
 USNESENÍ 
 
 z 27. schůze Rady města Olomouce, konané dne 14.12.1999 
 
1 Změna organizační struktury ÚMO 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
termín projednání změny organizační struktury do 31.1.2000 
 
Předložil: p. Petřík, člen rady města 
 
 
2 Změna organizační struktury a stanovení nových kompetencí odborů ÚMO ve 
 vztahu k TSMO, a.s. 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. deleguje  
v souladu s ustanovením § 45 odst. o) zákona č. 367/1990 Sb. o obcích v platném znění   
- kompetence zastupování Města Olomouce na jednotlivé odbory ÚMO dle bodu a) důvodové zprávy 
s platností od 1. 1. 2000 
 
2. schvaluje  
organizační změnu dle bodu b) důvodové zprávy s platností od  1. 1. 2000 
 
Předložil: Bc. Večeř, tajemník 
 
 
3 Rozpočtové změny - TSMO, a.s. 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
přeloženou důvodovou zprávu a související rozpočtové změny na rok 1999 
 
2. schvaluje  
rozpočtové změny na rok 1999 dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá  
seznámit ZMO se schválenými rozpočtovými změnami roku 1999  
T: na nejbližším zasedání ZMO 
O: Ing. Horák, nám. prim.  
 
Předložil: Ing. Horák a Ing. Czmero, nám. prim. 
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4 TSMO, a.s. - reklamní plochy 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu s návrhem mandátní smlouvy 
 
2. schvaluje  
upravenou a doplněnou mandátní smlouvu s Technickými službami města Olomouce, a.s. ve věci 
výběru nájemného z vybraných reklamních ploch 
 
3. ukládá  
projednat upravenou a doplněnou mandátní smlouvu v představenstvu TSMO, a.s.  
T:  8.2.2000 
O: p. Pet řík, p ředseda p ředstavenstva TSMO a.s.  
 
4. ukládá  
po projednání v představenstvu TSMO, a.s.   podepsat  mandátní smlouvu  
T:  8.2.2000 
O: Ing. Czmero, nám. prim.  
 
5. ukládá  
uzavřít nájemní smlouvy s nájemci reklamních ploch dle důvodové zprávy 
T:  8.2.2000 
O: Ing. Czmero, nám. prim.  
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
5 Smlouva k zabezpečení služeb v Olomouci - TSMO, a.s. 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
způsob překlenutí doby od 1. 1. 2000 do podpisu "Smlouvy k zabezpečení veřejně prospěšných 
služeb ve městě Olomouci na rok 2000"  dle upravené  důvodové zprávy 
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
6 Transformace Výstaviště Flora Olomouc 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
 



  3 

7 Kontrola usnesení 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
informace o plnění usnesení k termínu 14.12.1999 
 
2. prodlužuje  
termíny plnění usnesení dle upravené důvodové zprávy 
 
3. vypouští ze sledování  
tato svá usnesení:  
-  bod 9,  ze dne 17.11.1998, týkající s poskytnutí nájmu  bytu - p. J. Minarčík  
-  bod  5, část  6  ze dne 23.2.1999, týkající se  řešení přednádražního prostoru  
-  bod 37, část 4 ze dne 2.11.1999, týkající se programu regenerace MPR (kostel sv. Michala)  
-  bod 1, část 3 ze dne 30.11.1999, týkající se VHS, a.s. 
 
4. revokuje  
své usnesení ze dne 18.5.1999, bod 8, část 3 - Vymáhání pohledávek na pokutách - var. 5, 
týkající se činnosti exekučního oddělení 
 
Předložil: Ing. Tesařík, primátor 
 
 
8 Majetkoprávní záležitosti 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje zve řejnění záměru  
1. úplatně pronajmout část pozemku parc. č. 559/3 ost. pl. o výměře 15 m2 v k.ú. Nová Ulice předem 
určenému zájemci paní Miladě Kostivové dle důvodové zprávy bod I. 1  
 
2. úplatně pronajmout štítovou  zeď Divadla v Hodolanech o výměře 168 m2  předem určenému 
zájemci společnosti A. R. T. 247 s.r.o. dle důvodové zprávy bod I. 2  
 
3. úplatně pronajmout NP Opletalova č. 1 - 241, 10 m2 dle důvodové zprávy bod I. 3  
 
4. odprodat část objektu Barvířská č . 1 dle důvodové zprávy bod I. 4 
 
2. schvaluje  
1. uzavření smlouvy o budoucí nájemní smlouvě na část pozemku parc. č. 75/6 zahrada o 
výměře 4 m2 v k.ú. Nová Ulice společnosti Helia Trade, s.r. o. s tím, že řádná nájemní smlouva 
bude uzavřena po schválení pravidel pro výši nájemného za pronájem reklamních zařízení dle 
důvodové zprávy bod II. A) 1  
 
2. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 257 ost. pl. o výměře 430 m2 v k.ú. Svatý Kopeček 
panu Františku Mackovi dle důvodové zprávy bod II. A) 5  
 
3. bezúplatné zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 436/4, 433/1,  416/28, 416/29, 416/26, 
416/25, 416/8, 416/1, 416/19, 416/21, 416/22, 416/9 obsahujícího právo užívání a údržby kanalizační 
stoky s ČR - Pozemkovým fondem, panem Zdeňkem Snášelem a panem Gustavem Snášelem, 
paní Theimerovou, panem Nesvadbou, paní Dostálovou, s paní Novotnou, s paní Skopalovou, paní 
Borskou, paní Hrdličkovou, paní Hrubou, paní Vysloužilovu, paní Usnulovou, panem Čečatkou,  
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L., J. , M. Gofrovými a paní Halozkovu ve  prospěch Města Olomouce dle důvod. zprávy bod II. A)6  
 
4. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 875/1 ost. pl.  o výměře 20 m2 v k.ú. Nová Ulice  panu  
 Lubomíru Petrželovi dle důvodové zprávy bod II. A) 7  
 
5. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 556/3 ost. pl. o výměře 3 m2 v k.ú. Neředín paní  Evě  
Studené dle důvodové zprávy bod II. A) 8  
 
6. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 5/18 ost.pl. o  výměře 11 m2 v k.ú. Nové  Sady  paní 
Haně Matouškové dle důvodové zprávy bod II. A) 9  
 
7. úplatný pronájem části pozemku parc.č. 350/9 ost.pl. o  výměře 11 m2 v k.ú. Povel  paní 
Terezii Schneiderové dle důvodové zprávy bod II. A) 10  
 
8. uzavření smlouvy o výpůjčce na část pozemku parc. č. 858/1 ost. pl. o výměře 34 m2, části parc. 
č. 440/2 ost. pl. o  výměře 13 m2, části parc. č. 938/2 ost. pl. o výměře 224 m2, vše v k.ú. 
Hodolany  Dopravnímu podniku  města Olomouce, a. s. dle důvodové zprávy bod II. A) 13   
 
9. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 451/34 ost. pl.  o výměře 80 m2 v k.ú. Povel panu  
Jindřichu Kolovratníkovi dle důvodové zprávy bod II. A) 14  
 
10. úplatný pronájem nemovitostí v k.ú. Holice, Nemilany, Slavonín a  Nová Ulice Ředitelství silnic 
a dálnic ČR dle důvodové zprávy bod II. A) 15  
 
11. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 371 zast. pl.  o výměře 14 m2 v k.ú. Olomouc - město 
paní Ing. Sylvii Tomandlové dle důvodové zprávy II. A) 16  
 
12. smlouvu o výpůjčce na  část pozemku parc. č. 849/5 orná půda o výměře 2   m2 v k.ú. 
Řepčín mezi společnosti GLOBUS ČR, a.s. a Městem Olomouc dle důvodové zprávy bod II. A) 17  
 
13. uzavření nájemní smlouvy na část pozemku parc. č. 202/1 a část pozemku parc. č. 103/6 o 
celkové výměře 513 m2, vše v k.ú. Bělidla s panem Kyjevským za podmínky realizace sadových 
úprav do 30. 6. 2000 dle důvodové zprávy bod II. A) 18. 1.  
 
14. uzavření nájemní smlouvy na část pozemku parc. č. 200/1 o výměře 45 m2 v k.ú. Bělidla s 
panem Pokorným dle důvodové zprávy bod II. A) 18. 2  
 
15. uzavření nájemní smlouvy na část pozemku parc. č. 1059/1 o výměře  42 m2 v k.ú. Černovír se 
společností Obchod - efekt s. r. o. dle důvodové zprávy bod II. A) 18. 4  
 
16. uzavření nájemní smlouvy na  pozemek parc. č. 19/2 o výměře 3 m2 v k.ú. Droždín s manžely 
Šiškovými dle důvodové zprávy bod II. A) 18. 5  
 
17.  uzavření nájemní smlouvy na část pozemku parc. č. 392 o výměře 83 m2 v k.ú. Droždín s paní 
Vingrálkovou dle důvodové zprávy bod II. A) 18. 6  
 
18. uzavření nájemní smlouvy na část pozemku parc. č. 790 o výměře 70 m2 v k.ú. Droždín s paní 
Machalovou dle důvodové zprávy bod II. A) 18. 7  
 
19. uzavření nájemní smlouvy na část pozemku parc. č. 440/1 o výměře 2 000 m2 v k.ú. Droždín s 
panem Pražákem dle důvodové zprávy bod II. A) 18. 8  
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20. uzavření nájemní smlouvy na část pozemku parc. č. 790 o výměře 6 m2 v k.ú. Droždín s 
manžely Zatloukalovými dle důvodové zprávy bod II. A) 18. 9  
 
21.  uzavření nájemní smlouvy na část pozemku parc. č. 131 o výměře 3 m2 v k.ú. Droždín s panem 
Ostrčilem dle důvodové zprávy bod II. A) 18. 10  
 
22. uzavření nájemní smlouvy na část pozemku parc. č. 453/8 o výměře 5 m2 v k.ú. Hejčín s 
panem Rotterem dle důvodové zprávy bod II. A) 18. 11  
 
23. uzavření nájemní smlouvy na část pozemku 419/3 o výměře 4,5 m2 v k.ú. Hejčín s panem 
Lasovským dle důvodové zprávy bod II. A) 18. 12  
 
24.  uzavření nájemní smlouvy na část pozemku parc. č. 938/1 o výměře 6 m2 v k.ú. Hodolany s 
panem Kalabisem dle důvodové zprávy bod II. A) 18. 13  
 
25.  uzavření nájemní smlouvy na část pozemku parc. č. 938/1 o výměře 12 m2 v k.ú. Hodolany s 
panem Smutným při nájemném 500,- Kč/m2/rok dle důvodové zprávy bod II. A) 18. 14  
 
26.  uzavření nájemní smlouvy na část pozemku parc.č . 939 o výměře 140 m2 v k.ú. Hodolany s 
Moravskoslezskými teplárnami, a. s. při nájemném 80,- Kč/m2/rok dle důvodové zprávy bod II. A) 
18. 15  
 
27. uzavření nájemní smlouvy na část pozemku parc. č. 1929/1 o výměře 4, 2 m2 v k.ú. Holice s 
panem Bláhou dle důvodové zprávy bod II. A) 18. 18  
 
28. uzavření nájemní smlouvy na část pozemku parc. č. 1929/1 o výměře 340 m2 v k.ú. Holice s 
Ing. Rostislavem Veličkou - HENRI dle důvodové zprávy bod II. A) 18. 19  
 
29. uzavření nájemní smlouvy na část pozemku parc. č. 778 o výměře 97 m2 v k.ú. Chomoutov s 
manžely Rečkovými dle důvodové zprávy bod II. A) 18. 20  
 
30. uzavření nájemní smlouvy na část pozemku parc. č. 778 o výměře 23 m2 v k.ú. Chomoutov s 
panem Buchtou dle důvodové zprávy bod II. A) 18. 21  
 
31. uzavření nájemní smlouvy na část pozemku parc. č. 22/1 o výměře 7 m2 v k.ú. Lazce s panem 
Schüllerem dle důvodové zprávy bod II. A) 18. 22  
 
32. uzavření nájemní smlouvy na část pozemku parc. č. 602 o výměře 35 m2 v k.ú. Neředín s 
panem Dusíkem dle důvodové zprávy bod II. A) 18. 24  
 
33. uzavření nájemní smlouvy na část pozemku parc. č. 800/4 o výměře 10 m2 v k.ú. Nová Ulice s 
panem Srubkem dle důvodové zprávy bod II. A) 18. 25  
 
34. uzavření nájemní smlouvy na část pozemku parc. č. 600/3 o výměře 6 m2 v k.ú. Nové Sady s 
panem Schaferem při nájemném 500,- Kč/m2/rok dle důvodové zprávy bod II. A) 18. 26  
 
35. uzavření nájemní smlouvy na část pozemku parc. č. 134/3 o výměře 7 m2 v k.ú. Olomouc - 
město se společností Ravela, a.s. dle důvodové zprávy bod II. A) 18. 27  
 
36.  uzavření nájemní smlouvy na část pozemku parc. č. 75/135 o výměře 12 m2 v k.ú. Olomouc - 
město s paní Matuškovou dle důvodové zprávy bod II. A) 18. 28  
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37. uzavření nájemní smlouvy na část pozemku parc. č. 121 o výměře 625 m2 v k.ú. Pavlovičky se 
společností Shell Czech Republic, a.s. dle důvodové zprávy bod II. A) 18. 30  
 
38. uzavření nájemní smlouvy na část pozemku parc. č. 1119 o výměře 97, 5 m2 v k.ú. Slavonín s 
manžely  Humplíkovými dle důvodové zprávy bod II. A) 18. 31  
 
39.  uzavření nájemní smlouvy na část pozemku parc. č. 1119 o výměře 4 m2 v k.ú. Slavonín s 
panem Prokschem - Pneu servis dle důvodové zprávy bod II. A) 18. 32   
 
40. uzavření nájemní smlouvy na část pozemku parc. č. 607 o výměře 60 m2 v  k.ú. Svatý 
Kopeček s panem Jaškem dle důvodové zprávy bod II. A) 18. 34  
 
41. úplatný pronájem NP MŠ Dělnická paní Haně Kloboučníkové dle důvodové zprávy bod II. B) 1  
 
42. úplatný pronájem NP - MŠ  Dělnická - přízemí - 125, 39 m2  paní Haně Valové dle důvodové 
zprávy bod II. B) 2  
 
43. úplatný pronájem NP Horní nám. č. 12 - 55 m2  Galerii Caesar při nájemném 650,- Kč/m2/rok  
dle důvodové zprávy bod II. B) 3  
 
44. úplatný pronájmu části střechy a NP Foerstrova č. 15 společnosti CZCOM, s. r. o. dle důvodové 
zprávy bod II. B) 4  
 
45. provizorní nájemné v NP Opletalova č. 1 do 31. 3. 2 000 pro Pavlu Dostálovou dle důvodové 
zprávy bod II. B) 5  
 
46. rozšíření předmětu nájmu v NP Svatoplukova č. 11 pro   SPT Telecom, a.s. dle důvodové zprávy 
bod II. B) 6  
 
47. úplatný pronájem NP nám. Terera č. 3 panu Pavlu Benýškovi dle důvodové zprávy bod II. B) 8  
 
48. dočasné užívání NP Rožňavská č. 8  společností HORTENZIE EXHIBITIN v.o. s., a to  do doby 
schválení pronájmu novému nájemci dle ůdvodové zprávy bod II. B) 9  
 
49. prodloužení stávajících nájemních smluv na NP Sušilovo nám. č. 1 do 30. 4. 2 000 dle 
důvodové zprávy bod II. B) 12  
 
50. úplatný pronájem pozemku části pozemku  parc.č. 1296/1 ost.pl. o  výměře 103 m2 v k.ú. Slavonín 
manželům Ing. Alešovi a Ing. Heleně Kilianovým s tím, že záležitost případného odprodeje pozemku 
parc.č. 1296/2 st.pl. o výměře 20 m2 a části parc.č. 1296/1 ost.pl. o  výměře 103 m2, vše v k.ú. 
Slavonín, bude řešena až po odstranění černé stavby dle důvodové zprávy bod III. 3  
 
51. "Smlouvu o vlastnictví přeložka vodovodu DN 300 Olomouc - Grygov" mezi Městem Olomouc a 
Ředitelstvím silnic a dálnic ČR - závod Brno dle důvodové zprávy bod III. 9  
 
52. odklad části kupní ceny za  odprodej pozemku parc. č. 52  zahrada o   výměře 162 m2 v k.ú. 
Olomouc - město manželům Šmoldasovým do 31. 12. 1999 dle důvodové zprávy bod IV. 3     
 
53. úplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo uložení plynovodní přípojky na pozemcích 
parc. č. 87/23 a 87/26, vše ost. pl., vše v k.ú. Olomouc - město ve prospěch Muzea umění Olomouc 
dle důvodové zprávy bod II. A) 19 
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3. nevyhovuje žádosti  
1. Římskokatolické farnosti o úplatný pronájem   části pozemku parc. č. 249/8 louka o výměře 1153 
m2 v k.ú. Nové Sady dle důvodové zprávy bod II. A) 2  
 
2. pana Valeri Nikolova o úplatný pronájem  části pozemku parc. č. 116/36 ost. pl. o výměře 1,44 
m2 v k.ú. Olomouc -   město dle důvodové zprávy bod II. A) 3  
 
3. pana Valeri Nikolova o úplatný pronájem části  pozemku parc. č. 116/14 ost. pl. o výměře 1,5 
m2 v k.ú. Olomouc - město dle důvodové zprávy bod II. A) 11  
 
4. pana Gustava Berouska o úplatný pronájem   části pozemku parc. č. 610 ost. pl. o výměře 2 m2 
v k.ú. Svatý Kopeček dle důvodové zprávy bod II. A) 12  
 
5. paní Marcely Rampouchové o souhlas s podnájmem v NP Wolkerova č. 44 pro pana Karla  
Staroštíka dle důvodové zprávy bod II. B) 13  
 
6. pana Šafáře o pronájem části pozemku parc. č. 207/14 orná půda o výměře 160 m2 v k.ú. 
Hodolany dle důvodové zprávy bod III. 2  
 
7.  firmy Tabák - Běhal o revokaci usnesení rady města ze dne 20. 9. 1999 čís. spis. seznamu 4, 
bod III. 1) ve věci nevyhovění žádosti o pronájem , příp. odprodej části pozemku parc. č. 93/130 
ost. pl. o výměře 8, 4 m2 v k.ú. Olomouc - město dle důvodové zprávy bod IV. 7 
 
4. pověřuje  
TSMO, a.s. údržbou části pozemku parc. č. 249/8 louka o výměře 1153 m2 v k.ú. Nové Sady dle 
důvodové zprávy bod II. A) 2  
 
5. souhlasí  
1. s podnájmem na pozemky v k.ú. Holice,  Nemilany a Slavonín pro Ředitelství silnic a dálnic ČR dle 
důvodové zprávy bod II. A) 15  
 
2. s realizací stavebních úprav v NP Opletalova č. 1 v maximální výši 1 896 000,- Kč s tím, že 
tyto úpravy budou provedeny vlastním nákladem a záležitost případného zohlednění v délce nájmu 
bude řešena až po předložení příslušných dokladů za provedené práce a další investice dle 
důvodové zprávy bod II. B)5  
 
3.  s odpočtem vložených investic v celkové výši  1 404 680, 50 Kč z nájemného pro Polikliniku 
Olomouc, s.r.o. dle důvodové zprávy bod II. B) 7a)  
 
4. s podnájmem na NP tř. Svobody č. 32 - 3, 28 m2 pro firmu Czech On Line, a. s. Praha dle 
důvodové zprávy bod II. B) 7b)  
 
5. s odkladem platby nájemního za I. čtvrtletí roku 2 000 pro Polikliniku Olomouc, s.r.o. do 30. 6. 
2000 dle důvodové zprávy bod II. B) 7c)  
 
6. s prodloužením provizória v NP Horní nám. č. 20 do 31. 1. 2 000 dle důvodové zprávy bod II. 
B)10  
 
7. se snížením nájemného v NP Javořičská č. 2 pro pana Jaroslava Rauba dle nájemného pro zónu 
C, a to po dobu rekonstrukce objektu SDF MO dle důvodové zprávy bod II. B) 11  
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8. s podnájmem pro pana Richarda Štěpánka - NP Jilemnického č. 29 dle důvodové zprávy bod II. 
B) 14  
 
6. ukládá  
ukončit nájemní smlouvu na část pozemku  parc. č. 34/8 o výměře 100 m2 v k.ú. Bělidla s panem 
Večeřou dle důvodové zprávy bod II. A) 18. 3   
T: 25.1.2000 
O: ved. odb. majetkoprávní  
 
7. ukládá  
ukončit nájemní smlouvu na část pozemku parc. č. 938/1 o výměře 2 100 m2 v k.ú. Hodolany 
s panem Růžičkou dle důvodové zprávy bod II. A) 18. 16  
T: 25.1.2000 
O: ved. odb. majetkoprávní  
 
8. ukládá  
ukončit nájemní smlouvu na  pozemek parc. č. 115 o výměře 496 m2 v k.ú. Hodolany s panem 
Jiřím Kynčlem - A.D.E. dle důvodové zprávy bod II. A) 18. 17  
T: 25.1.2000 
O: ved. odb. majetkoprávní  
 
9. ukládá  
ukončit nájemní smlouvu na část   pozemku parc. č. 12/26 o výměře 40 m2 v k.ú. Lazce s panem 
Pfaffem dle důvodové zprávy bod II. A) 18. 23  
T: 25.1.2000 
O: ved. odb. majetkoprávní  
 
10. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
1. žádosti o odprodej  části pozemku parc. č. 599/1 ost. pl. o výměře 40 m 2 v k.ú. Neředín manželům 
Matějovým dle důvodové zprávy bod III. 1  
   
2. žádosti  společnosti Obchodní centrum, a.s. o odprodej části pozemku parc. č. 116/5 ost. pl. o 
výměře 450 m2 v k.ú. Olomouc - město dle důvodové zprávy bod III. 5  
 
3. žádosti Mgr. Marka Rýznara o odprodej části pozemku parc. č. 62/1 ost. pl. o výměře 60 m2 a 
části pozemku parc. č. 481/1  ost. pl. o výměře 48 m2, vše v k.ú. Povel dle důvodové zprávy bod 
III. 6   
 
4.  žádosti pana Miroslava Bači o uzavření nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí kupní smlouvě na 
část pozemku parc.č. 1108 m2 v k.ú. Slavonín dle důvodové zprávy bod III. 13   
 
11. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit  
1. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě a nájemní smlouvy na část pozemku parc. č.   207/14 
orná půda o výměře 160 m2 v k.ú. Hodolany s manžely Pláničkovými, manžely  Navrátilovými,  
manžely Továrkovými, manžely Mendrokovými , paní Marcelou Vybíralovou a Dr. Bazgerovou za 
podmínky zbudování zpevněné obslužné komunikace dle důvodové zprávy bod III. 2  
 
2. uzavření smlouvy o  budoucí kupní smlouvě a nájemní smlouvy na část pozemku parc.č. 536/2 
ost.pl. o výměře  700m2  v k.ú. Povel s tím, že výběr budoucího kupujícího bude proveden formou 
neveřejné  dražby mezi Ing. arch. Petrem a Zdeňkou Leinertovými a Mgr. Halkou Kroupovou při  
vyvolávací ceně 440,- Kč/m2/rok dle důvodové zprávy bod III. 4  
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3. bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 755/1 orná půda o výměře 3 497 m2 a parc. č. 755/134 orná 
půda o výměře 718 m2, vše v k.ú. Chomoutov včetně inženýrských sítí z vlastnictví ŽS Brno, a.s. 
do majetku Města Olomouce dle důvodové zprávy bod III. 7  
 
4. odprodej pozemků parc. č.  1227/8 ost. pl. o výměře 30 m2 a pozemku parc. č. 1227/9 ost. pl. o   
výměře   1 223 m2, vše v k.ú.  Slavonín Ředitelství silnic a dálnic ČR dle důvodové zprávy bod III. 
8  
 
5. odprodej pozemku parc. č. 1974 zast.  pl. o  výměře 17 m2 v k.ú. Hodolany manželům Karlovi a 
Dagmar Houfkovým za kupní cenu  ve výši   9. 515,- Kč dle důvodové zprávy bod III. 10  
 
6. odprodej pozemku parc. č. 206/2 orná  půda o výměře 241 m2 v k.ú. Týneček manželům  
Jaroslavu a Mgr. Jitce Gregorovým za  kupní cenu ve výši 84. 855,- Kč dle důvodové zprávy bod 
III. 11  
 
7. odprodej objektu s pozemkem parc. č. 557/3   zast. pl.  o   výměře 74 m2 (Za Zlatou koulí č. 1) 
v k.ú. Nová  Ulice formou neveřejné dražby  při  vyvolávací ceně ve výši 789. 067,- Kč dle důvodové 
zprávy bod III. 12  
 
8. uzavření nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc.č. 1108 m2 
v k.ú. Slavonín s panem  Michalem Holubíkem dle důvodové zprávy bod III. 13  
 
9. výkup pozemku p. č. 247/4 ost. pl. o výměře 236 m2 v k. ú. Nová Ulice od vlastníků Marka 
Vysloužila a Ivony Vysloužilové za kupní cenu ve výši 113. 280,- Kč dle důvodové zprávy bod III. 14 
   
10. odprodej pozemku parc.č. 19/2 zast.pl. o výměře 3 m2 v k.ú. Droždín manželům Šiškovým za 
kupní cenu 1.200,- Kč dle důvodové zprávy bod III. 15  
 
 
11. úplatné nabytí pozemků parc. č. 909/24 o výměře 35 m2 od pana Vítězslava Procházky, parc.č. 
909/26 o výměře 573 m2 od pana Františka Navrátila,  parc. č. 909/27 o výměře 651 m2 od paní 
Zdeňky Menšíkové, pozemek parc. č.909/29 o výměře 939 m2 od pana Břetislava Bundila, parc. č. 
909/37 o výměře 26 m2, parc. č. 909/38 o výměře 402 m2 od manželů Urbánkových, parc. č. 909/39 o 
výměře 559 m2 od pana Josefa Pospíšila, parc. č. 909/40 o výměře 335 m2 od paní Heleny 
Polívkové, parc. č.909/41 o výměře 462 m2 od paní Zemánkové, parc. č. 909/31 o výměře 1 353 m2 
od Cementu a.s.Hranice, parc. č. 908/9, 909/21, 909/22, 909/34, 906/75 o celkové výměře 4 358 m2 
od Obce Grygov, vše v k.ú. Grygov za kupní cenu ve výši 623 608 Kč dle důvodové zprávy bod III. 16   
 
12. bezúplatný převod pozemku parc. č. 232/15 ost. pl. o výměře 1082 m2 v k. ú. Nové Sady u 
Olomouce z majetku ČR - Okresní úřad Olomouc do vlastnictví Města Olomouce dle důvodové 
zprávy od IV. 6  
 
12. revokuje  
1. usnesení rady města ze dne 19. 10. 1999 čís. spis.  seznamu 4 bod II. A) 7 ve věci výše 
nájemného za  pronájem pozemku parc.č. 1111 st.pl. o  výměře 96 m2 v k.ú.  Holice manželům 
Alexandru a Drahomíře Hankovým a paní Sylvě Snášelové a schvaluje symbolické nájemné ve výši 
10,- Kč/rok dle důvodové zprávy bod IV. 1  
 
2. usnesení rady města ze dne 7. 9. 1999, čís. spis. seznamu 4, bod II. A) 13 ve věci   nevyhovění 
žádosti o úplatný pronájem části pozemku parc.č. 590/3 ost.pl. o výměře 6,5 m2  v k.ú. Nová  
Ulice panu Vladimíru Nemajerovi a schvaluje úplatný pronájem panu Vladimíru Nemajerovi za 
podmínky zákazu prodeje alkoholických nápojů dle důvodové zprávy bod IV. 2   
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3. část usnesení rady města ze dne 5. 10. 1999  čís. spis. seznamu 4 bod II. A) 1 ve věci výše 
nájemného za pronájem pozemků parc.č.  1676/4 o výměře 1521 
m2, parc.č. 1676/5 o   výměře  898 m2, 1676/8 o výměře 363 m2,  1676/9 o výměře 337 m2, vše role ,   
parc.č. 1677/2 o   výměře 1038 m2, parc.č. 1677/3 o   výměře 34 m2, vše ost.pl., vše v k.ú.   Holice, 
parc.č.  (203) , (213) o výměře  40 m2, vše v k.ú. Nový Svět firmě OLPLANT, a. s.  v likvidaci a 
schvaluje nájemné ve výši 10,-  Kč/m2/rok dle důvodové zprávy bod IV. 5  
 
4. své usnesení ze dne 23. 3. 1999 čís. spis. seznamu 4 bod II. B) 8 ve věci přidělení NP Horní 
nám. č. 5 Sdružení Okno a ve věci výše nájemného a schvaluje přidělení NP Horní nám. č. 5 
sdružení NOPO při nájemném 10,- Kč/m2/rok dle důvodové zprávy bod IV. 8 
 
13. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat  
1.část svého usnesení ze dne 25. 2. 1999 čís. spis. seznamu 6 bod 10c) a schválit nový splátkový   
kalendář na úhradu zbytkové kupní ceny za objekt Mlýnská č. 2 dle důvodové zprávy bod IV. 4  
 
2. revokovat  usnesení ZMO ze dne 6. 5. 1999, čís. spis. seznamu 4, bod 41ve věci směny pozemku 
parc.č. 959/15 ost.pl. o výměře 1400 m2 v k.ú. Hodolany ve vlastnictví Města Olomouce za pozemky 
parc.č. 232/15 ost.pl. o výměře 1082 m2 v k.ú. Nové Sady, parc.č. 11 st.pl. o výměře 303 m2 v k.ú. 
Chomoutov a část pozemku parc.č. 31/5 ost.pl. o výměře 243 m2 v k.ú. Klášterní Hradisko, vše ve 
vlastnictví ČR - Okresní úřad Olomouc  schválit směnu pozemku parc. č. 959/15 ost. pl. o výměře 
1400 m2 v k. ú. Hodolany ve vlastnictví Města Olomouce za pozemky parc. č. 11 st. pl. o výměře 303 
m2 a parc. č. 782 ost. pl. o výměře 1475 m2, vše v k. ú. Chomoutov a pozemek parc. č. 31/46 ost. pl. 
o výměře 243 m2 v k. ú. Klášterní Hradisko, vše ve vlastnictví ČR - Okresní úřad Olomouc dle 
důvodové zprávy bod IV.6  
 
14. ukládá  
vedoucím odborů majetkoprávního, investic a ekonomického předložit RMO obecný návrh pravidel 
pro realizaci stavebních úprav v nebyt. prostorách v majetku města Olomouce nájemcem 
T: 25.1.2000 
O: vedoucí odbor ů 
 
15. ukládá  
předložit RMO soupis vložených investic vlastních i nevlastních (rozumí se odpočet z nájemného) 
nájemcem do objektu na tř. Svobody č. 32 Poliklinika Olomouc 
T: 11.1.2000 
O: Ing. Czmero, nám. prim.  
 
16. ukládá  
předložit RMO seznam plánovaných oprav nad 50 tis. Kč na 1 akci 
T: 11.1.2000 
O: řed. org. SDF MO  
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
9 ZOO Olomouc - prodej 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
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2. schvaluje  
prodej dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
10 Prodej domů + dodatek 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje  
1) nové kupující dle důvodové zprávy bod 3 str. 1  
2) možnost proinvestování celé II. poloviny kupní ceny dle důvodové zprávy bod 5 str. 2  
3) uznání faktur dle důvodové zprávy bod 9 str. 4  
4) odklad splátek dle důvodové zprávy bod 10 str. 4  
5) odklad úhrady I. poloviny kupní ceny dle důvodové zprávy bod 11 str. 4  
6) úhradu společných nákladů dle důvodové zprávy bod 12 str. 5  
7) vrácení II. poloviny kupní ceny dle důvodové zprávy bod 13 str. 5  
 
2. vyhovuje  
1) žádosti spoluvlastníků domu Polská 27 dle důvodové zprávy bod 14 str. 5  
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit  
1) prodej domu Palackého 23 formou 
veřejné dražby dle důvodové zprávy bod 2 st.r 1  
2) nové kupující dle důvodové zprávy bod 4 st.r 2  
3) uzavření věcných břemen dle důvodové zprávy bod 6 str. 2,3  
 
4. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat  
1) část svého usnesení ze dne 25.9.1997 a schválit nové kupní ceny dle důvodové zprávy bod 7 str. 3  
2) část svých usnesení ze dne 30.10.1997, 18.12.1997, 29.10.1998 a schválit nové kupní ceny dle 
důvodové zprávy bod 8 str. 3  
3) část svého usnesení ze dne 6.5.1999 a schválit nové kupní ceny dle důvodové zprávy bod 15 
str. 5  
   
5. revokuje  
1) část svého usnesení ze dne 30.11.1999 dle dodatku k důvodové zprávě bod 1 str. 1  
2) část svého usnesení ze dne 16.11.1999 dle dodatku k důvodové zprávě bod 1 str. 1,2 
 
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 
 
2. schvaluje  
rozpočtové změny:  
 a) v rámci odborů ÚMO, investic  ÚMO a investic VHS, a. s. dle předložené důvodové zprávy  
 b) příspěvkových organizací Hřbitovy města Olomouce a Zoologická zahrada Sv. Kopeček dle 
varianty  č. 1 
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3. ukládá  
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku 1999 
O: Ing. Horák, nám. prim.  
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
 
 
12 Návrh na refinancování stávajících úvěrů města Olomouce 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí  
s přijetím úvěru za účelem refinancování stávajících úvěrů města Olomouce dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá  
předložit návrh na refinancování stávajících úvěrů města Olomouce na jednání Zastupitelstva 
města Olomouce dne 16. 12. 1999 
O: Ing. Horák, nám. prim.  
 
4. doporu čuje zastupitelstvu  
a) schválit přijetí úvěru za účelem refinancování stávajících úvěrů města Olomouce v celkové výši 180 
mil. Kč, se splatností v roce 2008, s odkladem splátek min. do roku 2002, za podmínky nezvýšení 
celkové zadluženosti města Olomouce, od peněžního ústavu dle bodu 4. b)  
b) uložit nám. primátora ing. Horákovi ihned začít jednat o poskytnutí úvěru dle bodu 4. a) s 
peněžními ústavy dle doporučení Finanční komise Rady města Olomouce 
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
 
 
13 Rozpočtové změny roku 1999 - na stůl 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
upravenou důvodovou zprávu - na stůl, 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: Bc. Večeř, tajemník 
 
 
14 IDOS - novela Vyhlášky č. 16/1998 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje  
Vyhlášku č. 10/1999, kterou se mění a doplňuje Vyhláška č. 16/1998 o stanovení maximálních 
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cen jízdného v městské hromadné dopravě na území města Olomouce. 
 
Předložil: Ing. Látal, nám. prim. 
 
 
15 Povodňový plán 2000 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
Povodňový plán města Olomouce 2000 a jeho přílohy 
 
3. schvaluje  
statut Povodňové komise města Olomouce dle přílohy č. 22 
 
4. ukládá  
provést distribuci nového Povodňového plánu města Olomouce 2000 jednotlivým členům 
Povodňové komise města Olomouce 
T: 11.1.2000 
O: ved. odb. technický  
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
 
 
16 Řešení dopravní situace na Sv. Kopečku 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
harmonogram přípravy výstavby záchytných parkovišť dle upraveného bodu A. důvodové zprávy 
 
3. ukládá  
projednat návrh velkoplošného informačního ukazatele s Policií ČR, Okresním úřadem Olomouc a 
Správou a údržbou silnic  
T: 22.2.2000 
O: ved. odb. koncepce a rozvoje  
 
4. ukládá  
zajistit realizaci velkoplošného informačního ukazatele 
T: 25.4.2000 
O: ved. odb. investic  
 
5. ukládá  
informovat o způsobu řešení dopravní situace KMČ Sv. Kopeček a jejím prostřednictvím občany 
této části města 
T: průběžně 
O: ved. odb. koncepce a rozvoje  
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Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
17 Bytové záležitosti - řešení povodňových případů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí  
s postupem bytové komise při řešení povodňových případů 
T: 20.6.2000 
O: řed. org. SDF MO  
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
 
 
18 Bytové záležitosti - přidělení náhradního bytu 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí  
s přidělením náhradního bytu dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá  
realizovat přijaté usnesení 
T: 22.2.2000 
O: řed. org. SDF MO  
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
 
 
19 Bytové záležitosti - vyúčtování dotace 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. ukládá  
postupovat v souladu s důvodovou zprávou 
T: 25.1.2000 
O: Ing. Horák, nám. prim.  
 
3. ukládá  
vymáhat pohledávku dle důvodové zprávy 
T: 14.3.2000 
O: ved. odb. majetkoprávní  
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
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20 Fond rozvoje bydlení města Olomouce - odklad splátek 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. vyhovuje  
žádosti pana Bohumila Kašpárka s odkladem splátek u obou půjček na dobu 3 měsíců 
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
 
 
21 Bytové záležitosti - zřízení  zástavního práva 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí  
se zřízením zástavního práva na rozestavěné bytové domy dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá  
předložit návrh na zřízení zástavního práva dle důvodové zprávy Zastupitelstvu města Olomouce  
na jednání  dne 16.12.1999 
O: Ing. Horák, nám. prim.  
 
4. doporu čuje  
Zastupitelstvu města Olomouce schválit zřízení zástavního práva na rozestavěné stavby bytových 
domů na parc.č. 812/20, 812/21, 812/22 a 812/23 v k.ú. Slavonín pro Českou spořitelnu a.s. 
Olomouc dle důvodové zprávy 
 
5. souhlasí  
se změnou smlouvy o sdružení dle právního rozboru AK Ritter - Šťastný 
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
 
 
22 Plynofikace Topolany - návrh smlouvy 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
návrh smlouvy s obcí Ústín o poskytnutí příspěvku 
 
Předložil: Ing. Látal, nám. prim. 
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23 Horní náměstí 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá  
písemně zpracovat připomínky k prototypu mobiliáře a předat je Mgr. Bušinovi (odbor investic) 
T: 11.1.2000 
O: členové rady m ěsta  
 
3. ukládá  
svolat schůzku s projektanty k projednání připomínek členů rady města k prototypu mobiláře 
T: 25.1.2000 
O: Ing. Látal, nám. prim.  
 
Předložil: Ing. Látal, nám. prim. 
 
 
24 DTMMO 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
rozpočtové změny roku 1999 dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá  
podat RMO zprávu o průběhu tvorby DTMMO 
T: 20.6.2000 
O: Ing. Czmero, nám. prim.  
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
25 Pojmenování ulic 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
upravenou předloženou důvodovou zprávu  
 
2. schvaluje  
názvy ulic dle upravené důvodové zprávy 
 
3. ukládá  
zajistit informovanost dotčených občanů a institucí o přijatém usnesení 
T: 11.1.2000 
O: ved. odb. vn ějších vztah ů a informací  
 
Předložil: p. Petřík, člen rady města 
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26 Německé válečné hroby na hřbitově v Neředíně 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí  
s variantou 1- provedení B dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá  
informovat německou stranu o přijaté variantě 
T: 25.1.2000 
O: PaedDr. Pilát, nám. prim.  
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
 
 
27 Rušení užívacího práva 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. ruší  
užívací právo k pietním místům dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá  
postupovat dle důvodové zprávy 
T: průběžně 
O: řed. org. H řbitovy m ěsta Olomouce  
 
Předložil: PaedDr. Pilát a ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
28 Zpráva o činnosti platformy Olomouc-Veenendaal 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. ukládá  
předložit plán aktivit na rok  2000 
T:  6.6.2000 
O: ved. odb. vn ějších vztah ů a informací  
 
Předložil: p. Petřík, člen rady města 
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29 Areál 9. května 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu  
 
2. ukládá  
ihned provizorně zabezpečit objekty v areálu bývalých kasáren 9. května proti vstupu 
T: 11.1.2000 
O: ved. odb. investic  
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
30 Směrnice pro zapůjčování služebních vozidel ÚMO k soukromým účelům 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
Směrnici pro zapůjčování služebních vozidel ÚMO k soukromým účelům 
 
Předložil: Bc. Večeř, tajemník 
 
 
31 Zveřejnění informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 
 informacím 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. bere na v ědomí  
Směrnici, upravující postup Města Olomouce při poskytování informací podle zákona č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím 
 
3. bere na v ědomí  
materiál:  Město Olomouc - základní informace 
 
4. schvaluje  
Sazebník úhrad za poskytování informací 
 
5. stanovila  
zaměstnance určeného za Město Olomouc rozhodovat o odmítnutí poskytnutí informace, popř. o 
jiném opatření ve věcech samostatné působnosti dle doplněné důvodové zprávy 
 
6. bere na v ědomí  
že odvolacím orgánem proti rozhodnutí o odmítnutí informace ve věcech samostatné působnosti 
Města Olomouce je RMO 
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7. ukládá  
zajistit zveřejnění informací za Město Olomouc podle § 5 zákona č. 106/1999 Sb. a vybavit 
všechny úřadovny Města Olomouce dostatečným množstvím zveřejňovaného materiálu a zajistit 
vyvěšení tohoto materiálu na úřední desce ÚMO  k 1. 1. 2000 
T: 11.1.2000 
O: Bc. Ve čeř, tajemník  
 
Předložil: Bc. Večeř, tajemník 
 
 
32 Zásady pro přidělování bezplatných parkovacích karet pro rok 2000 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
navržené zásady dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá  
řídit se při vydávání bezplatných parkovacích karet pro rok 2000 schválenými zásadami 
T: průběžně 
O: řed. Městské policie Olomouc  
 
4. ukládá  
předkládat radě k projednání žádosti o přidělení bezplatných parkovacích karet, ne které se 
nevztahují přijaté zásady 
T: průběžně 
O: ved. odb. kancelá ř primátora  
 
5. schvaluje  
přidělení bezplatné parkovací karty pro OS ČSNS Olomouc 
 
Předložil: Ing. Tesařík, primátor 
 
 
33 Kontrolní zpráva - provoz služebních vozidel 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá  
do 31.12.1999 zajistit realizaci úkolů dle  "závěru" důvodové zprávy 
T: 11.1.2000 
O: ved. odb. správy  
 
3. ukládá  
do 31.12.1999 zajistit proškolení všech pracovníků odpovědných za provoz služebních vozidel o 
povinnostech vyplývajících z nové směrnice o používání služebních motorových vozidel 
T: 11.1.2000 
O: ved. odb. správy  
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Předložil: Ing. Tesařík, primátor 
 
 
34 Analýza zdravotních a enviromentálních rizik 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. revokuje  
usnesení RMO ze dne 13.7. 1999 , bod 17, část 4 
 
3. ukládá  
MUDr. J. Vomáčkovi, Ph.D., předložit na schůzi RMO vytýčené úkoly a formy zadání pro Analýzu 
zdravotních a enviromentálních rizik v Olomouci pro rok 2000 
T: 28.3.2000 
O: MUDr. Vomá čka, člen rady m ěsta  
 
4. schvaluje  
vznik pracovní skupiny na zpracování Analýzy zdravotních a enviromentálních rizik v Olomouci 
 
5. jmenuje  
členy pracovní skupiny dle seznamu v důvodové zprávě 
 
6. schvaluje  
upravený statut a jednací řád nově vzniklé pracovní skupiny 
 
7. schvaluje  
odměny členům pracovní skupiny dle důvodové zprávy 
 
Předložil: MUDr. Vomáčka, člen rady města 
 
 
35 Souhlas se jmenováním ředitele Základní školy Olomouc, Holečkova 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí  
se jmenováním Mgr. Petra Horáka do funkce ředitele Základní školy Olomouc, Holečkova 
 
3. ukládá  
ihned informovat o přijatém usnesení Školský úřad Olomouc 
T: 11.1.2000 
O: ved. odb. školství  
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
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36 Jednání jediného akcionáře Výstaviště FLORA Olomouc, a.s. 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou zprávu 
 
2. ukládá  
vydat rozhodnutí jediného akcionáře Výstaviště  FLORA Olomouc, a.s. dle důvodové zprávy 
T: 11.1.2000 
O: Ing. Tesa řík, primátor  
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
37 Kulturní příspěvky 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
přidělení příspěvků dle důvodové zprávy 
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
 
 
38 Základní škola Olomouc, Nedvědova 17 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
zařazení finančního příspěvku do seznamu nekrytých požadavků 
 
3. schvaluje  
finanční krytí příspěvku v roce 1999 
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
 
 
 
Ing. Martin Tesa řík     Ing. Pavel Horák 
primátor m ěsta Olomouce     nám ěstek primátora  


