
 USNESENÍ 
 
 z 21. schůze Rady města Olomouce, konané dne  5.10.1999 
 
1 Technické služby města Olomouce, a.s. - nakládání s odpady 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. bere na v ědomí  
navržený dodatek č. 5  ke Smlouvě k zabezpečení veřejně prospěšných služeb ve městě Olomouci 
včetně příloh a mandátní smlouvu k výběru úhrady za svoz, třídění a zneškodnění komunálního 
odpadu 
 
3. ukládá  
zapracovat dodatek č. 5 ke Smlouvě k zabezpečení veřejně prospěšných služeb ve městě Olomouci 
jako část C Smlouvy  
T: po projednání rozpočtu MO na rok 2000 v ZMO 
T:  4.1.2000 
O: Ing. Czmero, nám. prim.  
 
4. ukládá  
projednat mandátní smlouvu  v představenstvu TSMO, a.s.  
T: po projednání rozpočtu MO na rok 2000 v ZMO 
T:  4.1.2000 
O: PaedDr. Pilát, nám. prim.  
 
5. ukládá  
podepsat mandátní smlouvu  
T: po projednání v představenstvu TSMO, a.s. a po schválení rozpočtu MO na rok 2000 v ZMO 
T:  4.1.2000 
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 5.10.1999 
 
2. prodlužuje  
termíny plnění usnesení dle důvodové zprávy 
 
3. vypouští ze sledování  
svá usnesení:  
-  bod 32, část 6 z 18.5.1999, týkající se prověření možnosti poskytnutí příspěvku města na 
    osvětlení baziliky na Sv. Kopečku  
-  bod 22, část 3 z 1.6.1999, týkající se návrhu změny Jednacího řádu RMO 



 

  2 

Předložil: Ing. Tesařík, primátor 
 
 
3 Urbanistická koncepce území  CENTRUM - JIH (příprava úkolu a návrh  

postupu řešení lokality Tržnice - hlavní nádraží a Envelopy) 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí  
s rozšířením úkolu v rozsahu dle upravené důvodové zprávy a  členěním území dle  grafické 
přílohy 
 
3. souhlasí  
s dalším postupem dle upravené důvodové zprávy 
 
4. ukládá  
zajistit rozpracování úkolu dle upravené důvodové zprávy části III.  a průběžně podávat zprávy o 
postupu řešení 
T: 14.12.1999 
O: ved. odb. koncepce a rozvoje  
 
5. ukládá  
předložit RMO návrh na jmenování komise dle části III. bodu 4) 
T: 19.10.1999 
O: Ing. Czmero, nám. prim.  
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
4 Majetkoprávní záležitosti 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje zve řejnění záměru  
a) úplatně pronajmout část pozemku parc. č. 371zast. pl.  o výměře 14 m2 v k.ú. Olomouc - město 
předem určenému zájemci Ing. Sylvii Tomandlové dle důvodové zprávy bod I. 1)   
 
b) úplatně pronajmout NP Horní nám. č. 12 - 55 m2 předem určenému zájemci Galerii Caesar při 
nájemném 650,- Kč/m2/rok dle důvodové zprávy bod I. 2)  
 
2. schvaluje  
a) úplatný pronájem pozemků parc.č.  1676/4 o výměře 1521  m2, parc.č. 1676/5 o výměře 898 m2, 
1676/8 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 firmě OLPLANT, a. s.  v likvidaci dle důvodové zprávy bod II. A) 1  
 
b) rozšíření nájemní smlouvy o část pozemku parc. č.  342/3 ost.pl. o výměře 78, 5 m2 v k.ú. 
Nové  Sady panu Antonínu Dosoudilovi za podmínek dle stanoviska OKR a při zahrnutí smluvní 
pokuty dle návrhu OŽP dle důvodové zprávy bod II. A) 2   
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c) úplatný pronájem části pozemku parc.č. 279 ost.pl. o výměře  11 m2 v k.ú. Lazce paní Ing. Věře 
Růžičkové dle důvodové  zprávy bod II. A) 3  
 
d) úplatný pronájem části pozemku parc.č. 5/8 ost.pl. o výměře 11 m2 v k.ú. Nové Sady panu Liboru 
Hulínovi dle důvodové zprávy bod II. A) 4   
 
e) úplatný pronájem části pozemku parc. č. 559/3 ost. pl. o výměře 11 m2 v k.ú. Nová Ulice panu 
Eduardu  Habigerovi dle důvodové zprávy II. A) 5  
 
f) úplatný pronájem části pozemku parc. č. 116/38 ost.pl. o výměře 55 m2 v k.ú. Olomouc - město 
firmě SPEA Olomouc, s.r.o. dle důvodové zprávy II. A) 6)  
 
g) úplatný pronájem části pozemku parc.č. 424/1 ost.pl. o výměře 11 m2 v k.ú. Nová Ulice paní 
Mgr. Haně Staňkové dle důvodové zprávy II. A) 7)  
 
h) úplatný pronájem pozemků parc. č. 510 o výměře 294 m2, parc.č. 511 o výměře 295 m2,  vše 
st.pl. , vše v k.ú. Holice Okresnímu stavebnímu bytovému družstvu Olomouc - Uničov dle důvodové 
zprávy bod II. A) 8  
 
ch) úplatný pronájem části pozemku parc.č. 362/4 ost.pl. o výměře 33 m2 v k.ú. Nová Ulice 
sdružení rodičů a postižených dětí JITRO dle důvodové zprávy bod II. A) 9  
 
i) úplatný pronájem  části pozemku parc.č. 22/1 ost.pl. o výměře  11 m2 v k.ú. Lazce  panu Ing. 
Josefu Buršovi dle důvodové zprávy bod II. A) 10  
 
j) úplatný pronájem části pozemku parc.č. 350/20 ost. pl. o  výměře 11 m2 v k.ú.  Povel panu 
Františku Kozárovi dle důvodové zprávy bod II. A) 11  
 
k) úplatný pronájem části pozemku parc. č.  621/1 ost.pl. o   výměře 11 m2 v k.ú. Nová Ulice paní 
Evě Janů dle důvodové zprávy bod II. A) 11   
 
l) zřízení věcného břemene obsahujícího právo uložení  inženýrských sítí a protlaku na pozemcích 
parc. č. 858/7 ost. pl. , 624/17ost. pl., 1027/1 ost.  pl.,  vše  v k.ú.  Hodolany pro České dráhy, 
s.o. - rozšíření smlouvy ze dne 4. 5. 1999  dle důvodové zprávy bod II. A) 13  
 
m) prodloužení nájemní smlouvy na pronájem parc.č. 551/1 role o výměře 56,4155 ha,  parc.č. 551/2 
ost.pl. o výměře 0,0904 ha, parc.č. 552 role o výměře 9,0871 ha, parc.č.  560/1 role o výměře 1,4221 
ha , vše v k.ú. Skrbeň , parc.č. 1505/1 role o výměře 27,4755  ha, parc.č. 1506/1 role o výměře 1, 
8936 ha, parc.č. 1568/1 role o výměře 9,0650 ha a  parc.č. 1571 role o výměře 2, 5293 ha, vše v k.ú. 
Horka nad Moravou ZD Horka nad Moravou dle důvodové zprávy bod II. A) 15  
 
n)  kompenzaci nájemného za pronájem pozemku parc. č.   320 zahrada o výměře 1, 8832 ha 
Dětskému centru Olomouc- Topolany ve výši 13. 935, 50 Kč vůči nákladům vynaloženým na úpravu 
pozemku dle důvodové zprávy bod II. A) 17  
   
o) odpuštění nájemného ve výši 188, 50 Kč za pronájem  pozemku parc. č. 320 zahrada Dětskému 
centru Olomouc - Topolany dle důvodové zprávy bod II. A) 17  
                    
p)  úplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo uložení vedení VN 22 kV a kabelových 
rozvodů VN a NN na pozemcích parc. č. 1232, 1127, 1171, 1126,  581/22,  581/3, 1124, 717, 727, 
1161, vše v k.ú. Slavonín ve prospěch Severomoravské  energetiky, a. s. Ostrava za jednorázovou 
finanční úhradu ve výši 20. 000,- Kč dle důvodové zprávy bod II. A) 19  
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r) úplatný pronájem NP Dolní nám. č.  7 II. patro - dříve kanceláře - 81, 90 m2 Nadaci fond 
pomoci místní správě ČR dle důvodové zprávy bod II. B) 1  
 
s)opětovné zveřejnění  záměru Města Olomouce  pronajmout  s následným odprodejem pozemek 
parc.č. 536/9 ost.pl. o výměře  2046 m2 v  k.ú. Povel s tím, že na lokalitu je  zpracována urbanistická 
studie s regulačními prvky  "Olomouc - Nové Sady - Jih", a to i v tisku dle důvodové zprávy bod III.1 
 
3. nevyhovuje žádosti  
a) pana Patrika Fojta o pronájem části  pozemku parc. č. 195/3  st. pl. o výměře 8 m2 v k.ú. Nová 
Ulice dle důvodové zprávy bod II. A) 14  
 
b) Hnutí Duha a   Optima Trading -   Francouzský  konzulát Christopfer Lobut  o úplatný pronájem 
NP Dolní  nám. č. 7 dle důvodové zprávy bod II. B) 1  
    
c) společnosti PAVLÍK group, s. r. o. o revokaci části usnesení rady města ze dne 29. 6. 1999 
čís. spis.  seznamu 4 bod II. B) 15 ve věci nevyhovění žádosti o odpočet vložených investic z 
nájemného - NP Michalská č. 2 dle důvodové zprávy bod IV. 3 
 
4. bere na v ědomí  
zrušení nájemní smlouvy na pozemky parc. č. 1029/1 orná půda o výměře 146817 m2, 1030 pastvina 
o  výměře 484 m2 a 1034 ost. pl. o výměře 5195 m2, vše v k.ú. Nemilany mezi Městem Olomouc a  
Spojenými štěrkovnami a  pískovnami, a. s.  Brno dle důvodové zprávy bod II. A) 18 
 
5. souhlasí  
a) s podnájmem na část prostor v objektu J. Sudy č. 16  pro manžele Hofmanovy dle důvodové zprávy 
bod II. B) 2  
 
b) s podnájmem na část NP I. P. Pavlova č . 69 - 35, 50 m2 pro pana Jiřího Lampíře dle důvodové 
zprávy bod II. B) 4  
 
c) s podnájmem na část NP B. Němcové č. 5 - 22 m2  pro paní Alenu Pospíšilovou dle důvodové 
zprávy bod II. B) 5  
 
d) souhlasí s podnájmem na  část   NP Mošnerova č. 7 - 40 m2  pro Sdružená zařízení pro péči o 
dítě v Olomouci za účelem zřízení  pedagogického centra dle důvodové zprávy bod IV. 2 
 
6. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit  
odložení platby části  kupní ceny ve   výši 139. 802,-Kč za odprodej nemovitostí v k.ú. Hynkov panu 
Urválkovi do  31. 12. 2000 s tím, že tato bude navýšena o úrok, kterým úročí půjčky peněžní 
hotovosti Česká  spořitelna, a. s. , ke dni rozhodnutí zastupitelstva města dle důvodové zprávy bod 
III. 2 
 
7. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti paní Hany Neisnerové o snížení kupní ceny  124. 565,-Kč o nájemné ve výši  68. 896,-Kč 
za pozemek  parc.č. 1786 st.pl. o výměře 72 m2 v k.ú. Olomouc - město a schválit snížení kupní 
ceny o nájemné ve výši 15,- Kč/m2/rok dle důvodové zprávy bod III. 3 
 
8. revokuje  
a) část svého usnesení ze dne 3. 8. 1999,  čís.spis.seznamu 4, bod II. A) a  schvaluje úplatný 
pronájem části pozemku parc. č.  116/39 ost. pl. o výměře 11 m2  v k.ú. Olomouc - město předem 
určenému zájemci panu  Josefu Rudyšovi s tím, že  vyhrazené parkovací místo bude v zadní části ul. 
Slovenské  směrem ke Kapucínskému  kostelu dle důvodové zprávy bod IV. 1    
 



 

  5 

b) revokuje část svého usnesení  ze dne 20. 9. 1999 čís. spis.  seznamu 4 bod II. B) 7)  ve věci  
přidělení NP v objektu Mošnerova č. 7 -  č. p. 1184 včetně pozemku parc. č. 1300 st.  pl. o  výměře 
326 m2, vše v k.ú. Nová Ulice Technické ortopedii Ostrava - PROTEOR s. r. o.  a Sdruženým 
zařízením pro péči o dítě v Olomouci a schvaluje  úplatný pronájem objektu Mošnerova č. 7 Technické 
ortopedii  Ostrava -PROTEOR s. r. o. dle důvodové zprávy bod IV. 2 
 
9. ukládá  
vytipovat ve spolupráci s paní Evou Janů jiný vhodný pozemek pro vyhrazené parkování a 
předložit tento návrh RMO dle důvodové zprávy bod II. A) 12 
T:  2.11.1999 
O: ved. odb. koncepce a rozvoje  
 
10. ukládá  
zpracovat přehled schválených platných vyhrazených parkovacích míst ve městě Olomouci včetně 
finančního vyčíslení k datu 30.9.1999 
T: 19.10.1999 
O: ved. odb. ekonomický  
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
5 Prodej domů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje  
1. uznání faktur dle dův. zprávy bod 1 str. 1  
2. odklad splátek dle dův. zprávy bod 2 str. l  
3. odklad úhrady I. poloviny kupní ceny dle dův. zprávy bod 3 str. 2  
4. vrácení II. poloviny kupní ceny dle dův. zprávy bod 4 str. 2  
5. uzavření smlouvy o nájmu dle dův. zprávy bod 10 str. 3  
6.uzavření nájemní smlouvy s paní Straškrábovou na byt 1+1, Tylova 3, Olomouc 
 
2. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit  
1. prodej domu po bytových jednotkách dle dův. zprávy bod 5a - d str. 2  
2. prodej domu formou vnitřní dražby dle dův. zprávy  bod 6 str. 2  
3. prodej domu tř. Svornosti 6 po bytových jednotkách dle dův. zprávy bod 8 str. 3  
4. prodej bytu oprávněnému nájemníkovi Žerotínovo nám. 8 dle dův. zprávy bod 9 str. 3  
5. prodej garáží v domě B. Němcové 3 dle dův. zprávy bod 11 str. 3  
6. prodej bytu č. 607/7 Tylova 3 dle dův. zprávy bod 12 str. 4 
 
3. bere na v ědomí  
postup při řešení stížnosti nájemníků domu Selské nám. 65 dle dův. zprávy bod 7 str. 2 
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
6 Rozpočtové změny roku 1999 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
rozpočtové změny roku 1999 dle předložené  upravené důvodové zprávy 
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2. schvaluje  
rozpočtové změny roku 1999 dle předložené upravené  důvodové zprávy 
 
3. ukládá  
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku 1999 
O: Ing. Horák, nám. prim.  
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
 
 
7    Rozpočtové změny roku 1999, vyplývající ze zvýšených příjmů a z úspor 

ve výdajích (dle návrhu odborů a příspěvkových organizací) 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
rozpočtové změny roku 1999 dle předložené důvodové zprávy 
 
2. schvaluje  
rozpočtové změny roku 1999, vyplývající ze zvýšených příjmů a z úspor ve výdajích (dle návrhu 
odborů a příspěvkových organizací), dle přeložené důvodové zprávy 
 
3. ukládá  
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami 
O: Ing. Horák, nám. prim.  
 
4. schvaluje  
postup při provádění rozpočtových přesunů ve smyslu bodu 4 předložené důvodové zprávy 
 
5. schvaluje  
vykrytí požadavků dle upravené přílohy č. 1 
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
 
 
8 Zařazení do soupisu nekrytých požadavků - Rekonstrukce stávajícího řádu v 
 lokalitě Olomouc - Neředín - Letiště 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu  
 
2. schvaluje  
zařazení akce do soupisu nekrytých požadavků 
 
Předložil: Bc. Večeř, tajemník 
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9 Žádost o příspěvek (oprava kaple v Olomouci - Topolanech) 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
zařazení příspěvku na akci do soupisu nekrytých požadavků  
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
 
 
10 Žádosti o finanční příspěvek: ZŠ Zeyerova, ZŠ Řezníčkova, ZŠ Demlova              
Rada města Olomouce po projednání: 
              
1. bere na v ědomí  
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
zařazení žádostí dle upravené důvodové zprávy do seznamu nekrytých požadavků  
 
3. ukládá  
předložit seznam čerpání položky "náklady na opravy u školských zařízení" 
T: 19.10.1999 
O: PaedDr. Pilát, nám. prim.  
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
 
 
11 Žádost o příspěvek (výstava "Od gotiky k renesanci") 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
zařazení příspěvku na akci do soupisu nekrytých požadavků 
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
 
 
12 Výsledky hospodaření města Olomouce za období 1 - 8/1999 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
výsledky hospodaření města Olomouce za období 1 - 8/1999 dle předložené důvodové zprávy 
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2. ukládá  
zpracovat položkově výhled plnění plánu investičních akcí do 31.12.1999 s vyčíslením finančních 
dopadů plnění tohoto plánu 
T: 19.10.1999 
O: Ing. Látal, nám. prim.  
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
 
 
13 Sokol Nový Svět -  žádost o finanční příspěvek 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
zařazení příspěvku do soupisu nekrytých požadavků 
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
 
 
14 Sokolská župa Olomoucká - Smrčkova: žádost o finanční příspěvek 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
zařazení žádosti do seznamu nekrytých požadavků 
 
3. ukládá  
jednat se Sokolskou župou Olomouckou ve věci kompenzace příspěvku dle důvodové zprávy 
T:  2.11.1999 
O: Ing. Czmero a PaedDr. Pilát, nám. prim.  
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
 
 
15 Žádost o dokrytí rozpočtu pro rok 1999 Moravského divadla Olomouc ve výši 
 3,8 mil. Kč 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
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16 Rekonstrukce Horní náměstí - harmonogram 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá  
předložit RMO časový a finanční harmonogram etap předláždění Horního náměstí 
T: 19.10.1999 
O: ved. odb. investic  
 
Předložil: Ing. Látal, nám. prim. 
 
 
17 Parkovací plochy Lazecká 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. ukládá  
zpracovat návrh umístění parkovišť a zálivů na ul. Lazecká včetně fin. vyčíslení 
T: 30.11.1999 
O: ved. odb. koncepce a rozvoje a investic  
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
18 HC Olomouc - současný stav a výhled 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. deklaruje  
vstřícný přístup při řešení problematiky zimního stadionu, který však podmiňuje předchozím 
vyřešením majetkoprávních vztahů v dané lokalitě 
 
3. ukládá  
předložit Radě města Olomouce návrh složení prac.skupiny, která by připravovala převzetí areálu 
zimního stadionu do majetku města Olomouc a současně připravovala vytvoření společné 
organizace, která by provozovala plavecký stadion a areál zimního stadionu jako sdružené městské 
sportovní zařízení 
T:  2.11.1999 
O: PaedDr. Pilát, nám. prim.  
 
4. ukládá  
jednat s Českou spořitelnou a.s. o možnosti odkoupení "Malé hokejové haly" 
T:  2.11.1999 
O: Ing. Tesa řík, primátor  
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
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19 Pohřebiště Olomouc - Sv.Kopeček 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí  
s uzavřením nájemní smlouvy mezi Hřbitovy města Olomouce a Klášterem premonstrátů na 
Strahově dle důvodové zprávy 
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
 
 
20 Rušení užívacího práva k pietním místům 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. bere na v ědomí  
systém Hřbitovů města Olomouce na upomínání uživatelů míst s neproplaceným užívacím právem 
 
3. pověřuje  
Hřbitovy města Olomouce rušením užívacího práva uživatelům pietních míst, která současně splňují 
následující podmínky:  
1.) místo nemá hrobové příslušenství  
2.) užívací právo skončilo před dvěma a více roky  
3.) uživatel místa byl po dobu šesti týdnů zveřejněn na úřední desce olomoucké radnice  
4.) místo je dlouhodobě neudržované, nebo užívací právo nebylo naplněno 
O: řed. org. H řbitovy m ěsta Olomouce  
 
4. ukládá  
průběžně předkládat návrhy na zrušení užívacího práva k pietnímu místu spolu s návrhem na další 
postup ve věci jeho hrobového příslušenství 
T: průběžně 
O: řed. org. H řbitovy m ěsta Olomouce  
 
5. ukládá  
průběžně naplňovat rozhodnutí RMO o zrušení užívacího práva k pietnímu místu a jeho hrobovém 
příslušenství 
T: průběžně 
O: řed. org. H řbitovy m ěsta Olomouce  
 
6. ukládá  
vypracovat a předat Hřbitovům města Olomouce metodický pokyn ke způsobu účtování o nákladech 
a výnosech hrobového příslušenství míst, u kterých bylo zrušeno užívací právo, včetně 
případných daňových dopadů 
T:  2.11.1999 
O: ved. odb. ekonomický  
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7. ukládá  
jednat s odd. evidence, dokumentace a informatiky Památkového ústavu v Olomouci o případné 
průběžné dokumentaci cenných náhrobků na rušených hrobech 
T:  4.1.2000 
O: řed. org. H řbitovy m ěsta Olomouce  
 
8. ukládá  
jednat s odd. evidence, dokumentace a informatiky Památkového ústavu v Olomouci o případném 
doplnění chráněných náhrobků do seznamu nemovitých kulturních památek 
T:  4.1.2000 
O: řed. org. H řbitovy m ěsta Olomouce  
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
 
 
21 Rámcová smlouva s Technickými službami města Olomouce, a.s. 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. bere na v ědomí  
navrženou Smlouvu k zabezpečení veřejně prospěšných služeb ve městě Olomouci (dále jen 
"Smlouva") 
 
3. ukládá  
předložit další dodatky ke stávající Smlouvě již ve struktuře takto navržené Smlouvy jako její části  
T: 16.11.1999 
O: Ing. Czmero, nám. prim.  
 
4. ukládá  
předložit RMO ke schválení text celkové Smlouvy k zabezpečení veřejně prospěšných služeb ve 
městě Olomouci 
T: 30.11.1999 
O: Ing. Czmero, nám. prim.  
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
22 Provozování městských tržišť 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
navrženou část H Smlouvy k zabezpečení veřejně prospěšných služeb ve městě Olomouci (dále 
jen "Smlouva") 
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3. ukládá  
zapracovat tuto část H do celkové Smlouvy připravované na rok 2000  
T: po schválení rozpočtu MO na rok 2000 v ZMO 
T:  4.1.2000 
O: Ing. Czmero, nám. prim.  
 
4. ukládá  
prověřit možnost uzavření mandátní smlouvy na vybírání poplatků z městských tržišť 
T:  2.11.1999 
O: Ing. Czmero, nám. prim.  
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
23 Státní asistenční program 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. revokuje  
své usnesení ze dne 6.4.1999, bod 15 
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
 
 
24 Pojmenování ulic 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou zprávu 
 
2. schvaluje  
nové názvy ulic dle upravené  důvodové zprávy 
 
3. ukládá  
informovat RMO o potřebě určení názvů nových ulic již po schválení územního rozhodnutí 
T: čtvrtletn ě 
O: ved. odb. Stavební ú řad 
 
Předložil: p. Petřík, člen rady města 
 
 
25 Informace o  Povodňovém fondu oprav bydlení 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
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2. ukládá  
podat informaci o PFOB na příštím zasedání Zastupitelstva města Olomouce dne 16. 12. 1999 
O: Ing. Horák, nám. prim.  
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
 
 
26 Výsledek kontroly evidence a úhrad správních poplatků - poplatky za hrací 
 automaty 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Ing. Tesařík, primátor 
 
 
27 Naplnění nařízení vlády č. 20/1997 Sb. ze dne 29. ledna 1997 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. ukládá  
realizovat navržené řešení dle důvodové zprávy 
T: 19.10.1999 
O: Bc. Ve čeř, tajemník  
 
Předložil: Ing. Tesařík, primátor 
 
 
28 Projekt na zřízení olomouckého kempinku 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí  
s výběrem lokalit dle bodu 10.části A upravené  důvodové zprávy 
 
3. ukládá  
ve spolupráci s OVVI realizovat postup dle bodu B upravené  důvodové zprávy 
T: 30.11.1999 
O: ved. odb. koncepce a rozvoje  
 
4. ukládá  
projednat spolupráci s Katedrou rekreologie FTK UP  
T:  2.11.1999 
O: ved. odb. vn ějších vztah ů a informací  
 
Předložil: p. Petřík, člen rady města 
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29 Návrh výroční zprávy města za rok 1998 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá  
realizovat vydání výroční zprávy za rok 1998 dle upravené důvodové zprávy 
T: 30.11.1999 
O: Ing. Horák, nám. prim.  
 
3. ukládá  
v termínu do 30.5.2000 připravit  a projednat v RMO výroční zprávu za rok 1999 tak, aby byla 
připravena k tisku bezodkladně po obdržení zprávy auditora 
O: Ing. Horák, nám. prim.  
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
 
 
30 SAVS 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí  
s postupem dle upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
 
 
31 Dodatek ke zřizovací listině ZOO Olomouc 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
dodatek č.1 ke zřizovací listině Zoologické zahrady Olomouc s platností od 5.10.1999 
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
 
 
32 Pilotní program mikroregionu Haná - 2. etapa 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
akce pro přípravu dle upravené přílohy důvodové zprávy 
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3. ukládá  
připravit rozbor nároků na spolufinancování akcí a doporučení priorit 
T: 19.10.1999 
O: odd. hospodá řského rozvoje  
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
 
 
33 Problematika firmy TENNE 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá  
upřesnit další postup a předložit RMO 
T:  2.11.1999 
O: Ing. Czmero, nám. prim.  
 
Předložil: Ing. Horák a Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
34 Rozpracování 6.  usnesení ZMO, konaného dne 30.9.1999 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. ukládá  
k bodu I.B) Devizové úvěry města Olomouce:  
podepsat potřebné dokumenty (smlouvy či dodatky k úvěrovým smlouvám), týkající 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 
T: 19.10.1999 
O: Ing. Horák, nám. prim.  
 
2. ukládá  
k bodu I. B) Devizové úvěry města Olomouce:  
informovat Zastupitelstvo města Olomouce o provedených konverzích devizových úvěrů města  
T: 30.11.1998 
O: Ing. Horák, nám. prim.  
 
3. ukládá  
k bodu IV. Výstavba nájemního bydlení:  
projednat a schválit RMO smluvní vztahy na realizaci záměru výstavby 165 nájemních bytů 
T: 19.10.1999 
O: Ing. Horák, nám. prim.  
 
4. ukládá  
k bodu V. Změna I/1 lokalita Nová Ulice – Balcárkova - návrh zadání:  
pokračovat v pořizování změny ÚPnSÚ Olomouc  č. I/1 
T: 30.11.1998 
O: ved. odb. koncepce a rozvoje  
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5. ukládá  
k bodu VI. Průběh projednání Studie regulace územní městské části Olomouc-Černovír, Klášterní 
Hradisko:  
nepokračovat v dalších pracech na regulačním plánu Černovíra, ale dopracovat studii dle 
vyhodnocených námitek, připomínek a stanovisek DOSS a ponechat ji jako územně plánovací 
podklad  
T: 30.11.1998 
O: ved. odb. koncepce a rozvoje  
 
6. ukládá  
k bodu VII. Dodatkový vklad majetku Města Olomouce do  Technických služeb města Olomouce, a.s.:  
zajistit příslušné právní kroky k tomu, aby toto zvýšení základního jmění bylo zapsáno  v 
obchodním rejstříku vedeném Krajským obchodním soudem v Ostravě a převod nemovitostí 
proveden zápisem do katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu v Olomouci. 
T:  2.11.1999 
O: Ing. Czmero, nám. prim.  
 
7. ukládá  
k bodu VIII. Transformace Výstaviště Flora Olomouce, přísp. organizace do akciové společnosti:  
ustavit skupinu ze zástupců Města Olomouce v představenstvech a.s. DPMO a TSO a odborníků 
pro dopracování stanov a.s. Výstaviště Flora Olomouc. Upravený návrh stanov předložit jednání 
ZMO do 31.12.1999 
T: 19.10.1999 
O: Ing. Czmero, nám. prim.  
 
8. ukládá  
k bodu VIII. Transformace Výstaviště Flora Olomouce, přísp. organizace do akciové společnosti:  
zajistit příslušné právní kroky k tomu, aby Výstaviště Flora Olomouc, a.s. vznikla dnem 1. 1. 
2000 spolu s ukončením činnosti Výstaviště Flora Olomouc, příspěvkové organizace ke dni 31. 
12. 1999 
T:  2.11.1999 
O: Ing. Czmero, nám. prim.  
 
9. ukládá  
k bodu VIII. Transformace Výstaviště Flora Olomouce, přísp. organizace do akciové společnosti:  
jmenovat do představenstva a.s.   a do dozorčí rady zástupce Města Olomouce dle upravené 
zakladatelské listiny  
T:  4.1.2000 
O: Ing. Tesa řík, primátor  
 
10. ukládá  
k bodu IX. Likvidace st.p. Stavoprojekt, Biskupské nám. 2, Olomouc:  
zabezpečit likvidaci státního podniku STAVOPROJEKT, Biskupské náměstí 2, Olomouc dle platných 
předpisů          
T: 19.10.1999 
O: ved. odb. ekonomický  
 
11. ukládá  
k bodu XI.  Program hospodářského rozvoje:  
zajistit plnění úkolů vyplývajících z programu a informovat půlročně RMO a  ZMO o plnění  
T: pololetn ě 
O: ved. odd. hospodá řského rozvoje - ing. Doležel  
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12. ukládá  
k bodu XI.  Program hospodářského rozvoje:  
ustavit komisi hospodářského rozvoje ze zástupců všech klubů ZMO  
T: 19.10.1999 
O: Ing. Horák, nám. prim.  
 
13. ukládá  
k bodu XIII. Návrh zadání změny č. III ÚPnSÚ Olomouc:  
pokračovat v pořizování Změny III ÚPnSÚ Olomouc, lokalita Horní lán 
T: 30.11.1998 
O: ved. odb. koncepce a rozvoje  
 
14. ukládá  
k bodu XIII. Návrh zadání změny č. III ÚPnSÚ Olomouc:  
v termínu do 10.10.1999 jmenovat pracovní skupinu pro pořízení Změny III ÚPnSÚ Olomouc, 
lokalita Horní lán se zastoupením zástupců všech klubů ZMO a zástupců petičních výborů 
T: 19.10.1999 
O: Ing. Czmero, nám. prim.  
 
15. ukládá  
v termínu do 29.10.1999 odpovědět na interpelaci RNDr. Kosatíka, týkající se řešení neúnosné 
dopravní situace na tř. Svobody -v úseku tržnice, nám. Národních hrdinů, Hynaisova, Studentská, 
Dobrovského, vč. statické dopravy s cílem celkového snížení dopravy 
T: 19.10.1999 
O: Ing. Látal, nám. prim.  
 
16. ukládá  
v termínu do 29.10. 1999 odpovědět na interpelaci Mgr. Vláčilové, týkající se zamítnutí 
žádosti neziskové organizace Nadace VITA 2000 o podnájem na okresním sekretariátu ODA v 
Olomouci. V této interpelaci je požadováno buďto  přehodnocení rozhodnutí RMO nebo 
zdůvodnění rozhodnutí RMO. 
T: 19.10.1999 
O: Ing. Czmero, nám. prim.  
 
Předložil: Ing. Tesařík, primátor 
 
 
35 Ustavení komise hospodářského rozvoje 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá  
vyzvat poslanecké kluby k delegování zástupců do komise hospodářského rozvoje 
T: 19.10.1999 
O: odd. hospodá řského rozvoje  
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
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36 Zástupce do konkursní komise 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
doporučeného zástupce obce za člena konkursní komise dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá  
informovat o přijatém usnesení školský úřad a schváleného zástupce obce 
T: 19.10.1999 
O: ved. odb. školství  
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
 
 
37 Energetické poradenské středisko 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
obsah důvodové zprávy 
 
2. revokuje  
usnesení RMO č. 100 ze dne 17.11.1998, bod č. 7, Zřízení energetického a stavebního 
poradenského střediska 
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
38 Oslavy 10.výročí 17.listopadu 1989 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí  
s navrhovaným průběhem oslav dle upravené důvodové zprávy 
 
3. souhlasí  
se spolupořádáním fotografické výstavy s Univerzitou Palackého Olomouc v Tereziánské zbrojnici 
 
4. ukládá  
uspořádat diskusní večer dle upravené důvodové zprávy 
T: 16.11.1999 
O: ved. odb. vn ějších vztah ů a informací  
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. a p. Petřík, člen rady města 
 
 
 



 

  19 

39 Organizační záležitosti 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. ukládá  
po konzultaci s nám. primátora Ing. J. Czmerem realizovat opatření dle důvodové zprávy 
T: 30.11.1999 
O: Bc. Ve čeř, tajemník  
 
Předložil: p. M. Petřík a Ing. Procházka, členové rady města 
 
 
40 Město proti městu 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. souhlasí  
se zrušením účasti města Olomouce v televizním soutěžním pořadu "Město proti městu" 
 
2. ukládá  
informovat organizátory o neúčasti města Olomouce 
T: 19.10.1999 
O: p. Pet řík, člen rady m ěsta  
 
Předložil: p. Petřík, člen rady města 
 
 
41 Světelná signalizační zařízení 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. ukládá  
neprodleně vyhlásit výběrové řízení na investiční akci SSZ křižovatek 
T: 19.10.1999 
O: Ing. Látal, nám. prim.  
 
Předložil: p. Petřík, člen rady města 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Martin Tesa řík     Ing. Pavel Horák 
primátor m ěsta Olomouce     nám ěstek primátora    


