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U S N E S E N Í 
 

z  2.  schůze  Rady  města  Olomouce,  konané  dne  15. 12. 1998 
 
 
1)  Kontrola usnesení 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
přehled uložených a dosud nesplněných usnesení RMO  s termínem plnění  
listopad 1998 až prosinec 1999  dle důvodové zprávy 
 
2. stanovila  
novou odpovědnost za plnění usnesení   dle upravené  důvodové zprávy 
 
3. bere na vědomí 
informace o plnění usnesení k termínu 15.12.1998 
 
4. prodlužuje   
termíny plnění dle upravené důvodové zprávy  
 
5. vypouští   ze sledování 
usnesení dle důvodové zprávy 
      
6. revokuje   toto své usnesení: 
 
bod 13   Obřadní síň: 
11.8.1998 - realizovat opatření pod bodem a) důvodové zprávy 
          T: 15.12.1998  
                   O: Bc. Večeř 
 
7. ukládá  organizačnímu oddělení 
předat členům RMO a vedoucím odborů upravenou důvodovou zprávu ke kontrole usnesení 
       
      TK:12.1.1999 
 
8. ukládá  vedoucím odborů správy a koncepce a rozvoje 
zpracovat komplexní zprávu o stavu starého letiště a rozvojových záměrech nového letiště 
      T: 12.1.1999 
Předložil: ing. Tesařík, primátor města 
 
 
2)  Transformace TSO 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. souhlasí 
po dobu nezbytně nutnou s prováděním zálohové fakturace za činnosti akciové společnosti 
TSO pro Město Olomouc 
 
3. souhlasí 
s prováděním odpisů nehmotného a hmotného majetku spravovaného TSO od 1.3. do 
31.12.1998 
 
4. ukládá řediteli TSO  
předložit návrh smlouvy na poradu primátora 
      T:    18.12.1998 
        
5. ukládá  věcně příslušnému náměstkovi primátora  
podepsat smlouvu 
       T: 4.1.1999 
       
 
6. ukládá   zástupcům města v představenstvu  a.s. TSO 
počínaje lednem 1999 předkládat jednou měsíčně průběžnou zprávu o postupu uzavírání 
smluv dle důvodové zprávy 
        TK: měsíčně 
       O: ing. Czmero 
 
7. ukládá   majetkoprávnímu odboru  
realizovat veškeré majetkové transakce související s ukončením činnosti příspěvkové 
organizace TSO a vznikem akciové společnosti TSO k 31.12.1998 
      T: do 31.12.1998 
      O: vedoucí majetkoprávního odboru 
 
8. ukládá  ing. Czmerovi, náměstkovi primátora 
předložit na poradu primátora návrh odpovědných vedoucích odborů za likvidaci faktur 
      T: do 12.1.1999 
 
Předložil: ing.Czmero, náměstek primátora 
 
 
3)  Návrh deponie kompostovatelného materiálu z městské zeleně 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: PaedDr. Pilát,náměstek primátora 
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4)  Zahájení rekultivace skládky Grygov (první etapa), likvidace povodňové demoliční 
skládky Neředín 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: ing. Czmero,náměstek primátora 
 
 
5)  Podpora projektu „Minimalizace odpadů“  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. deklaruje 
podporu projektu „Minimalizace odpadů“ olomoucké pobočky Hnutí Duha 
 
2. ustavuje  pracovní skupinu pro koordinaci zapojení města do projektu ve složení: 
MUDr. Raclavský Vladislav 
Mgr. Kubešová Irena 
MVDr. Procházka Petr  
PaedDr. Pilát Miroslav 
ing. Krajňák J. ( OŽP ÚMO) 
RNDr. Matzenauerová J. (OŽP ÚMO) 
Mgr. Bartoš M., (SEV, OVVI ÚMO) 
ing.Vychodil M.,  (TSO) 
 
3. ukládá 
pracovní skupině připravit a předložit RMO: 
-  návrh konkrétního zapojení města do projektu včetně soustavy motivačních pobídek  
   pro zapojené obchodníky 
-  návrh způsobu hodnocení zapojených obchodníků 
-  návrh příspěvku města na náklady projektu 

T: 12.1.1999 
 

4. vyzývá  
vzhledem k obecné prospěšnosti projektu olomoucké podniky a instituce, aby v rámci svých 
možností projekt maximálně podpořily 
 
Předložil: MUDr. Raclavský, člen RMO 
 
 
6)  Poskytnutí nájmu bytů v Domech s pečovatelskou službou v Olomouci 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
nájem bytů dle důvodové zprávy 
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3. ukládá 
Mgr. Sonntágové předložit návrh na změnu Pravidel pro poskytování nájmu bytů zvláštního 
určení v majetku města Olomouce  
       T: 12.1.1999 
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. primátora 
 
 
7)  Majetkoprávní záležitosti : U Ambulatoria 5 – Centrum léčebné rehabilitace 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s uzavřením nové nájemní smlouvy dle důvodové zprávy 
 
Předložil: ing. Czmero, náměstek primátora 
 
 
8)  Majetkoprávní záležitosti: Olomoucká kina s.r.o. 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s uzavřením nové nájemních  smluv dle důvodové zprávy 
 
Předložil: ing. Czmero, náměstek primátora 
 
 
9)  Majetkoprávní záležitosti: Horní nám. č. 20 – Malá opera 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere  na  vědomí    
předloženou důvodovou zprávu 
 
2.   revokuje   část svého usnesení ze dne 17. 11. 1998, čís.spis. seznamu 4a)  
a   s o u h l a s í    s obecným zveřejněním záměru Města Olomouce pronajmout nebytový  
prostor Horní nám. č. 20 – Malá opera s podmínkou minimálního daru městu ve výši  
300.000,-Kč dle důvodové zprávy  
 
Předložil: ing. Czmero, náměstek primátora 
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10)  Oprava parcelních čísel na parc.č. 1027/1, 624/17 a 858/7 , vše ost.pl. , vše v k.ú. 
Hodolany   v části usnesení Rady města Olomouce ze dne 20. 10. 1998, čís.spis. seznamu 
4, bod II. A) 1)   ve věci zřízení věcného břemene pro ČD, státní organizace. 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1.  bere  na  vědomí   předloženou důvodovou zprávu 
 
2.   souhlasí   se změnou parcelních čísel na parc.č. 1027/1 , 624/17 a 858/7, vše ost.pl., vše  
v k.ú. Hodolany za účelem zřízení věcného břemene obsahujícího právo uložení inženýrských  
sítí pro ČD, státní organizace dle důvodové zprávy     
 
Předložil: ing. Czmero, náměstek primátora 
 
 
11)  Revokace části usnesení RMO dne 3. 11. 1998, čís. spis. seznamu 4, bod  
II. A) 10) ve věci souhlasu s podnájmem na pozemky parc.č. 551/1 role o výměře 56,4155 
ha   a (550)  o výměře 31,5937 ha , vše v k.ú. Skrbeň pro ZD  Horka nad Moravou. 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1.  bere  na  vědomí   předloženou důvodovou zprávu 
 
2.   revokuje   část svého usnesení ze dne  3. 11. 1998, čís. spis. seznamu 4, bod II. A) 10)   
a  souhlasí    s uzavřením podnájemní smlouvy mezi Správou lesů města Olomouce a  
Zemědělským družstvem Horka nad Moravou na pozemky parc.č. 551/1 role o výměře  
56,4155 ha  a (550)  o výměře  31,5937 ha , vše v k.ú. Skrbeň pro ZD  Horka nad Moravou  
dle důvodové zprávy 
 
Předložil: ing. Czmero, náměstek primátora 
 
 
12)  Rozvojová plocha „ Cukrovar – Holice“ 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1.  bere  na  vědomí   předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá  ing. Horákovi, náměstkovi primátora 
předložit nabytí vydražených pozemků na nejbližším zasedání ZmO 
 
3. doporučuje   Zastupitelstvu města Olomouce 
schválit nabytí vydražených pozemků dle důvodové zprávy 
 
Předložil: ing. Horák, náměstek primátora 
 
 
13)  Majetkoprávní záležitosti – prodej domů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
uznání splátek dle důvodové zprávy bod 1) 
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2. schvaluje 
odklad úhrady I. poloviny kupní ceny dle důvodové zprávy bod 2 
 
3. schvaluje 
odklad splátek dle důvodové zprávy bod 3) 
 
4. ukládá 
vedoucí majetkoprávního odboru realizovat přijatá usnesení po projednání 
 
Předložil: Ing. P. Horák, nám. primátora 
 
 
14)  Rozpočtové změny roku 1998 
Přenesení pravomoci RMO na uvolněné členy RMO a tajemníka ÚMO 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu týkající se rozpočtových změn roku 1998 
 
2. schvaluje 
rozpočtové změny roku 1998 dle důvodové zprávy 
 
3. souhlasí 
 s přenesením pravomoci RMO na uvolněné členy RMO a tajemníka ÚMO schvalovat 
rozpočtové změny od 16.12. do 31.12. 1998 v případech navýšení příjmů a výdajů 
 
4. ukládá 
Ing. Horákovi, nám. primátora předložit RMO ke schválení rozpočtové změny provedené do 
konce roku 1998 uvolněnými členy RMO a tajemníkem ÚMO 
      T: 12.1.1999 
 
5. ukládá 
Ing. Horákovi, nám. primátora  seznámit ZMO se schválenými rozpočtovými změnami roku 
1998 
 
Předložil: Ing. Horák, nám. primátora 
 
15)  Rozpočtové změny 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu, týkající se rozpočtových změn roku 1998 
 
2. schvaluje   rozpočtové změny roku 1998 dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
Ing. Horákovi, nám. primátora  seznámit ZMO se schválenými rozpočtovými změnami roku 
1998 
 
Předložil: Ing. Horák, nám. primátora 
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16)  Informace o rozpočtu – plnění příjmů a čerpání výdajů v období 1-11/1998 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí   důvodovou zprávu  
 
2. ukládá  
ing. Horákovi, náměstkovi primátora 
dopracovat důvodovou zprávu dle diskuse v RMO 
                 T: ihned 
3. svolává  
mimořádné jednání RMO na  úterý 22.12.1998 v 15.oo hod. 
 
4. ukládá  
ing. Tesaříkovi, primátorovi města  
svolat zasedání zastupitelstva na 22.12.1998 v 16.oo hod. do zasedací místnosti v 1. posch. 
radnice s programem jednání: 
 „Užití příjmů za prodej  práv k akciím SMP ve výši 75 085 785 Kč na nutné výdaje města“ 
„Nabytí pozemků – Cukrovar Holice“ 
 
5.  ukládá 
vedoucím odborů ÚMO a ředitelům přísp. organizací čerpat z rozpočtu r. 1998 pouze výdaje 
vyplývající ze zákonných předpisů a uzavřených smluvních vztahů 
      T: ihned 
6. ukládá věcně příslušným náměstkům 
jednat s dodavateli o případném odložení finančních závazků ze strany města Olomouce 
      T: ihned 
 
7. ukládá    Bc. Večeřovi,tajemníkovi ÚMO 
informovat vedoucí odborů a ředitele organizací o uloženém usnesení 
      T: ihned 
 
8. ukládá  vedoucí ekonomického odboru, 
do rozhodnutí orgánu města zajistit, že nesmí poklesnout zůstatek na účtech města pod 
finanční částku blokovanou usnesením zastupitelstva (prodej práv k akciím SMP) 
       
Předložil: Ing. Horák, nám. primátora 
 
 
17)  Doménové jméno olomouc.cz 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí   důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
Ing. Fišerovi, ved. odd. MIS zajištění komunikace s obdobně postiženými subjekty (viz 
důvodová zpráva) a podání žádosti o řešení sporu u CZ – NIC jako nejvyšší autority 
odpovědné za registraci doménových jmen druhého stupně pod doménou nejvyššího 
stupně.cz. 
 
Předložila: Mgr. Kubešová, člen RMO 
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18)  IDOS 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
Ing. Tesaříkovi, primátorovi podepsat dodatky ke smlouvám za rok 1998 s dopravci 
s prodloužením platnosti do 31.3.1999 za stávajících podmínek 
       T: 22.12.1998 
 
3. ukládá 
Ing. Látalovi, nám. primátora 
podepsat dodatky ke smlouvám za rok 1998 s obcemi s prodloužením platnosti do 31.3.1999 
za stávajících podmínek 
       T: 22.12.1998 
4. ukládá 
Ing. Horákovi, nám. primátora ve spolupráci se zástupci města ve statutárních orgánech 
DPMO, a.s. navrhnout částku na pokrytí přepravních služeb na rok 1999 a informaci předložit 
RMO 
       T: 9.2.1999 
 
Předložil: Ing. Látal, nám. primátora 
 
 
19)  Propojení mezi Novým Světem a Novými Sady - lávka 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
Ing. Látalovi, nám. primátora projednat návrh s KMČ  a v  komisích dopravní a ŽP 
       T: 23.2.1999  
 
Předložil: Ing. Látal, nám. primátora 
 
 
20)  Areál Lotos 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 
Předložil: Ing. Látal, nám. primátora 
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21)  Obchodní středisko Wellnerova 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
Ing. Látalovi, nám. primátora a ved. OKR 
projednat závazný rozsah I. etapy řešení a harmonogram postupu I. a II. etapy řešení dle 
přílohy č. 5 s investorem a předložit RMO  
       T: 31.1.1999  
 
3. ukládá 
Ing. Horákovi a  Ing. Czmerovi, náměstkům  primátora a vedoucí OKR   
projednat s firmami působícími v objektech v prostoru II. etapy problematiku náhradního 
působení dle přílohy č. 5 
       T: 31.1.1999 
4. ukládá 
Ing. Czmerovi, nám. primátora a ved. majetkoprávního odboru projednat s investorem 
mechanismus majetkoprávního řešení jednotlivých etap s předpokladem veřejné komunikace 
v prodloužení ulice Hynaisovy a související otázky realizace a převodů 
       T: 31.1.1999 
 
Předložil: Ing. Látal, nám. primátora 
 
 
22)  R 35 – západní tangenta 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 
Předložil: Ing. Látal, nám. primátora 
 
 
23)  Melikana – návrh na využití prostor 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
ved. OKR a majetkoprávního odboru předložit návrh podmínek výběrového řízení na 
komerční využití nebytových prostor Salmův palác 
       T: 12.1.1999 
 
Předložil: J. Večeř, tajemník ÚMO 
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24) Návrh úpravy Jednacího řádu RMO 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí   upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
znění Jednacího řádu RMO dle upravené důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
ved. odboru kancelář primátora zajistit distribuci schváleného Jednacího řádu RMO členům 
RMO, ved. odborů, ředitelům organizací města a poslaneckým klubům zastoupeným v ZMO 
       T: 12.1.1999 
Předložil: Ing. Tesařík, primátor 
 
 
25)  Mimořádné odměny vedoucích odborů – delegování pravomoci 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
delegování pravomoci na udělování mimořádných odměn ved. odborů dle důvodové zprávy 
 
Předložil: J. Večeř, tajemník ÚMO 
 
 
26)  Podpisový řád města Olomouce 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
upravený Podpisový řád města Olomouce s účinností od 15.12.1998 
 
Předložil: J. Večeř, tajemník ÚMO 
 
 
27) Způsob přidělování bezplatných parkovacích karet pro rok 1999 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí   důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
navržený způsob přidělování bezplatných parkovacích karet dle upravené důvodové zprávy 
 
3. ukládá  
řediteli městské policie řídit se při vydávání bezplatných parkovacích karet pro rok 1999 
schváleným postupem dle upravené důvodové zprávy 
 
4. ukládá 
vedoucí kanceláře primátora předkládat radě města k projednání případné další žádosti o 
přidělení bezplatných parkovacích karet 
 
Předložil: ing. Tesařík, primátor města 



 11

28) Naplnění nařízení vlády č. 20 Sb. /1997 ze dne 29.1.1997 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1.  bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
tajemníkovi realizovat navrhované řešení dle důvodové zprávy 
 
Předložil: J. Večeř, tajemník ÚMO 
 
 
29)  Komise RMO 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. jmenuje  členy finanční komise:  
Ing. Vladimír Hlídek, Ing. Jiří Kropáč, Miroslav Petřík (ČSSD) 
Ing. Pavel Horák, Ing. Karel Šimša, Ing. Vít Pelikán (KDU-ČSL) 
Mgr. Vít Skopal, Ing. Evžen Horáček, Josefa Mankovecká (US) 
RNDr. Ivan Kosatík, Ing. Stanislav Losert, Radim Králík (ODS) 
RSDr. Alexander Černý (KSČM) 
Martin Horna, Miroslav Bureš (Olomouc 21) 
 
2. jmenuje členy majetkoprávní komise 
Antonín Krček, Ing. Jiří Rozbořil, (ČSSD) 
RNDr. Ladislav Šnevajs, MUDr. Pavel Šestořád, ing. Karel Šimša (KDU-ČSL) 
Ing. Petr Mankovecký, Stanislav Klementa, Michal Stojmenov (US) 
Ing. Petr Opletal, Alfred Frommer, Marek Lach (ODS) 
Ing. Miroslav Marek (KSČM) 
MUDr. Miroslava Němečková, Milan Svozil, Eva Malá ( Olomouc 21) 
 
3. jmenuje členem povodňové komise  
Ing. Jan Látal (ČSSD) 
 
4. jmenuje  členy sociální komise 
PhDr. Eva Baslerová, Ing. Božena Pirklová (ČSSD) 
Miloš Utíkal, Jarmila Kalmanová, Marie Horáková  (KDU-ČSL) 
PaedDr. Miroslav Pilát, PhDr. Zdeněk Libíček, Milada Benčajová (US) 
Jana Libíčková, Ivan Mrázek, Věra Wizulová (ODS) 
PaedDr. Jaroslava Cardová (KSČM) 
Mgr. Stanislav Denk, Eva Malá, pí Vacová ( Olomouc 21) 
 
5. jmenuje  členy bytové komise 
Ing. Luděk Krystýn, Ing. Jiří Rozbořil, PhDr. Eva Baslerová (ČSSD) 
Ing. Pavel Horák, Jan Řezníček, Milan Feranec (KDU-ČSL) 
MUDr. Petr Otepka, Aleš Vybíral, Mgr.David Chaloupka (US) 
Pavel Konečný, Věra Koudelková, Milan Kroupa (ODS) 
Mgr. Jiří Tesařík (KSČM) 
Vlasta Malinová ( Olomouc 21) 
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6. jmenuje  členy kontrolní komise 
Karel Kohoutek (ČSSD) 
Mgr. Petr Horák (KDU-ČSL) 
Ing. Zdeněk Svozil (US) 
Miroslav Kořenek (ODS) 
Mgr. Jiří Tesařík (KSČM) 
Milan Svozil (Olomouc 21) 
 
7. jmenuje 
předsedy komisí RMO: 
- finanční :  Ing. Pavel Horák 
- majetkoprávní:  Antonín Krček  
- povodňová Ing. Pavel Horák 
- sociální  PaedDr. Miroslav Pilát 
- bytová  Ing. Pavel Horák 
- kontrolní  Ing. Miroslav Kořenek 
 
 
8. ukládá předsedům komisí a věcně příslušným náměstkům  
svolat první jednání komise a předložit návrh na funkci tajemníka komise 
        T: 12.1.1999 
9. ukládá 
T. Hegerové zpracovat úplný seznam nově obsazených komisí a předat jej včetně kontaktů 
tajemníkům komisí 
      T: 12.1.1999 
 
10. odvolává z funkce  místopředsedy povodňové komise RNDr. Miroslava Studeného   
 
11. jmenuje  místopředsedou povodňové komise ing. Jana Látala 
 
Předložili: Ing. Tesařík, primátor, M. Petřík, člen RMO 
 
 
30)  Redakční rada Informačního zpravodaje města Olomouce 
   
1. odvolává 
členy stávající redakční rady Informačního zpravodaje města Olomouce: 
 
2. jmenuje 
členy redakční rady Informačního zpravodaje města Olomouce: 
Miroslav Petřík (ČSSD) 
Ing. Vladimír Procházka (KDU-ČSL) 
Mgr. David  Hrbek (US) 
zástupce Olomouc 21 
Martin Hála (ÚMO) 
 
Předložil: M. Petřík, člen RMO 
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31)  Státní podniky v likvidaci - informace 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Ing. Horák, nám. primátora 
 
 
32)  Svolání mimořádné valné hromady DPMO, a.s. 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí  
s tím, aby primátor města Olomouce v souladu se stanovami DPMO, a.s. svolal na termín 
26.1.1999 mimořádnou valnou hromadu DPMO, a.s. 
      T: 26.1.1999 
Předložil: Ing. Czmero, nám. primátora 
 
 
33)  Informace o stávajících bankovních ústavech, využívaných městem Olomouc 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu, týkající se bankovních ústavů, využívaných Městem Olomouc 
 
Předložil: Ing. Horák, nám. primátora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Martin Tesařík      ing. Pavel Horák 
primátor m ěsta Olomouce                  náměstek primátora 


