USNESENÍ
z 91. schůze Rady města Olomouce, konané dne 30. 6. 1998
1) Programové prohlášení RMO a jeho plnění
Rada města Olomouce po projednání:
1. ukládá
RNDr. Kosatíkovi, primátorovi města
projednat předložené plnění programového prohlášení na poradě primátora a následně na
jednání RMO
T: 14.7.1998
Předložil: RNDr. I. Kosatík, primátor města
2A) Povodňový plán
Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předložený návrh povodňového plánu
1. ukládá
vedoucímu Technického odboru
dopracovat materiál dle připomínek členů rady města a předložit jej na jednání RMO
T: 14.7.1998
Předložil: RNDr. I. Kosatík, primátor města
2B) Havarijní informační systém
Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
a)
b)
c)
d)

schvaluje
nákup mobilních telefonů pro havarijní a povodňovou službu RMO
doplnění zástupců města v Okresní havarijní komisi o Ing. Radka Zapletala
návrh struktury Havarijního plánu města Olomouce dle bodu 1-8 části II. dův. zprávy
zahájení realizace projektu “Hlasové sirény” v roce 1998, jako společnou akci Města
Olomouce a Okresního úřadu Olomouc

1. pověřuje
Ing. Zapletala a p. Horáčka zastupováním města ve společné pracovní skupině OkÚ a Města
Olomouce pro přípravu realizace “hlasových sirén”
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2. ukládá
a) předložit koncept podmínek výběrového řízení “Hlasové sirény” na jednání RMO
T: 14. 7.1998
O: Ing. Zapletal
b) zajistit nákup mobilních telefonů dle bodu 2a)
T: 31.7.1998
O: Ing. Kalus
c) provést přerozdělení stávajících mobilních telefonů tak, aby vznikla rezerva 5 ks pro
potřeby povodňové komise
T: 31.7.1998
O: Ing. Kalus
d) zajistit přípravu Havarijního plánu města Olomouce
T: 8.9.1998
O: RNDr. Kosatík
e) navrhnout formu krytí a vyčlenění potřebných finančních prostředků (max. 30 tis. Kč)
z rozpočtu města dle bodu 2a)
T: 14.7.1998
O: Ing. Losert, RNDr. Kosatík
Předložil: RNDr. I. Kosatík, primátor města
3) Kontrola usnesení
Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
informace o plnění usnesení s termínem kontroly do 30.6.1998
2. prodlužuje termíny plnění následujících usnesení :
bod 3
18.11.1997
část H)

Příprava lokalit pro bytovou výstavbu lok. Slavonín - sever:
RMO doplnila své usnesení:
- informovat RMO o jednání s novým investorem
T: 11.8.1998
O: Mgr. Vláčilová
- připravit ve spolupráci s komisí pro arch. a urb. vypsání urbanistické
studie na řešení lokality Slavonín-sever v souladu s návrhem ÚpnSÚ
a průběhem jeho projednání
- předložit RMO harmonogram a podmínky soutěže
T: 8.9.1998
O: Ing. Zimová

bod 3 E)
5.5.1998

Nabytí staveb. a provoz. objektů křižovatky nám. Nár. hrdinů:
- navrhnout dodatky mandát. smluv
T: 14.7.1998
O: ved. majetkopráv. odboru
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bod 3
část L
7.4.1998

Finanční plnění Globus:
RMO doplnila své usnesení, jímž souhlasí s návrhem na využití finančního
závazku fi Globus

bod 3
21.4.1998

Žádost o prominutí dluhu (Wiederman, Absatz):
- informovat RMO o stanoviscích posl. klubů v této věci
T: 14.7.1998
O: Mgr. Vláčilová
MŠ Na Šibeníku:
- připravit prodloužení nájemní smlouvy dle důvodové zprávy
T: 14.7.1998
O: vedoucí MPO

bod 15
16.6.1998

3. Materiály z kontroly usnesení se samostatným návrhem na usnesení:
A) Protipovodňová opatření v k.ú. Skrbeň
Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. revokuje
své usnesení ze dne 7. 4. 1998, bod 15c, část 3, kde bylo uloženo zajistit zpracování
projektové dokumentace o přidělení dotace
Předložila: Mgr. M. Vláčilová, nám. primátora
B) Předat dle obdržených požadavků MPO podklady pro prodej domů
Rada města Olomouce po projednání:
bere na vědomí
předloženou zprávu
Předložil: Ing. P. Horák, nám. primátora
C) Zajištění veřejných WC a dalších reklamních prvků městského mobiliáře JC Decaux,
Praha - informace
Rada města Olomouce po projednání:
ukládá
RNDr. Studenému, nám. primátora a RNDr. Kosatíkovi, primátorovi města
jednat s uvedenou firmou
T: 8.9.1998
Předložil: RNDr. M. Studený, nám. primátora
D) Úplatný pronájem části pozemku p.č. 180/1 ost.pl. o výměře cca 600 m2 v k.ú.
Hodolany
Rada města Olomouce po projednání:
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1. bere na vědomí předloženou důvodovou zprávu
Předložil: RNDr. M. Studený, nám. primátora
E) Úprava pěší zóny Horní náměstí
Rada města Olomouce po projednání:
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
Předložil: RNDr. M. Studený, nám. primátora
F) Řešení přednádražního prostoru
Rada města Olomouce po projednání:
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
Předložil: RNDr. M. Studený, nám. primátora
G) Rozvojová plocha Cukrovar - Holice, průzkum geologických zakládacích podmínek
Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. ukládá
Mgr. M. Vláčilové, nám. primátora
požádat zástupce likvidátora Cukrovaru Holice o oddělení parcel, o které má město zájem
T: 14.7.1998
3. ukládá
Ing.S. Losertovi, nám. primátora
jednat ředitelstvím dálnic o odkoupení pozemků pod dálničním tělesem ještě v tomto roce
T: 22.9.1998
Předložil: RNDr. M. Studený a Ing. S. Losert, nám. primátora
H) Podmínky pro garanci úvěru SK Olomouc Sigma MŽ
Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. souhlasí
s podmínkami dle upravené důvodové zprávy
3. ukládá
Ing. M. Tesaříkovi , nám. primátora
informovat ZMO dne 2.7.1998
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4. doporučuje
ZMO schválit záměr poskytnutí záruky
Předložil: Ing. S. Losert, nám. primátora
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.
a)

schvaluje
zveřejnění pronájmu části pozemku parc.č. 6 ost.pl. o výměře cca 25 m2 v k.ú. Nová Ulice
předem určenému zájemci paní Mgr. Evě Sorbiové dle důvodové zprávy bod I. 1)

b)

zveřejnění pronájmu NP Sadové nám. č. 28 předem určenému zájemci panu Janu Lachovi
ml. dle důvodové zprávy bod I. 2)

c)

úplatný pronájem s následným odprodejem části pozemku parc.č. 78/2 ost.pl. o výměře
2 m2 v k.ú.Černovír panu Štěpánu Grygárkovi dle důvodové zprávy bod II. A)1)

d)

úplatný pronájem části parc.č. 858/1 ost.pl. o výměře 30 m2 v k.ú. Hodolany Dopravnímu
podniku města Olomouce dle důvodové zprávy bod II.A)2)

e)

zřízení věcného břemene obsahujícího právo uložení sítí na pozemcích parc.č. 220/2,220/5
a 605/1, vše ost.pl., vše v k.ú. Nová Ulice za jednorázovou finanční částku ve výši 20.000,Kč a úplatný pronájem části pozemku parc.č. 221/3 ost.pl. o výměře cca 6 m2 v k.ú. Nová
Ulice firmě REAL - AZ - Pomoraví Olomouc dle důvodové zprávy bod II. A)3)

f)

úplatný pronájem části pozemku parc.č. 79/4 ost.pl. o výměře cca 5 m2 v k.ú. Olomouc město panu Johnovi dle důvodové zprávy bod II.A)5)

g)

úplatný pronájem pozemků parc.č. 18 st.pl. a 19 st.pl. o celkové výměře 1375 m2 v k.ú.
Pavlovičky firmě Masonava, s.r.o. dle důvodové zprávy bod II.A)6)

h)

výběr kupujícího objektu č. 19 formou obálkové metody na dar městu ve výši s tím, že
minimální dar činí částku ve výši 10% z odhadní ceny nemovitosti tj. 21.903,-Kč dle
důvodové zprávy bod II.B)1)

ch) pronájem NP MŠ Náves Svobody Okresní knihovně Olomouc dle důvodové zprávy bod
II.B)2a)
i) pronájem NP MŠ Náves Svobody Klubu důchodců dle důvodové zprávy bod II.B)2b)
j) pronájem NP Riegrova č. 3 panu Dr. Pavlovi Hogelovi a ukládá MPO informovat
Mgr. Žampovou o uvolnění atelieru Panská č. 4 dle důvodové zprávy bod II. B)3)
k) výběr nájemce NP Pavelčákova č. 21 obálkovou metodou na dar městu mezi všemi
zájemci dle důvodové zprávy bod II.B)4)

6
k) pronájem NP Dolní nám.č. 38 - III. patro panu Rostislavu Holickému dle důvodové zprávy
bod II.B)7)
m) změnu podnájemce v NP Dolní nám. č. 6 z paní Stanislavy Endlové na pana Jana Endla
dle důvodové zprávy bod II. B)8)
n) prodloužení provizoria na NP nám. Hrdinů č. 4 o další 3 měsíce s tím, že pokud nedokončí
rekonstrukci v termínu, řádná nájemní smlouva nebude uzavřena dle důvodové zprávy
bod II.B)9)
o)

pronájem NP Wellnerova č. 12 PaedDr.Jiřímu Vaculíkovi, CSc. Dle důvodové zprávy bod
II.B)5)

p)

zveřejnění pronájmu NP Opletalova č. 1 předem určenému zájemci Nadaci Český fond
umění dle důvodové zprávy bod I.3)

2. nevyhovuje
žádosti:
a) o úplatný pronájem pozemku parc.č. 1979 ost.pl. o výměře cca 74 m2 v k.ú. Chválkovice
panu Petru Vičarovi dle důvodové zprávy bod II.A)7)

b) paní Vychodilové o revokaci části usnesení rady města ze dne 21.4.1998 čís.spis.seznamu 4
bod II.B 8) ve věci výpovědi z nájmu a trvat na výpovědi z NP Tomkova č. 41 dle
důvodové zprávy bod IV 5)
c) paní Heleny Dostálové o odpuštění nájemného za rok 1997 a 1998 ve výši 4.520,-Kč za
pronájem části pozemku parc.č. 536/1 ost.pl. o výměře 113 m2 v k.ú. Povel dle důvodové
zprávy bod IV.1)
3. doporučuje
ZMO schválit:
a) uzavření smlouvy o budoucí směnné smlouvě na části pozemků parc.č. 49/1 ost.pl. ve
vlastnictví J+F Trading za část pozemku parc.č. 22/2 ost.pl. s tím, že přesná výměra
směňovaných pozemků bude stanovena geometrickým plánem. Dále MPK navrhuje RMO
doporučit ZMO schválit smlouvu o budoucí kupní smlouvě na pozemky část parc.č. 51/7
ost.pl., část parc.č. 59/3 ost.pl. a část 22/2 ost.pl. (část nedotčena výstavbou polyfunkčního
objektu) dle důvodové zprávy bod II.A)4)
b)

uzavření budoucí směnné smlouvy na část pozemku parc.č. 858/7 ost. pl. (původní
označení pozemku, jedná se o část geometrického plánu parc.č. 858/10) o výměře cca 331
m2 v k.ú. Hodolany ve vlastnictví Města Olomouce za část pozemku parc.č. 428/1 ost.pl. o
výměře cca 200 m2 v k.ú. Hodolany ve vlastnictví firmy TESCO, s.r.o. s tím, že předmětné
nemovitosti budou směněny tak, že oba pozemky budou oceněny znaleckým posudkem a
cenový rozdíl firma TESCO, s.r.o. uhradí Městu Olomouci

c)

směnu pozemku parc.č. 111/13 o výměře 4958 m2 ve vlastnictví paní Filípkové za části
pozemků parc.č. 24/1 role o výměře 1284 m2 díl “h”, parc.č. (25) o výměře 2066 m2 díl
“f” a parc.č. 72/6 role o výměře 1600 m2, vše ve vlastnictví Města Olomouce, vše v k.ú.
Pavlovičky dle důvodové zprávy bod III. 2)
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d)

uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc.č. 159/1 ost.pl. o výměře
941 m2 díly “e,c” v k.ú. Pavlovičky Jaroslavu Hlinkovi za kupní cenu ve výši 405.600,-Kč
dle důvodové zprávy bod III.3)

e)

odprodej pozemku parc.č. 401 ost.pl. o výměře 225 m2 v k.ú. Olomouc - město manželům
Antonínu a Boženě Krčkovým a Jakubovi a Haně Knajblovým za kupní cenu celkem ve
výši 131.680,-Kč dle důvodové zprávy bod III. 10)

f)

odprodej pozemku parc.č. 612/11 ost.pl. o výměře 2 m2 v k.ú. Neředín panu MUDr.
Milanu Brázdilovi za kupní cenu ve výši 2.250,-Kč dle důvodové zprávy bod III.11)

g)

odprodej části pozemku parc.č. 139/3 ost.pl. díl “a” o výměře 8m2 v k.ú. Chválkovice
reklamní agentuře Loffler za kupní cenu ve výši 4.250,-Kč dle důvodové zprávy bod III.14)

h)

odprodej části pozemku parc.č. 116/60 ost.pl. díl “a” o výměře 12 m2 v k.ú. Olomouc město panu Petru Hlochovi za kupní cenu ve výši 23.450,-Kč dle důvodové zprávy bod
III.12)

ch) odprodej pozemku parc.č. 584/3 ost.pl. o výměře 37 m2 v k.ú. Neředín firmě ARPRO,
s.r.o. za kupní cenu ve výši 4.350,-Kč dle důvodové zprávy bod III. 13)
i)

výběr kupujícího na pozemek parc.č. 399/79 ost.pl. o výměře 25 m2 v k.ú. Hodolany za
kupní cenu ve výši 15.500,-Kč formou obálkové metody na dar Město Olomouc dle
důvodové zprávy bod III. 15)

j) uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc.č. 287 ost.pl. o výměře
cca 80 m2 v k.ú. Lazce, když výběr budoucího kupujícího bude realizován obálkovou
metodou na dar městu dle upravené důvodové zprávy bod III. 6)
bere na vědomí
smlouvu o prodeji podniku - NP Riegrova č. 24 uzavřenou mezi ing.arch.Nácarovou na straně
prodávajícího a Mgr. Ladislavem Králem na straně kupujícího dle důvodové zprávy bod
II.B)6)
4.

5. schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi firmou TESCO, s.r.o. a Městem Olomouc
obsahujícího právo uložení, údržby a opravy inženýrských sítí procházející přes pozemky ve
vlastnictví firmy TESCO, s.r.o. dle důvodové zprávy bod III.4)
6. doporučuje
ZMO schválit odprodej částí pozemků parc.č.858/7 ost.pl., parc.č. 868/4, parc.č. 431, parc.č.
424/2 a části parc.č. 624/17, vše ost.pl. o celkové výměře 2.151 m2, vše v k.ú. Hodolany za
kupní cenu ve výši 1 860.680 (tj. 820,-Kč/m2) dle upravené důvodové zprávy bod III.4)

doporučuje
ZMO nevyhovět žádosti:
a) pana Šoltése o odprodej pozemku parc.č. 31/10 ost.pl. o výměře 21 m2 v k.ú. Klášterní
Hradisko dle důvodové zprávy bod III. 5)
7.
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b)

pana Vlčka o odprodej pozemků parc.č. 1162/1, 1163/1, vše zahrada o celkové výměře
1121 m2, parc.č. 1420/3 ost.pl. o výměře 86 m2 a parc.č. 1420/11 ost.pl. o výměře 11 m2,
vše v k.ú. Chválkovice a schválit pronájem části nemovitosti parc.č. 1420/11 ost.pl. o
výměře 11 m2 v k.ú. Chválkovice panu Vlčkovi dle důvodové zprávy bod III.7)

c)

odprodej a schvaluje pronájem pozemku parc.č. 134/4 ost.pl. o výměře 1126 m2 a části
parc.č. 134/3 ost.pl. o výměře cca 225 m2, vše v k.ú. Černovír Ladislavu Kolářovi dle
důvodové zprávy bod III.8)

d)

odprodej a schvaluje pronájem pozemku parc.č. 134/3 ost.pl. o výměře 174 m2 v k.ú.
Černovír panu Malénkovi dle důvodové zprávy bod III. 9)

e)

Štěrkoven a pískoven Olomouc a.s. o odprodej pozemku parc.č. 244/3 ost.pl. v k.ú.
Hodolany z majetku Štěrkoven a pískoven do majetku Města Olomouce a současně
RMO ukládá majetkoprávnímu odboru jednat se Štěrkovnami a pískovnami Olomouc a.s
o uzavření nájemní smlouvy na předmětnou nemovitost při nájemném ve výši obvyklé

6.

a) souhlasí
s bezúplatným zřízením věcného břemene obsahujícího právo průchodu a průjezdu přes
pozemky parc.č. 710/10, 710/11, 710/12, vše ost.pl., vše v k.ú. Hodolany ve prospěch
vlastníka pozemku parc.č. 710/7 ost.pl. v k.ú. Hodolany dle důvodové zprávy bod IV. 2)

b) souhlasí
s bezúplatným zřízením věcného břemene obsahujícího právo uložení inženýrských sítí na
pozemcích parc.č. 180/1, 842, 710/13, vše ost.pl., vše v k.ú. Hodolany dle důvodové
zprávy bod IV. 2)
c) doporučuje ZMO schválit
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 180/1 ost.pl. o
výměře cca 10 m2 v k.ú. Hodolany za kupní cenu ve výši 510,-Kč/m2
d) doporučuje ZMO schválit
odprodej zbývajících zelených ploch, tj. parc.č. 710/2 ost.pl. a 710/16 ost. pl. v k.ú.
Hodolany za kupní cenu ve výši 5,-Kč/m2 + úhrada daně z převodu nemovitostí z těchto
ploch dle důvodové zprávy bod IV. 2)
revokuje
část svého usnesení ze dne 21.4.1998 čís.spis.seznamu 4 bod II.B.11 ve věci vyrovnání
vložených investic s ing. Hořínem při skončení nájmu v NP tř. 1. Máje č. 12 dle důvodové
zprávy bod IV.3) a uznává dluh vůči bývalému nájemci ve výši 50 % vložených investic s tím,
že tento dluh bude kompenzován odpočtem z nájemného v NP
7.

revokuje
část svého usnesení ze dne 2.6.1998 čís.spis.seznamu 4 bod II.B 11) ve věci zamítnutí žádosti
o souhlas k provozování venkovního občerstvení (zahrádky) v pravé části dvoru objektu
Masarykova č. 3 dle důvodové zprávy bod IV. 4)
8.

9.

ukládá

9
vedoucí majetkoprávního odboru realizovat přijaté usnesení
Předložila: Mgr. M. Vláčilová, nám. primátora

4 a) Převod objektu v k.ú. Holice do správy Technických služeb města Olomouce
Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
převedení objektu stodoly na pozemku parc.č. 6 st.pl. v k.ú. Holice ze správy SDF MO do
správy Technických služeb města Olomouce
Předložila: Mgr. M. Vláčilová, nám. primátora
5) Majetkoprávní záležitosti - prodej domů
Rada města Olomouce po projednání:
1. schvaluje
uznání splátek dle důvodové zprávy bod 1
2. schvaluje
odklad splátek dle důvodové zprávy bod 2
3. doporučuje
ZMO schválit prominutí odečtu 10 % z druhé poloviny kupní ceny v domě Smetanova 8 dle
důvodové zprávy bod 3
4. doporučuje
ZMO schválit prominutí odečtu 20 % z druhé poloviny kupní ceny v domě Praskova 8 dle
důvodové zprávy bod 4
5. revokuje
část svého usnesení ze dne 21.4.1998 bod 5 důvodové zprávy a schvaluje odprodej NP za
cenu bytu panu Brandovi dle důvodové zprávy bod 5
6. schvaluje
postup při řešení žádosti pana Ing. Urbana dle důvodové zprávy bod 6
7. souhlasí
s postupem projednávání odprodeje domu tř. 1. Máje 42 dle důvodové zprávy bod 7
8. souhlasí
s postupem při řešení žádosti dr. Moravčíkové dle důvodové zprávy bod 8
9. nevyhovuje
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žádosti vlastníka baru Jana, Dukelská 4 o odprodej sklepních prostor dle důvodové zprávy
bod 9
10. nevyhovuje
žádosti Mgr. Šnajdra dle důvodové zprávy bod 10

11. schvaluje
postup při projednávání snížení kupní ceny pí. Molíkové dle důvodové zprávy bod 11
12. nevyhovuje
žádosti pí. Keňové dle důvodové zprávy bod 12
13. nevyhovuje
žádosti o snížení kupní ceny NP manželům Závodným dle důvodové zprávy bod 13
14. vyhovuje
žádosti manželům Vondráčkovým a souhlasí s odkladem úhrady první poloviny kupní ceny o
dva měsíce dle důvodové zprávy bod 14
15. vyhovuje
žádosti manželům Kešnerovým a souhlasí s odkladem úhrady první poloviny kupní ceny o
dva měsíce dle důvodové zprávy bod 15
16. doporučuje
ZMO schválit snížení kupní ceny za dům Sokolská 13 na částku Kč 1,000.000,-dle důvodové
zprávy bod 16
17. ukládá nám. primátora Ing. Horákovi předložit návrh ke schválení těchto domů na
nejbližším zasedání ZMO
18. ukládá vedoucí majetkoprávního odboru realizovat přijatá usnesení po projednání
Předložil: Ing. P. Horák, nám. primátora
5 a) Majetkoprávní záležitosti - prodej domů
Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předložený seznam žadatelů o odkoupení domů dle důvodové zprávy příloha č. 1
2. doporučuje
ZMO schválit záměr prodeje domů dle důvodové zprávy příloha č. 1, 2
3. ukládá
Ing. Horákovi, nám. primátora předložit tyto seznamy žadatelů na jednání ZMO
Předložil: Ing. P. Horák, nám. primátora
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5 b) Svatý Kopeček - Sadové nám. 24
Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu

2. souhlasí
s mimosoudním vydání předmětné nemovitosti
Předložil: Ing. P. Horák, nám. primátora
5 c) Vídeňská č. 2
Rada města Olomouce po projednání:
bere na vědomí
informaci ve věci prodeje domu Vídeňská č. 2
Předložil: Ing. P. Horák, nám. primátora
6) Rozpočtové změny
Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávy týkající se rozpočtových změn r. 1998
2. souhlasí
s rozpočtovými změnami dle upravené důvodové zprávy
3. schvaluje
účelový příspěvek z Fondu humanity ČČK pro 4 osoby postižené povodní
4. ukládá
nám. primátora Ing. Losertovi předložit ZMO uvedené rozpočtové změny ke schválení
5. doporučuje
ZMO schválit rozpočtové změny dle upravené důvodové zprávy
Předložil: Ing. S. Losert, nám. primátora
6 a) Rozpočtové změny- dodatek
Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávy týkající se rozpočtových změn r. 1998
2. souhlasí
s rozpočtovými změnami
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3. ukládá
nám. primátora Ing. Losertovi předložit ZMO uvedené rozpočtové změny ke schválení
4. doporučuje
ZMO schválit rozpočtové změny dle předložené důvodové zprávy
Předložil: Ing. S. Losert, nám. primátora
7) Harmonogram územně plánovací dokumentace MPR ve vztahu k novele stavebního
zákona včetně návrhu dalšího postupu
Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. ukládá
ved. OKR předložit RMO návrh dalšího postupu na základě oficiálního stanoviska
nadřízeného orgánu územního plánování
T: 14.7.1998
Předložil: RNDr. M. Studený, nám. primátora
8) Kasárna 9. května - studie využitelnosti a výběrové řízení na investora
Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2. ukládá
RNDr. Studenému, nám. primátora předložit ZMO dne 2.7. návrh na usnesení dle upravené
důvodové zprávy
3. doporučuje
ZMO schválit předložený návrh na usnesení o způsobu využití areálu 9. května
Předložil: RNDr. M. Studený, nám. primátora
9) Soutěž pro výběr investora nájemního bydlení na městském pozemku v k.ú. Povel
Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
podmínky pro výběr investora
3. ukládá
Ing. Horákovi, nám. primátora zajistit ve spolupráci s odborem investic vyhlášení soutěže pro
výběr investora dle upravené důvodové zprávy
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T: ihned
Předložil: RNDr. M. Studený, nám. primátora
10) Odpojování od soustavy CZT
Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. ukládá
ved. SÚ předložit stanovisko k dopisu Ministerstva průmyslu a obchodu
T: 14.7.1998
Předložil: Ing. P. Horák, nám. primátora
11) Pověření TSO k provádění činností uvedených ve zřizovací listině
Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. schvaluje
pověření TSO k provádění činností dle důvodové zprávy
Předložila: Mgr. M.Vláčilová, nám. primátora
12) Zajištění správy a údržby zábradlí na území města Olomouce
Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. ukládá
řediteli TSO specifikovat práce v roce 1998 na údržbě zábradlí včetně finančních nároků
T: 14.7.1998
Předložila: Mgr.M. Vláčilová, nám. primátora
13) Vodní nádrž Radíkov
Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. souhlasí
s realizací I. etapy akce v r. 1998 dle přepracované projektové dokumentace
3. ukládá
odboru investic neprodleně zahájit výběrové řízení na zhotovitele I. etapy
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4. ukládá
Ing. Losertovi, nám. primátora navrhnout způsob finančního krytí
T: 14.7.1998
Předložil: RNDr. M. Studený, nám. primátora

14) Investorství ČOV
Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. souhlasí
s převodem inženýrsko-investorské činnosti nad stavbou ČOV Olomouc z města Olomouc na
VHS a.s. od 13.10.1997 za předpokladu uzavření mandátní smlouvy
3. ukládá
odboru investic předložit k odsouhlasení RMO návrh mandátní smlouvy o převzetí inženýrsko
- investorské činnosti nad celou stavbou ČOV Olomouc Vodohospodářskou společností a.s.
T: 14.7.1998
Předložil: Ing. S. Losert, nám. primátora
15) Prodej domu U podjezdu 16 – podnět pí Kameníčkové
Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu a výsledek šetření kontrolní komise RMO ve věci prodeje
domu U podjezdu 16
2. ukládá
Ing. Horákovi, nám. primátora informovat pí Kameníčkovou o výsledku a závěrech šetření
způsobu prodeje domu U podjezdu 16
Předložil: RNDr. I.Kosatík, primátor města
16) Vyhláška města Olomouce o místních poplatcích
Rada města Olomouce po projednání:
1. souhlasí
s návrhem nové vyhlášky města Olomouce o místních poplatcích
2. ukládá
Ing. Losertovi, nám. primátora
předložit tuto vyhlášku na nejbližším zasedání ZMO ke schválení
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3. doporučuje
ZMO schválit novou vyhlášku města Olomouce o místních poplatcích
Předložil: Ing. S. Losert, nám. primátora
17) Vyhláška č.9/1997 o stanovení maximálních cen za služby krematoria na území
města Olomouce - doplněk
Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. vydává
vyhlášku č.12/1998 , kterou se mění a doplňuje vyhláška č.9/1997 o stanovení maximálních
cen za služby krematoria na území města Olomouce, tj. čl. 2
Předložil: Ing. S. Losert, nám. primátora
18) IDOS - zastávky
Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
a) změny názvů zastávek dle přílohy č. 1 důvodové zprávy
b) přemístění zastávek linky č. 19 a 23 Hlavní nádraží - Dejmal na nástupní hranu linky č. 11
a odsunutí zastávky pro linky č. 703 a 770 do prostoru nově zřízené provizorní zastávky na
ulici Jeremenkově dle přílohy č. 3
T: 4.7.1998
3. ukládá
a) zástupcům města v představenstvu DPMO, a.s.pověřit výkonného ředitele zajištěním
úpravy názvů zastávek na dotčených označnících a podáním žádosti k Dopravnímu úřadu
ÚMO ve věci změn licencí
T: ke dni platnosti zimních JŘ
b) řediteli TSO zajistit realizaci dopravního značení nově vytvořené provizorní autobusové
zastávky pro linku č. 703, 770 v souladu se stanoveným dopravním značením P ČR DI
T: 3.7.1998
c) ved. OI ve spolupráci s ODK OKR zadat vypracování projektové dokumentace pro
realizaci stavební úpravy vedoucí ke zřízení další nástupní hrany dle přílohy č. 4a)
T: 31.7.1998
d) řediteli TSO zajistit realizaci stavebních úprav pro zřízení další nástupní hrany v prostoru
parkoviště u pošty v přednádražním prostoru dle přílohy č. 4a)
T: 31.10.1998
e) Ing. Losertovi, nám. primátora provést rozpočtovou změnu k zajištění prostředků na
realizaci navržené nástupní hrany v prostoru parkoviště u pošty v přednádražním prostoru
dle přílohy č. 4a)
T: 14.7.1998
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f) ved. odd. záborů a rozkopávek OŽP z veřejného zájmu zajistit zrušení záboru veř.
prostranství pro pojízdnou prodejnu grilovaných kuřat
T: 31.10.1998
g) ved. odd. dopravy OSÚ ve spolupráci s ODK OKR přeřešit situování odstavných stání pro
vozidla taxi v prostoru přednádraží
T: 31.7.1998
Předložil: Ing. Losert, nám. primátora
19) Transformace TSO
Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2. souhlasí
s doporučeními dle upravené důvodové zprávy
3. ukládá
RNDr. Kosatíkovi, primátorovi města předložit ZMO návrh na doplnění usnesení k bodu
“Transformace TSO” dle důvodové zprávy
T: 2.7.1998
Předložil: RNDr. I. Kosatík, primátor města
20) Dětská hřiště a sportoviště na Černé cestě
Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. souhlasí
a) se zahájením realizace výstavby nového dětského hřiště dle vypracovaného objektu
b) s vypracováním projektové dokumentace na opravu stávajícího hřiště – bývalého
koupaliště “Orlák”
3. ukládá
a) řediteli SDFMO zahájit realizaci výstavby nového dětského hřiště z rozpočtu SDFMO dle
důvodové zprávy
T: ihned
b) ved. odboru školství a ved. OI zajistit projekt na opravu hřiště – bývalého koupaliště
“Orlák” a jeho realizaci
T: 22.9.1998
Předložil: Ing.P.Horák, nám. primátora
21) Úprava výše příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů MŠ
Rada města Olomouce po projednání:
1. schvaluje
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příspěvek na částečnou úhradu neinvestičních nákladů MŠ s účinností od 1.9.1998 ve výši
250,- Kč dle důvodové zprávy
2. ukládá
odboru školství a kultury informovat o přijatém usnesení mateřské školy a Školský úřad
Olomouc
Předložil: Ing. M. Tesařík, nám. primátora
22) Organizační záležitost – Moravské divadlo – výběrové řízení
Rada města Olomouce po projednání:
1. jmenuje
Ing. Tesaříka jako zástupce RMO do konkurzního řízení dle dův. zprávy
2. ukládá
Ing. Tesaříkovi, nám. primátora informovat RMO o výsledku výběrového řízení
Předložil: Ing.M. Tesařík, nám. primátora
23) Finanční podpora pro uskutečnění výměnného pobytu v Owensboro
Rada města Olomouce po projednání:
1. schvaluje
poskytnutí příspěvku dle upravené důvodové zprávy
2. ukládá
Ing. Tesaříkovi, nám. primátora informovat žadatele
Předložil: Ing. M. Tesařík, nám. primátora
24) Stanovení počtu členů ZMO pro volební období 1998 - 2002
Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. ukládá
RNDr. Kosatíkovi, primátorovi města předložit materiál na ZMO
T: 2.7.1998
3. doporučuje
ZMO stanovit počet členů Zastupitelstva města Olomouce pro volební období 1998 – 2002 na
45 členů
Předložil: J. Večeř, tajemník ÚMO
25) Delegování zástupce obce do konkurzních komisí
Rada města Olomouce po projednání:
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1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. schvaluje
doporučené zástupce obce za členy konkurzních komisí dle důvodové zprávy
Předložil: Ing. M. Tesařík, nám. primátora
26) Organizační záležitosti
Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. schvaluje
mimořádnou odměnu tajemníkovi ÚMO za organizační zajištění voleb v navrhované výši
3. ukládá
odboru správy zajistit její vyplacení
T: výplata za měsíc červen 1998
Předložil: RNDr.I. Kosatík, primátor města
27) Organizační záležitosti II.
Rada města Olomouce po projednání:
schvaluje
mimořádnou odměnu řediteli Olomouckých kin ve výši dle doporučení porady primátora
T: ihned
Předložil: RNDr.I. Kosatík, primátor města
28) Žádosti o přidělení bezplatných parkovacích karet
Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. nevyhovuje
žádosti dle důvodové zprávy
3. ukládá
ved. odboru KP informovat žadatele
T: ihned
Předložil: RNDr. I. Kosatík, primátor města
29) Pronájem areálu Letního kina
Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
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důvodovou zprávu
2. souhlasí
se záměrem pronájmu Letního kina dle důvodové zprávy
3. ukládá
Mgr. Vláčilové, nám. primátora předložit podmínky nájemní smlouvy
T: 8.9.1998
4. ukládá
ved. MPO zveřejnit záměr pronájmu
T: ihned
Předložila: Mgr. M. Vláčilová, nám. primátora

30) Přísedící okresního a krajského soudu
Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. ukládá
RNDr. Kosatíkovi, primátorovi předložit uvedený návrh na zasedání ZMO
T: 2.7.1998
3. doporučuje
ZMO přijetí následujícího usnesení:
“ZMO v souladu se zákonem č. 436/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů:
a) zvolilo tyto přísedící Okresního soudu v Olomouci:
1) Ing. Jiří Kropáč, bytem Olomouc, U háje 1
2) Ing. Karel Robenek, bytem Olomouc – Sv. Kopeček, Šeříková 5
3) Ing. Jarmila Robenková, bytem Olomouc – Sv. Kopeček, Šeříková 5
4) Marie Ivanová, bytem Olomouc, Kosmonautů 25
Předložil: RNDr. I. Kosatík, primátor města
31) Rozpracování usnesení z 23. zasedání ZMO, konaného dne 16.6.1998
Rada města Olomouce po projednání:
1. ukládá (k bodu I. usnesení ZMO – rozpočtové změny r. 1998)
zástupcům města v představenstvu DPMO a.s.zajistit zvýšení výnosů z provozu DPMO a.s. na
pokrytí zvýšené potřeby. Toto zvýšení bude kryto z úvěru DPMO a.s.
2. ukládá (k bodu II. usnesení ZMO – prodej domů)
Ing. Horákovi, náměstkovi primátora zajistit plnění úkolů vyplývajících z předložené zprávy a
dodatku
Předložil: RNDr. I. Kosatík, primátor města

20

32) Obřadní síň – pořádání akcí
Rada města Olomouce po projednání:
ukládá
tajemníkovi ÚMO předložit návrh řešení kolizí svatebních obřadů a hudebních produkcí na
Horním náměstí
a) organizační opatření
b) technická opatření
T: 11.8.1998
Předložil: Mgr. S.Ščudlík, člen rady města

33) Propojení pro pěší mezi Novým Světem a Novými Sady
Rada města Olomouce po projednání:
ukládá
OKR prověřit možnost propojení pěší lávkou mezi Novým Světem a Novými Sady v blízkosti
železniční zastávky
T: 11.8. 1998
Předložil: Ing. P. Horák, náměstek primátora
34) Změna v komisi rady
Rada města Olomouce po projednání:
uvolňuje
Mgr. Petra Loyku z komise pro prevenci kriminality a bezpečnost
Předložil: RNDr. I. Kosatík, primátor města

RNDr. Ivan Kosatík
primátor města Olomouce

RNDr. Miroslav Studený
náměstek primátora

