
U S N E S E N Í 
 

z  85.  schůze  Rady  města  Olomouce,  konané  dne  7. 4. 1998 
 
 
1) Záměry SK Sigma Olomouc  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
prezentaci SK Sigma Olomouc 
 
2. podporuje   záměr přestavby a dostavby areálu SK Sigma 
 
3. jmenuje   pracovní skupinu ve složení : Ing.Tesařík- předseda,RNDr. Kosatík, ing. Losert a 
J. Večeř -  s cílem jednat o  dobudování a přestavbě areálu SK Sigma 
 
4. ukládá    pracovní skupině 
předložit RMO návrh dalšího postupu 

T: 19.5.1998    
 
Předložil: RNDr. Kosatík, primátor města 
 
2) Cyklistické stezky 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s účastí zástupců vedení města na slavnostním otevření Moravské stezky a se slavnostním 
uvítáním peletonu dle bodu 3.4. důvodové zprávy 
      T: 10.6.1998 
 
3. ukládá vedoucí OKR 
požádat OkÚ o dotace na značení cyklotrasy v r. 1998 a jednat o správcovství celé cyklistické 
sítě 
      T: 21.4.1998 
4. ukládá řediteli Regionální rozvojové agentury 
navrhnout způsob správcovství cyklistických tras a předložit RMO vyúčtování na koordinaci 
v r. 1996 a 1997 
      T: 21.4.1998 
 
Předložil: RNDr. Studený, náměstek primátora 
 
 
3)  Kontrola usnesení 
Rada města Olomouce  
 
1. bere na vědomí 
informace o plnění usnesení s termínem kontroly do 7.4.1998 
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2. prodlužuje    termíny plnění následujících usnesení : 
 
bod 17   Aktualizace programu regenerace měst. památkové rezervace: 
11.3.1997    -provést další aktualizaci v souladu se schváleným materiálem 
          „Koncepce hospodaření  s domy v majetku města“ 
      T: 19. 5. 1998 
      O: Ing. Horák 
 
bod 9  Vývoj přípravy výstavby v lokalitě Pražská: 
10.3.1998  
část 3  - informovat o vývoji v lokalitě Pražská-východ 
      T:  19.5.1998 a dále čtvrtletně 
      O: vedoucí OKR 
    
bod 15  IKTS – další činnost: 
10.3.1998 - předložit RMO návrh transformace IKTS a oddělení 

cestovního ruchu na příspěvkovou organizaci 
     T: 21.4.1998    
     O: vedoucí OVVI 

 
 
 
bod 22)    Návrh systému kontroly hospodaření v příspěvkových organizacích města: 
10.3.1998  -zpracovat individuální návrhy systému kontrol jednotlivých organizací.  

Individuální systém  bude v zásadě vycházet z návrhu EO, ale bude přihlédnuto 
ke specifickým podmínkám některých organizací, především ohledně 
sezónnosti některých činností ve vztahu k financování      
  

         TK: 21.4.1998 
      O: ekonomický  odbor 
   
bod 3 D)   Záměry maloobchodní sítě: 
24.3.1998 RMO schválila záměr společnosti Adam – leasing na ul. Zikově upravený  
     dle  důvodové zprávy, 
          neschválila předložený záměr společnosti Thorkild – Kristensen  
    v lokalitě Horní lán v předloženém rozsahu dle důvodové zprávy a  
       uložila: 

a) zveřejnit záměr města o prodeji pozemku dle důvodové zprávy 
b) pokračovat v jednání se společností Thorkild – Kristensen 

TK: 21.4.1998 
        O: Mgr. Vláčilová 
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bod 4)    Majetkoprávní záležitosti: 
24.3.1998 RMO schválila úplatný pronájem NP Sokolská č. 48  Spolku přátel 

olomouckého jazzu a  uložila  
g) jednat o možném využití zbývajících NP pro Fond ohrožených dětí dle 

důvodové zprávy bod II. B) 1) 
      TK: 5.5.1998 
      O:  Mgr. Vláčilová 

s) žádost  paní  MUDr. Tmějové o pronájem NP ZŠ Řezníčkova a uložila 
majetkoprávnímu odboru  vypovědět nájemní smlouvu společnosti  
SPEA s. r. o. dle důvodové zprávy bod II. B) 

      TK: 21.4.1998 
      O: vedoucí majetkopr. odboru 
 
bod4a)    Bezúplatné nabytí infrastrukturního majetku do vlastnictví města Olomouce: 
24.3.1998 RMO  souhlasila s bezúplatným nabytím infrastrukturního majetku  
        do vlastnictví města dle důvodové zprávy a uložila 
   uzavřít s jednotlivými investory smlouvy o budoucích smlouvách  
    dle dův. zprávy 
      TK: 19.5.1998 
      O: majetkopráv. odbor 
bod 17 
24.3.1998 6. k bodu IX. usnesení ZmO z  12.3.1998- Hodnocení Komplexního   

součinnostního programu prevence kriminality „Naše město“ za rok 1997.  
Návrh Komplexního  součinnostního programu prevence kriminality  
„Naše město“ pro rok 1998:  
-zabezpečit finanční prostředky z rozpočtu města na realizaci programu 
prevence kriminality na rok 1998  

      T:  průběžně 
       O: RNDr. Kosatík 
     
 
bod 18)    Směna majetku ve vlastnictví A ČR a městem Olomouc: 
24.3.1998 RMO souhlasila se záměrem nabytí majetku ve vlastnictví A ČR dle  
     důvodové zprávy a uložila 
   ve spolupráci s OKR předložit upřesněný rozsah směny dle ocenění 
      T: 2.6. 1998 
      O: Mgr. Vláčilová 
 
bod 3  Prověření majetkopr. vztahů k pozemkům 
9.7.1996 ve vlastnictví Města Olomouce mimo katastr města Olomouce: 
část 3 A) RMO souhlasila s prodejem pozemků ve vlastnictví města Olomouce 
         mimo katastr města dle přílohy : č. I. - stávajícím nájemcům 
                                  č. II.- obecně 
  a uložila realizovat přijaté usnesení a informovat radu města 
      T: 19.5.1998 a dále čtvrtletně   
       O: Mgr. Vrbová 
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bod 3  Informace o postupu likvidace a.s. Separe: 
11.3.1997 - předložit RMO další informaci o postupu likvidace a.s. Separe 
část 5 A)      T:  21.4.1998 a dále čtvrtletně  
            O: likvidátor 
bod 3    Likvidace a.s. Separe: 
7.10.1997  RMO vzala na vědomí informaci o podání žalob 
část N)   na f. Korex a uložila informovat RMO o vývoji podání žalob 
          TK: 21.4.1998 a dále čtvrtletně  
           O: pracovní skupina 
 
 
bod 8)         Výsledek kontroly prodeje stánků MOPAS, nájemních a užívacích 
13.1.1998  vztahů u stánků a veřejného prostranství na tržnici v Olomouci: 
   -provést v průběhu I. čtvrtletí 1998 kontrolu plnění příkazu  
           ředitele TSO č. 3/1997   
         T: 16.6.1998     
      O: ved.odboru kontroly  
 
3. vypouští   ze sledování  tato svá usnesení : 
 
bod 8)    Sdružení CEPAC Morava – podpora ze strany města: 
24.3.1998  RMO deklarovala  podporu města procesu CEPAC dle upravené  
     důvodové zprávy  a uložila: 

- rozšířit náplň odd. hospodář. rozvoje o kontaktní místo CEPAC 
- zajistit informování majetkoprávní komise společně s Úřadem práce 
- uplatnit rozšíření projektu CEPAC v rámci pilotního projektu na strukturální 

fondy EU 
        
       O: ved. OKR 
 
 

- zajistit aktuální předávání nabídek NP na odbor koncepce a rozvoje  
- vytipovat vhodné NP pro sídlo CEPAC 

 
       O: ved. majetkoprávního odboru 
 
bod 17  7. k bodu X. usnesení ZmO z 12.3.1998 -Rozšíření a prodloužení ručitelského 
24.3.1998  závazku za OLTERM & TD Olomouc a.s. : 

zajistit výkonem svých funkcí, že společnost horní hranicí čerpání úvěrů 
nepřekročí 

       
        O: členové ZmO, kteří jsou členy statutárních 
            orgánů a.s. OLTERM & TD Olomouc 
 
bod 15   k novelizovaným  pravidlům pro poskytování prostor     
6.2.1996 vhodných na výstavbu nových bytů ( půdní vestavby) 
a  v domech v majetku města Olomouce : 
bod 24  - realizovat přijaté usnesení      
11.6.1996                O: ing. Horák 
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4. Materiály z kontroly usnesení se samostatným návrhem na usnesení : 
 
A) Zprávy o činnosti příspěvkových organizací města za rok 1997 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předložení výroční zprávy ředitelů příspěvkových organizací u nichž město Olomouc plní 
funkci zřizovatele 
 
2. schvaluje 
mimořádné odměny – povodeň – za rok 1997, dle přílohy č. 1 
 
3. ukládá 
a) ved. ekonomického odboru předložit RMO souhrnnou zprávu o činnosti příspěvkových 

organizací za rok 1998 vč. návrhu osobního příplatku pro ředitele organizací na rok 1999 
T: duben 1999 

b) ředitelům organizací zpracovat zprávu o činnosti řízených  organizací dle pokynů 
ekonom. odboru 

T: březen 1999 
 

Předložil: Ing. Losert, nám. primátora 
 
B) Výstavba WC na tř. Svobody 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu vč. grafické přílohy 
 
 
2. schvaluje 
záměr zpřístupnit zahradu, kterou má v pronájmu Zákl. církevní škola sester Voršilek, par. č. 
116/68 s tím, že u školy i býv. kláštera zůstanou jejich soukromé zahrady na pozemku p. č. 57 
a nezastavěné části plochy 952 
 
3. ukládá 
odboru koncepce a rozvoje 
a) prověřit nabídku mobilních veřejných WC a připravit jejich užití ve městě 
b) předložit návrh na způsob rekonstrukce WC v prostoru tržnice 
c) prověřit způsob zpřístupnění části zahrady parc. č. 116/68 

T: 5.5.1998 
4. ukládá 
ved. odboru koncepce a rozvoje zajistit jednání s vlastníky dalších klášterních zahrad a zvláště 
kapucínů, o možnosti otevření zahrad veřejnosti v denních hodinách a podat informaci o 
výsledku RMO 
       T: 5.5.1998  

 
Předložil: RNDr. Studený, nám. primátora 
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C) Informace o výsledku architektonické soutěže na návrh obchodně administrativního 
centra TESCO 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu o výsledku výběru architektonicko-urbanistických návrhů na obchodně 
administrativní centrum TESCO 
 
2. souhlasí 
se jmenováním zástupce ÚMO ing. arch. J. Navrátila do kolegia expertů k vypracování 
ideového návrhů obchodně – administrativního centra TESCO 

 
Předložil: RNDr. Studený, nám. primátora 
 
D) Prodej pozemků mimo katastr města Olomouce – vztah k jižnímu obchvatu 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 
Předložil: RNDr. Studený, nám. primátora 
 
E) Ubytovací řád hotelové části Hotelového domu 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 
Předložil: Ing. Horák, nám. primátora 
 
F) Zpráva o činnosti kamerového monitorovacího systému za měsíc březen 1998  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí  
zprávu o činnosti kamerového monitorovacího systému za měsíc březen 1998 

 
Předložil: RNDr. Kosatík, primátor 
 
G) Pravidla  o poskytování bytů a bytových náhrad a informace o počtu uzavřených 
nájemních smluv za rok 1997 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí  předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
Ing. Horákovi, nám. primátora 
předložit jmenný seznam v kategoriích: bytové náhrady, usnesení RMO, obálková metoda a 
různé 
       T: 21.4.1998 
Předložil: Ing. Horák, nám. primátora 
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H) Koncepce rozvoje bydlení v Olomouci  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí  
plnění úkolů z koncepce rozvoje bydlení 

 
Předložil: Ing. Horák, nám. primátora  
 
CH) Zpráva o stavu požární ochrany a bezpečnosti práce u ÚMO za období od 
1.10.1997 do 31.3.1998   
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí  
předloženou zprávu 

 
Předložil: J. Večeř, tajemník ÚMO 
 
I) Čerpací stanice pohonných hmot – vyhodnocení lokalit 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí  
předloženou důvodovou zprávu a informaci o vývoji problematiky ČS PHM 
 
2. ukládá OKR 
předložit podklady k novým záměrům výstavby dvou čerpacích stanic dle dův. zprávy, vč. 
lokality Zikova 
       T: 21.4.1998 
 
Předložil: RNDr. Studený, nám. primátora  
 
J) Informace o vývoji zahraničních kontaktů města Olomouce v roce 1998  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí  
informaci o vývoji zahraničních  kontaktů Olomouce v roce 1998 

 
Předložil: RNDr. Kosatík, primátor  
 
K) Informace o proškolení zaměstnanců města Olomouce a členů ZMO za 1. čtvrtletí 
1998 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí  
informaci o proškolení zaměstnanců města Olomouce a členů ZMO za 1. čtvrtletí 1998 

 
Předložil: J. Večeř, tajemník ÚMO 
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L) Finanční plnění Globus 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí   informaci o jednání s firmou Globus 
 
2. ukládá  
pracovní skupině ve složení ing. Tesařík, ing. Dostál, ing. Losert a RNDr. Studený 
předložit RMO návrh na využití fin. závazku poskytnutého městu firmou Globus 
       T: 19.5.1998  

 
Předložila: Mgr. Vláčilová, nám. primátora 
 
M) Směna majetku ve vlastnictví armády ČR a města Olomouce 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí  
důvodovou zprávu 
 
Předložila: Mgr. Vláčilová, nám. primátora 
 
N) Prověření ostatních povodňových výdajů dle usnesení ZMO z 22.12.1997 a RMO z 
13.1.1998 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí  
důvodovou zprávu, týkající se prověření ostatních povodňových výdajů dle usnesení ZMO z 
22.12.1997 a RMO z 13.1.1998 
 
2. ukládá 
odboru kontroly 
prověřit u každé organizace a odborů ÚMO  10 největších výdajů vč. fyzické kontroly, pokud 
nejsou menší než 20 tis. Kč a nebyly kontrolovány jiným orgánem ( např. OkÚ, NKÚ, P ČR),  
       T: 5.5.1998  
 
Předložil: RNDr. Kosatík, primátor 
 
O) Zpráva o provádění demolic na území města 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí   důvodovou zprávu o provádění demolic 
 
2. ukládá  
vedoucímu odboru investic a řediteli TSO vypracovat postup likvidace skládky v Neředíně 
 
3. neruší usnesení 72. schůze RMO ze dne 12.8.1997 bod 14 B Organizační záležitosti, 
kterým RMO schvaluje návrh na snížení osobního ohodnocení dle důvodové zprávy ze dne 
11.8.1998 
 
Předložil: RNDr. Kosatík, primátor města Olomouce 
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4) Návrh na  zveřejnění záměru M ěsta Olomouce o nakládání s majetkem města, 
pronájem, prodej majetku města a další návrhy majetkoprávní komise 
Rada města Olomouce 

 
1.  s c h v a l u j e    
 

a)  zveřejnění záměru Města Olomouce odprodat část pozemku parc.č. 451/1 zahrada o 
výměře cca    2000 m2 v k.ú. Povel  formou  dle důvodové zprávy bod I. 1)- obecně, tj. 
standartním způsobem 

 
b)  uzavření smlouvy o výpůjčce pozemku parc.č. 959/15 ost.pl. o výměře cca 1400 m2 
v k.ú.  Hodolany   s Okresním úřadem Olomouc dle důvodové zprávy bod II. A) 6) 

 
      c) úplatný pronájem pozemků parc.č. 1681 a 1682, vše st.pl. o celkové výměře 35 m2 
            v k.ú. Nová Ulice firmě SNYZE, s.r.o. dle důvodové zprávy bod II. A) 8) 
  

d)  úplatný pronájem části pozemku parc.č. 449/15 zahrada o výměře 94 m2 v k.ú. Nová 
Ulice panu   Dosedělovi dle důvodové zprávy bod II. A) 9) 

 
      e)  žádosti pana Polzera o přechod nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc.č. 

390/9 zahrada  o výměře 13 m2 v k.ú. Hejčín na manželku Annu Polzerovou dle 
důvodové zprávy bod II. A) 10) 

 
f)  žádosti firmy Ing. Radek Menšík - MERA, s.r.o. o snížení předmětu nájmu o část 
pozemku parc.č.   88/1 ost.pl. o výměře 1360 m2 v k.ú. Povel dle důvodové zprávy bod 
II. A) 11) 

 
g) úplatný pronájem části pozemku parc.č. 629/19 zahrada o výměře 55 m2 v k.ú. 
Chválkovice panu  Dvorskému dle důvodové zprávy bod II. A) 12) 

 
      h)   pronájem NP Dolní nám. č. 38 firmě ILC Czechoslovakia Ltd. ,Oxford Univerzity 

Press dle důvodové zprávy bod II. B) 1) 
 
       ch) pronájem NP Dolní nám. č. 38 paní Pospíšilové dle důvodové zprávy bod II. B) 2)  
 
        i) pronájem NP Na Bystřičce č. 2 panu Kovaříkovi dle důvodové zprávy bod II. B) 3) 
 
        j) pronájem NP v Pevnůstce Slavonín panu Nakládalovi dle důvodové zprávy bod II. B)5  
 

k)  výběr nájemce na pronájem objektu č. 2 (areál bývalého letiště Neředín) formou 
obálkové metody  dle důvodové zprávy bod II. B)  6)  

  
l)  zveřejnění záměru Města Olomouce na pronájem pozemků parc.č. 279/1 a 289/1 st.pl. 
v k.ú.  Neředín za podmínky demolice objektu č. 9 dle důvodové zprávy bod II. B) 6) 

       
m) zveřejnění  pronájmu NP Horní nám. č. 5 předem určenému zájemci Regionální 
agentuře pro  rozvoj střední Moravy dle důvodové zprávy bod II. B) 9)  
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n)  žádost Regionální agentury pro rozvoj střední Moravy o rozšíření předmětu nájmu o 
42 m2 a    o odepisování vložených investic v účetnictví společnosti dle důvodové zprávy 
bod II. B) 9) 

 
o)  zrušení soutěže na odprodej objektu č.p. 262 (bývalá prachárna) s příslušenstvím 
s pozemky   parc.č. 1270 st.pl. o výměře 474 m2 a parc.č. 1272 ost.pl. o výměře 3345 m2, 
vše v k.ú. Droždín a      schvaluje  opětovně zveřejnit záměr Města Olomouce odprodat 
předmětné nemovitosti bez uvedení   výše kupní ceny dle důvodové zprávy bod IV. 4) 

 
 
2.   s  c h v a l u j e    úplatný pronájem  částí pozemků parc. č.  612 ost. pl. v k.ú. Neředín, 

parc.č.     201/1 v k.ú.  Nová Ulice, parc.č. 94/1 v k.ú. Olomouc - město, parc.č. 32/2 a 31/12 
v k.ú. Klášterní   Hradisko, vše ost.pl. o celkové  výměře cca 5x12 m2 Nadaci Archa 
Chantal, Brno dle důvodové  zprávy bod II. A) 13) 

 
3.   n e v y h o v u j e    : 
      a) žádosti pana MUDr. Moťky o úplatný pronájem části pozemku parc.č. 959/3 ost.pl. o 

výměře cca   21 m2 v k.ú. Hodolany dle důvodové zprávy bod II. A) 1) 
 
      b) žádosti firmy Euronova, a.s. o úplatný pronájem části pozemku parc.č. 451/30 ost.pl. o 

výměře cca    1000 m2 v k.ú. Povel dle důvodové zprávy bod II. A) 2) 
 

c)  žádosti pana Jelínka o úplatný pronájem části parc.č. 131 ost.pl. o  výměře cca 20 m2   
v k.ú.   Olomouc - město dle důvodové zprávy bod II. A) 3) 

 
d)  žádosti  pana Hermana o úplatný pronájem části pozemku parc.č. 999 ost.pl. o výměře 
cca 70 m2   v k.ú. Hodolany  dle důvodové zprávy bod II. A) 4) 

 
 e)  žádosti pana Hrance o úplatný pronájem s následným odprodejem parc.č. 76/1 ost.pl. 
o výměře  5236 m2  v k.ú. Nedvězí dle důvodové zprávy bod II. A) 5) 

 
f) žádosti firmy Fortuna, a.s o pronájem NP nám. Hrdinů č. 4 dle důvodové zprávy bod 

II. B) 5)   
g)  žádosti pana Pořízka o kompenzaci vložených investic s dlužným nájemným za 

leden a únor 1998   dle důvodové zprávy bod II. B) 7) 
 

h) žádosti pan Čížka o přechod nájemní smlouvy na NP Horní nám. č. 23 dle důvodové 
zprávy bod    II. B) 8) 

 
ch)  žádosti paní Zedkové o odprodej části pozemku parc.č. 490/1 ost.pl. o výměře 24 m2 
v k.ú. Nová  Ulice dle důvodové zprávy bod III. 1) 

 
i)  žádosti firmy TRIMEX, s.r.o. o odprodej části pozemku parc.č. 1963/2 ost.pl. o 
výměře 85 m2    v k.ú. Holice dle důvodové zprávy bod III. 2) 

 
j)  žádosti pana Gálika o odprodej části pozemku parc.č. 563/3 ost.pl. o výměře 300 m2  
v k.ú. Lošov   dle důvodové zprávy bod III. 3) 

 
k)  žádosti paní Cabicarové o odprodej části pozemku parc.č. 625 st.pl. o výměře 40 m2 
v k.ú. Olomouc - město dle důvodové zprávy bod III. 4) 
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l)  žádosti firmy Caska Invest o odprodej pozemku parc. č.  (544) o výměře 72 096 m2 
v k.ú. Slavonín   dle důvodové zprávy bod III. 5) 

 
m) žádosti pana ing. Dvořáka o odprodej pozemku parc.č. 13 ost.pl. o výměře 286 m2 
v k.ú.    Olomouc - město dle důvodové zprávy bod III. 6) 

 
n) žádosti pan Mgr. Žouželky o odpuštění nájemného ve výši 11.950,-Kč za pronájem   
části pozemku parc.č. 247/1 ost.pl. v k.ú. Nová Ulice dle důvodové zprávy bod IV. 1) 

 
o) žádosti firmy FBS, s.r.o. a Rekstav, s.r.o. o pronájem s následným odprodejem 
pozemků parc.č.     765, 766 a 767, vše role  o celkové výměře cca 9173 m2, vše v k.ú. 
Nemilany dle důvodové zprávy       bod II. A) 7) 

 
4.  s c h v a l u j e   uzavření nájemní smlouvy na NP Náves Svobody č. 28 mezi vlastníkem 
nemovitosti  panem Stoličkou a Městem Olomouc dle důvod. zprávy bod II. B) 10) 
 
5.  r e v o k u j e  část usnesení rady města ze dne 10. 2. 1998 , čís.spis.  seznamu 4, bod II. 
A)  24) ve věci   výše nájemného za pronájem pozemků ve vlastnictví Hanáckých pekáren a  
cukráren, a.s.  dle   důvodové zprávy bod IV.  2) 
 
6.   d o p o r u č u j e   zastupitelstvu města schválit : 
     
     a)   odprodej pozemku parc. č. 1307 pastvina o výměře  3 128 m2 v k.ú. Slavonín firmě  
           ENERGOCHEM a. s. za kupní cenu ve výši 856.717,-Kč dle důvod. zprávy bod III. 7) 
 
     b)  odprodej části pozemku parc.č. 59/2 zahrada o výměře 94 m2 v k.ú. Neředín panu  
           Vykoukalovi za kupní cenu ve výši 79.462,-Kč dle důvodové zprávy bod III. 8) 
 
7.  a) n e s c h v a l u j e  žádost Štěrkoven a pískoven, a.s o odklad první splátky nájemného 
ve výši   3,648.288,- Kč za pronájem pozemků parc.č.  1029/1 role, 1030 pastvina a 1034 
ost.pl. o celkové    výměře 152 496  m2, vše v k.ú. Nemilany a o úpravu splátkového 
kalendáře nájemného dle     důvodové zprávy bod IV.  3) 
    b) ukládá Mgr. Vláčilové předložit RMO návrh podmínek na zveřejnění prodeje pozemku 
v k.ú. Grygov k případ. těžbě štěrku 
    c) revokuje své usnesení ze dne 10.3.1998, část bodu 4 a) důvod. zprávy ,  týkající se 
prodeje orné půdy Štěrkovnám a pískovnám Olomouc v k. ú.  Grygov  
 
Předložila: Mgr. Vláčilová, náměstkyně primátora 
 
4 a)  Bytové záležitosti – Sokolská plovárna 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1.  bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 
2.  souhlasí 
s uzavřením nájemní smlouvy dle důvodové zprávy 
 
Předložila: Mgr. M. Vláčilová, nám. primátora 
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4 b)  Nabytí stavebních a provozních objektů křižovatky náměstí Národních hrdinů do 
majetku města Olomouce 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1.  bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 
2.  schvaluje 
nabytí stavebních objektů křižovatky náměstí Nár. hrdinů v celkové pořizovací hodnotě 
10.320.782,- Kč od DPMO, a.s. do majetku města Olomouce a to formou bezúplatného 
převodu 
 
3.  ukládá 
odboru investic ve spolupráci s technickým odborem zajistit fyzické předání majetku 
z DPMO na město a předání do správy TSO 
       T: 5.5.1998  
 
Předložila: Mgr. M. Vláčilová, nám. primátora 
 
4 c)  Nabytí vodohospodářských zařízení do majetku města Olomouce 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
nabytí venkovního vodovodu a venkovní kanalizace, vč. veřejných částí přípojek a přísluš. 
v lokalitě Neředín, od ČS reality, a.s. do majetku města formou daru 
 
Předložila: Mgr. M. Vláčilová, nám. primátora 
 
4 d) Nabytí vodohospodářských zařízení do majetku města Olomouce 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě mezi městem Olomouc a 1. Městskou akciovou 
společností, a.s. o převodu veřejných vodovodních a kanalizačních řadů vč. veřejných částí 
přípojek a příslušenství v lokalitě Neředín – formou daru 
 
3. ukládá 
Mgr. Vláčilové, nám. primátora 
tuto smlouvu podepsat 
      T: 5.5.1998 
 
Předložila: Mgr. M. Vláčilová, nám. primátora 
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4 e)  Horní lán – Gemo Olomouc, s.r.o. 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
pracovní skupině předložit RMO doporučení k postupu navrhovanému dle důvod. zprávy 
       T: 21.4.1998 
 
Předložila: Mgr. M. Vláčilová, nám. primátora 
 
4 f)  Olpran – Horní nám. 20 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s vypořádáním technického zhodnocení předmětu nájmu dle dův. zprávy 
        
3. ukládá 
Mgr. Vláčilové, nám. primátora  
uplatnit tuto částku při uzavření smlouvy s novým nájemcem 
 
Předložila: Mgr. M. Vláčilová, nám. primátora 
 
5)  Majetkoprávní záležitosti - prodej domů 
Rada   města  Olomouce  po projednání   
 
1. doporučuje Zastupitelstvu města Olomouce schválit odprodej domů bod 1a-e důvodové 
  zprávy po bytových jednotkách 
 
2. doporučuje Zastupitelstvu města Olomouce schválit odprodej domů: 
-     bod 2 a důvod. zprávy po bytových jednotkách 
-     bod 2 b důvodové zprávy formou dražby mezi nájemníky  

 
3. doporučuje Zastupitelstvu města Olomouce schválit odprodej domu bod 3 důvodové 
  zprávy do podílového spoluvlastnictví 
 
4. vyhovuje žádosti pana Peera o odprodej nemovitosti bod 4 důvodové zprávy 
 
5. schvaluje  a) uznání splátek dle důvodové zprávy bod 5a 
  b) postup při uznávání faktur dle důvodové zprávy bod 5b 
 
6. schvaluje odklad splátek dle důvodové zprávy bod 6 
 
7. vyhovuje  žádosti pana Opletala bod 7a důvodové zprávy a 
  žádosti manželů Poštůlkových bod 7b důvodové zprávy 
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8. nevyhovuje žádosti nájemníků domu I. P. Pavlova 65 dle důvodové zprávy bod 8 
 
9. nevyhovuje a) žádosti pana Oláha o snížení kupní ceny bod 9a důvodové zprávy 
  b) žádosti pana Neurwirta o snížení kupní ceny bod 9b důvodové zprávy 
  c) žádosti paní Rigelové o snížení kupní ceny bod 9c důvodové zprávy 
 
10. pověřuje Olterm TD, a.s. jako správce kotelny k vyklizení dle důvodové zprávy bod 10 
 
11. vyhovuje žádosti spoluvlastníků domu tř. Svornosti 25 bod 11 dle důvodové zprávy 
 
12. ukládá náměstkovi primátora Ing. Horákovi uzavřít smlouvy o výkonu správy bod 12 
  důvodové zprávy 
 
13. vyhovuje a) žádosti pí. Suchánkové o odklad úhrady první poloviny kupní ceny bod 13a 
  důvodové zprávy 
  b) žádosti manželům Cykrytovým o odklad první poloviny kupní ceny bod 13b 
  důvodové zprávy 
 
14. ukládá SDF MO uhradit poměrnou část za byt v majetku města bod 14 důvodové zprávy 
 
15. souhlasí s prodejem domu Ladova 3, 5, 7 stávajícím nájemníkům , bod 15 upravené 
důvodové zprávy 
 
16. schvaluje uznání faktur v domech Norská dle důvodové zprávy bod 16a 
  uznání faktur v domě Mlčochova 3 dle důvodové zprávy bod 16b 
 
17. vyhovuje žádosti paní Kolářové a Hrstkové bod 17 důvodové zprávy 
 
18. revokuje část svého usnesení ze dne 24. 3. 1998 a doporučuje Zastupitelstvu města 
  Olomouce odprodej domů dle důvodové zprávy bod 18 
 
19. nerevokuje část svého usnesení ze dne 24. 3. 1998 bod 19 důvodové zprávy 
 
20. schvaluje odprodat domy dle důvodové zprávy bod 20 a, b 
 
21. schvaluje návrh na zřízení věcného břemene ve prospěch Města Olomouce dle důvodové 
  zprávy bod 21 
 
22. vyhovuje žádosti manželů Grygárkových o odklad úhrady části druhé poloviny kupní 
  ceny dle důvodové zprávy bod 22  
 
23. vyhovuje žádosti nájemníků domu Fügnerova 38 dle důvodové zprávy bod 23 
 
24. revokuje část svého usnesení ze dne 13. 1. 1998 bod 7 a schvaluje odprodej bytu za cenu 
  nabídkovou s předkupním právem zpět pro Město Olomouc dle důvodové 
  zprávy bod 24 
 
25. nerevokuje část svého usnesení ze dne 10. 3. 1998 bod III/6 dle upravené  důvodové 
zprávy bod 25 
 



 15

26. ukládá nám. primátora Ing. Horákovi předložit návrh ke schválení těchto domů na  
  nejbližším zasedání Zastupitelstva města Olomouce 
 
27. ukládá vedoucí majetkoprávního odboru realizovat přijatá usnesení 
   
Předložil: ing. Horák, náměstek primátora 
 
5a) Žádost nájemníků Ladova 1 – Tomkova 41 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
žádost nájemníků Ladova 1 – Tomkova 41 
        
2. ukládá 
Ing. Horákovi, nám. primátora  
prověřit žádost a informovat RMO 
       T: 21.4.1998  
 
Předložil: RNDr. Kosatík, primátor 
 
5b) Prodej domů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. revokuje 
a) usnesení RMO ze dne 18.4.1995 bod 10 odst. 1 a 2 
b) usnesení RMO ze dne 2.5.1995 bod 5 odst. 1 a 2 
c) usnesení RMO ze dne 16.5.1995 bod 17 odst. 1 a 2 
d) usnesení RMO ze dne 11.7.1995 bod 30 odst. 1 a 3 
e) usnesení RMO ze dne 14.3.1998 bod 28 odst. b) 
f) seznam domů č. I., které si město musí ponechat ze zákonných důvodů, schválený RMO 

dne 20.5.1997 v rámci bodu Hospodaření s domy v majetku města Olomouce 
 
2. schvaluje 
seznam domů, které si město musí ponechat ze zák. důvodů a to v rozsahu uprav. přílohy 
 
3. ukládá 
a) Ing. Horákovi, nám. primátora a MPO zajistit plnění usnesení RMO ze dne 20.5.1997 bod 
10 odst. 2, tj. seznamy II. – V. a bod 5 b, část 2 tohoto usnesení 
       T: ihned 
 
b) Ing. Zelenkovi a pí Navrátilové zpracovat seznam domů určených k prodeji a na úřední 

desce města zveřejnit záměr uvedené domy prodat 
T: 14.4.1998  

 
c) Ing. Horákovi, nám. primátora informovat RMO o plnění bodu 3a), b) tohoto usnesení 

T: 21.4.1998 
 
Předložil: RNDr. Kosatík, primátor 
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6)  Úvěr DPMO, a.s. na nákup dopravních prostředků MHD 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu  
  
2. souhlasí s tím, že si DPMO, a.s. vezme na nákup vozidel ( 2 kloubové autobusy, 2 
nízkopodlažní tramvaje) v r. 1998 úvěr u peněžního ústavu do max. výše 35 mil. Kč a úvěr 
bude splácet z vlastních zdrojů DPMO, a.s. 
 
3. ukládá 
a) RNDr. Kosatíkovi, primátorovi města vydat rozhodnutí akcionáře dle důvodové zprávy 
b) b)představenstvu DPMO, a.s. zajištění a podepsání úvěrové smlouvy a nákup vozidel 

zajistit z těchto úvěrových zdrojů a ze státní dotace 
 
Předložil: Ing. Losert, nám. primátora 
 
 
7)  Vodní nádrž v Radíkově 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí   předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
ved. odboru investic požádat o posudek Komoru autorizovaných inženýrů, která doporučí 
minimální bezpečnou variantu   T: 5.5.1998 
 
Předložil: RNDr. Studený, nám. primátora 
 
 
8)  Rekonstrukce dětských hřišť 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1.  bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 
2.  schvaluje 
odložení realizace rekonstrukce hřiště Čechovy sady 
 
3.  souhlasí 
s krácením investičních akcí dětská hřiště o jednu položku a s převedením částky 112.000,- 
Kč pro org. Výstaviště Flora na údržbu dětských hřišť v parcích města Olomouce 
 
4.  doporučuje 
ZMO tuto rozpočtovou změnu schválit 
      
Předložil: RNDr. Studený, nám. primátora 
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9)  Kanalizace Slavonín – Smlouvy o zřízení věcného břemene 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
podepsání smluv o zřízení věcného břemene pro kanalizaci Slavonín 
    
Předložil: RNDr. Studený, nám. primátora 
 
10)  Rozpočet 1998 – snížení provozních výdajů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1.  bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 
2.  souhlasí 
a) s rozpočtem ÚMO dle upravené důvodové zprávy 
b) s rozpočtem organizací MD, MF, DH a Olomoucká kina dle upravené důvodové zprávy 
 
3.  ukládá 
vedoucím odborů a ředitelům MD, MF, DH a Olomoucká kina 
promítnout krácení provozního rozpočtu v odsouhlasené výši do jednotlivých kratitelných 
položek dle vlastního uvážení a předložit RMO svůj návrh 
       T: 21.4.1998 
 
4.  ukládá 
ved. ekonomického odboru předložit RMO návrh na krácení provozních výdajů rozpočtu  u 
zbývajících organizací města 
       T: 21.4.1998  
 
Předložil: Ing. Losert, nám. primátora 
 
 
11)  Rozpočtové změny roku 1998  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s rozpočtovými změnami dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
Ing. Losertovi, nám. primátora předložit ZMO uvedený návrh ke schválení 
 
4. doporučuje  
ZMO schválit rozpočtové změny dle důvodové zprávy 
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5. ukládá 
RNDr. Kosatíkovi, primátorovi města  svolat ZMO na den 21.4.1998 ve 14.00 hod. do 
zasedací místnosti primátora 
        T: ihned 
Předložil: Ing. Losert, nám. primátora 
 
12)  Záměry maloobchodní sítě – Horní lán – OBI, Grundfos 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí  
s formou příspěvku firmy OBI na infrastrukturu v oblasti Horní lán a navazující dle dův. 
zprávy 
 
3. ukládá 
- ved. majetkoprávního odboru ve spolupráci s ved. OKR řešit smluvní vztah s firmou OBI o 
poskytnutí finančních prostředků městu vázaných na vybudování mimoúrovňové křižovatky 
v ul. Brněnská dle důvodové zprávy 
       T: 5.5.1998  
 
- ved. OKR spolupracovat s firmou OBI na přípravě dokumentace pro územní řízení na 

odlehčovací kanalizační sběrač dle důvodové zprávy 
T: průběžně 

 
Předložil: Ing. Losert, nám. primátora 
 
13) Zadání výběrového řízení – kasárna 9. května 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
vedoucí OKR svolat jednání komise pro výstavbu  arch. a urbanismus projednat 
rozpracovanou studii využitelnosti a návrh zadání pro výběrové řízení 
       T: 19.5.1998  
 
Předložil: RNDr. Studený, nám. primátora 
 
 
14) Výběrové řízení na dostavbu v ulici Uhelné 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. ukládá 
vedoucí OKR předložit RMO podmínky výběrového  řízení na prodej parcel č. 436, 443, 444, 
445 v k.ú. Olomouc –město za účelem dostavby bloku č. 18 
 
Předložil: Ing. Horák, nám. primátora 
 
15) Protipovodňová opatření 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
a) doplnění městské povodňové komise o Dr. Bébara (OHS), p. Pobudovou (PM) Dr. 

Fantovou (OŠK), Mgr. Loyku (TO) 
b) strategii záměru výstavby suchého poldru Mohelnice a retenční nádrže Hanušovice 

z důvodu zajištění prioritní protipovodňové ochrany Olomouce 
c) způsob likvidace odpadů a suti v oblastech postižených povodní dle var. b) bodu 7 

důvodové zprávy 
 
3. pověřuje 
- primátora podpisem žádosti o dotaci z Fondu malých infrastrukturních projektů – Program 

rekonstrukce zaplavených území a Potvrzení o dofinancování inv. akcí z městského 
rozpočtu (Kanalizace Slavonín a kanalizace Týneček) 

- technický odbor sestavením odborného stanoviska k výstavbě protipovodňových opatření  
 
Předložil: RNDr. Kosatík, primátor 
 
15a) Protipovodňová opatření 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
zamítavé stanovisko města ke snížení nivelity komunikace III. třídy Lhota – Střeň, které 
prosazuje k realizaci OÚ Střeň 
 
3. ukládá 
a) předsedovi městské povodňové komise projednat s OkÚ a SCHKO L.P. 
b) primátorovi zaslat dopis přednostovi OkÚ a příp. jednat s ministerstvem ŽP 
 
Předložil: RNDr. Kosatík, primátor 
 
15c) Protipovodňová opatření v k.ú. Skrbeň 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou  zprávu 
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2. revokuje 
bod 14, část 2 usnesení ze dne 10.3.1998 – řešení dle varianty č. 1 a souhlasí s realizací 
varianty č. 2 s výstavbou biotopu v k.ú. Skrbeň 
 
3. ukládá 
vedoucímu technického odboru zajistit zpracování projektové dokumentace o přidělení dotace 
       T: 30.6.1998 
 
Předložil: RNDr. Kosatík, primátor 
 
16) TSO – doplnění zřizovací listiny 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí   předloženou důvod. zprávu 
 
2. schvaluje 
změnu zřizovací listiny TSO na úseku místních komunikací a doplňuje zřizovací listinu na 
úseku veř. zeleně 
 
3. ukládá 
a) ved. EO zajistit realizaci schválených změn a vydat nové znění zřiz. listiny 

T: 21.4.1998  
 
b) ved. EO zajistit doměřování poplatku za překročený termín povolení či rozhodnutí zvl. 

užívání dle vyhl. o poplatcích čl. 48 a čl. 49  tak, aby takto poukázané fin. prostředky byly 
evidovány na zvl. podúčtě 

               T: trvale 
c) ved. EO předkládat RMO pravidelně čtvrtletn ě návrh rozpočtové změny dle dův. zprávy 
 
d) ved. EO předložit návrh rozpočtové změny, týkající se likvidace vraků dle dův. zprávy 
 

T: 21.4.1998 
e) ved. OŽP vyhotovit sazebník fin. pokut v souladu s ustanovením § 42 zák. 13/1997 a 

v org. řádu ÚMO zakotvit funkci komise pro vyměřování sankcí a tyto pokuty evidovat na 
zvl. podúčtě 

           T: 21.4.1998 
f) ved. OŽP ve spolupráci s TSO a firmami zajišťujícími údržbu městské zeleně provést 

odpovídající změnu ve smlouvách o dílo v návaznosti na změnu zřiz. listiny TSO 
          T: 21.4.1998 
g) tajemníkovi ÚMO řešit umístění referentů oddělení záboru veř. prostranství 
         T: současně s dislokačním řešením  OŠK  
                                                                                       a TO 
h) Mgr. Vláčilové, náměstkyni primátora  a řediteli TSO zřídit oddělení zabezpečující 

přejímání zvl. užívání o počtu 3 pracovníků 
        T: 21.4.198 
ch) řediteli MPO zajistit, aby jednotlivé hlídky MPO předávaly OŽP písemné podněty při 
zajištění nedodržení podmínek vydaných rozhodnutí a povolení zvl. užívání 
        T: ihned 
 
Předložili: RNDr. Studený, Ing. Losert, nám. primátora 



 21

17) Dodatek ke zprávě o činnosti MPO za rok 1997   
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předložený dodatek ke zprávě o činnosti Městské policie Olomouc za rok 1997 
 
Předložil: RNDr. Kosatík, primátor 
 
18)  Čistota města, odpady 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1.  bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu a ukládá jednotlivým vedoucím organizací pokračovat 
v plnění úkolů 
 
2.  ukládá 
a) ved. OŽP zajistit ve dvou sběrových dvorech kontejnery k likvidaci odpadu ze zeleně 
b) řediteli TSO doplnit provozní řád sběr. dvorů ve smyslu bodu 2a tohoto usnesení 
 
Předložil: RNDr. Studený, nám. primátora 
 
19) Privatizace majetku ČR -  TSO 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá vedoucí majetkoprávního odboru zajistit záznam vlastnického práva města 
Olomouce do katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu v Olomouci 
       TK: 2.6.1998 
3. pověřuje 
TSO pronajímat pozemky, které jsou předmětem privatizace za účelem umístění reklamních 
zařízení, prodejních stánků, parkovacích stání apod. – do doby zavkladování 
 
Předložila: Mgr. Vláčilová, nám. primátora 
 
20)  Regulace nájemného z bytu 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1.  bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 
2.  ukládá 
Ing. Horákovi, nám. primátora připravit obecně závaznou vyhlášku města  Olomouce o 
koeficientu růstu nájemného z bytu v závislosti na velikosti obce s tím, že Kv=1,17 
 
Předložil: Ing. Horák, nám. primátora 
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21)  Výjimky z počtu škol 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1.  bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2.  schvaluje 
statut samostatného ředitelství u ZŠ dle důvodové zprávy 
 
3.  ukládá 
vedoucí odboru školství a kultury realizovat usnesení 
       T: ihned 
 
Předložil: Ing. Tesařík, nám. primátora 
 
22) Přehled připravenosti investičních akcí 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1.  bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2.  ukládá 
RNDr. Studenému předložit seznam rozestavěných akcí, které nebudou dokončeny do konce 
roku 1998  
       T: 21.4.1998 
 
Předložil: RNDr. Studený, nám. primátora 
 
23)  Návrh na zrušení vyhl. č. 10/1996 o zakládání, údržbě a ochraně zeleně na území 
Olomouce 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1.  bere na vědomí 
předloženou zprávu 
 
2. doporučuje  ZMO  zrušit vyhl. č. 10/1996 o zakládání, údržbě a ochraně zeleně na území 
Olomouce 
 
Předložil: RNDr. Studený, nám. primátora 
 
24)  Návrh na zrušení vyhl. č. 8/1996 o ochraně veřejného pořádku a nočního klidu na 
území Olomouce 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou zprávu 
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2. doporučuje  ZMO  zrušit vyhl. č. 8/1996 o ochraně veřejného pořádku a nočního klidu na 
území Olomouce 
 
Předložil: RNDr. Studený, nám. primátora 
 
25)  Pojištění majetku města Olomouce 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou zprávu 
 
2.  schvaluje 
záměr vyhlášení výběrového řízení na rámcové pojištění městského majetku přímou výzvou 
pojistným ústavům 
 
3.  ukládá 
a) tajemníkovi dopracovat celkový přehled majetku města Olomouce dle důvod. zprávy 

s důrazem na pojištění majetku, který spravují organizace ve vztahu k povodním 
b) ředitelům organizací města a vedoucím odborů písemně reagovat na požadavek tajemníka 

ÚMO – dle bodu 3 a) usnesení 
c) tajemníkovi předložit podmínky výběrového řízení dle bodu 2 tohoto usnesení a upravené 

důvodové zprávy 
 
Předložil: J. Večeř, tajemník ÚMO 
 
26)  Žádost paní J. Ovískové o výjimku  z ustanovení Pravidel pro poskytování nájmu 
bytů zvl. určení v majetku města Olomouce 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1.  bere na vědomí 
důvodovou zprávu  
 
2.  uděluje 
výjimku dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Ing. Tesařík, nám. primátora 
 
27)  Mistrovství republiky LAA - smlouva 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1.  schvaluje 
pořádání Mistrovství ČR ULL – Olomouc v termínu 22. – 26.7.1998  
 
2.  ukládá 
odboru správy, správě letiště spolupracovat s LAA na zabezpečení akce  Mistrovství ČR ULL 
v termínu dle důvodové zprávy 
       O: p. Antonín Mraček 
Předložil: Ing. Losert, nám. primátora 
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28) Návrh  programů 21.  a 22.  zasedání Zastupitelstva města Olomouce 
I. Rada města Olomouce  
 
a) stanovila  
     termín   21. zasedání  Zastupitelstva města Olomouce : 
     na úterý    21. 4. 1998   od  14.oo   hod.  -místo: zasedací místnost primátora,  
                                                                                    I. posch. radnice  
b) doporučuje ZmO přijetí jediného bodu  programu: 
Příspěvky ČCK 
 
 
II. Rada města Olomouce  
 
a) stanovila  
     termín 22. zasedání  Zastupitelstva města Olomouce : 
     na čtvrtek    7. 5. 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: 

     -     Pojištění majetku města (J. Večeř) 
-     Smlouva s PS ( Kosatík) 
- Řešení interpelace- Štítného 7 – doplnění zprávy ( Horák) 
- Seznam investičních akcí připravených k realizaci a nezařazených v rozpočtu r. 1998  

(Studený) 
- IDOS -prověření redukce nevytížených jízd, zachování zastávek MHD (Losert) 
- Doplněk ke zprávě o činnosti MP za rok 1997 (  Kosatík) 
- Oslavy 150. výročí nastoupení Františka Josefa I. na rakouský trůn  ( Kosatík) 
- Informace o řešení podnětů z diskuse : 

* výběr komunikací k rekonstrukci (Studený) 
      *ukládání popílku TOL ( Losert) 

*kalkulace úspory při realizaci IDOS ( Losert) 
*odpověď  na interpelaci ing. Opletalovi ( Horák) 

3. a)  Výsledky hospodaření města Olomouce 1997( materiál z minulého zasedání) 
          vč. Auditu ( Losert) 
     b)  Rozpočtové změny. Informace o snížení provozních výdajů ( Losert) 
 4. a)  Majetkoprávní záležitosti ( Vláčilová) 

b) Seznam pozemků – zpráva o stávajícím stavu uzavřených nájemních smluv 
      za účelem výstavby na pozemku ( stavby trvalé) 

5. Prodej domů  ( Horák) 
6. Transformace TSO ( Kosatík) 

   7. Vyúčtování  povodňových výdajů ( ing. Hodinář) 
8. Investiční akce do r. 2000 ( Studený) 
9. Návrh na zrušení vyhlášek ( Studený) 

  10. Ceny města Olomouce ( Kosatík) 
  11. Různé 
 12.  Diskuse 
13. Závěr 
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c) ukládá    náměstkům primátora    a vedoucím odborů 
     po projednání v radě města předat na organizační oddělení 75 ks 
     podkladových materiálů pro 22. zasedání ZMO 
      T:   22.4.1998   
Předložil: RNDr. Kosatík, primátor města a členové RMO 
 
29)  Návrh na opatření ke lhůtám splatnosti 
Rada města Olomouce  
 
1. bere na vědomí   důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  návrh opatření tak, jak je uveden v důvodové zprávě 
 
Předložil: ing. Losert, náměstek primátora 
 
 
30) Vyhodnocení anketních otázek z jednání RMO s podnikateli  
Rada města Olomouce  
 
1. bere na vědomí   důvodovou zprávu 
 
Předložil: RNDr. Kosatík, primátor města 
 
 
31) Návrh TSO na převod do rezervního fondu 
Rada města Olomouce  
 
1. bere na vědomí   předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  návrh TSO na převod do rezervního fondu 
 
Předložil: ing. Losert, náměstek primátora 
 
 
32) Návrh na revokaci usnesení RMO z 24.3.1998 bodu 19 
Rada města Olomouce  
 
1. revokuje   své usnesení z 84 . schůze RMO ze dne 24.3.1998, bod 19 
 
2. schvaluje  původní návrh na složení komise na řešení problémů spojených s provozováním 
výherních hracích přístrojů ve složení: 
předseda:    ing. S. Losert, náměstek primátora 
místopředseda:  V.Vičarová, vedoucí EO 
členové:   Bc. M. Medková, právník MP 
                ing. F. Přecechtěl, zástupce ředitele MP 
                ing. V. Jedlička, vedoucí odd. poplatků 
 
Předložil: ing. Losert, náměstek primátora 
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33 ) Bytové záležitosti – žádosti o byt v důsledku povodní 97 
Rada města Olomouce  
 
1. bere na vědomí    
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí  
s uzavřením nájemních smluv na městské byty dle důvodové zprávy 
 
Předložil: ing. Horák, náměstek primátora 
 
 
34) Informace o výsledku soutěže na výběr investora nájemního bydlení na části měst. 
pozemku v lokalitě Povel – Voskovcova ul. 
Rada města Olomouce  
 
1. bere na vědomí    
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
variantu a) důvodové zprávy 
 
3. ukládá  
ing. Horákovi, náměstkovi primátora předložit RMO ke schválení nové podmínky 
výběrového řízení 
      T: 21.4.1998 
 
Předložil: ing. Horák, náměstek primátora a členové RMO 
 
 
35) Smlouva s Pozemními stavbami Olomouc  
Rada města Olomouce  
 
1. bere na vědomí    
informaci o podpisu  kupní smlouvy s PS Olomouc a smlouvy o věcném břemeni 
 
2. ukládá 
a) Mgr. Vláčilové, náměstkyni primátora připravit plnění této smlouvy ve vztahu k 

nabídce nemovitostí 
TK: 5.5.1998 

 
b) řediteli TSO předložit RMO návrh, týkající se využití areálu bývalé Panelárny ve 

Chválkovicích 
 
                  T: 5.5.1998 
 
Předložili: RNDr. Kosatík, primátor a Mgr. Vláčilová, náměst. primátora 
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36) Smlouva o společném postupu s městem Nový Jičín 
Rada města Olomouce  
 
1. schvaluje   
„Prohlášení o přistoupení nového účastníka ke smlouvě o společném postupu“  
 
2. ukládá  
ing. Losertovi, náměstkovi primátora podepsat za město Olomouc „Prohlášení o přistoupení 
nového účastníka ke smlouvě o společném postupu“ 
 
Předložil: ing. Losert, náměstek primátora 
 
 
 
 
 
 
 
 
RNDr. Ivan Kosatík        Ing. Stanislav Losert 
primátor m ěsta Olomouce      náměstek primátora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


