
 
7. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
1. žádosti nájemníků Dolní nám. 34,36 dle dův. zprávy bod 7 str. 2  
2. žádosti dle dův. zprávy bod 8 str. 3 
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
7 Plynofikace Svatého Kopečka 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí  
se zařazením poslední etapy plynofikace Svatého Kopečka do rozpočtu roku 2000 
 
Předložil: Ing. Látal, nám. prim. 
 
 
8 Pojmenování ulic 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
název ulice dle upravené důvodové zprávy bod 1 
 
Předložil: p. Petřík, člen rady města 
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9 Rekonstrukce ulice Teichmannovy, Na Pažitu 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. ukládá  
prověřit aktuální stav inženýrských sítí a navrhnout další postup 
T: 19.10.1999 
O: ved. odb. investic  
 
Předložil: Ing. Látal, nám. prim. 
 
 
10 Denisova, Pekařská - rekonstrukce 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Ing. Látal, nám. prim. 
 
 
11 Vyhlášení soutěže na architektonicko-dopravní řešení části MPR Olomouc, 
 její východo-západní komunikační osy 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí  
s vypsáním soutěže na architektonicko-dopravní řešení úseku mezi nám. Hrdinů a hotelem Palác 
s termíny a upravenými náklady uvedenými ve zprávě 
 
3. ukládá  
ihned připravit podklady pro soutěž a vyhlásit soutěž ve smyslu upraveného "Návrhu podmínek 
soutěže" 
T:  2.11.1999 
O: ved. odb. koncepce a rozvoje  
 
4. ukládá  
zajistit finanční prostředky spojené s vyhlášením soutěže 
T: 19.10.1999 
O: Ing. Horák, nám. prim.  
 
Předložil: Ing. Bc. Procházka a Mgr. Kubešová, členové rady města  
 
 
12 ČD centrum - podnájemní smlouva 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
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2. schvaluje  
návrh podnájemní smlouvy s Dopravním podnikem města Olomouce, a.s. 
 
Předložil: Ing. Látal, nám. prim. 
 
 
13 Silvestr 1999 - rozpracovaný program oslav 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. zařazuje  
příspěvek města do seznamu nekrytých požadavků na rozpočet dle upravené důvodové zprávy 
 
3. pověřuje  
Miroslava Petříka, člena Rady města Olomouce, koordinací organizačního zabezpečení akce 
"Silvestr 1999" 
O: p. Pet řík, člen rady m ěsta  
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. a p. Petřík, člen rady města 
 
 
14 Pavelčákova 21 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí  
s postupným vyklizováním objektu dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá  
realizovat bod 2) usnesení 
T:  4.1.2000 
O: řed. org. SDF MO  
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
 
 
15 Vodovodní přípojka objektů Přichystalova 62 - 68 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu  
 
2. souhlasí  
s realizací investiční akce dle důvodové zprávy 
T:  4.1.2000 
O: řed. org. SDF MO  
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
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16 Bytové záležitosti - manželé Wojnarovi, Holická 35, Olomouc 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. nesouhlasí  
s žádostí ing. Jana Garlíka o prominutí finančního daru 
 
3. ukládá  
postupovat při přidělení bytové náhrady manželům Wojnarovým standartním způsobem 
O: řed. org. SDF MO  
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
 
 
17 Návrh rozpočtu ve vztahu k TSMO,a.s. 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá  
předložit návrhy na rozpočtové krytí činností vykonávaných pro Město Olomouc akciovou 
společností TSMO  v roce 2000 dle důvodové zprávy - odpovídá Ing. J. Czmero, nám. primátora  
T:  5.10.1999 
O: vedoucí odbor ů 
 
Předložil: Ing. Horák a Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
18 Okresní knihovna - příspěvek na opravu nebytových prostor 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
zařazení žádosti o příspěvek do seznamu nekrytých požadavků 
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
 
 
19 SK UP Olomouc - změna účelu dotace 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
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2. souhlasí  
se změnou účelu dotace dle důvodové zprávy 
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
 
 
20 Změny v Komisi pro projednávání přestupků 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. odvolává  
z komise pro projednávání přestupků p. Jana Grolicha, nar. 9.5.1935, bytem Olomouc - Týneček, 
B. Martinů 25 
 
Předložil: Bc. Večeř, tajemník 
 
 
21 Domov pro ženy a matky s dětmi 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí  
se zařazením nákladů ve výši 100.000,-Kč určených na projektovou přípravu vybudování Domova 
pro ženy a matky s dětmi do seznamu nekrytých požadavků na rozpočet města pro rok 1999 
 
3. ukládá  
zařadit uvedenou částku do seznamu nekrytých požadavků 
T:  5.10.1999 
O: ved. odb. ekonomický  
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
 
 
22 Žádost o dotaci - TJ Lodní sporty Olomouc 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
žádost TJ Lodní sporty Olomouc 
 
2. souhlasí  
se zařazením částky dle důvodové zprávy do soupisu nekrytých požadavků 
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
 
 
23 Fond rozvoje bydlení - žádost 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. souhlasí  
s převodem půjčky FRB dle předložené důvodové zprávy 
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Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
 
 
24 Parkovací karty - žádosti 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
přidělení bezplatné parkovací karty dle upravené důvodové zprávy 
 
3. ukládá  
informovat žadatele o přijatém usnesení 
T:  5.10.1999 
O: ved. odb. kancelá ř primátora  
 
4. ukládá  
realizovat přijaté usnesení 
T:  5.10.1999 
O: řed. Městské policie Olomouc  
 
Předložil: Ing. Tesařík, primátor 
 
 
25 Rekonstrukce autobusových zastávek MHD 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
postup realizace 2 zastávek MHD dle důvodové zprávy 
 
3. schvaluje  
zařazení částky 150.000,-Kč do soupisu nekrytých požadavků 
 
Předložil: Ing. Látal, nám. prim. 
 
 
26 Příspěvek na provoz Zimního stadionu 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje  
uvolnění zálohové částky ve výši 500 tis. Kč z rozpočtové rezervy na provoz Zimního stadionu při 
respektování dříve schválených podmínek 
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2. ukládá  
ihned realizovat usnesení dle bodu 1) usnesení 
T:  5.10.1999 
O: Ing. Horák, nám. prim.  
 
Předložil: Ing. Tesařík, primátor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Martin Tesa řík    Ing. Jan Látal 
primátor m ěsta Olomouce    nám ěstek primátora  


