
 USNESENÍ 
 
 z 25. schůze Rady města Olomouce, konané dne 16.11.1999 
 
1 IDOS - nová tramvajová linka č. 3 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
provoz tramvajové linky č. 3 ve dnech školní výuky v rozsahu dle důvodové zprávy (návrh 
oddělení IDOS) 
 
3. ukládá  
uplatnit předpokládané náklady na provoz linky č. 3 v roce 2000 do rozpočtu odboru koncepce a 
rozvoje 
T: 30.11.1999 
O: odd ělení IDOS  
 
Předložil: Ing. Látal, nám. prim. 
 
 
2 Kontrola usnesení 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
informace o plnění usnesení k termínu 16.11.1999 
 
2. prodlužuje  
termíny plnění usnesení dle důvodové zprávy 
 
3. vypouští ze sledování  
bod 22, část 6 z 29.6.1999, týkající se poskytnutí nájmu bytů v domech zvláštního určení 
 
4. jmenuje  
členkou Komise pro projednávání přestupků paní Danuši Bokovou 
 
Předložil: Ing. Tesařík, primátor 
 
 
3 Programové prohlášení - plnění 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. souhlasí  
s předloženým materiálem 
 
Předložil: p. Petřík, člen rady města 
 
 



 

  2 

4 Majetkoprávní záležitosti 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje zve řejnění záměru  
1. úplatně  pronajmout část pozemku parc. č. 442 ost. pl. o výměře 23 m2 v k.ú. Hejčín předem 
určenému zájemci  společnosti Moravské   potravinářské strojírny, a.s dle důvodové zprávy bod I. 1  
 
2. úplatně pronajmout část pozemku parc. č. 604/2 ost. pl. o výměře 15 m2 v k.ú. Nová Ulice 
předem určenému zájemci  panu Jiřímu Kašlíkovi dle důvodové zprávy bod I. 2  
 
3. úplatně pronajmout část pozemku parc. č. 121/6 ost. pl. o výměře 15 m2 v k.ú. Neředín 
předem určenému zájemci panu Gustavu Doležalovi dle důvodové zprávy bod I. 3  
 
4. úplatně  pronajmout část pozemku parc. č. 5/8 ost. pl. o výměře 15 m2 v k.ú. Nové Sady  
předem určenému zájemci paní Evě Kvapilové dle důvodové zprávy bod I. 4  
 
5. úplatně  pronajmout část pozemku parc. č. 78/4 ost. pl. o výměře 15 m2 v k.ú. Nový Svět 
předem určenému zájemci panu Jiřímu Smejkalovi dle důvodové zprávy bod I. 5  
 
6. úplatně  pronajmout část pozemku parc. č. 938 ost. pl. o  výměře 2 m2  v k.ú. Hodolany paní 
Evě Svobodové dle důvodové zprávy bod I. 6  
 
7. úplatně  pronajmout část pozemku parc. č. 364/9 zahrada o výměře 27 m2 v k.ú. Nová Ulice 
předem určenému zájemci paní Růženě Haislerové dle důvodové zprávy bod I. 7   
 
8. úplatně  pronajmout NP Stiborova č. 10 předem určenému zájemci paní Alexandře Brumovské 
dle důvodové zprávy bod I. 8 
 
2. schvaluje  
1. úplatný pronájem částí  pozemků parc. č. 428/3 ost. pl. o výměře 95 m2, části pozemku parc. č. 
858/7 ost. pl. o výměře 790 m2 a části pozemku parc. č. 938/1 ost.pl. o výměře 450 m2, vše v k.ú. 
Hodolany společnosti TESCO s. r. o. dle důvodové zprávy bod II. A) 1  
 
2. úplatný pronájem části pozemku parc. č.421/7  ost. pl.  o výměře 200 m2, část pozemku parc. 
č.424/4 orná půda o výměře 147 m2 a část pozemku  parc.č. 1222/2 ost. pl. o výměře 91 m2, vše v 
k.ú. Slavonín panu Miroslavu Smejkalovi dle důvodové zprávy bod II. A) 2  
 
3. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 144/2 ost. pl. o výměře 11 m2 v k.ú. Neředín panu 
Ing. Zbyňku Losenickému dle důvodové zprávy bod II.. A) 3)  
 
4. úplatný pronájem pozemku parc.č . 6 zahrada o výměře 212 m2 v k.ú. Černovír panu Oldřichu 
Boudníkovi za podmínky nezastavitelnosti dle důvodové zprávy bod II. A) 4)  
 
5. úplatný pronájem  pozemku parc. č. 319 orná půda o výměře 130 m2 v k.ú. Droždín  panu 
Vojtěchu Opravilovi a paní Anně  Žahourové dle důvodové zprávy bod II. A) 5)  
 
6. úplatný pronájem pozemku parc. č. 538 zahrada o výměře 63 m2 v k.ú. Droždín manželům 
Jaroslavu a Heleně Šmídovým dle důvodové zprávy bod II. A) 6)  
 
7. úplatný pronájem pozemku parc. č. 25 st. pl. o výměře 144 m2 a části pozemku parc. č. 26 st. 
pl. o výměře 62 m2, vše v k.ú. Černovír panu Františku Zapletalovi za podmínky nezastavitelnosti 
dle důvodové zprávy bod II. A) 7)  
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8. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 1204/12 st. pl. o  výměře 18 m2 v k.ú. Nová Ulice   
panu Lubomíru Tomčíkovi dle důvodové zprávy bod II. A) 8)  
 
9. úplatný pronájem pozemku parc. č. 1609 hřiště o výměře 604 m2 v k.ú. Holice panu Karlu  
Brázdilovi dle důvodové zprávy bod II. A) 9)   
 
10. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 354 ost. pl. a části pozemku parc. č. 475/2 ost. pl. 
o celkové výměře 10 m2 v k.ú. Nové Sady  fimě Auto Zbožínek dle důvodové zprávy bod II. A) 10)  
 
11. bezúplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo vedení el. přípojky na pozemcích parc. 
č. 470/1, 441/1, 441/2 a 393, vše  v  k. ú. Droždín ve prospěch  vlastníka nemovitosti pozemku 
parc. č. 1286/2 pana Pražáka dle důvodové zprávy bod II. A) 12)  
 
12. úplatný pronájem pozemku parc. č. 735/38 ost. pl. o výměře 40 m2 manželům Radko a Libuši 
Květoňovým dle důvodové zprávy bod II. A) 13)   
 
13. úplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo  uložení zemního kabelu NN na pozemku 
parc. č. 116/42 ost. pl. a umístění přípojkové skříně  ve zdi objektu na pozemku parc. č. 42/2 st. 
pl. v k.ú. Olomouc - město ve prospěch  Severomoravské energetiky, a.s. dle důvodové zprávy bod 
II. A) 14)  
 
14. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 616/8 ost. pl.  o výměře 12 m2 v k.ú. Nová Ulice   
panu Ing. Janu Holoušovi dle důvodové zprávy bod II. A) 15)  
 
15. úplatný pronájem  části pozemku parc. č. 116/35 ost. pl.  o výměře 3 m2 v k.ú. Olomouc -   
město  panu Jiřímu Lhotskému dle důvodové zprávy bod II. A) 16)  
 
16. úplatný  pronájem části pozemku parc. č. 310/5 ost. pl. o výměře 7 m2 v k.ú. Povel panu Juraji 
Kotkovi dle důvodové zprávy bod II. A) 17)  
 
17. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 21/10, zahrada, k.ú. Lazce o výměře 99 m2 paní 
Oldřišce Lorencové dle důvodové zprávy bod II. A) 18)  
 
18. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 21/11, zahrada, k.ú. Lazce o výměře 111 m2 panu 
Rychterovi dle důvodové zprávy bod II. A) 19)  
 
19. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 380/130, orná půda, k.ú. Hejčín o výměře 139 m2 
panu Josefu Dlouhému dle důvodové zprávy bod II. A) 20)  
 
20. úplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo  uložení kanalizační a vodovodní  
přípojky na   pozemcích parc. č. 824/2, 286 a 287 v k.ú. Hodolany ve prospěch společnosti MAFRA, 
a.s. Praha dle důvodové zprávy bod II. A) 21)  
 
21. odpočet vložených investic  z nájemného  v celkové výši 363. 447, 10 Kč pro Gymnázium 
Čajkovského dle důvodové zprávy bod II. B) 2)  
 
22. úplatný pronájem NP býv. jesle Bieblova společnosti  Konfekční centrum, s. r. o. dle důvodové 
zprávy bod II. B) 3)  
 
23. rozšíření předmětu nájmu NP I. P. Pavlova č. 62 pro Eurotel Praha s. r. o. dle důvodové zprávy 
bod II. B) 5  
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24. za správce objektu býv. trafostanice na pozemku parc. č. 28 st. pl. o výměře 45 m2 v k.ú. Nová 
Ulice odbor správy dle důvodové zprávy bod II. B) 6)   
 
25. změnu splátkového  kalendáře za odprodej   nemovitostí v k.ú. Grygov a k. ú. Vsisko Ing. 
Spurnému dle důvodové zprávy bod III. 11)  
 
26. bezúplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo užívání  studny na části pozemku parc. 
č. 800/2 ost. pl. ve prospěch vlastníků garáží na pozemcích parc.  č. 1662 st. pl., parc. č. 1533 st. pl., 
parc. č. 1534   st.pl., parc. č. 1535 st. pl., parc. č. 1495 st. pl., parc. č. 1510 st. pl., parc. č. 1511 st. pl., 
parc. č. 1512 st. pl.  dle důvodové zprávy bod III. 20               
 
27. úplatný pronájem části pozemku parc. č.  1029/22 ost.  pl. o výměře 9 m2 v k.ú. Řepčín  
manželům  Ivo a Marii Tichým dle důvodové zprávy bod IV. 2)  
 
28. smlouvy o  budoucí darovací smlouvě  mezi    společností MAFRA, a.s. a Městem Olomouc na 
technickou infrastrukturu dle důvodové zprávy bod IV. 8)  
 
29. společnost VHS , a.s. jako budoucího správce nabytého majetku od společnosti MAFRA, a.s. 
dle důvodové zprávy bod IV. 8)  
 
30. uzavření smlouvy o  budoucí darovací smlouvě mezi    společností MNG COMP s.r.o. a Městem 
Olomouc na technickou infrastrukturu dle důvodové zprávy bod IV. 9) - var. a)  
 
31. Technické služby města Olomouce a.s., jako budoucího správce nabytého majetku od 
společnosti MNG COMP s.r.o. dle důvodové zprávy bod IV. 9) 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
1. žádosti pana Františka Zapletala o odprodej pozemku parc. č. 25 st. pl. o výměře 144 m2 a části 
pozemku parc. č. 26 st. pl. o výměře 62 m2, vše v k.ú. Černovír dle důvodové zprávy bod II. A) 7)  
 
2. žádosti paní Ireny Zatloukalové o odprodej části pozemku parc. č. (846) o výměře 160 m2 v k.ú. 
Hodolany dle důvodové zprávy bod III. 1.  
 
3. žádostem  společnosti První olomoucká realitní, s. r. o. a společnosti TAPPE, s. r. o. o  
odprodej pozemku parc. č. (244/1) o výměře 3190 m2 v k.ú. Bystrovany dle důvodové zprávy bod 
III. 2)  
 
4. žádosti pana Antonína Dosoudila o  odprodej části pozemku parc. č. 342/3 ost. pl. o výměře 191 
m2 v k.ú.  Nové Sady dle důvodové zprávy bod III. 3)  
 
5. žádosti paní Danuše Mullerové, manželů  Tomáše a  Pavly  Minxových , Jarmily Ryšánkové, 
Evžena Šéra, Jany Slepičkové a Šárky Kordové o odprodej části pozemku prc. č. 264/8 zahrada o 
výměře 210 m2  v k.ú. Olomouc - město dle důvodové zprávy bod III. 4)  
 
6. žádosti paní Hany Vlkové o odprodej části pozemku parc. č. 546/2 ost. pl. o výměře  24  m2  v 
k.ú. Neředín dle důvodové zprávy bod III. 6)  
 
7. žádosti pana Andrýska  o pronájem  s následným odprodejem části pozemku parc. č. 1319/1 ost. 
pl. o výměře 39 m2  v k.ú. Slavonín dle důvodové zprávy bod III. 7)  
 
8. žádosti pana Ing. Jaroslava   Spurného o převedení pozemků v k.ú. Grygov a v k.ú. Vsisko do 
jeho vlastnictví po  úhradě 1. části kupní ceny a  zřízení zástavního práva ve prospěch Města 
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Olomouce na tyto pozemky dle důvodové zprávy bod III. 11)  
 
9. paní Hany Podsedníkové o  odprodej pozemků parc.č. 1059/5 ost.pl. o výměře 380 m2 a části 
parc.č. 179 role o výměře  464 m2, vše v k.ú. Černovír dle důvodové zprávy bod III. 23) 
 
4. nevyhovuje žádosti  
1. pana Jiřího Hájka o prominutí nájemného za pronájem části  pozemku parc. č. 158/4 ost. pl. v k.ú. 
Olomouc - město - rok 1999 dle důvodové zprávy bod II. A) 11)  
 
2. o  úplatný pronájem části pozemku parc. č. 445/2 ost.pl.  o výměře 290 m2 v k.ú. Nová Ulice 
pana Ing. Vladimíra  Kuhna dle důvodové zprávy bod II. A) 22)   
 
3. paní Gárlíkové a pana Budíka o pronájem části pozemku parc. č. (846) o výměře 160 m2 v k.ú. 
Hodolany dle důvodové zprávy bod III. 1)  
 
4. žádosti paní Hany Vlkové o  úplatný pronájem části pozemku parc. č. 546/2 ost. pl. o výměře 
24 m2  v k.ú. Neředín dle důvodové zprávy bod III. 6)  
   
5. manželů Melcrových o revokaci části svého  usnesení ze dne 7. 9. 1999 , čís. spis. seznamu č. 
4, bod II. A) 6) ve  věci výše nájemného za   pronájem pozemku parc.č.  751 st.pl. o výměře 144 
m2 v k.ú. Radíkov dle důvodové zprávy bod IV. 5) 
 
5. ukládá  
ukončit nájemní smlouvu na část   pozemku parc. č. 158/4 ost. pl. v k.ú. Olomouc - město s panem 
Jiřím Hájkem dle důvodové zprávy bod II. A) 11) 
T: 30.11.1999 
O: ved. odb. majetkoprávní  
 
6. ukládá  
zmapovat celkovou situaci - Litovelská č. 30 a předložit RMO návrh řešení dle důvodové zprávy bod 
II. A) 22) 
T: 11.1.2000 
O: ved. odb. koncepce a rozvoje  
 
7. souhlasí  
s úpravami venkovního posezení včetně zbudování nové markýzy u NP Horní nám. č. 23 v 
předpokládané výši 380. 000,- Kč s tím, že tyto náklady budou nájemci po jejich odsouhlasení v 
přísl. orgánech města odpočteny z nájemného dle důvodové zprávy bod II. B) 1) 
 
8. ukládá  
zpracovat variantní návrh řešení - pozemek parc. č. 247/4 v k.ú. Nová Ulice dle důvodové zprávy bod 
III. 5) 
T: 30.11.1999 
O: ved. odb. investic  
 
9. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit  
1. uzavření smlouvy o  budoucí kupní smlouvě a nájemní smlouvy na pozemek parc. č. (15/1) o 
výměře 912 m2 v   k.ú. Hodolany s manžely Romanem a Ivetou Švancarovými dle důvodové zprávy 
bod III. 8)  
 
2. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě a nájemní smlouvy na část pozemku parc. č. 46/1 
zahrada o výměře 460 m2 a na část pozemku parc. č. 46/10 ost. pl. o výměře  200 m2 v k.ú. 
Droždín s Ing. Janem Kubáčkem dle důvodové zprávy bod III. 9)  
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3. odprodej části pozemku   parc. č. 501 st. pl. díl "a" o výměře 3 m2 a část pozemku parc. č. 499 
st. pl. díl "b" o výměře 12 m2, vše v k.ú. Olomouc - město společnosti HASSO, s. r. o. dle důvodové 
zprávy bod  III. 10)  
 
4. odprodej části pozemku parc. č. 852  zahrada o výměře 6 m2 v k.ú. Holice panu Ing. Josefu 
Kvapilovi za kupní cenu ve výši   6.150,-  Kč dle důvodové zprávy bod III. 12)   
 
5. odprodej pozemku parc. č. 160/2 ost. pl. o výměře 197 m2 v k.ú. Svatý Kopeček manželům MUDr. 
Vladimíru a Alence Doleželovým za kupní cenu ve výši 126. 655,- Kč dle důvodové zprávy bod III. 
13)  
 
6. odprodej pozemku parc. č. 363/7 st. pl.  o výměře 22 m2 v k.ú. Holice panu Aloisu Vychodilovi 
za kupní cenu ve výši 9.625,- Kč dle důvodové zprávy bod III. 14)  
 
7. odprodej části pozemku parc. č. 46/2  ost. pl. o výměře 82 m2 v k.ú. Hodolany panu Janu 
Jahodovi za kupní cenu ve výši  51.019,- Kč dle důvodové zprávy bod III. 15)  
 
8. odprodej pozemku parc. č. 1203/3 st.  pl. o výměře 16 m2 v k.ú. Nová Ulice panu Josefu Vlachovi 
za kupní cenu ve výši 8.605,- Kč dle důvodové zprávy bod III. 16)      
 
9.  odprodej části pozemku  parc. č. 1029/24  ost. pl. o výměře 21 m2 v k.ú. Řepčín panu Dušanu 
Hulmanovi kupní cenu  ve výši 8. 570,-  Kč dle důvodové zprávy bod III. 17)  
 
10. odprodej pozemků parc. č. 1562/32 ost.   pl. o výměře 1 m2, parc. č. 1562/33 st. pl. o výměře 
10 m2, parc. č. 1562/34 ost. pl. o výměře  25 m2, parc. č. 1903/5  orná půda o výměře 10 m2 v k.ú. 
Holice společnosti Ford carmagnus,  s. r. o. za kupní cenu ve výši 24. 920,- Kč dle důvodové zprávy 
bod III. 18   
 
11. odprodej pozemků parc.č.  844/2 st.pl.  o výměře 20 m2, parc.č. 845/2 st.pl. o výměře 4 m2, 
parc.č. 846/2 st. pl. o  výměře 10 m2 ,   části parc.č. 451/38 ost. pl. o výměře 29 m2, části parc.č. 
451/18 ost. pl. o  výměře 25 m2 a  části parc.č. 451/40 ost.pl. o výměře 91 m2, vše v k.ú. Povel panu 
Rudolfu Stupkovi za kupní  cenu ve výši 93.488,- Kč dle důvodové zprávy bod III. 19  
 
12. odprodej části pozemku parc. č. 800/2 ost. pl. o výměře 21 m2 v k.ú. Nová Ulice panu Bedřichu 
Snášelovi za kupní cenu ve výši 16. 555,- Kč dle důvodové zprávy bod III. 20  
 
13. odprodej pozemků parc. č. 1000 role o   výměře  147 m2 a parc. č. 1001 role o výměře 369 m2, 
vše v k.ú. Grygov paní Jarmile  Pecháčkové za   kupní cenu ve výši 5.123,-Kč dle důvodové zprávy 
bod III. 21  
 
14. odprodej pozemku parc. č. 716/1 o  výměře 347m2   role panu Hospodarzovi za kupní cenu ve 
výši 72. 870,-  a pozemku    parc.716/2  o výměře 194 m2  Holice panu Janu    Drápalovi za kupní 
cenu ve výši  40. 740,-    Kč  , vše  v k.ú. Holice dle důvodové zprávy bod III. 24  
 
15. odprodej části pozemku parc. č. 21/16 zahrada o výměře 40 m2 v k.ú. Lazce paní Ing. Ludmile 
Bolkové za kupní cenu ve výši  32.000,- Kč dle důvodové zprávy bod III. 25)    
 
16. směnu pozemků parc.č. 431/2  ost.pl. o výměře 90 m2 ve vlastnictví společnosti AMH, a.s. za 
pozemek parc.č. 476 ost.pl. o výměře 229 m2 ve  vlastnictví Města Olomouce, vše v k.ú. Olomouc - 
město s doplatkem cenového    rozdílu ve výši 77 840,- Kč dle důvodové zprávy bod III. 27) 
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10. revokuje  
1. část svého  usnesení   ze dne  7. 9. 1999  čís. spis. seznamu 4 bod   II. A) 3 ve věci nevyhovění 
žádosti o úplatný pronájem, event. odprodej části pozemku parc.č. 88/1 ost.pl. o  výměře 300 m2 v  
k.ú. Svatý Kopeček společnosti Jacobo Europe s. r. o. dle důvodové zprávy bod IV. 1)  
 
2. část svého usnesení ze dne ze dne 19. 10. 1999 , čís.  spis. seznamu 4, bod II. A) 2) ve  věci 
úplatného pronájmu s následným odprodejem části   pozemku parc. č. 12/23 ost. pl. o  výměře  
115 m2 v k.ú. Lazce panu Jiřímu Luběníkovi a  schvaluje úplatný pronájem za podmínky, že pozemek 
bude využit pouze k parkování vozidel a bude umožněn přístup k veřejnému osvětlení a elektrické 
rozvodně dle důvodové zprávy IV. 4  
 
3. část svého usnesení ze dne  7. 9. 1999 čís. spis.  seznamu 4 bod II. B) 2) ve věci výše  
nájemného za  pronájem NP Horní  nám. č. 1 - dříve kanceláře a schvaluje nájemné dle tabulek tj. 
2 000,-,  650,-, 400,- Kč/m2/rok dle důvodové zprávy bod IV. 6  
 
4. část usnesení rady města ze dne 3. 8. 1999 čís. spis. seznamu 4 bod II. B) 17 ve  věci výše 
nákladů spojených s pořízením patního měřidla a instalací regulujících ventilů -   Mošnerova č. 5  
a schvaluje náklady ve výši 86 903, 50 Kč  dle důvodové zprávy bod IV. 7 
 
11. ukládá  
předložit RMO samostatný materiál - "ZOO Olomouc" - s výhledem rozvoje ZOO včetně vyčíslení 
finančních nároků do konce r. 2002 a zapracováním řešení příměstského rekreačního lesa na Sv. 
Kopečku dle důvodové zprávy bod IV. 1) 
T: 30.11.1999 
O: Ing. Czmero a PaedDr. Pilát, nám. prim.  
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
5 Vymáhání náhrady škody 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá  
jednat s Mgr. Richardem Pavlem ve věci uzavření dohody o formě splácení dlužné částky 
T: 14.12.1999 
O: Bc. Ve čeř, tajemník ÚMO a vedoucí majetkoprávního odboru  
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
6 ZOO Olomouc - prodej, nákup 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
prodej  -  dle důvodové zprávy  
nákup  -  dle důvodové zprávy 
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Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
7 Majetkoprávní záležitosti - Petr Látal, bytem Olomouc - Samotišky, Okružní 
 č. 12 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí  
s uzavřením dodatku nájemní smlouvy na pronájem pozemku p.č. 710/3 v k.ú. Hodolany s 
následným odprodejem ve smyslu upravené důvodové zprávy 
T: 30.11.1999 
O: ved. odb. majetkoprávní  
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
8 ARPRO, s.r.o. - smlouva o sdružení 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit  
a) bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 315/8 ost. pl. o výměře 3.389 m2 a parc.č. 315/9 ost. pl. o 
výměře 963 m2, vše v k.ú. Hejčín od ARPRO, s.r.o. do vlastnictví Města Olomouce  
 
b) bezúplatné nabytí podílu id. 9/20 ke komunikaci, chodníku, veřejnému osvětlení, veřejnému 
vodovodnímu řadu, terénním a sadovým úpravám vybudovaným a provedeným při stavbě 
terasového obytného pahorku od ARPRO, s.r.o. do vlastnictví Města Olomouce  
 
c) uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě s manžely ing.arch. Ladislavem a Mgr. Marcelou 
Opletalovými (jako budoucími dárci) na pozemek parc. č. 320/1 louka o výměře 1093 m2 v k.ú. 
Hejčín  
 
d) uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě s ARPRO, s.r.o. (jako budoucím dárcem) na podíl 
id. 9/20 ke komunikaci, chodníku, veřejnému osvětlení a terénním úpravám budovaným a prováděným 
při stavbě  8 b.j.  v k.ú. Hejčín  
 
e) prominout pohledávku ve výši 1,250.000,- Kč za ARPRO, s.r.o. dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
9 Majektoprávní záležitosti - PAVLÍK group, s.r.o. 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
upravenou důvodovou zprávu 
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2. souhlasí  
s úpravou smlouvy o nájmu nebytových prostor ve smyslu upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
10 Prodej domů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje  
a) postup při řešení žádosti nájemníků domů dle důvodové zprávy bod 3 str. 2  
b) možnost proinvestování II. poloviny kupní ceny dle důvodové zprávy bod 4 str. 2  
c) možnost úhrady doplatku II. poloviny kupní ceny dle důvodové zprávy bod 8 str. 4  
d) uznání faktur dle důvodové zprávy bod 11 str. 4,5  
e) prodej oprávněným nájemníkům dle důvodové zprávy bod 12 str. 5  
f) uznání faktur dle důvodové zprávy bod 14 str. 6,7  
g) odklad splátek  dle důvodové zprávy bod 15 str. 7  
h) úhradu společných nákladů dle důvodové zprávy bod 16 str. 7  
ch) odklad úhrady I. poloviny kupní ceny dle důvodové zprávy bod 17 str. 7 
 
2. revokuje  
a) část svého usnesení ze dne 18.5.1999 a doporučuje Zastupitelstvu města Olomouce schválit  
prodej domu po bytových jednotkách dle důvodové zprávy bod 1 str. 1  
b) část svého usnesení ze dne 21.4.1998 a schvaluje proinvestování II. poloviny kupní ceny dle 
důvodové zprávy bod 5 str. 2,3  
 
3. nevyhovuje  
a) žádosti vlastníka domu 8. května 25 dle důvodové zprávy bod 13 str. 6 
 
4. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit  
a) prodej spoluvlastnických podílů dle důvodové zprávy bod 6 str. 3 a nevyhovuje žádosti pí. 
Kratochvílové   
b) prodej bytů novým kupujícím dle důvodové zprávy bod 7 str. 3  
c) prominutí procentních odpočtů dle důvodové zprávy bod 10 str. 4 a schvaluje možnost 
proinvestování celé II. poloviny kupní ceny  
 
5. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat  
a) část svého usnesení ze dne 25.3.1997 a schválit prodej spoluvlastnického podílu dle upravené 
důvodové zprávy bod 2 str. 1,2 
 
6. vyhovuje  
a) žádosti o snížení kupní ceny a doporučuje Zastupitelstvu města Olomouce schválit prodej bytu p. 
Suchánkovi dle důvodové zprávy bod 9  - varianta b, str. 4 
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
11 Rozpočtové změny roku 1999 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou upravenou důvodovou zprávu, týkající se rozpočtových změn roku 1999 



 

  10 

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.  
 
4. souhlasí  
s vyřazením položek ze soupisu nekrytých požadavků na rozpočet města dle upravené přílohy č. 1 
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
 
 
12 Rozpočtová změna - odbor správy 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
rozpočtovou změnu dle bodu 1 upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Bc. Večeř, tajemník 
 
 
13 Vánoční výzdoba Horního náměstí 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
zařazení žádosti do seznamu nekrytých požadavků 
 
3. schvaluje  
rozpočtovou změnu dle upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Ing. Tesařík, primátor a p. Petřík, člen rady města 
 
 
14 Žádost firmy VALLOTA, spol. s r. o. 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
žádost firmy VALLOTA, spol. s r. o. 
 
2. ukládá  
předložit RMO návrh obecných pravidel, která budou platná i  pro řešení ostatních obdobných 
případů dle důvodové zprávy 
T: 11.1.2000 
O: Ing. Horák a PaedDr. Pilát, nám. prim.  
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Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
 
 
15 Rozpočtové změny - Výstaviště Flora Olomouc 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
rozpočtovou změnu dle upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
 
 
16 Rozpočtová změna - nákup notebooků 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
rozpočtovou změnu dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
 
 
17 Rooseveltova, Tomkova ulice 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
upravenou předloženou důvodovou zprávu 
 
2. up řesňuje  
opravu  ulice Rooseveltova dle varianty C upravené důvodové zprávy 
 
3. revokuje  
své usnesení ze dne 13.7.1999, bod 5), část 4. 
 
Předložil: Ing. Látal, nám. prim. 
 
 
18 TSMO, a.s. - daňové odpisy 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
ústní důvodovou zprávu 
 
Předložil: Ing. Horák a Ing. Czmero, nám. prim. 
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19 TSMO, a.s. - Výkon vlastnických práv v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb. 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu s upravenými přílohami a návrhem mandátní smlouvy 
 
2. schvaluje  
předloženou mandátní smlouvu s Technickými službami města Olomouce, a.s., ve věci výkonu 
některých vlastnických práv Města Olomouce 
 
3. schvaluje  
rozdělení výkonů práv a povinností vlastníka místních komunikací, jak je uvedeno v upravené 
příloze důvodové zprávy ve vztahu k TSMO,a .s., k jednotlivým odborům ÚMO, RMO a ZMO 
 
4. pověřuje  
odbory ÚMO výkonem činností vlastníka dle upravené přílohy důvodové zprávy 
 
5. ukládá  
navrhnout organizační začlenění odd. vykonávajícího majetkovou správu komunikací, jeho náplň 
a obsazení ve smyslu důvodové zprávy 
T: 14.12.1999 
O: Ing. Látal, Ing. Czmero, nám. prim. a Bc. Ve čeř, tajemník ÚMO  
 
6. ukládá  
projednat navrženou mandátní smlouvu v představenstvu TSMO, a.s.  
T: 14.12.1999 
O: p. Pet řík, p ředseda p ředstavenstva TSMO a.s.  
 
7. ukládá  
podepsat tuto mandátní smlouvu - po projednání v představenstvu TSMO, a.s. -  v termínu do 
31.12.1999  
T: 11.1.2000 
O: Ing. Tesa řík, primátor  
 
Předložil: Ing. Látal a Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
20 Dodatek č. 6 smlouvy s TSMO,a.s. 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
dodatek č. 6 k Smlouvě k zabezpečení veřejně prospěšných služeb ve městě Olomouci (dále jen 
Smlouva) 
 
3. ukládá  
projednat navržený dodatek č. 6 ke Smlouvě  v  a.s. TSMO 
T: 30.11.1999 
O: p. Pet řík, p ředseda p ředstavenstva TSMO a.s.  
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4. ukládá  
podepsat dodatek č. 6 ke Smlouvě -  po projednání v a.s. TSMO - v termínu do 31.12.1999 
T: 11.1.2000 
O: Ing. Tesa řík, primátor  
 
Předložil: Ing. Horák a Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
21 TSMO, a.s. - plnění smlouvy o nájmu 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
22 Transformace Výstaviště Flora 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá  
provést opatření dle upravené důvodové zprávy 
T: 14.12.1999 
O: řed. org. Výstavišt ě FLORA Ol.  
 
Předložil: Ing. Horák a Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
23 Protipovodňová opatření -účast v projektu "Flood Management in the Czech 
 Republic" 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí  
se zapojením města Olomouc do II. etapy projektu  "Flood Management in the Czech Republic" 
 
3. souhlasí  
s poskytnutím potřebných podkladů dle důvodové zprávy 
 
4. pověřuje  
Ing. Zapletala jako kontaktní osobu pro spolupráci s řešitelským týmem 
O: ved. odb. technický  
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5. ukládá  
prověřit možnosti doplnění výškových souřadnic do digitální mapy města Olomouce (digitální model 
terénu) 
T: 30.11.1999 
O: ved. odd. MIS  
 
Předložil: Ing. Látal, nám. prim. 
 
 
24 Problematika přechodu na rok 2000 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí  
s vyčleněním finančních prostředků ve výši 165 tis.  z rozpočtu města na nákup záložních zdrojů 
el. energie a materiální vybavení strážníků Městské policie 
T: 30.11.1999 
O: Ing. Horák, nám. prim.  
 
3. schvaluje  
zajištění informační služby na informačním středisku od 27.12.1999 do 3.1.2000  
T: 14.12.1999 
O: ved. odb. vn ějších vztah ů a informací  
 
4. schvaluje  
vytvoření prezentace problematiky přechodu na rok 2000 na www  stránkách města Olomouce 
 
5. ukládá  
provést školení havarijní služby odborů  
T: 14.12.1999 
O: ved. odb. technický  
 
6. ukládá  
zajistit praktické cvičení havarijní služby odborů pro ověření plánu činnosti  
T: 14.12.1999 
O: Bc. Ve čeř, tajemník  
 
7. ukládá  
zajistit nákup záložních zdrojů el. energie a materiálního vybavení strážníků Městské policie 
T: 14.12.1999 
O: řed. Městské policie Olomouc  
 
8. ukládá  
zajistit distribuci informačního letáku pro občany  
T: 14.12.1999 
O: ved. odb. technický  
 
9. ukládá  
zpracovat organizační zajištění přechodu na r. 2000 
T: 30.11.1999 
O: ved. odb. technický  
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10. schvaluje  
rozpočtovou změnu dle bodu 2 usnesení 
 
Předložil: Ing. Látal, nám. prim. 
 
 
25 Návrh Komplexního součinnostního programu prevence kriminality a 
 sociální patologie "Naše město" pro rok 2000 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
Komplexní součinnostní program prevence kriminality a sociální patologie "Naše město" pro rok 
2000 (dále jen KSP "Naše město") 
 
3. ukládá  
předložit KSP "Naše město" pro rok 2000 ke schválení Zastupitelstvu města Olomouce na jeho 
zasedání dne 16.12.1999 
O: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
 
 
26 Návrh rozpočtu města Olomouce na rok 2000 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu, týkající se návrhu rozpočtu města Olomouce na rok 2000 
 
2. jmenuje  
pracovní skupinu ve složení M. Petřík, ing.Horák, MUDr. Raclavský, ing. Látal a ing. Horáček  
pro dopracování návrhu rozpočtu města Olomouce na rok 2000 ve smyslu upravené důvodové 
zprávy 
 
3. souhlasí  
s refinancováním stávajícího úvěru s cílem rozložení úvěrové zátěže v nejbližších letech dle 
důvodové zprávy 
 
4. ukládá  
vyzvat bankovní domy k podání nabídky 
T: 30.11.1999 
O: Ing. Horák, nám. prim.  
 
5. ukládá  
provést vyhodnocení a předložit RMO 
T: 30.11.1999 
O: komise finan ční a pracovní skupina  
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
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27 Rekonstrukce Horního náměstí 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
upravený návrh Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo  
 
3. ukládá  
podepsat upravený Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo  
T: 30.11.1999 
O: Ing. Látal, nám. prim.  
 
Předložil: Ing. Látal, nám. prim. 
 
 
28 Pravidla výběru uchazečů o byt v rámci projektu nájemního bydlení 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí  
s předloženými pravidly výběru uchazečů o byt v rámci projektu nájemního bydlení 
 
3. ukládá  
postupovat dle těchto pravidel 
T: 28.3.2000 
O: komise bytová  
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
 
 
29 Provozování reklamních zařízení spol. euroAWK, s.r.o. 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu včetně návrhu smlouvy 
 
2. ukládá  
předložit upravený návrh smlouvy dle diskuse 
T: 14.12.1999 
O: Ing. Látal,nám. prim. a p. Pet řík, člen rady m ěsta  
 
Předložil: Ing. Látal, nám. prim. 
 
 
 
 
 



 

  17 

30 Řešení areálu Babíčkova ulice 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí  
s postupem dle upraveného  závěru B)  důvodové zprávy 
 
3. ukládá  
předložit materiál na změnu ÚPnSÚ na zasedání ZMO 16.12.1999 
O: ved. odb. koncepce a rozvoje  
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
31 Organizační záležitosti 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou upravenou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Ing. Látal, nám. prim. 
 
 
32 Organizační záležitosti - stanovení platu pro pí Karlu Hrdličkovou, 
 pověřenou řízením živnostenského odboru ÚMO od 4. 11. 1999 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. stanovila  
pí Karle Hrdličkové, pověřené řízením živnostenského odboru ÚMO od 4. 11. 1999 plat dle důvodové 
zprávy s účinností od 4. 11. 1999 
 
Předložil: Bc. Večeř, tajemník 
 
 
33 Rozpracování usnesení ze 7. zasedání ZMO, konaného dne 4.11.1999 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. ukládá  
k bodu I. usnesení ZMO - VHS, a.s.:  
předložit  RMO a následně na zasedání ZMO dne 16.12.1999 návrh na výběr strategického 
partnera 
T: 30.11.1999 
O: pracovní skupina  
 
2. ukládá  
k bodu I. usnesení ZMO - VHS, a.s.:  
svolat první schůzku pracovní skupiny do 10.11.1999 
O: Ing. Tesa řík, primátor  
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3. ukládá  
k bodu III. usnesení ZMO - Právní subjektivita ZŠ:  
realizovat přijaté usnesení do 31.12.1999 
T: 11.1.2000 
O: PaedDr. Pilát, nám. prim.  
 
4. ukládá  
k bodu V. B) usnesení ZMO - Majetkoprávní záležitosti - prodej domů:  
připravit pravidla pro odvolávací proces k přijatému usnesení zastupitelstva a návrh předložit 
RMO a následně 16.12.1999 ZMO 
T: 30.11.1999 
O: Ing. Czmero, nám. prim.  
 
5. ukládá  
k bodu VI. usnesení ZMO - Doplnění zadání změny č. III ÚPnSÚ Olomouc:  
pokračovat v pořizování změny č. III ÚPnSÚ Olomouc, lokalita Horní lán ve spolupráci s 
ustavenou pracovní skupinou pro pořízení změny č. III ÚPnSÚ doplněnou o zástupce f. Gemo a f. 
Tesco 
T: průběžně 
O: ved. odb. koncepce a rozvoje  
 
Předložil: Ing. Tesařík, primátor 
 
 
34 Návrh škodní a likvidační komise na prominutí pohledávek a likvidaci 
 majetku 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje  
likvidaci majetku dle upravené  důvodové zprávy bod 1 -15  a 17 - 21 
 
2. souhlasí  
s prominutím pohledávek dle důvodové zprávy bod 22 - 24 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit  
prominutí pohledávek dle důvodové zprávy bod 22 - 24 
 
Předložil: Mgr. Ščudlík, člen rady města 
 
 
35 Projekt úspor v síti veřejného osvětlení 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou zprávu 
 
2. souhlasí  
se záměrem projektu ve variantě A) dle důvodové zprávy 
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3. pověřuje  
M. Petříka zpracováním žádosti o dotaci včetně kompletního projektu 
T: 14.12.1999 
O: p. Pet řík, p ředseda p ředstavenstva TSMO a.s.  
 
Předložil: p. Petřík, člen rady města 
 
 
36 Fond rozvoje bydlení 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. vyhovuje žádosti  
pana  Klose a paní Luňáčkové s odkladem splátek na dobu 3 měsíců 
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
 
 
37 Hlasové sirény - vyhodnocení zkušebního provozu 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Bc. Večeř, tajemník 
 
 
38 Delegování zástupců města do Rady CHARITY Olomouc 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. deleguje  
zástupce Města Olomouce do Rady CHARITY Olomouc dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá  
písemně informovat ředitele CHARITY Olomouc ve smyslu bodu 2 usnesení RMO 
T: 30.11.1999 
O: PaedDr. Pilát, nám. prim.  
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
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39 Bytové záležitosti - použití obálkové metody na obsazení bytů na ul. 
 Synkova (střešní nadstavby) 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí  
s použitím Pravidel pro výběr jednoho z více zájemců o nájem nově zrekonstruovaného bytu 
v majetku Města Olomouce pro byty uvedené v důvodové zprávě   
 
3. schvaluje  
výši nájemného a výši minimálních částek finančního daru  dle upravené důvodové zprávy 
 
4. ukládá  
postupovat dle přijatého usnesení 
T: 25.1.2000 
O: řed. org. SDF MO  
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
 
 
40 Bytové záležitosti - zřízení domovnického (služebního) bytu v novém domě 
 s pečovatelskou službou na ul. Peškova 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí  
se zřízením domovnického (služebního) bytu dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá  
pronajmout tento byt dle platných Pravidel 
T: 25.1.2000 
O: řed. org. SDF MO  
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
 
 
41 Pavelčákova 21 - Pracovní skupina pro zadání projektové dokumentace 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. jmenuje  
pracovní skupinu dle důvodové zprávy pro stanovení dalšího postupu, která navrhne podmínky a 
rozsah rekonstrukce 
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
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42 Riegrova 23 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí  
s prodejem nemovitosti  
 
3. ukládá  
realizovat přijaté usnesení 
T: 30.11.1999 
O: ved. odb. majetkoprávní  
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
 
 
43 Příměstský rekreační les Svatý Kopeček 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
doporučený postup dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá  
- pořídit dle důvodové zprávy studii do konce března 2000  
- předat tuto studii Lesní správě Šternberk - LČR  
- ve smyslu důvodové zprávy uplatnit jmenovitou investiční akci do registru investic 
T: 11.4.2000 
O: ved. odb. koncepce a rozvoje  
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
44 Externí slavnostní osvětlení chrámu sv. Mořice a jeho napojení  na síť 
 veřejného osvětlení. 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. ukládá  
jednat s fi Elektromont servis Olomouc a farním úřadem sv. Mořice  o podmínkách zachování 
instalace slavnostního externího osvětlení chrámu sv. Mořice. 
T: 30.11.1999 
O: ved. odb. koncepce a rozvoje a majetkoprávní  
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3. ukládá  
v případě kladného výsledku jednání, zajistit napojení nainstalované světelné techniky na rozvoj 
veřejného osvětlení 
T: 14.12.1999 
O: p. Pet řík, člen rady m ěsta  
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. a Bc. Ing. Procházka, člen rady města 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Martin Tesa řík    Ing. Pavel Horák 
primátor m ěsta Olomouce    nám ěstek primátora  


