USNESENÍ
ze 79. schůze Rady města Olomouce, konané dne 13. 1. 1998
1) Záměry maloobchodní sítě
Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. souhlasí
s postupem dle upravené důvodové zprávy
Předložil: Ing. S. Losert, nám. primátora
2) Strukturální fondy Evropské unie - pilotní projekt pro okresy Olomouc, Přerov,
Prostějov
Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
informaci o pilotním projektu pro strukturální fondy EU
2. jmenuje
zástupci města v jednáních o strukturálních fondech náměstky primátora Ing. Loserta a
Ing. Horáka
3. ukládá
zástupcům města informovat RMO o výstupech z jednání
T: 10.2.1998
Předložil: RNDr. I. Kosatík, primátor města
3) Kontrola usnesení
Rada města Olomouce
1. bere na vědomí
a) informace o plnění usnesení s termínem kontroly do 13.1.1998
b) rozpočtové změny roku 1997 provedené na poradě primátora dne 7.1.1998, jako
naplnění bodu 7 usnesení RMO ze dne 16.12.1997
2. prodlužuje termíny plnění následujících usnesení :
bod 2)
18.11.1997

Informační zpravodaj města Olomouce:
- zabezpečit vydávání informačního zpravodaje od ledna 1998
TK: 10.2.1998
O:tisk.mluvčí
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bod 2 B
28.1.1997

Sociální program města Olomouce - základní teze:
- zpracovat Sociální program města Olomouce
a po projednání v sociální komisi předložit poslaneckým klubům
T: červen 1998
O: PaedDr. Pilát

bod 17
7.10.1997

Rozpracování usnesení ZMO z 25.9.1997,
bodu II. „ Povodně - červenec 1997“:
- předložit RMO návrh na konkretizaci pojištění majetku města
TK: 24.3. 1998
O: Mgr. Vláčilová, RNDr. Kosatík a
J.Večeř

bod 3
část F)
18.11.1997

bod 14)
18.11.1997

Úpravy zasedací místnosti v přízemí radnice
prověřit možnost zkrácení termínu realizace
T: 10.2.1998
O: RNDr. Studený
Územní plán sídelního útvaru Olomouce - náhradní plochy pro vojsko:
ve spolupráci s ved.maj.práv.odboru jednat s obcí Bystrovany o
podmínkách směny pozemků v majetku města Olomouce jako náhrady za
plochy určené pro vymístění vojska ze správního území města Olomouce na
správní území obce Bystrovany
T: 10.2. 1998
O: ved. OKR
-ve spolupráci s ved. maj.právního odboru souběžně zajišťovat v rámci
návrhu ÚPnSÚ vyhledání náhradních ploch v téže věci v rámci správního
území města
T: l0.2. 1998
O: ved. OKR

bod 29
18.11.1997

Rozprac. usn. 17. ZmO z 30.10.1997:
- připravit návrh obecně závaz. vyhlášky o odejmutí závaznosti
platnému ÚPnSÚ Olomouc a předložit jej ke schválení RMO
TK: l0.2. 1998
O: ved. OKR

bod 8 A )
2.12.1997

Dům pokojného stáří - pomoc občanům postiženým povodní:
-jednat s Charitou o možnosti získání finančního příspěvku na
bydlení pro starší občany
T: 10.2.1998
O: Mgr. Vláčilová a Ing. Horák

bod 13)
18.11.1997

předložit RMO návrh vyhlášky o nakládání s odpady
T: 10.3.1998
O: RNDr. Studený
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bod 5a)
16.12.1997

Majetkoprávní záležitosti - prodej domů :
- jednat se zástupci armády ČR a konkretizovat nabídku z jejich strany
ve věci směny majetku
TK: 10.2.1998
O: Ing. Horák

bod 16)
16.12.1997

Podmínky pronájmu a ceník 1998 - Hřbitovy města Olomouce:
-navrhnout způsob správy objektů v areálu HMO
TK: 10.2.1998
O: řed. SDFMO a Hřbitovů m. Olomouce

- navrhnout objekty, jejichž správcem bude město Olomouc
TK: 10.2.1998
O: řed. HMO
- doplnit zřizovací listiny ve smyslu důvodové zprávy
TK: 10.2.1998
O: ved. ekonom. odboru
bod 21)
16.12.197

.

Převod správy majetku na Olterm & TD Olomouc a.s. (1078/96 ):
RMO schválila převod správy majetku vytvořeného v rámci investiční
akce „Účelné úspory tepelné energie měření a regulace tepla III. část“
a „Rekonstrukce a přemístění výměníkové stanice Vejdovského“ na Olterm &
TD Olomouc a.s. a uložila
-ve spolupráci s ekonomickým odborem ÚMO
podrobně specifikovat položky investičních akcí „Účelné úspory tepelné
energie - měření a regulace tepla - III. část“ a „Rekonstrukce a přemístění
výměníkové stanice Vejdovského“ pro účetní evidenci
TK: 10.3.1998
O: ved. odb. investic ÚMO
-vypracovat po podrobné specifikaci položek pro účetní evidenci dodatek
ke smlouvě se společností Olterm & TD Olomouc a.s., kterým bude
převedena správa majetku vytvořeného v rámci investičních akcí „Účelné
úspory tepelné energie - měření a regulace tepla - III. část“ a „Rekonstrukce
a přemístění výměníkové stanice Vejdovského“ na Olterm & TD Olomouc a.s.
dle důvodové zprávy
TK: 10.3.1998
O: ved. majetkopr. odboru
-uvedený dodatek podepsat
TK: 24.3.1998
O: Mgr. M. Vláčilová
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3. vypouští

ze sledování tato svá usnesení :

bod 31)
2.12.1997

Svaz důchodců ČR -spolupráce při pomoci občanům postiženým povodní t.r.:
-jednat ve věci této žádosti
TK: 13.1.1998
O: Ing. Horák
Kryty CO v objektech škol :
-zajišťovat úpravy krytů CO v souladu s důvodovou zprávou
TK: neuveden
O: ved. odb. školství a kultury

bod 20)
16.12.1997

bod 25)
16.12.1997

Příprava preventivních protipovodňových opatření:
-pokračovat v přípravě revitalizačních a protipovodňových opatření
směřujících k zajištění vnější protipovodňové ochrany města Olomouce
TK: neuveden
O: ved.technického odboru

4. Materiály z kontroly usnesení se samostatným návrhem na usnesení :
A) Člověk v tísni. Nadace při České televizi.
Rada města Olomouce po projednání:
bere na vědomí předloženou důvodovou zprávu
Předložil: Ing. P. Horák, nám. primátora
B) Spolupráce města s podnikateli
Rada města Olomouce po projednání:
bere na vědomí informaci o zajištění setkání s podnikateli
Předložil: RNDr. I. Kosatík, primátor města
C) Problematika preventivních protipovodňových opatření
Rada města Olomouce po projednání:
bere na vědomí předloženou důvodovou zprávu
Předložil: RNDr.I. Kosatík, primátor města
D) Černovír - náhradní pozemky
Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí důvodovou zprávu
2. ukládá
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Mgr. Vláčilové, nám. primátora,
jednat s budoucími vlastníky (občany Černovíra) o umístění jejich nových RD dle situace
zpracované v rámci urbanistické studie regulačních zásad Černovíra
T: 17.2.1998
Předložila: Mgr. M. Vláčilová, nám. primátora
E) Šetření oprávněnosti penalizace firmy KERASTAV s.r.o.
Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. ukládá ved. odboru investic
a) zajistit dokončení investiční akce jinou firmou
b) podat žalobu na firmu Kerastav
Předložil: RNDr. M. Studený, nám. primátora
F) Údržba městské zeleně
Rada města Olomouce po projednání:
bere na vědomí předloženou důvodovou zprávu
Předložil: RNDr. M. Studený, nám. primátora
G) Návrh provozní části rozpočtu 1998 pro organizace města Olomouce
Rada města Olomouce po projednání:
bere na vědomí předloženou důvodovou zprávu
Předložil: Ing. S. Losert, nám. primátora
H) Majetkoprávní záležitosti - prodej domů
Rada města Olomouce po projednání:
bere na vědomí
předložené vysvětlivky k seznamu domů
Předložil: Ing. P. Horák, nám. primátora
CH) Žádost CHARITY o finanční příspěvek
Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
vyjádření sociální a zdravotní komise
2. nevyhovuje
žádosti CHARITY o finanční příspěvek
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Předložila: Mgr. M. Vláčilová, nám. primátora

I) Informace o proškolení zaměstnanců Města Olomouce a členů zastupitelstva za 4.
čtvrtletí 1997
Rada města Olomouce po projednání:
bere na vědomí
informaci o proškolení zaměstnanců Města Olomouce a členů zastupitelstva za 4. čtvrtletí
1997
Předložil: J. Večeř, tajemník ÚMO
4) Návrh na zveřejnění záměru Města Olomouce o nakládání s majetkem města,
pronájem, prodej majetku města a další návrhy majetkoprávní komise
Rada města Olomouce po projednání:
1. schvaluje
návrh na manipulaci s majetkem města dle upravené důvodové zprávy
2. a) bere na vědomí
výsledek veřejné obchodní soutěže na odprodej objektu Sušilovo nám. č. 1 včetně pozemku
3/1 st.pl. a příslušenství, vše v k.ú. Klášterní Hradisko dle důvodové zprávy bod I.1
b) doporučuje
ZMO schválit odprodej objektu Sušilovo nám. č. 1 včetně pozemku 3/1 st.pl. a příslušenství,
vše v k.ú. Klášterní Hradisko dle důvodové zprávy
c) doporučuje
ZMO revokovat část svého usnesení ze dne 27.6.1997 bod II.A) 5 ve věci svěření objektu
Sušilovo nám. č. 1 včetně pozemku 3/1 st.pl. a příslušenství, vše v k.ú. Klášterní Hradisko dle
důvodové zprávy bod I.1
3. a) bere na vědomí
výsledek veřejné obchodní soutěže na odprodej objektu býv. Prádelny s pozemkem parc.č.
576 st.pl. o výměře 126 m2 a stavby sušárny s pozemkem parc.č. 575 o výměře 126 m2, vše
v k.ú. Neředín dle důvodové zprávy bod I. 2
b) doporučuje
ZMO schválit odprodej objektu na odprodej objektu býv.prádelny s pozemkem parc.č. 576
st.pl. o výměře 126 m2 a stavby sušárny s pozemkem parc.č. 575 o výměře 126 m2, vše v k.ú.
Neředín dle důvodové zprávy bod I.2
4. a) bere na vědomí
výsledek veřejné obchodní soutěže na odprodej objektu č.p. 262 (býv.prachárna)
s příslušenstvím a s pozemky parc. Č. 1270 st.pl. o výměře 474 m2 a parc.č. 1272 ost.pl.
výměře 3 345 m2, vše v k.ú. Droždín dle důvodové zprávy bod II.1
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b) ukládá
majetkoprávnímu odboru opětovně zveřejnit záměr Města Olomouce odprodat objekt č.p. 262
(býv.prachárna) s příslušenstvím a s pozemky parc.č. 1270 st.pl. o výměře 474 m2 a parc.č.
1272 ost.pl. výměře 3 345 m2, vše v k.ú. Droždín formou veřejné obchodní soutěže při
minimální kupní ceně 814 275,--Kč dle důvodové zprávy bod II.1
5. bere na vědomí
výsledek veřejné obchodní soutěže na pronájem nebytového prostoru dle důvodové zprávy
bod II.2 a schvaluje pronájem NP na Žerotínově nám. 13 dle upravené důvodové zprávy
6. ukládá
vedoucí majetkoprávního odboru realizovat přijaté usnesení
Předložila: Mgr. M. Vláčilová, nám. primátora
4 a) Povolení nákupu ( ZOO Olomouc)
Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
nákup - obracečky a hrabačky sena, velkoobjemového konteineru, konteineru na písek a
radlice na odhrnovač sněhu
Předložila: Mgr. M. Vláčilová, nám. primátora
4 b) Nabytí „Komunikací a zpevněných ploch“ v lokalitě - FÚ + VZP Olomouc a
20 B.J.Lazecká ulice, „Vodovod a kanalizace - 20 B.J. v lokalitě za FÚ v Olomouci
Lazcích a „Veřejné zeleně“ v lokalitě - FÚ + VZP Olomouc a 20 B.J. Lazecká ul.
Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. souhlasí
s nabytím majetku dle důvodové zprávy formou bezúplatného převodu (celková finanční
hodnota 3.087.459,-Kč)
3. ukládá
Mgr. M. Vláčilové, nám. primátora
předložit návrh na ZmO ke schválení
4. doporučuje ZMO
schválit nabytí výše uvedeného majetku do majetku Města Olomouce bezúplatně - dle
důvodové zprávy
Předložila: Mgr. M. Vláčilová, nám. primátora
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4 c) Nebytový prostor Denisova 23 - rozšíření nájemní smlouvy
Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí důvodovou zprávu
2. souhlasí
s rozšířením nájemní smlouvy dle důvodové zprávy
Předložila: Mgr. M. Vláčilová, nám. primátora
5) Majetkoprávní záležitosti - prodej domů
Rada města Olomouce po projednání:
1. doporučuje
ZMO schválit odprodej domů bod 1a) - 1i ) důvodové zprávy po bytových jednotkách
2. schvaluje
postup při prodeji domu Ztracená 12 dle důvodové zprávy bod 2
3. schvaluje
uznání splátek bod 3 důvodové zprávy
4. schvaluje
odklad splátek bod 4 důvodové zprávy
5. nevyhovuje
žádosti nájemníků domu Rokycanova 6 dle důvodové zprávy bod 5
6. vyhovuje
žádosti pí. Makohusové a uznává celou druhou polovinu kupní ceny dle důvodové zprávy
bod 6
7. vyhovuje
žádosti pí. Kovářové na odkoupení bytu za původní nabídkovou cenu dle důvodové zprávy
bod 7
8. nevyhovuje
žádosti nájemníkům domu Pasteurova 4 dle důvodové zprávy bod 8
9. nevyhovuje
žádosti ing. Závodného o odkoupení bytu v domě M. Horákové 11 dle důvodové zprávy bod 9
10. vyhovuje
žádosti pí. Pimera o prodloužení úhrady první poloviny kupní ceny o 2 měsíce dle důvodové
zprávy bod 10
11. nevyhovuje
žádosti manželů Grycových dle důvodové zprávy bod 11
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12. vyhovuje
žádosti spoluvlastníků domu Velkomoravská 12a o uznání částky za zbudování přípojek
plynu, kanalizace a vody (v době prodeje neplatila vyhláška č. 26/96) dle důvodové zprávy
bod 12
13. uznává
částku ve výši Kč 20.000,- za výměnu kotle manželům Koudelkovým v domě Norská 6 dle
důvodové zprávy bod 13
14. nevyhovuje
žádosti pí. Krškové ve věci prominutí částky ve výši Kč 70.000,- z důvodu povodní za dům
Tvrdlíkova 8 dle důvodové zprávy bod 14
15. ukládá náměstkovi primátora Ing. Horákovi
předložit návrh ke schválení těchto domů na nejbližším zasedání ZMO
16. ukládá vedoucí majetkoprávního odboru
realizovat přijaté usnesení
Předložil: Ing. P. Horák, nám. primátora
6) Informace o projednávání územního plánu zóny MPR
Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu a informaci
2. ukládá vedoucí odboru koncepce a rozvoje
zajistit předložení územního plánu zóny MPR ke schválení
T: září 1998
Předložil: RNDr. M. Studený, nám. primátora
7) Opravy a dovybavení veřejných dětských hřišť
Rada města Olomouce po projednání:
bere na vědomí

předloženou důvodovou zprávu

Předložil: RNDr. M. Studený, nám. primátora
8) Výsledek kontroly prodeje stánků MOPAS, nájemních a užívacích vztahů u stánků a
veřejného prostranství na tržnici v Olomouci
Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
výsledek kontroly prodeje stánků MOPAS, nájemních a užívacích vztahů u stánků a veřejného
prostranství na tržnici v Olomouci

2. ukládá
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a) vedoucímu odboru kontroly
provést v průběhu I. čtvrtletí 1998 kontrolu plnění příkazu ředitele TSO č. 3/1997
b) vedoucí živnostenského odboru
provádět nejméně 1x ročně kontroly dodržování platných zákonů a vyhlášek pro prodej na
tržišti ve spolupráci s ostatními orgány státní správy a samosprávy
Předložil: RNDr. I. Kosatík, primátor města
9) Návrh výše nájemného v městských bytech při uzavírání nových a prodlužování
stávajících nájemních smluv
Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. ukládá řediteli SDF MO a vedoucímu soc. zdravotního odboru
předložit RMO metodiku dle upravené důvodové zprávy
T: 10.2.1998
Předložil: Ing. P. Horák, nám. primátora
10 a) Bytová záležitost ( UP Olomouc)
Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. ukládá
předsedovi bytové komise
projednat žádost a informovat o výsledku RMO
T: 10.3.1998
Předložil: Ing. P. Horák, nám. primátora
10 b) Žádost o poskytnutí malometrážních bytů pro potřebu Moravského divadla
Olomouc
Rada města Olomouce po projednání:
souhlasí
s poskytnutím dvou bytů vel. 1+1 pro potřebu Moravského divadla Olomouc dle upravené
důvodové zprávy
Předložil: Ing. M. Tesařík, člen RMO
10 c) Bytové záležitosti ( P ČR)
Rada města Olomouce po projednání:
ukládá
Ing. Horákovi, nám. primátora
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jednat s OkÚ ve věci sdružení státních organizací na území města Olomouce v záležitosti
výstavby bytů pro své zaměstnance
T: 24.3.1998
Předložil: Ing. P. Horák, nám. primátora, členové RMO

11 a) Možné spojení Mateřské školy Olomouc - Černovír, Petřkova 5 se Základní školou
Olomoouc - Černovír, Petřkova 3
Rada města Olomouce po projednání:
1. souhlasí
se spojením Mateřské školy Olomouc, Petřkova 5 se Základní školou Olomouc, Petřkova 3
2. ukládá
náměstkovi primátora Mgr. R. Pavlovi předložit tento návrh na nejbližším zasedání ZMO
3. doporučuje
ZMO schválit změnu v síti škol dle předložené důvodové zprávy
Předložil: Mgr. R. Pavel, nám. primátora
11 b) Zvýšení normativů na potraviny ve školních jídelnách
Rada města Olomouce po projednání:
1. schvaluje
zvýšení normativů na potraviny ve školních jídelnách dle důvodové zprávy
Předložil: Mgr. R. Pavel, nám. primátora
12) Dodatky č. 14 a 15 ke smlouvě s VHS
Rada města Olomouce po projednání:
1. revokuje
své usnesení ze dne 16.12.1997 bod č. 10
2. schvaluje
dodatek č. 14 a 15 ke smlouvě mandátní a o pronájmu a správě majetku ze dne 16.11.1994
Předložil: Ing. S. Losert, nám. primátora
13) Olomoucké kulturní léto 1998
Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
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důvodovou zprávu
2. ukládá
Mgr. Pavlovi, nám. primátora,
předložit návrh na organizaci Olomouckého kulturního léta 1998
T: 10.2.1998
Předložil: Mgr. R. Pavel, nám. primátora a členové rady města

14) Rozpracování usnesení z 18. zasedání ZmO, konaného dne 18. 12.1997
Rada města Olomouce
1. k bodu I. B usnesení ZmO - Návrh způsobu množení a rozesílání materiálů pro členy
ZmO na základě požadavků poslaneckých klubů
ukládá RNDr. Kosatíkovi, primátorovi města
zapracovat schválený postup do jednacího řádu ZMO a
předložit ZMO dne 29.1.1998 nové znění jednacího řádu ZmO
2. k bodu I.D) usnesení ZmO - Provoz cyklistů v parcích - nové dopravní značení
ukládá řediteli TSO
průběžně zajišťovat technickou údržbu a opravy dopravního značení
3. k bodu II. A) usnesení ZmO - Rozpočt. provizorium na r. 1998. Plán investic na rok 1998
ukládá ing. Losertovi, náměstkovi primátora
a) informovat RMO a zastupitelstvo města o plnění rozpočtového provizoria
T rada: 10.3.1998
b) provádět úhrady nákladů na investice roku 1998 v souladu s rozpočtovým
provizoriem
T: průběžně
4. k bodu II.B) usnesení ZmO - Aktualizace úvěrového zatížení města Olomouce v roce1997:
ukládá Ing. Losertovi, náměst. primátora
uzavřít úvěrovou smlouvu o poskytnutí úvěru formou kontokorentu ve výši 100 mil. Kč od
České spořitelny a.s. pob. Olomouc, s možností obnovy po dobu čtyř let, za podmínky
nezvýšení úvěrové zadluženosti města Olomouce
T: ihned
5. k bodu IV. A) usnesení ZmO - Majetkoprávní záležitosti - prodej domů
ukládá Ing. Horákovi, náměstkovi primátora
zajistit plnění úkolů vyplývajících z upravené důvodové zprávy
6. k bodu IV.B) usnesení ZmO - Realizace půdních vestaveb
ukládá Ing. Horákovi, náměstkovi primátora
postupovat dle přijatého usnesení
7. k bodu V. usnesení ZmO - Transformace TSO
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bere na vědomí,
že ZmO schválilo záměr založení akciové společnosti se 100 % účastí města
ukládá řediteli TSO
předložit RMO a zastupitelstvu návrh založení akciové společnosti s příslušnými právními
dokumenty
T rada: 10.3.1998
8. k bodu VII. usnesení ZmO - Diskuse - různé
ukládá vedoucímu odboru vnějších vztahů
v souladu se schváleným rozpočtem zajistit přípravu a uskutečnění akcí, které připomenou
150. výročí nastoupení Františka Josefa I. na rakouský trůn, jako výročí události, která
výrazně zapsala město Olomouc do světového kulturního i politického povědomí a o plnění
informovat RMO a následně ZmO
T rada: 10.3.1998
9. k úkolům ze zápisu ZmO
a) ukládá kontrolnímu odboru
-předložit RMO a následně na ZmO 29.1.1998 kontrolní zprávu, týkající se vyúčtování
povodňových výdajů náměstkem primátora Mgr. Pavlem
T zastupitelstva: 29.1.1998 (průběžná zpráva)
3/1998
(závěrečná zpráva)
-předložit RMO a na další zasedání ZmO kontrolní zprávu, týkající se vyúčtování zbývajících
výdajů souvisejících s povodněmi
T zastupitelstva: 6/1998
b) ukládá Mgr. Vláčilové, náměstkyni primátora
sumarizovat návrhy poslaneckých klubů k podmínkám nájemného s galerií Caesar
T: ihned
Předložil: RNDr.I. Kosatík, primátor města
15) Návrh programu 19. zasedání Zastupitelstva města Olomouce
Rada města Olomouce
a) stanovila
termín zasedání Zastupitelstva města Olomouce :
na čtvrtek 29. 1. 1998 od 9.oo hod. -místo: aula PF UP Olomouc,
tř. 17. listopadu 6
b) doporučuje ZmO přijetí následujícího programu:
1. Zahájení, volba komise, schválení programu
2. Kontrola usnesení:
Provedené rozpočtové změny, f. SAVS,uzavření úvěr. smlouvy s ČS a.s. ( Losert)
Aktualizace zprávy o bytové situaci občanů postižených povodněmi ( Horák)
Pojištění majetku města ( prac. skupina)
Doplnění jednacího řádu ZmO - rozesílání materiálů posl. klubů ( primátor)
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Vyúčtování povodňových výdajů Mgr. Pavlem (kontrolní odbor)
3. Zadání pro dopracování návrhu ÚPnZ MPR (Studený)
4. Majetkoprávní záležitosti ( Vláčilová)
5. Prodej domů (Horák)
6. Návrh na zrušení vyhlášky č. 31/1996 o prodeji a službách na veřejném prostranství ve
městě Olomouci ( Studený, projednáno RMO 16.12.1997)
7. Vodovodní přípojky Slavonín, Nemilany (Studený)
8. Změna v síti škol (Pavel)
9. Různé :
a) Povodně - července 1997 , prac. skupina, další postup ( prac. skupina a techn. odbor)
b) Čerpání povodňového konta (Losert)
10. Diskuse
11. Závěr
c) ukládá náměstkům primátora a vedoucím odborů
po projednání v radě města předat na organizační oddělení 75 ks
podkladových materiálů pro 19. zasedání ZMO
T: 15.1.1998
Předložil: RNDr. I.Kosatík, primátor města
16) Změny v komisích RMO
Rada města Olomouce po projednání:
1. uvolňuje JUDr. Janu Vojíkovou - na vlastní žádost
a) z funkce předsedkyně majetkoprávní komise
b) z funkce členky komise pro prodej domů
2. jmenuje
a) předsedou majetkoprávní komise Ing. Petra Opletala
b) členkou komise pro prodej domů pí Věru Koudelkovou
3. uvolňuje
Ing. Sítaře z funkce člena bytové komise a současně jmenuje členem bytové komise
p. Jana Řezníčka
Předložili: Mgr. M. Vláčilová, nám. primátora, Ing. P.Horák, nám. primátora

17a) Organizační záležitosti
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Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. schvaluje
mimořádnou odměnu ved. EO dle důvodové zprávy
Předložil: Ing. S. Losert, nám. primátora
17b) Organizační záležitosti - nařízení vlády č. 253/92 Sb. (vedoucí odborů)
Rada města Olomouce po projednání:
schvaluje
úpravy platů dle upravené důvodové zprávy
Předložil: J. Večeř, tajemník ÚMO
18) Nájemní smlouva CAESAR
Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
ústní informaci o stanoviscích poslaneckých klubů
2. revokuje
své usnesení ze dne 2.12.1997
3. trvá
na svém rozhodnutí ze dne 8.7.1997
4. stanovuje
nájemné pro galerie v objektech města ve výši 1,-Kč/rok
5. ukládá
řediteli SDF MO
upravit nájemní smlouvy dle bodu č. 4 usnesení
T: 10.2.1998
Předložila: Mgr. M. Vláčilová, nám. primátora
19) Různé
A) Návrh poslaneckého klubu UKD
Rada města Olomouce po projednání:
podporuje
záměr dědiců pana Prombergra ohledně umístění pamětní desky na rohový dům ul. Opletalova
a Ostružnická
Předložil: Ing. P. Horák, nám. primátora
B) Zpoplatnění přistavení kontejnerů
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Rada města Olomouce po projednání:
ukládá řediteli TSO
uplatňovat při přistavování kontejnerů částku ve stejné výši jako před povodněmi (3 500,-Kč)
Předložil: RNDr. M. Studený, nám. primátora
C) Použití povodňového konta
Rada města Olomouce po projednání:
1. souhlasí,
aby z povodňového konta byly finančně kryty akce:
- výkup nemovitostí v Černovíře
- vyčištění přírodních vodních ploch v Černovíře
- sanace a rekonstrukce svahů vodní nádrže v Radíkově
2. ukládá
Ing. Losertovi,nám. primátora
předložit tento návrh ZmO ke schválení
3. doporučuje
ZmO schválit výše uvedený návrh
T: 29.1.1998
4. ukládá
Ing. Losertovi, nám. primátora
- požádat o uvolnění částky z rezervy přednosty OkÚ na částečné krytí akce sanace a
rekonstrukce svahů vodní nádrže v Radíkově
-požádat o státní dotaci na dokrytí akce sanace a rekonstrukce svahů vodní nádrže v Radíkově
T: 10.3.1998
Předložili: Mgr. M. Vláčilová a Ing. S. Losert, náměstci primátora
D) Podmínky nájemní smlouvy pro výstavbu nájemních bytů v lokalitě Povel
Rada města Olomouce po projednání:
souhlasí
s podmínkami nájemní smlouvy pro výstavbu nájemních bytů v k.ú. Povel, p.č. 536/1 takto:
délka nájmu : doba určitá po dobu životnosti stavby
výše nájmu: 1,-Kč/m2/rok
Předložili: Ing.P. Horák, Mgr.M. Vláčilová , náměstci primátora

Mgr. Richard Pavel
náměstek primátora

RNDr. Ivan Kosatík
primátor města Olomouce

