
 USNESENÍ 
 
 z 24. schůze Rady města Olomouce, konané dne  2.11.1999 
 
1 HC Olomouc - složení pracovní skupiny 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. jmenuje  
pracovní skupinu dle upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
 
 
2 Kontrola usnesení 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
informace o plnění usnesení k termínu 2.11.1999 
 
2. prodlužuje  
termíny plnění usnesení dle upravené  důvodové zprávy 
 
Předložil: Ing. Tesařík, primátor 
 
 
3 Majetkoprávní záležitosti. 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje zve řejnění záměru  
1) úplatně pronajmout část pozemku parc. č. 875/1 ost. pl. o výměře 20 m2 v k.ú. Nová Ulice za 
účelem umístění mobilního zařízení na prodej grilovaných kuřat dle důvodové zprávy bod I. 1)  
 
2) úplatně pronajmout část pozemku parc. č.  556/3 ost. pl. o výměře 3 m2 v k.ú. Neředín předem 
určenému zájemci paní  Evě  Studené dle důvodové zprávy bod I. 2)  
 
3) úplatně pronajmout část střechy a NP Foerstrova č. 15 předem určenému zájemci společnosti 
CZCOM, s. r. o. dle důvodové zprávy bod I. 3)  
 
4) pronájmu s následným odprodejem části parcely č. 553/1 o výměře 39 m2 v k.ú. Nová Ulice 
předem určeným zájemcům manželům Petru a Karle Leišnerovým 
 
2. schvaluje  
1) úhradu zbývající části  nájemného za rok 1998  ve výši 137. 567,-Kč do 30. 11. 1999 za pronájem 
pozemků v k.ú. Unčovice panu Ing. Jiřímu Kolaříkovi dle důvodové zprávy bod II. A) 1)  
 
2) novou sazbu nájemného za pronájem pozemků v k.ú. Unčovice panu Ing. Jiřímu  Kolaříkovi , a to 
od 1. 1. 2 000 dle důvodové zprávy bod II. A) 1)  
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3) úplatný pronájem části stěny - Dolní nám. č. 38 panu Františku Žákovi dle důvodové zprávy bod 
II. B) 1)  
 
4) úplatný pronájem části střechy a půdního prostoru v objektu ZŠ Řezníčkova společnosti Siemens 
s. r. o. dle důvodové zprávy bod II. B) 5)  
 
5) úplatný pronájem NP Blažejské nám. č. o. 10  panu Karlu Dudovi za nájemné platné od 1. 1. 
2000 dle důvodové zprávy bod II. B) 7  
 
6) úplatný pronájem NP Wellnerova č. 8 paní Ireně Krejčí dle důvodové zprávy bod II. B) 8  
 
7) úplatný pronájem NP tř. Míru č. 104 - 16 m2 panu Hořínkovi za podmínek  ředitele Hřbitovů 
města Olomouce dle důvodové zprávy bod II. B) 9  
 
8) umístění reklamní tabule na plot domu Neředínská č. 10 pro PM autoservis Olomouc , s. r.o. dle 
důvodové zprávy bod II. B) 16  
 
9) podmínky výběrového řízení na pronájem NP Horní  nám. č. 5 dle upravené důvodové zprávy bod 
II. B) 17  
 
3. nevyhovuje žádosti  
1) paní Palátové o revokaci  usnesení rady města ze dne 3. 8. 1999 čís. spis. seznamu 4 bod II. B) 11 
ve věci   úplatného pronájmu části pozemku parc.č. 93/115 ost.pl. o výměře 11 m2  v k.ú. Olomouc -  
město dle důvodové zprávy bod II. A) 2)  
 
2) pana Slováka o  revokaci části usnesení zastupitelstva města ze dne 6. 5. 1999 čís. spis. 
seznamu 7 bod 33 ve věci výše kupní ceny za odprodej stodoly  s pozemkem parc. č. 179/2 o výměře 
240 m 2 v k.ú.  Nemilany a trvá na  kupní ceně ve výši 186. 300, - Kč dle důvod. zprávy bod III. 1  
 
3) Ing. Jaroslava Moťky o odklad úhrady  kupní ceny za objekt  č. p. 550 - Zámečnická ul. č. 3  s 
pozemkem parc. č.  43/1 zast. pl. o  výměře 36 m2 a pozemkem parc. č. 43/2 zast. pl. o výměře  
327 m2, vše   v k.ú. Olomouc -  město , obec Olomouc dle důvodové zprávy bod III. 2  
 
4. revokuje  
usnesení rady města   ze dne 7. 9. 1999 čís. spis. seznamu 4 bod II. B) 3 ve věci výše 
nájemného za pronájem objektu býv. Jednoty Radíkov a schvaluje nové nájemné ve výši 2. 000,- 
Kč/měsíc dle důvodové zprávy bod II. B) 2) 
 
5. souhlasí  
1) s realizací  oprav a udržovacích prací ve výši 950.000,- Kč pro Gymnázium Čajkovského s tím, že 
odpočteny z nájemného budou opravy nad rámec běžné údržby dle důvodové zprávy bod II. B) 6  
 
2) s  rozšířením předmětu pronájmu v NP I. P. Pavlova č. 69 o 84, 92 m2 pro paní Vychopeňovou 
dle důvodové zprávy bod II. B) 10  
 
3) s prodloužením provizoria v NP Dolní nám. č. 30 do 30. 11. 1999 pro paní Radku Capůrkovou 
dle důvodové zprávy bod II. B) 11  
 
4) s odepisováním vynaložených nákladů na zprovoznění nebytového prostoru Wellnerova č. 4 v 
účetnictví nájemce dle důvodové zprávy bod II. B) 12  
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5) s podnájem na část NP I. P. Pavlova č. 69 o výměře 150 m2 pro firmu Luna s. r. o. s tím, že 
výše podnájmu nebude vyšší než stanovené nájemné dle důvodové zprávy bod II. B) 13  
 
6) se zohledněním vložených investic v NP 8. května č. 12 v délce nájmu , a to na dobu určitou do 
31. 12. 2 001 dle důvodové zprávy bod II. B) 15  
 
7) s odepisováním vložených investic v účetnictví nájemce NP 8. května č. 12 dle důvodové zprávy 
bod II. B) 15  
 
6. bere na v ědomí  
smlouvu o prodeji části podniku v NP Dolní nám. č. 34 dle důvodové zprávy bod II. B) 14 
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
4 Úhrada dlužné částky za pronájempozemku - INTERGRAFIS, spol. s r.o. 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje  
průběžné objednávání zakázek u firmy INTERGRAFIS, spol. s r.o. dle potřeb města a následné 
započtení úhrady za tyto práce na pohledávku města za firmou INTERGRAFIS, spol. s r.o.  ve 
výši 137.656,- Kč + náklady řízení 5.508,- Kč s tím, že MPO nebude dále soudně vymáhat výkon 
rozhodnutí 
 
2. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit  
prominutí úroků z prodlení u pohledávky za firmou INTERGRAFIS, spol. s r.o.  na základě 
platebního rozkazu Okresního soudu v Olomouci ze dne 30.6.1999 ve výši 52.950,20 Kč 
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
5 Majetkoprávní záležitosti - nájemní smlouva Horní nám. 23 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí  
s pronájmem bývalých sklepních kójí p. Z. Matějovi dle upravené důvodové zprávy 
T: 16.11.1999 
O: řed. org. SDF MO  
 
3. souhlasí  
s postupem dle upravené důvodové zprávy 
T: 30.11.1999 
O: řed. org. SDF MO  
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
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6 Majetkoprávní záležitosti - Petr Látal 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí  
s  uzavřením dohody mezi SDF MO a Petrem Látalem, Okružní č. 12, Samotišky ve smyslu dohody 
ze dne 17. 4. 1997 (příloha č. 1 důvodové zprávy) 
T: 16.11.1999 
O: řed. org. SDF MO  
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
7 Prodej domů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit  
1. prodej domů po bytových jednotkách dle důvodové zprávy bod 1 a - c) str. 1  
 
2. proinvestování celé druhé poloviny kupní ceny dle důvodové zprávy bod 5 str. 2  
 
3. navýšení první poloviny kupní ceny za byt paní Čejkové dle důvodové zprávy bod 9 str .2,3  
 
4. proinvestování celé druhé poloviny kupní ceny dle důvodové zprávy bod 10 str. 3  
 
5. kupní ceny dle důvodové zprávy bod 16 str. 4,5 
 
2. schvaluje  
1. dohodu o převzetí dluhu dle důvodové zprávy bod 3 str.1  
 
2. odklad úhrady první poloviny kupní ceny dle důvodové zprávy bod 2 str.1  
 
3. uznání faktur za provedené práce z druhé poloviny kupní ceny dle důvodové zprávy bod 4 str.1  
 
4. odklad splátek dle důvodové zprávy bod 7 str.2  
 
5. postup při řešení žádosti dle důvodové zprávy bod 14 str.4  
 
6. uzavření kupních smluv dle důvodové zprávy bod 15 str.4 
 
3. nevyhovuje  
žádosti dle důvodové zprávy bod 11str.3 
 
4. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat  
část svého usnesení ze dne 6.5.1999 dle důvodové zprávy bod 16 str.4  
 
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
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8 Rozpočtové změny roku 1999 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
upravenou důvodovou zprávu, týkající se rozpočtových změn roku 1999 
 
2. schvaluje  
rozpočtové změny roku 1999 dle 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. 
 
 
9 Rozpočtové změny - státní dotace, technický odbor 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
užití státní dotace pro sbory dobrovolných hasičů dle bodu 1 důvodové zprávy 
 
Předložil: Ing. Látal, nám. prim. 
 
 
10 Rozpočtové změny - Plynofikace Slavonín 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje  
rozpočtovou změnu dle předložené důvodové zprávy 
 
2. ukládá  
uzavřít smluvní vztah k realizaci rozšířené investiční akce Plynofikace Slavonín o ulici Požárníků 
T: 30.11.1999 
O: Ing. Látal, nám. prim.  
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
 
 
11 Rozvoj maloobchodní sítě 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá  
zpracovat aktualizaci Rozvoje maloobchodní sítě ve formě komlexního materiálu se 
zapracováním podnětů členů RMO 
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T: 14.3.2000 
O: ved. odb. koncepce a rozvoje  
 
3. žádá 
členy RMO o písemné předání připomínek odboru koncepce a rozvoje 
T: 16.11.1999 
O: členové rady m ěsta  
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
12 Informace o akciích SME, a.s. 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
informaci o akciích SME, a.s. 
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
 
 
13 Technické služby, a.s. - správa, údržba a opravy místních komunikací 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou  upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
navrženou část D Smlouvy k zabezpečení veřejně prospěšných služeb ve městě Olomouci (dále 
jen "Smlouva") 
 
3. ukládá  
zapracovat tuto část D do celkové Smlouvy připravované na rok 2000  - po schválení rozpočtu MO na 
rok 2000 ZMO  
T: 11.1.2000 
O: Ing. Czmero, nám. prim.  
 
Předložil: Ing. Látal a Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
14 TSMO, a.s. - ostatní služby dle samostatné specifikace 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
upravenou předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
navrženou část I Smlouvy k zabezpečení veřejně prospěšných služeb ve městě Olomouci (dále 
jen "Smlouva") 
 
3. ukládá  
zapracovat tuto část I do celkové Smlouvy připravované na rok 2000 - po schválení rozpočtu MO na 
rok 2000 v ZMO 
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T: 11.1.2000 
O: Ing. Czmero, nám. prim.  
 
Předložil: Ing. Látal a Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
15 TSMO, a.s. - návrh rozpočtové změny 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
navržené rozpočtové změny dle důvodové zprávy  
 
3. ukládá  
seznámit ZMO se schválenými rozpočtovými změnami roku 1999 - na nejbližším zasedání ZMO 
O: Ing. Horák, nám. prim.  
 
4. ukládá  
zahrnout částku výdajů 408.000,- Kč do soupisu nekrytých požadavků na rozpočet MO v roce 
1999 
T: 16.11.1999 
O: Ing. Horák, nám. prim.  
 
Předložil: Ing. Horák a Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
16 Jednání jediného akcionáře DPMO, a.s. 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
Převod finančních prostředků do sociálního fondu DPMO a.s. se sídlem v Olomouci dle varianty 
1 důvodové zprávy.  
 
3. ukládá  
vydat rozhodnutí jediného akcionáře dle bodu 2 usnesení 
T: 16.11.1999 
O: Ing. Tesa řík, primátor  
 
4. ukládá  
zpracovat právní výklad čl. 13, 14, 15 stanov DPMO, a.s. 
T: 16.11.1999 
O: JUDr. Daubnerová  
 
Předložil: Ing. Látal, nám. prim. 
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17 Rekonstrukce tramvajové trati a komunikace tř. Míru - II. etapa 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá  
zařadit do plánu investic města rekonstrukci tř. Míru II. etapa dle varianty 2 důvodové zprávy  
T: 16.11.1999 
O: Ing. Látal, nám. prim.  
 
3. ukládá  
prostřednictvím zástupců RMO v představenstvu DPMO a.s. uložit výkonnému řediteli zadat 
zpracování DUR 
T: 16.11.1999 
O: Ing. Látal, nám. prim.  
 
Předložil: Ing. Látal, nám. prim. 
 
 
18 IDOS - kontrola plnění úkolů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou kontrolu plnění úkolů 
 
2. schvaluje  
prodloužení časové platnosti jednozónové jízdenky dle bodu 3 důvodové zprávy s platností od 
1.4.2000 
 
3. ukládá  
projednat materiál v představenstvu DPMO, a.s. 
T: 16.11.1999 
O: Ing. Látal, nám. prim. a Mgr. Š čudlík, člen rady m ěsta  
 
Předložil: Ing. Látal, nám. prim. 
 
 
19 IDOS - zónové tarifní uspořádání 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá  
projednat materiál v představenstvu DPMO, a.s. 
T: 16.11.1999 
O: Ing. Látal, nám. prim. a Mgr. Š čudlík, člen rady m ěsta  
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3. ukládá  
projednat materiál se zástupci samosprávy (starostové dotčených obcí) 
T: 30.11.1999 
O: odd ělení IDOS  
 
4. ukládá  
vzhledem k rozšiřování sítě IDOS projednat zastoupení města Olomouce ve statutárních 
orgánech ČSAD BUS, a.s. 
T: 30.11.1999 
O: Ing. Látal, nám. prim.  
 
Předložil: Ing. Látal, nám. prim. 
 
 
20 IDOS - zónový tarif 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá  
projednat materiál v představenstvu DPMO, a.s. 
T: 16.11.1999 
O: Ing. Látal, nám. prim. a Mgr. Š čudlík, člen rady m ěsta  
 
3. ukládá  
projednat materiál se zástupci samosprávy (starostové dotčených obcí) 
T: 30.11.1999 
O: odd ělení IDOS  
 
4. schvaluje  
upravený Dodatek č. 4 k Tarifu IDOS ze dne 29.10.1996 s účinností od 1.1.2000 
 
5. ukládá  
zapracovat upravené znění Dodatku č. 4 k Tarifu IDOS do novely vyhlášky č. 16/1998 o 
stanovení max. cen jízdného v městské hromadné dopravě na území města Olomouce a předložit 
jej po projednání s OkÚ ke schválení RMO 
T: 14.12.1999 
O: odd ělení IDOS  
 
Předložil: Ing. Látal, nám. prim. 
 
 
21 Průjezd cyklistů Smetanovými Sady 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
návrh cyklistické trasy pro podélný průjezd Smetanovými Sady - I.a Etapa 
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3. souhlasí  
se zařazením částky 30 tis Kč na řešení průjezdu cyklistů Smetanovými Sady do seznamu 
nekrytých požadavků a s jejím vykrytím z rezervy rozpočtu města 
 
4. souhlasí  
se zařazením další části realizace do návrhu investic na rok 2000 
 
Předložil: MUDr. Raclavský, člen rady města 
 
 
22 Příspěvky města v oblasti tvorby a ochrany životního prostředí 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
" Návrh zásad pro poskytování příspěvků na projekty v oblasti tvorby a ochrany ŽP" 
 
3. ukládá  
dopracovat návrh zásad do článkové podoby 
T: 16.11.1999 
O: ved. odb. životního prost ředí 
 
4. ukládá  
zahrnout do výdajové části návrhu rozpočtu na rok 2000 částku 500 tis. Kč na příspěvky v oblasti 
tvorby a ochrany ŽP 
T: 16.11.1999 
O: Ing. Horák, nám. prim.  
 
Předložil: MUDr. Raclavský, člen rady města 
 
 
23 Programové prohlášení RMO - plnění 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
postup dle dodatku k důvodové zprávě 
 
3. ukládá  
předložit materiál do RMO 
T: 16.11.1999 
O: p. Pet řík, člen rady m ěsta  
 
Předložil: Ing. Tesařík, primátor 
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24 VHS Olomouc ,a.s. - vstup strategického partnera 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje  
další postup dle upravené důvodové zprávy 
 
2. doporu čuje zastupitelstvu  
schválit záměr svěřit provozování vodohospodářského majetku města Olomouce a části majetku 
VHS Olomouc, a.s. do správy novému provozovateli 
 
Předložil: Ing. Tesařík, primátor a Ing. Bc. Procházka, člen rady města 
 
 
25 VHS Olomouc, a.s. - stanovení ceny za vodné a stočné s platností od 
 1.1.2000 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou informaci 
 
Předložil: Ing.Bc. Procházka, člen rady města 
 
 
26 Návrh koncepce kultury města Olomouce - pracovní materiál 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá  
předat materiál k připomínkování poslaneckým klubům a po zpracování připomínek předložit RMO 
T: 25.1.2000 
O: PaedDr. Pilát, nám. prim.  
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
 
 
27 Žádost Oblastní unie neslyšících o překlenovací úvěr 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat  
bod XII. usnesení ZMO ze dne 30.9.1999 
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
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28 Informace o realizaci plakátovacích ploch 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou zprávu o realizaci akce plakátovací plochy 
 
Předložil: Ing. Tesařík, primátor 
 
 
29 Program hospodářského rozvoje - organizační zajištění 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
organizační opatření dle bodu b)  a technická opatření dle bodu c) a d) důvodové zprávy 
 
3. ukládá  
zajistit organizační a technická opatření dle bodu 2 usnesení 
T: 16.11.1999 
O: Bc. Ve čeř, tajemník  
 
4. ukládá  
prověřit kanceláře pro činnost oddělení dle důvodové zprávy 
T: 30.11.1999 
O: Bc. Ve čeř, tajemník  
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
 
 
30 Pojištění majetku města 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu  
 
2. bere na v ědomí  
"Dohodu o spolupráci na správě pojištění majetku města Olomouce a spolupojištěných subjektů" 
ze dne 22. 6. 1999 
 
3. revokuje  
usnesení RMO ze dne 3. 8. 1999 ve věci vyhlášení výběrového řízení na správce pojistné 
smlouvy č. 500906512 
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
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31 AVEC - projekty 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
zapojení navržených projektů do Pilotního programu pro rozvoj mikroregionu Haná 
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
 
 
32 Pracovní skupina CENTRUM - JIH, pracovní skupina pro řešení 
 přednádražního prostoru + dodatek 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu včetně dodatku č. 1 
 
2. souhlasí  
s jmenováním členů pracovní skupiny CENTRUM - JIH a pracovní skupiny  pro řešení 
přednádražního prostoru dle upravené důvodové zprávy 
 
3. souhlasí  
s postupem dle kroků 1 - 7 dodatku č. 1 důvodové zprávy 
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
33 Dotace - sousoší Nejsvětější Trojice 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá  
ihned osobně intervenovat ve věci restaurování sousoší Nejsvětější Trojice u ředitele SÚPP 
Praha a na odboru památkové péče MK ČR 
T: 16.11.1999 
O: Ing. Horák, nám. prim.  
 
Předložil: Ing. Látal, nám. prim. 
 
 
34 Změny v komisích RMO 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
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2. schvaluje  
jmenování členů komisí městských částí dle předložené důvodové zprávy 
 
Předložil: Ing. Tesařík, primátor 
 
 
35 Změny v komisích RMO 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
odvolání člena komise dle důvodové zprávy 
 
3. schvaluje  
jmenování členů komisí dle důvodové zprávy 
 
4. ukládá  
informovat  zúčastněné osoby včetně předsedů komisí o provedených změnách 
T: 16.11.1999 
O: pí Hegerová, referentka pro komise RMO  
 
Předložil: Mgr. Kubešová, členka rady města 
 
 
36 Veletrhy cestovního ruchu 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí  
s aktivní účastí na veletrzích cestovního ruchu dle bodu 1upravené  důvodové zprávy 
 
3. ukládá  
realizovat účast na veletrzích dle bodu 2 usnesení 
T: 14.12.1999 
O: ved. odb. vn ějších vztah ů a informací  
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. a p. Petřík, člen rady města 
 
 
37 Program regenerace MPR - státní dotace 1999 a 2000 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí  
se změnou alokace státní dotace z Programu regenerace MPR a MPZ dle důvodové zprávy 
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3. ukládá  
ihned zajistit zpracování žádostí o změnu alokace státní dotace pro rok 1999 
T: 16.11.1999 
O: ved. odb. koncepce a rozvoje  
 
4. ukládá  
zajistit v rozpočtu města prostředky pro finanční spoluúčast města na obnově kostela sv. Michala, 
bude-li uplatněna alternativa B 
T: 14.12.1999 
O: Ing. Horák, nám. prim.  
 
5. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit  
poskytnutí příspěvku města na obnovu kostela sv. Michala, bude-li uplatněna alternativa B 
 
Předložil: Ing.Bc. Procházka, člen rady města 
 
 
38 Kanalizace Olomouc - Holice: přípojky 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
realizaci veřejných částí 4 kanalizačních přípojek v rámci investiční akce Holice - kanalizace 
 
Předložil: Ing. Látal, nám. prim. 
 
 
39 Prezentace města Olomouce na internetu - koncepce 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. určuje  
priority pro zpracování web stránek města Olomouce dle důvodové zprávy 
 
3. schvaluje  
koncepci prezentace města Olomouce na internetu dle příloh č.3 a č.4 důvodové zprávy 
 
4. ukládá  
zpracovat materiály pro první etapu přípravy internetových stránek a informovat RMO o průběhu 
zpracování  
T:  8.2.2000 
O: ved. odb. vn ějších vztah ů a informací  
 
5. ukládá  
vedoucím všech odborů ÚMO zajistit poskytování aktuálních údajů pro internetové stránky města 
ve smyslu přílohy č.4 důvodové zprávy s předáním na OVVI 
T: průběžně 
O: vedoucí odbor ů 
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6. ukládá  
zajistit naplnění bodu 5 usnesení 
T: 30.11.1999 
O: Bc. Ve čeř, tajemník  
 
7. ukládá  
navrhnout správce internetových stránek 
T: 30.11.1999 
O: Bc. Ve čeř, tajemník  
 
Předložil: Mgr. Kubešová, členka rady města 
 
 
40 Organizační změna na odboru investic 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje  
v souladu s ustanovením § 45 odstavce o) zákona č. 367/1990 Sb., o obcích, v platném znění  
organizační změnu na odboru investic Úřadu města Olomouce od 1. 1. 2000 dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Bc. Večeř, tajemník 
 
 
41 Organizační záležitosti 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
vzdání se funkce vedoucí živnostenského odboru pí Hany Vacové dnem 3. 11. 1999 
 
2. pověřuje  
pí Karlu Hrličkovou řízením živnostenského odboru dnem 4. 11. 1999 
 
3. schvaluje  
výběrovou komisi pro obsazení funkce vedoucího živnostenského odboru dle upravené důvodové 
zprávy 
 
4. ukládá  
předložit Radě města Olomouce nejpozději do 11. 1. 2000 návrh na jmenování do funkce 
vedoucího živnostenského odboru 
T: 11.1.2000 
O: Bc. Ve čeř, tajemník  
 
Předložil: Bc. Večeř, tajemník 
 
 
42 Pevnůstka Slavonín 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou upravenou důvodovou zprávu 
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2. souhlasí  
s postupem opravy střechy pevnůstky Slavonín dle upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Bc. Večeř, tajemník 
 
 
43 Delegování nových členů Komise pro projednávání přestupků 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. ukládá  
vyzvat poslanecké kluby k delegování dvou zástupců do Komise pro projednávání přestupků 
T: 16.11.1999 
O: Bc. Ve čeř, tajemník  
 
Předložil: Bc. Večeř, tajemník 
 
 
44 Operační plán zimní údržby komunikací 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. zmocňuje  
nám. primátora Ing. Látala schválit Operační plán zimní údržby a provádět případné úpravy 
T: 16.11.1999 
O: Ing. Látal, nám. prim.  
 
Předložil: p. Petřík, člen rady města 
 
 
45 Doplnění důvodové zprávy k bodu č.15,usnesení RMO ze dne 5.10.1999 - 
 žádost o dokrytí rozpočtu Moravského divadla Olomouc pro r.1999 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
zařazení částky 2 mil. Kč do položky nekrytých požadavků a její vykrytí z rezervy rozpočtu 
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
 
 
46 Napojování objektů Města Olomouce na budovanou infrastrukturu 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
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2. schvaluje  
postup v napojení objektů MO podle varianty č. 1 důvodové zprávy 
 
3. ukládá  
zajišťovat napojení objektů MO na stavby infrastruktury podle varianty č. 1 důvodové zprávy 
T: průběžně 
O: ved. odb. investic  
 
Předložil: Bc. Večeř, tajemník 
 
 
47 Příspěvky do 5 000,- + dodatek 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu včetně dodatku 
 
2. schvaluje  
příspěvky dle upravené důvodové zprávy a dodatku 
 
3. schvaluje  
rozpočtovou změnu dle upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
 
 
48 Různé - Zlínská výzva 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. ukládá  
zpracovat a odeslat otevřený dopis rady města Parlamentu ČR ve věci podpory Zlínské výzvy 
T: 16.11.1999 
O: Ing. Tesa řík, primátor  
 
Předložil: Ing. Tesařík, primátor 
 
 
49 Různé - úspora světelných zařízení 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. pověřuje  
projednat na představenstvu TSMO, a.s., záměr projektu úspory světelných zařízení dle ústní 
důvodové zprávy 
T: 16.11.1999 
O: p. Pet řík, p ředseda p ředstavenstva TSMO a.s.  
 
Předložil: p. Petřík, člen rady města 
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50 Různé - revokace usnesení RMO 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. revokuje  
usnesení RMO ze dne 19.10.1999 č. 51 ve věci směny části p.č. 1248/10, díl a v k.ú. Droždín ve 
vlastnictví státu a ve správě PF ČR s částí p.č. 1248/10 , díl c ve vlastnictví manželů Opletalových a 
Audiových. Město Olomouc souhlasí s převodem p.č. 1248/10 o výměře 627 m2 v k.ú. Droždín ve 
vlastnictví státu a ve správě PF ČR so svého vlastnictví v souladu s metodickými pokyny PF ČR. 
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Martin Tesa řík    Ing. Pavel Horák 
primátor m ěsta Olomouce    nám ěstek primátora  


