
 USNESENÍ 
 
 z 26. schůze Rady města Olomouce, konané dne 30.11.1999 
 
1 VHS Olomouc, a.s. - vstup strategického partnera 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí  
s pokračováním ve výběru strategického partnera dle závěru důvodové zprávy 
 
3. ukládá  
pracovní skupině pro výběr strategického partnera  
předložit zastupitelstvu dne 16.12.1999 návrh výběru strategického partnera dle závěru důvodové 
zprávy 
T: 14.12.1999 
O: pracovní skupina 
 
Předložil: Ing. Tesařík, primátor 
 
 
2 TSMO, a.s. - smlouva k zajištění veřejně prospěšných služeb ve městě 
 Olomouci 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
3 Dodatek č. 7 ke smlouvě s TSMO, a.s. 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu a související rozpočtové změny na rok 1999  
 
2. schvaluje  
dodatek č. 7 ke Smlouvě k zabezpečení veřejně prospěšných služeb ve městě Olomouci  
 
3. schvaluje  
rozpočtové změny roku 1999 dle důvodové zprávy  
 
4. ukládá  
seznámit  ZMO se schválenými rozpočtovými změnami roku 1999 na zasedání ZMO dne 16.12.1999 
O: Ing. Horák, nám. prim.  
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5. ukládá  
projednat navržený dodatek č. 7 ke Smlouvě k zabezpečení veřejně prospěšných služeb ve městě 
Olomouci v představenstvu a.s. TSMO 
T: 14.12.1999 
O: p. Pet řík, p ředseda p ředstavenstva TSMO a.s.  
 
6. ukládá  
podepsat dodatek č. 7 ke Smlouvě k zabezpečení veřejně prospěšných služeb ve městě Olomouci   
T: po projednání v představenstvu TSMO, a.s. - v termínu do 31. 12. 1999  
T: 11.1.2000 
O: Ing. Tesa řík, primátor  
 
Předložil: Ing. Horák a Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
4 Kontrola usnesení 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
informace o plnění usnesení k termínu 30.11.1999 
 
2. prodlužuje  
termíny plnění usnesení dle důvodové zprávy 
 
3. vypouští  
ze sledování tato svá usnesení:  
- bod 24, část 4  ze dne 7.9.1999,  týkající se protipovodňových opatření (most Velkomoravská  ul.)  
- bod 10, část 2  ze dne 2.11.1999, týkající se rozpočtových změn - Plynofikace Slavonín ( ul. 
  Požárníků)  
- bod 26, část 7 z 19.10.1999, týkající se pilotního programu mikroregionu Haná 
 
Předložil: Ing. Tesařík, primátor 
 
 
5 Majetkoprávní záležitosti 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje zve řejnění záměru  
1. úplatně  pronajmout část pozemku parc. č. 105/50 ost. pl. o výměře 8 m2 v k.ú. Olomouc - město za 
účelem prodeje grilovaných kuřat dle důvodové zprávy bod I. 1  
 
2. úplatně  pronajmout část pozemku parc. č. 105/1 ost. pl. o výměře 16 m2 v k.ú. Olomouc -   
město za účelem prodeje grilovaných kuřat dle důvodové zprávy I. 2  
 
3. úplatně  pronajmout část pozemku parc. č.   528 ost. pl. o výměře 30 m2 v k.ú. Povel  předem 
určenému zájemci Speciální škole DC 90 s. r .o. dle důvodové zprávy bod I. 3  
 
4. úplatně  pronajmout část pozemku parc. č.  575/5 ost. pl. o výměře 15 m2 v k.ú. Nové Sady  
předem určenému zájemci  paní Ivaně  Peutlschmidové dle důvodové zprávy bod I. 4  
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5. úplatně pronajmout část pozemku parc. č. 515/5 ost. pl. o výměře  15 m2 v k.ú. Neředín 
předem určenému zájemci paní  Anně  Konečné dle důvodové zprávy bod I. 5  
 
6. úplatně pronajmout část pozemku parc. č.  513 ost. pl. o výměře  15 m2 v k.ú. Nová Ulice 
předem určenému zájemci panu Tomáši  Fojtíkovi dle důvodové zprávy bod I. 6  
 
7. úplatně  pronajmout část pozemku parc. č.  5/23 ost. pl. o výměře 15 m2 v  k.ú. Nové Sady 
předem určenému zájemci paní  Marii Vacové dle důvodové zprávy bod I. 7  
 
8. úplatně  pronajmout část pozemku parc. č.  (2129) o výměře 95 m2 v k.ú. Vsisko předem 
určenému zájemci  Ředitelství silnic  a dálnic ČR dle důvodové zprávy bod I. 8  
 
9.  úplatně pronajmout část pozemku parc. č.  861/1 ost. pl. o výměře  4 m2 v k.ú. Hodolany 
předem určenému zájemci panu  Bivoji   Kolářovi dle důvodové zprávy bod I. 9  
 
10. úplatně  pronajmout část pozemku parc. č. 116/2 ost. pl. o výměře 120 m2 v k.ú. Olomouc -  
 město předem určenému zájemci panu  Zdeňku Matějovi dle důvodové zprávy bod I. 10  
 
11. úplatně  pronajmout část pozemku parc.  č. 451/32 ost. pl. o výměře 4 m2 v k.ú. Povel předem 
určenému zájemci panu  Rostislavu  Mikulkovi dle důvodové zprávy bod I. 11  
 
12. úplatně  pronajmout část pozemku parc.  č. 451/32 ost. pl. o výměře 4 m2 v k.ú. Povel předem 
určenému zájemci společnosti PAM, s. r. o. dle důvodové zprávy bod I. 12  
 
13. úplatně  pronajmout  část pozemku parc. č. 451/32 ost. pl. o   výměře 7  m2 v k.ú. Povel 
předem určenému zájemci paní Anně  Vlčkové dle důvodové zprávy bod I. 13  
 
14. úplatně  pronajmout  NP Holečkova č. 9 předem určenému zájemci Spolku TREND vozíčkářů 
dle důvodové zprávy bod II. B) 17  
 
2. souhlasí  
1. s doplněním nájemní smlouvy na pronájem  pozemku  parc. č. 276/6 zahrada o výměře 149 m2 v 
k.ú. Nové Sady ve   vlastnictví  Lukáše a Milana  Čižmarových o ustanovení týkající se navýšení 
nájemného s ohledem na index růstu  spotřebitelských cen dle důvodové zprávy bod II. A) 1   
 
2. s rozšířením subjektu na straně nájemce o paní Šnajdrovou, Doleželovou, Lukášovou, 
Kodymovou, Podzimnou a Skácelovou - NP Legionářská č. 5 dle důvodové zprávy bod II. B) 3  
 
3.  s prodloužením provizoria v NP Horní nám. č. 1 dle důvodové zprávy bod II. B) 7  
 
4. s podnájmem na část NP Fischerova č. 4 pro Janu Schmidovou dle důvod. zprávy bod II. B) 12  
 
5.  s rozšířením účelu nájmu v NP Dolní nám. č. 30 o provoz sázkové služby on-line systému a.s. 
SAZKA a s  umístěním antény na střeše objektu a reklamy on-line systému a.s. Sazka dle důvodové 
zprávy bod II. B) 13  
 
6. s výměnou NP v objektu Dolní nám. č. 38 mezi Ivanou Koďouskovou a Okresní správou sociální 
zabezpečení v Olomouci dle důvodové zprávy bod II. B) 15  
 
7. s výměnou NP v objektu Dolní nám. č. 38 mezi sdružením SANANIM Olomouc a občanským 
sdružením CADUCEUS dle důvodové zprávy II. B) 16   
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8. s  ukončením nájemní smlouvy na část NP Politických vězňů č. 4 s Domovem - penzion pro 
důchodce a pečovatelská služba dle důvodové zprávy bod II. B) 18  
 
9. s odstoupením od nájemní smlouvy s panem Iljou   Běhalem na pronájem  části pozemku  parc. č.  
841/33 o výměře 385 m2 a části pozemku  parc. č. 841/37 o výměře 550  m2, vše v k.ú. Hodolany a 
s panem Staňkem smlouva na část  pozemku parc. č. 841/34 ost. pl. o   výměře 206 m2 a na část 
pozemku parc. č. 841/37, vše v k.ú. Hodolany dle důvodové zprávy bod IV. 5  
 
3. nevyhovuje žádosti  
1. pana Milana Beníška o úplatný pronájem části pozemku parc. č. 78/29 ost. pl. o výměře 9 m2 v k.ú. 
Neředín dle důvodové zprávy bod II. A) 2  
 
2. Dopravních staveb holding, a. s. o prodloužení   nájemní smlouvy na pronájem části pozemku 
parc. č. 24/9 ost. pl. o výměře 3120 m2 v k.ú .  Lazce dle důvodové zprávy bod II. A) 3  
 
3. MVDr. Milana Vaďury o úplatný pronájem  části pozemku parc. č. 111/1 ost. pl. o výměře 23 m2 
v k.ú. Lazce dle důvodové zprávy bod II. A) 4  
 
4. paní Ireny Látalové o úplatný pronájem pozemku parc.č . 6 zahrada o výměře 212 m2 v k.ú. 
Černovír dle důvodové zprávy bod II. A) 15  
 
5. společnosti DAVID ARMATURY s. r. o. o revokaci části usnesení rady města ze dne 18. 5. 1999 
čís. spis. seznamu 4 bod II. B) 15 ve věci výše nájemného za pronájem objektu č. 22 - letiště 
Neředín a trvá na nájemném ve výši 100,- Kč/m2/rok dle důvodové zprávy bod II. B) 1  
 
6. společnosti Podkova AVB s.r . o. o revokaci části usnesení rady města ze dne 18. 5. 1999 čís. 
spis. seznamu II. B) 15) ve věci výše nájemného za pronájem objektu č. 15 - letiště Neředín a 
trvá  na nájemném ve výši 100,- Kč/m2/rok dle důvodové zprávy bod II. B) 2  
 
7. Ing. Cetkovského o pronájem  NP Handkeho č. 1 - garáž dle důvodové zprávy bod II. B) 11  
 
8. pana Josefa Růžičky o převedení NS na NP Neředínská č. 65 na pana Stanislava Chloupka dle 
důvodové zprávy bod II. B) 14  
 
9. firmy REKOS s. r. o. o revokaci části  usnesení rady města ze dne 19. 10. 1999 čís. spis. 
seznamu 4 bod II. A) 9  ve věci výše  nájemného za za pronájem části pozemku parc. č. 116/39 
ost.pl. o výměře 6,5   m2 v k.ú.  Olomouc - město dle důvodové zprávy bod IV. 6  
 
10. manželů Boudníkových o úplatný pronájem části pozemku parc. č. 9 zahrada o výměře 60 m2 v 
k.ú. Černovír dle důvodové zprávy bod II.A) 13 
 
4. schvaluje  
1. úplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo  uložení kabelového vedení na   pozemcích 
parc. č. 368/1, 601/10, 425/14, 425/13, 425/12,  425/7, 425/6, 425/5 , 600/3, vše v k.ú.  Nové Sady ve 
prospěch SME Ostrava , a.s. dle důvodové zprávy bod II. A) 5  
 
2. úplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo  uložení kanalizační přípojky na   pozemku 
parc. č. 1013 ost. pl. v k.ú. Hodolany ve prospěch  Banky Austria Credianstatlt dle důvodové zprávy 
bod II. A) 6  
 
3. úplatný pronájem s následným odprodejem pozemku  parc. č. 1207/4 zast. pl. o výměře 17 m2 v 
k.ú.   Nová Ulice MUDr. Marii Rajmonové dle důvodové zprávy bod II. A) 7  
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4.  úplatný pronájem pozemku parc. č. 253/2 zahrada o  výměře 33 m2 v k.ú. Olomouc - město  
manželům RNDr. Jaroslavu a Ludmile Reifovým dle důvodové zprávy bod II. A) 8  
 
5. úplatný pronájem části pozemku parc.č. 91/114 ost.pl.  o výměře 11 m2 v k.ú. Olomouc -    
město  paní Janě Benešové dle důvodové zprávy bod II. A) 9  
 
6. úplatný pronájem části pozemku parc.č. 1062/2 ost.pl.  o výměře 11 m2 v k.ú. Nová Ulice  panu 
Vladimíru Opletalovi dle důvodové zprávy bod II. A) 10  
 
7. úplatný pronájem části pozemku parc.č. 79/109 o  výměře 77  m2  ost.pl.  v k.ú. Neředín SBD ,  
U kovárny č. 44, Olomouc dle důvodové zprávy bod II. A) 11  
 
8. úplatný pronájem části pozemku parc. č.  116/39  ost.pl. o výměře 11 m2 v k.ú. Olomouc  - 
město panu Josefu Rudyšovi dle důvodové zprávy bod II. A) 12  
 
9. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 9 zahrada o  výměře 60 m2 v k.ú. Černovír panu  
Františku  Zapletalovi dle důvodové zprávy bod II. A) 13  
 
10. zřízení věcného břemene obsahujícího právo průchodu  a průjezdu přes pozemek parc. č.  
255/3 zahrada v k.ú. Chválkovice ve prospěch pana Pavla  Ryšavého dle důvodové zprávy bod II. 
A) 14  
 
11. úplatný pronájem pozemků parc. č. 287 ost. pl. o výměře 6 008 m 2 a parc. č. 615/8 ost. pl. o 
výměře 2. 888 m2, vše v k.ú. Neředín ve vlastnictví paní Marie Peřinové, Věry Kučerové a Hany 
Slavíkové dle důvodové zprávy bod II. A) 17  
 
12. výběr nájemce NP Nešverova č. 1 obálkovou   metodou na výši nájemného, když minimální 
nájemné je stanoveno ve výši 250,-  Kč/m2/rok dle důvodové zprávy bod II. B) 4  
 
13. úplatný pronájem NP Foerstrova č. 15 panu  Rudolfu Krčovi dle důvodové zprávy bod II. B) 9  
 
14. úplatný pronájem NP Masarykova č. 19 PS -  Kopeček dle důvodové zprávy bod II. B) 10  
 
15. výběr nájemce NP Handkeho č. 1 - garáž losem mezi  Alešem Obrátilem, Dagmar Roubalovou, 
Doc. PhDr.  Františkem Horákem, CSc. dle důvodové zprávy bod II. B) 11  
 
16. úplatný pronájem pozemku parc. č. 927/1 zahrada o  výměře 512 m2 v k.ú. Holice manželům 
Heleně a  Janu Tisoňovým dle důvodové zprávy bod III. 1  
 
17. odklad splátky části kupní ceny ve výši 28. 000,- Kč do  30. 3. 2 000 pro ZO Království Grygov 
dle důvodové zprávy bod III. 4  
 
18. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 440/1 ost.   pl. o výměře 450 m2 v k.ú. Droždín panu 
Janu  Piskořovi bod III. 5  
 
19. prodloužení úhrady 2. splátky kupní ceny do 31. 1. 2 000 -  odprodej  objektu  Bystrovanská č. 
39  s příslušenstvím a s pozemky parc. č. 31 zast. pl.   o    výměře 380 m2 parc. č. 6/2 zahrada o   
výměře 614 m2, vše v k.ú.  Bělidla za kupní  cenu  ve   výši  714. 130,- Kč paní Sojkové dle 
důvodové zprávy bod III. 11  
 
20. u pronájmu pozemku resp. části silničního pozemku v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb. o 
pozemních komunikacích pro zřizování a provoz zahrádek u restauračních apod. zařízení, zřizování 



 

  6 

a provoz stánků pojízdných či přenosných, prodejních a jiných podobných zařízení  nájemné ve 
výši 10,- Kč/m2/rok dle důvodové zprávy bod IV. 3  
 
21. zřízení věcného břemene obsahujícího právo průchodu a průjezdu na   pozemek parc. č. 117 
role v k.ú. Nemilany o šířce 3 m od břehové hrany toku Nemilanka,  údržby, dále věcné břemeno 
obsahující právo umístění a údržby studny a trafostanice dle důvodové zprávy bod IV. 12 
 
5. trvá  
na svém rozhodnutí ze dne 16. 11. 1999 tj. pronajmout  pozemek parc.  6 zahrada o zahrada o 
výměře 212 m2 v k.ú. Černovír panu  Oldřichu   Boudníkovi dle důvodové zprávy bod II. A) 15  
 
6. revokuje  
1. část usnesení rady města ze dne 18. 5. 1999 čís. spis. Seznamu 4 bod II. B) 15 ve věci výše 
nájemného za pronájem objektu č. 23 - letiště Neředín a schvaluje nájemné ve výši 60,- Kč/m2/rok dle 
důvodové zprávy bod II. B) 1  
 
2. revokuje část svého usnesení ze dne 7. 9. 1999 čís. spis. seznamu 4 bod II. B) 3) ve věci 
přidělení objektu býv. Jednoty Radíkov společnosti AGRO - HANAGRIN s. r. o. a schvaluje 
zveřejnění pronájmu tohoto objektu předem určenému zájemci společnosti Pramen Olomouc s. r. 
o. dle důvodové zprávy bod IV. 11  
 
3. své usnesení ze dne 3. 8. 1999, čís.spis.seznamu 4, bod III. 4 ve   věci nevyhovění žádosti o 
odprodej pozemků parc. č. 117 role o výměře 382 m2 a p.č. 658  ost.pl. o výměře 155 m2,    vše  v 
k.ú. Nemilany manželům Josefu a Ing. Janě Šmerdovým a  doporučuje zastupitelstvu    města  
schválit odprodej pozemků parc. č. 117 role o výměře  382 m2a p.č. 658 ost.pl. o výměře  155 m2, vše  
v k.ú. Nemilany manželům Josefu a Ing. Janě Šmerdovým za kupní cenu ve výši   208. 255,- Kč dle 
důvodové zprávy bod IV. 12     
 
7. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
1. žádosti o odprodej  pozemku parc. č.927/1 zahrada o výměře 512 m2 v k.ú. Holice manželům 
Heleně a  Janu Tisoňovým dle důvodové zprávy bod III. 1  
 
2. žádosti manželů  Balcárkových o odprodej části pozemku parc. č. 152/1 zahrada o výměře 309 
m2 v k.ú. Chomoutov a Ing. Dohnala o odprodej  části pozemku parc. č. 152/1 zahrada o výměře 
308  m2 v k.ú.  Chomoutov dle důvodové zprávy bod III. 3  
 
3. žádosti pana Jana   Piskoře o odprodej části  pozemku    parc. č. 440/1 ost.  pl. o výměře 450 
m2 v k.ú. Droždín dle důvodové zprávy bod III. 5  
 
4. žádosti pana Milana   Machalického o odprodej části pozemku parc. č. 463 ost. pl. o výměře 20 
m2 v k.ú. Nové  Sady dle důvodové zprávy bod III. 6  
 
5. žádosti pana Jana Nádvorníka o odprodej pozemku parc. č. 438/1 orná půda o výměře 1096 m2 v 
k.ú. Nemilany dle důvodové zprávy bod III. 9  
 
6. žádosti firmy Eurovia Truck, s.  r.o. o odprodej  pozemku  parc. č. 549/1 ost. pl. o výměře  182 m2 v 
k.ú. Neředín dle důvodové zprávy bod III. 21                         
   
7. žádosti pana Michala Bubeníčka o  odprodej pozemku parc. č. (432/1) v k.ú. Skrbeň dle důvodové 
zprávy bod III. 25   
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8. žádosti pana Skopala o  schválení splátkového kalendáře na úhradu kupní ceny za odprodej 
objektu č. p. 25  s pozemkem parc. č. 456/1 zast. pl. o výměře  3541 m2 a ost. stav.  objekt 
s pozemkem parc.č. 457 zast. pl. o výměře 299 m2, vše v k.ú. Holice a schválit zveřejnění záměru 
odprodat  předmětné nemovitosti obecně dle důvodové zprávy bod IV. 7 
 
8. doporu čuje zastupitelstvu  
vyhovět žádosti pana Marka  Plášila a odpustit nájemné za pronájem  části pozemku parc.č.  21/1 
ost.pl. o výměře cca 1000 m2 v k.ú. Lazce v celkové výši 78. 541,- Kč dle důvodové zprávy bod III. 
2 a trvá  na výpovědi z nájmu panu Marku Plášilovi 
 
9. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit  
1. odprodej pozemku parc. č. 158/23 ost. pl. o výměře 33 m2 v k.ú. Neředín MUDr. Janu  Janáskovi 
za kupní cenu ve výši 13 440,- Kč dle důvodové zprávy bod III. 7  
 
2. uzavření kupní  smlouvy na část pozemku parc. č.  597 zahrada o výměře 755 m2 a část pozemku 
parc. č. 515/1 ost. pl. o výměře 2 m2 , vše v k.ú.  Neředín s MUDr. Vítězslavem Kolkem za kupní  
cenu ve výši 605. 600,- Kč dle důvodové zprávy bod III. 8  
 
3. odprodej pozemků parc.č. 144 role o  výměře 813 m2 a parc.č. 154 st.pl. o výměře 196 m2, vše v 
k.ú.  Pavlovičky paní Bordiian  Olexandre za kupní cenu ve výši 325. 110,- Kč dle důvodové zprávy 
bod III. 10   
 
4. výkup  pozemku parc. č. 791/2 o výměře 307 m2 ve vlastnictví paní Marie  Fialové,  pozemku parc. 
č. 790/1 o výměře  352 m2 a části pozemku parc.č. 790/2 o   výměře 307 m2 ve vlastnictví pana 
Miroslava   Slepičky, vše orná půda, vše  v k.ú. Černovír  do vlastnictví Města Olomouce  za 
celkovou kupní cenu ve výši 255. 000,- Kč dle důvodové zprávy bod III. 12  
 
5. směnu pozemku parc.č.  1026/4 ost.pl. o výměře 14 m2 ve vlastnictví paní Květy Šišmové za 
pozemek parc.č. 1029/2 zahrada o výměře 102 m2 ve vlastnictví Města Olomouce, vše v k.ú. Řepčín 
s tím, že žadatelka doplatí cenový rozdíl nemovitostí ve výši 33. 513,- Kč dle důvodové zprávy bod 
III. 13  
 
6. odprodej pozemku parc.č. 510 st.pl. o  výměře 294 m2 v k.ú. Holice výše uvedeným vlastníkům 
bytů Slunečná č. 1 za kupní cenu ve výši   21 075,- Kč + daň z převodu nemovitostí dle důvodové 
zprávy bod III. 14  
 
7. způsob výběru kupujícího na   pozemek  parc.č.  275/4 role o výměře 877 m2 v k.ú. Slavonín 
 formou  obálkové metody na   výši kupní  ceny mezi panem Michalem Semjonem a MUDr. Karlem 
Ondrouškem při minimální ceně 480,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod III. 15  
 
8. odprodej pozemku parc.č. 1172 st.pl. o výměře 18 m2 v k.ú. Hodolany panu Josefu Kučerovi za 
kupní cenu ve výši  11. 960,- Kč dle důvodové zprávy bod III . 16  
 
9. odprodej pozemku parc.č. 402 st.pl. o    výměře 7 m2 v k.ú.Olomouc - město panu Ing. 
Břetislavu Holáskovi za kupní  cenu ve výši 22. 839,- Kč dle důvodové  zprávy bod III. 17  
 
10. odprodej pozemku  parc. č. 1122 st. pl. o výměře 14 m2 a pozemku parc. č. 1123 orná  půda o 
výměře 358 m2  v k.ú. Droždín paní Miladě Vinšové za kupní cenu ve výši 97. 385,- Kč dle 
důvodové zprávy bod III. 18  
 
11. odprodej pozemku parc. č. 1153 zast. pl. o výměře 18 m2 v k.ú. Hodolany  panu Ing. Lubomíru 
Hildebrandovi za kupní cenu ve výši   10. 085,- Kč dle důvodové zprávy bod III. 19  
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12. odprodej části  pozemku parc.č. 271 ost.pl. o výměře 26 m2 v k.ú. Lazce panu Františku 
Koutnému za kupní cenu ve výši 21. 874,- Kč dle důvodové zprávy bod III. 20  
 
13. odprodej části pozemku parc. č. 145/8 díl "d" o výměře 25 m2 a části pozemku parc. č. 549/1 ost. 
pl.  díl  "c" o výměře 33 m2 v k.ú. Neředín  manželům Ing. Václavu a Ing. Renátě Kudělkovým za 
kupní cenu ve výši 34. 402,- Kč, části pozemku parc. č. 145/8 díl "e" o výměře 4 m2 a části parc. č. 
549/1 ost. pl. díl "b" o výměře 28 m2 v k.ú. Neředín manželům Ing. Zdeňkovi a MUDr. Jitce 
Bednářovým za kupní cenu ve výši 19. 842,- Kč , části pozemku parc. č. 549/1 díl "a" o výměře 8 m2 
v k.ú. Neředín firmě Eurovia Truck, s.r.o. za kupní cenu ve výši 6. 402,- Kč dle důvodové zprávy bod 
III. 21   
 
14. odprodej části pozemku parc.č. 105/60  ost.pl. o výměře 136 m2 v k.ú. Lazce panu Oldřichu 
Šmoldasovi za kupní cenu ve  výši 65 730,- Kč + daň z převodu nemovitostí Kč dle důvodové zprávy 
bod III. 22   
 
15. odprodej části pozemku parc.č. 487/53  ost.pl. o výměře 54 m2 v k.ú. Neředín  Ing. Petru 
Zbožínkovi a  Mgr. Marcele Stožkové za   kupní cenu ve výši 32. 850,- Kč dle důvodové zprávy bod 
III. 23   
 
16. uzavření smlouvy  o budoucí kupní smlouvě a nájemní smlouvy na pozemek parc. č. 536/9 ost. 
pl. o výměře 2046 m2 v k.ú. Povel s firmou Stavební podnik  Přerov, s.r .o.  dle důvodové zprávy 
bod III. 24  
 
17. odprodej části pozemku parc.č. (432/1) o   výměře 8. 000 m2 v k.ú. Skrbeň panu Radomíru 
Spurnému  za kupní cenu ve výši 72. 269,-  Kč dle důvodové zprávy bod III. 25  
 
18. uzavření smlouvy o budoucí kupní  smlouvě na pozemky parc. č. 436 st. pl. o vý měře 572 m2, 
443 ost. pl. o  výměře 124 m2, 444 st. pl.  o    výměře  23 m2 a 445 ost. pl. o výměře 139 m2, 
vše v k.ú. Olomouc -  město, obec Olomouc, lokalita  "Uhelná -   Mlýnská" s firmou REAL ATLANTA, 
a.s. dle důvodové zprávy bod IV. 8 
 
10. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat  
1. část usnesení zastupitelstva města ze dne 25. 2. 1999 čís. spis. seznamu 6 bod 4 ve věci směny 
části pozemku parc.č. 116 ost.pl. díl "a" o výměře 120 m2 ve vlastnictví pana  Šimko a paní Marie 
Kusalové za část pozemku parc.č. 117 ost.pl. díl "c"  o výměře 51 m2 ve vlastnictví Města Olomouc , 
vše v k.ú. Radíkov bez cenového vyrovnání a schválit cenové vyrovnání ve výši 19 320,- Kč dle 
důvodové zprávy bod IV. 1   
 
2. část usnesení zastupitelstva města ze dne 1. 10. 1998 čís. spis. seznamu 4 bod 25  a 25. 2. 1999 
čís. spis. seznamu 6 bod 22 ve věci způsobu odprodeje a výše vyvolávací ceny při odprodeji 
rozestavěného objektu na Werichové ul. s pozemkem parc. č. 927 st.pl.o výměře 964, vše v k.ú. Nové 
Sady. - a schvaluje opětovné zveřejnění záměru města odprodat tyto nemovitosti za kupní cenu ve 
výši 1, 55 mil. Kč + úhrada daně z převodu nemovitostí dle důvodové zprávy bod IV. 2 
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
6 Prodej domů + dodatek 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje  
1) prodej bytu oprávněným nájemníkům dle důvodové zprávy bod  1str. 1  
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2) úhradu za pojištění  za neprodaný byt dle důvodové zprávy bod 10 str. 4  
3) proinvestování  z II. poloviny kupní ceny za přebudování ventilů dle důvodové zprávy bod 14  
    str. 6  
4) uznání faktur dle důvodové zprávy bod 17 str. 7  
5) odklad splátek dle důvodové zprávy bod 18 str. 7  
6) úhradu společných nákladů dle důvodové zprávy bod 19 str. 7  
7) prodej bytu oprávněným nájemníkům dle důvodové zprávy bod 8 str. 4    
 
2. vyhovuje  
1) žádosti paní Jarmily Čermákové dle důvodové zprávy bod 9 str. 4  
2) žádosti nájemníků dle důvodové zprávy bod 11 str. 4  
3) žádosti paní Pospíšilové dle důvodové zprávy bod 16 str. 6  
4) žádosti paní Dostálové dle dodatku důvodové zprávy bod 2 str. 1 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat  
1) část svých usnesení ze dne 30.9.1999 a 1.7.1999 a schvaluje prodej domů oprávněným 
nájemníkům dle důvodové zprávy bod 2 str. 1   
 
2) část svého usnesení ze dne 1.7.1999 a schvaluje prodej domu dle nových spoluvlastnických 
podílů dle důvodové zprávy bod 3 str.1, 2  
 
3) část svého usnesení ze dne 25.2.1997 a schvaluje novou kupní  cenu dle důvodové zprávy bod 4 
str. 2  
 
4) část svého usnesení ze dne 25.2.1999 a schvaluje novou kupní cenu dle důvodové zprávy bod     
5a) str. 3   
 
4. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit  
1) úhradu kupní ceny za pozemek ve splátkách na dobu 3 let dle důvodové zprávy bod 6 str. 3  
2) nové kupující bytů dle důvodové zprávy bod 7 str. 3,4  
3) prodej domů po jednotkách dle důvodové zprávy bod 12 str. 5  
4) prodej stavebních pozemků dle důvodové zprávy bod 13a-e) str. 5  
5) kupní cenu za byt paní Holíkové, Vančurova 7 dle důvodové zprávy bod 15 str. 6 
 
5. ukládá  
vrácení přeplatků vlastníkům nemovitosti Fügnerova 38 a předložit prominutí pohledávek škodní a 
likvidační komisi RMO dle dodatku důvodové zprávy bod 1 str. 1 
T: 14.12.1999 
O: řed. org. SDF MO  
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
7      a) Rozpočtové změny roku 1999  
        b) Způsob financování DPMO,a.s. v roce 1999  
 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou upravenou důvodovou zprávu, týkající se:  
a) rozpočtových změn roku 1999  
b) způsobu financování DPMO, a. s. v roce 1999 
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2. schvaluje  
rozpočtové změny roku 1999 dle předložené upravené důvodové zprávy a upravené přílohy č. 1 
 
3. ukládá  
a) seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku 1999  
b) předložit Zastupitelstvu města Olomouce ke schválení způsob financování DPMO, a. s. v roce 
1999 
O: Ing. Horák, nám. prim.  
 
4. doporu čuje zastupitelstvu  
schválit způsob financování DPMO, a. s. v roce 1999 
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
 
 
8 Změny Územního plánu sídelního útvaru (ÚPnSÚ) Olomouc - (Rozpracování 
 usnesení z 27. ZmO ze dne 29. 10. 1998 - Schválení ÚPnSÚ Olomouc -  
 informace ZmO o naplňování ÚPnSÚ Olomouc a potřebách jeho 
 aktualizace). 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou upravenou  důvodovou zprávu 
 
2. ukládá  
předložit návrh na pořízení dalších změn ÚPnSÚ Olomouc dle upravené důvodové zprávy  k 
projednání v ZMO konaném dne 16. 12. 1999 
O: Ing. Czmero, nám. prim.  
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit  
návrh na pořízení změn ÚPnSÚ dle upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
9 Vyhláška - Závazná část regulačního plánu městské památkové rezervace  
 (RPn MPR) č. 9/1999 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. vydává  
v souladu s ustanovením § 24, odst. 1) a § 45, písm. 1) zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích 
(obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů a  v souladu s ustanovením § 29, odst. 3, zákona č. 
50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů 
obecně závaznou vyhlášku Města Olomouce č. 9/1999 o závazné části regulačního plánu městské 
památkové rezervace Olomouc v rozsahu přílohy č. 1 
. 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
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10 Návrh Zadání návrhu  regulačního plánu sídliště Povel - Čtvrtky 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu včetně příloh 
 
2. ukládá  
předložit návrh Zadání návrhu  regulačního plánu sídliště Povel - Čtvrtky dle důvodové zprávy k 
projednání v ZMO konaném 16. 12. 1999 
O: Ing. Czmero, nám. prim.  
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit  
návrh Zadání návrhu regulačního plánu sídliště Povel - Čtvrtky dle důvodové zprávy  
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
11 Registr cyklistických potřeb 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: MUDr. Raclavský, člen rady města 
 
 
12 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. souhlasí  
s upraveným návrhem rozpočtu na rok 2000 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu  
a) schválit  upravený  návrh rozpočtu města Olomouce na rok 2000  
b) schválit přenesení pravomoci Zastupitelstva města Olomouce na Radu města Olomouce 
schvalovat rozpočtové změny roku 2000  
c) uložit Radě města Olomouce informovat ZMO o provedených rozpočtových změnách 
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
 
13 Fond rozvoje bydlení města Olomouce 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. vyhovuje  
žádosti paní L. Tomáškové o udělení výjimky z vyhlášky 6/99 dle čl. 4, bod 3), odst. l) 
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Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
 
 
14 Bytové záležitosti 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje  
uzavření nájemní smlouvy na služební byt  1+1  dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Bc. Večeř, tajemník 
 
 
15 Doplnění Směrnice pro zadávání veřejných zakázek za Město Olomouc 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
upravené znění Směrnice pro zadávání veřejných zakázek města Olomouce dle přílohy č.2  
důvodové zprávy 
 
3. ukládá  
vydat Směrnici dle bodu 2 usnesení 
T: 14.12.1999 
O: Bc. Ve čeř, tajemník  
 
Předložil: Ing. Látal, nám. prim. 
 
 
16 Směrnice o používání služebních motorových vozidel Úřadu města 
 Olomouce 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje  
upravenou "Směrnici o používání služebních motorových vozidel Úřadu města Olomouce"  s 
účinností  od 1. 12. 1999 
 
Předložil: Bc. Večeř, tajemník 
 
 
 
17 Dodatek "Pracovního řádu pro zaměstnance Úřadu města Olomouce" 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje  
dodatek "Pracovního řádu pro zaměstnance Úřadu města Olomouce" od 1. 12. 1999. 
 
Předložil: Bc. Večeř, tajemník 
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18 Pravidla pro odvolávací proces - prodej domů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí  
s doplněním oznámení o rozhodnutích RMO a ZMO o text uvedený v důvodové zprávě 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit  
shora uvedené usnesení 
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
19 Informace - zákon č. 106/1999 Sb. 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu včetně příloh 
 
2. doporu čuje zastupitelstvu  
stanovit kontrolní komisi odvolacím orgánem proti rozhodnutí povinného subjektu ve věcech 
samostatné působnosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 
 
3. ukládá  
předložit návrh dle bodu 2 usnesení na jednání ZMO 16.12.1999 
O: Bc. Ve čeř, tajemník  
 
Předložil: Bc. Večeř, tajemník 
 
 
20 Areál kasáren 9. května 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí  
s demolicí objektů v areálu kasáren 9. května 
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
21 Požární ochrana - cisterna 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Ing. Látal, nám. prim. 
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22 Příspěvky do 5 000,-Kč. 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
a) příspěvky dle důvodové zprávy  
b) finanční krytí příspěvků zařazených do seznamu nekrytých požadavků  
c) změnu využití příspěvku Akademickému sboru Žerotín 
 
3. ukládá  
a) realizovat přijaté usnesení   
b) informovat Akademický sbor Źerotín o přijatém usnesení 
T: 14.12.1999 
O: ved. odb. školství  
 
4. ukládá  
doplnit do smlouvy obecnou  podmínku - propagace města Olomouce 
T: 14.12.1999 
O: PaedDr. Pilát, nám. prim.  
 
5. ukládá  
zajistit výrobu 2 ks tabulí na propagaci města (v souvislosti s poskytnutím příspěvku) 
T: 14.12.1999 
O: ved. odb. vn ějších vztah ů a informací  
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
 
 
23 Zřízení Klubu pro důchodce Slavonín 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí  
se zřízením nového Klubu pro důchodce ve smyslu důvodové zprávy 
 
3. ukládá  
realizovat přijaté usnesení 
T: 25.1.2000 
O: ved. odb. sociáln ě zdravotní 
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
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24 Žádost paní J.Jurečkové o finanční příspěvek na zakoupení staršího 
 osobního automobilu 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
návrh dle varianty 1 doplněné důvodové zprávy 
 
3. ukládá  
realizovat přijaté usnesení dle varianty   1  
T: 11.1.2000 
O: Bc. Ve čeř, tajemník  
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
 
 
25 Naplnění nařízení vlády 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. ukládá  
realizovat navržené řešení dle důvodové zprávy 
T: 14.12.1999 
O: Bc. Ve čeř, tajemník  
 
Předložil: Ing. Tesařík, primátor 
 
 
26 Zrušení příspěvkové organizace Výstaviště FLORA Olomouc 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. doporu čuje  
Zastupitelstvu města Olomouce zrušit příspěvkovou organizaci Výstaviště FLORA Olomouc s 
účinností k 31.12.1999 
 
3. odvolává  
k 31.12.1999 z funkce ředitele příspěvkové organizace Výstaviště FLORA Olomouc pana ing. 
Vladimíra Pokorného 
 
4. ukládá  
ing. Pokornému, zabezpečit  veškeré úkony spojené s ukončením činnosti příspěvkové organizace 
dle platných právních předpisů  do 31.12.1999 
T: 11.1.2000 
O: řed. org. Výstavišt ě FLORA Ol.  
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5. ukládá  
předložit návrh na  zrušení příspěvkové organizace Výstaviště FLORA Olomouc na jednání 
Zastupitelstva města Olomouce dne 16.12.1999 
O: Ing. Horák, nám. prim.  
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
 
 
27 Plavecký stadion 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. ukládá  
připravit komplexní znění Smlouvy o správě majetku (na provozování plaveckého stadionu) 
T: 11.1.2000 
O: ved. odb. majetkoprávní  
 
3. schvaluje  
záměr rekonstrukce plaveckého stadionu a vybudování atrakcí dle důvodové zprávy 
 
4. zařazuje  
částku dle důvodové zprávy do návrhu rozpočtu Města Olomouce na rok 2000 
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
 
 
28 Návrh programu 9. zasedání ZMO 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit  
upravený návrh programu 9. zasedání ZMO, konaného dne 16.12.1999 
 
2. ukládá  
předložit nejpozději dne 2.12.1999 do 10.00 hodin na organizační odd. 75 ks podkladových 
materiálů na 9. zasedání ZMO 
O: uvoln ění členové rady m ěsta  
 
Předložil: Ing. Tesařík, primátor 
 
 
29 Změny v komisích RMO 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
odstoupení na vlastní žádost z funkce předsedy KMČ č. 8 Lošov - Ing. Stanislav Mader, 
Svolinského 77 /KMČ/ 
 
2. odvolává  
z komisí RMO, dle důvodové zprávy 
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3. jmenuje  
do komisí RMO, dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Ing. Tesařík, primátor 
 
 
30 Radniční listy 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí  
se změnou v redakční radě Radničních listů dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá  
vedoucím odborů poskytovat pravidelně důležité informace z činnosti řízeného odboru ve vztahu k 
občanům ke zveřejnění v Radničních listech 
T: 14.12.1999 
O: členové RMO, tajemník a vedoucí odbor ů 
 
4. ukládá  
ředitelům příspěvkových organizací města poskytovat pravidelně důležité informace z činnosti 
řízení organizace ve vztahu k občanům města ke zveřejnění v Radničních listech 
T: 14.12.1999 
O: ved. odb. kancelá ř primátora  
 
Předložil: p. Petřík, člen rady města 
 
 
31 Zimní stadion 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
a) pana Josefa Sršně za člena pracovní skupiny  
b) zařazení žádosti o finanční příspěvek do seznamu nekrytých požadavků 
 
3. ukládá  
informovat pana Josefa Sršně o přijatém usnesení 
T: 14.12.1999 
O: ved. odb. školství  
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
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32 Problematika firmy TENNE 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
postup řešení a zásady smlouvy dle upravené  důvodové zprávy  
 
3. ukládá  
projednat postup řešení a návrh smlouvy s majitelem firmy TENNE 
T: 14.12.1999 
O: Ing. Czmero, nám. prim.  
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
33 Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového 
 vozidla 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí  
s tím, aby pojistitelem Města Olomouce na pojištění odpovědnosti byla ČS - Živnostenská a.s. 
 
3. pověřuje  
nám. primátora Ing. J. Czmera podepsat smlouvu na pojištění odpovědnosti s ČS - Živnostenskou 
a.s. 
T: 14.12.1999 
O: Ing. Czmero, nám. prim.  
 
4. doporu čuje  
příspěvkovým organizacím a akciovým společnostem se 100 % nebo s minoritním podílem ve 
vlastnictví Města Olomouce uzavřít smlouvu na pojištění odpovědnosti s ČS - Živnostenskou a.s. 
T: 14.12.1999 
O: ředitelé p říspěvkových organizací a zástupci RMO v p ředstavenstvech a.s.  
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
34 Zpráva z jednání pracovní skupiny MIS 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
postup navržený v důvodové zprávě 
 
Předložil: Bc. Večeř, tajemník 



 

  19 

35 Smlouva s I. Theimerem - sedmá olomoucká kašna 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
upravený  návrh smlouvy o dílo  
 
3. ukládá  
podepsat  upravenou smlouvu o dílo dle bodu 2 usnesení 
T: 14.12.1999 
O: Ing. Tesa řík, primátor  
 
Předložil: Ing.Bc. Procházka, člen rady města 
 
 
36 Různé - umístění krajského úřadu 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
ústní důvodovou zprávu 
 
2. ukládá  
ihned jednat s přednostou Okresního úřadu v Olomouci o variantách umístění krajského úřadu 
T: 14.12.1999 
O: Ing. Tesa řík, primátor, Ing. Czmero, nám. prim. a Ing. Prochá zka, člen RMO  
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
37 Různé - mimořádná tramvajová linka 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. souhlasí  
s provozem mimořádné tramvajové linky dne 5.12.1999 a dne 31.12.1999 dle ústní důvodové 
zprávy 
 
Předložil: p. Petřík, člen rady města 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Martin Tesa řík    Ing. Pavel Horák 
primátor m ěsta Olomouce    nám ěstek primátora  


