
U S N E S E N Í 
 

z 67.  schůze  Rady  města  Olomouce,  konané  dne  8.7. 1997 
 
 
1) Program rozvoje města 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
ústní informaci a zápis z jednání „týmu radnice“ 
 
2. souhlasí 
a) s upraveným doporučením dle bodu A zápisu (jednání RMO) 
       O: tajemník, členové RMO 
 
b)  s vytvořením upravené pracovní skupiny pro Koncepci nakládání s odpady dle zápisu 
bod B č. 2 
 
Předložila: Mgr. Vláčilová, nám. primátora 
 
2) Žádost Regionální agentury pro rozvoj střední Moravy 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2.  vyhovuje 
žádosti dle důvodové zprávy 
 
Předložil: RNDr. Kosatík, primátor města  
 
3. Kontrola usnesení 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
informace o plnění usnesení s termínem kontroly do 8.7.1997 
 
2.k bodu  2 b  svého usnesení ze dne 6.5.1997 uložila  
informovat RMO o zajištěnosti upomínkových předmětů ( suvenýrů) 
           T: 12.8.1997   
        O: ved. odb.vnějších vztahů 
3. prodlužuje termíny plnění následujících usnesení: 
bod 18  Dohoda mezi m. Ol. a Nadací bezpečná 
8.4.1997 Olomouc a smlouva mezi m. Ol. a f. Philips: 
  - zajistit realizaci kamerového systému 
         T: 16.9.1997   

O: RNDr. Kosatík, 
                  řed. MP, 

           ved. odb. SÚ a investic 
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bod 29  Dopravní situace bloku A v Olomouci - Neředíně: 
3.6.1997    navrhnout radě města řešení dopravní situace 
část A)   bloku A v Ol. - Neředíně 
         T: 12.8.1997 
         O: Ing. Horák 
               RNDr. Studený  
bod 3 
17.6.1997 
část 4)    k plnění  usnesení ze dne 3.6.1997, bodu 10 - týkající se výběru  
       peněž. ústavu: 

RMO zmocnila Ing. Loserta 
      k podpisu úvěrové smlouvy s Volksbank na poskytnutí  
       úvěru městu Olomouci     TK: 12.8.1997 
            O: Ing. Losert 
   
bod 4 B) Park Mačkalov - dořešení majetkopr. vztahů: 
17.6.1997   stáhnout odvolání města Olomouce  proti rozhodnutí 
část 3    OPÚ Olomouc ke Krajskému soudu v Ostravě 

TK: 12.8.1997  
O: ved. odb.    
majetkoprávního 

 
bod 3  Prověření majetkopr. vztahů k pozemkům 
9.7.1996 ve vlastnictví Města Olomouce mimo katastr 
část 3 A) města Olomouce: 
  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: čtvrtletně 

TK: 16.9.1997  
 O:Mgr. Vrbová 

 
  RMO souhlasila, aby výtěžek z prodeje pozemků 
  byl účelově vázán na podporu bydlení 
 
bod 3  Informace o postupu likvidace a.s. Separe: 
11.3.1997 - předložit RMO další informaci o postupu likvidace 
část 5 A) a.s. Separe       T: čtvrtletně 

TK: 16.9.1997 O:likvidátor 
bod 13  Zřízení pracovišť ÚMO v integrovaných částech 
14.1.1997   města: 
          zajistit činnost pracovišť, jejich řízení a 
      kontrolu ve smyslu důvod. zprávy. 
     Čtvrtletn ě informovat RMO o činnosti pracovišť.  
         TK: 16.9.1997 

O: J. Večeř 
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4. vypouští ze sledování své usnesení ze dne 9.7.1997, bod 14 
 Program rozvoje města ( f. AC Develop): 
  - sledovat zpracování programu, zajistit  

           spolupráci poslaneckých klubů a průběžně 
       informovat radu města 
                      TK: 1x za čtvrtletí  

O: Mgr. Vláčilová 
 
5. Materiály z kontroly usnesení se samostatným náv rhem na usnesení:  
 
A) Rekonstrukce Horního náměstí - informace o postupu prací 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
RNDr. Studenému, nám. primátora 
informovat o zahrnutí zeleně při rekonstrukci Horního náměstí 
 
Předložil: RNDr. Studený, nám. primátora a členové RMO 
 
B) Zpráva o stavu likvidace s.p. Uhelné sklady Olomouc k 30.6.1997 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu o stavu likvidace 
 
2. ukládá 
likvidátorovi předložit ekonomickému odboru dražební karty pro veřejné dražby vyhlašované 
v srpnu a září 1997 
 
3. ukládá 
likvidátorovi předložit v průběhu měsíce října 1997 zprávu o stavu likvidace k 30.9.1997 
 
Předložil: Ing.  Losert, nám. primátora 
 
C) Zpráva o stavu likvidace s.p. Moravský podnik k 30.6.1997 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu o stavu likvidace ke dni 30.6.1997 
 
2. ukládá likvidátorovi 
předkládat měsíční zprávu o činnosti a výsledcích likvidace do každého 10. dne následujícího 
měsíce ekonomickému odboru ÚMO 
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3. ukládá 
likvidátorovi předložit RMO  v průběhu měsíce října 1997 zprávu o stavu likvidace k 
30.9.1997 
 
Předložil: Ing.  Losert, nám. primátora 
 
D) Rekonstrukce Salmova paláce 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: RNDr. Studený, náměstek primátora 
 
E) Nájem objektu bývalého Domu družby 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
ukládá 
Mgr. Pavlovi, nám. primátora  
a) prověřit oprávněnost uzavření smlouvy 
 
b) prověřit možnost prodeje objektu bývalého Domu družby 
 
Předložila: Mgr. M. Vláčilová, nám. primátora a členové rady města 
 
F) Setrvání města Olomouce ve Sdružení Haná 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: RNDr. M. Studený, nám. primátora 
 
G) Tržiště na Dolním náměstí - technické řešení jeho zázemí 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí důvodové zprávy 
 
2. schvaluje 
navržené řešení vybudovat samostatný objekt veřejných WC na tř. Svobody př. ul. Křivé 
 
3. ukládá 
1.  OKR dopracovat studii objektu veřejných WC, včetně vyjádření referátu kultury, požární 

rady OkÚ, OHS 
2.  odboru investic zajistit projekty:   
- na úpravu místností v přízemí domu Dolní nám. 19 na kancelář a sklad  správce tržiště 
- objekt samostatně stojících veřejných WC včetně projektu instalací 
 
Předložil: RNDr. M. Studený, nám. primátora 
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H) Kontrola usnesení k bodu 11 usn. RMO ze dne 28.1.1997 
(koordinace a sledování uplatnění pozemků města vhodných pro rozvojové záměry při 
zpracování ÚPnSÚ Grygov na referátu regionál. Rozvoje OkÚ Olomouc) 
Rada města Olomouce 
 
bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: RNDr. Studený, náměstek primátora 
 
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 po projednání: 
 
1. schvaluje 
návrh na manipulaci s majetkem města dle upravené důvodové zprávy 
 
2. nevyhovuje 
žádostem dle dův. zprávy bod II. A b), II. B h) a , III. a) - e)  a g), IV. a)  
 
3. souhlasí 
s podnájmem dle dův. zprávy bod II. B) e), i) 
 
4. revokuje 
část svého usnesení ze dne 6.5.1997, čís.spis.seznamu 4, bod II.A ch) dle důvodové zprávy 
bod IV.c) 
 
5. bere na vědomí 
smlouvu o prodeji podniku dle důvodové zprávy bod IV. b) 
 
6. ukládá 
a) odboru investic technicky dořešit uložení vodovodu v k.ú. Holice dle dle důvodové zprávy 
bod III. a) 
 
b)  SDFMO stáhnout výpověď dle důvodové zprávy bod II. B j) 
 
c)  řediteli SDFMO 
prověřit možnost využívání sklepních prostor dle důvodové zprávy bod II. B k)  
 
7. doporučuje 
ZMO schválit odprodej nemovitostí z majetku města Olomouce dle upravené důvodové 
zprávy bod II. f), h)  
 
8. ukládá 
vedoucí majetkoprávního odboru realizovat přijaté usnesení 
 
9. souhlasí 
s žádostí firmy TAU COLOR - Pavel Jeník dle důvodové zprávy bod IV. e)  
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10. revokuje 
část svého usnesení ze dne 17.6.1997 číslo spisového seznamu č. 4 bod II. B) l) dle důvodové 
zprávy bod IV. d)  
 
11. bere na vědomí 
přehled platných pravidel pro manipulaci s nemovitým majetkem Města Olomouce dle 
důvodové zprávy bod IV. f)  
 
Předložila: Mgr. M. Vláčilová, nám. primátora 
 
4 A) Podmínky nájemní smlouvy s Galerií Caesar 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
výši nájemného pro Galerii Caesar dle upravené důvodové zprávy 
 
2. ukládá 
M. Vláčilové, nám. primátora informovat Galerii Caesar o rozhodnutí RMO 
 
3. ukládá 
ved. majetkoprávního odboru realizovat přijaté usnesení 
 
Předložila: Mgr. M. Vláčilová, nám. primátora 
 
4 B) Hálkova 13 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
vyrovnání s nájemníky domu Hálkova 13, Olomouc dle důvodové zprávy 
 
2. ukládá 
řediteli SDFMO realizovat přijaté usnesení 
 
Předložil: Ing. Horák, nám. primátora 
 
4 C) Horní náměstí 5 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložila: Mgr. M. Vláčilová, nám. primátora 
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4 D) Výsledek kontroly vybudování vodovodního řádu a betonové šachty na pozemku 
parc. č. 1081/18 v k.ú. Slavonín vč. správnosti postupu při provádění územního řízení 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
výsledek kontroly vybudování vodovodního řádu a betonové šachty na pozemku parc. č. 
1081/18 v k.ú. Slavonín vč. správnosti postupu při provádění územního řízení 
 
2.  ukládá 
a) ved. odboru investic 
u všech investičních akcí zjišťovat vlastnické vztahy k pozemkům před podáním žádosti o 
vydání územního rozhodnutí 
       T: trvale 
 
b) ved. odboru investic a ved. odboru koncepce a rozvoje 
u dlouhodobých investičních akcí v odůvodněných případech navrhovat změny a doplňky 
ÚPnSÚ 
       T: trvale 
 
3. ukládá 
RNDr. Kosatíkovi, primátorovi města 
požádat o vyjádření ke zprávě firmu INKA 
       T: 12.8.1997 
Předložil: RNDr. Kosatík, primátor města 
 
4 E)  Dohoda s Pozemními stavbami, a.s. 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
Dohodu o úpravě vzájemných vztahů a vymezení uživatelských práv 
 
3. ukládá 
primátorovi zajistit další realizaci postupu schváleného RMO 3.6.1997 
 
Předložil: RNDr. Kosatík, primátor  
 
5) Rozpočtové změny roku 1997 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
rozpočtové změny roku 1997 dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 
 
2. ukládá 
Ing. Losertovi, nám. primátora  
informovat nejbližší zasedání ZMO o provedených rozpočtových změnách 
 



 8 

3. ukládá 
majetkoprávnímu odboru realizovat výkup pozemků ve výši 831.000,- Kč až po nabytí právní 
moci dle důvodové zprávy 
 
4. schvaluje 
a) vyučtování zdrojů z rozpočtu města poskytnutých do Fondu rozvoje bydlení v roce 1996 dle 
přílohy č. 2 
b) termínované vklady - informace dle přílohy č. 3 
 
5. ukládá 
řediteli SDFMO provést odvod 9.050.000,- Kč do rozpočtu města Olomouce na financování 
investiční akce Salmův palác 
 
6.  vytvořila 
povodňovou rezervu ve výši 2 mil. Kč 
 
Předložil: Ing. Losert, nám. primátora a RNDr. Kosatík, primátor města 
 
6) Vyhodnocení „nulté“ varianty IDOS a jeho personálně organizační zabezpečení 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
na základě výsledků vyhodnocení „nulté“ etapy IDOS přípravu další etapy IDOS 
 
3. ukládá 
RNDr. Studenému, Ing. Losertovi, p.Večeřovi 
předložit návrh organizačního řešení 
       T: 12.8.1997 
4. pověřuje 
oddělení dopravy přípravou a koordinační činností s využitím smluvní spolupráce na přípravě 
další etapy IDOS 
 
5. ukládá 
a) oddělení dopravy OSÚ a odd. dopravních koncepcí OKR předložit RMO harmonogram 
dalšího postupu realizace IDOS pro období od 1.4.1998 
       T: 12.8.1997 
 
b) oddělení dopravy OSÚ a odd. dopravních koncepcí OKR předložit rozsah další etapy IDOS 
       T: 12.8.1997 
 
c) řediteli SDFMO a tajemníkovi ÚMO předložit informaci o aktuálním stavu stavebního 
propojení budovy Zlatý jelen se sousední budovou Dolní nám. 2 s předpokládaným termínem 
ukončení akce 
       T: 12.8.1997 
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d) zástupcům města v představenstvu DPMO a.s. zajistit vyhodnocení ekonomických dopadů 
v DPMO a.s. v souvislosti se zavedením „nulté“ etapy IDOS vč. způsobu využití ušetřených 
prostředků a vozidel včetně předpokládané úspory v 1. etapě 
       T: 12.8.1997 
 
Předložil: Ing. Losert, nám. primátora 
 
7) Návrh škodní a likvidační komise na odepsání pohledávek a likvidaci majetku 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
návrh škodní a likvidační komise na prominutí pohledávek a likvidaci majetku a doporučuje 
ZMO schválit prominutí pohledávek a likvidaci majetku dle upravené důvodové zprávy 
 
2. schvaluje 
návrh škodní a likvidační komise na likvidaci majetku formou aukce mezi zaměstnanci ÚMO 
a MP a doporučuje ZMO schválit likvidaci majetku dle upravené důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
Ing. Losertovi, náměstku primátora  
realizovat přijaté usnesení 
 
Předložil: Ing. Losert, nám. primátora 
 
8) Značení přechodů státních silnic I., II., III. t říd 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 
Předložil: RNDr. Studený, nám. primátora 
 
9) Opatření ke zlepšení činnosti na městském tržišti 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
upravená opatření 
         
Předložil: RNDr. Studený, nám. primátora 
 
10) Věcný a časový návrh zavádění druhé etapy MIOS 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
bere na vědomí   důvodovou zprávu 
 
Předložil: M. Petřík, nám. primátora 
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11) Dny evropského dědictví spojené s oslavou výročí generála Lafayetta 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 
Předložil: M. Petřík, nám. primátora 
 
12) Ceny města 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí se záměrem 
udělit Ceny města Olomouce za rok 1997 
 
3. ukládá 
ved. odboru vnějších vztahů předložit rozpracovaný materiál k bodu 2 usnesení 
       T: 12.8.1997 
  
Předložil: M. Petřík, nám. primátora 
 
13) Změny v komisích 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s odstoupením na vlastní žádost 
- z KMČ 1 Černovír Hradisko - Ing. Jaroslav Dvorský (KMČ) 
- z kulturní komise - PhDr. Miroslav Veselovský (RMO) 
 
3. jmenuje 
předsedu KMČ 1 Černovír Hradisko - p. Ladislav Řoutil (KMČ) 
 
4. jmenuje 
členy komisí: 
- kulturní komise - PhDr. Tomáš Hrbek (RMO) 
- KMČ Holice - Zdeněk Kaloda (UKD) 
 
5.  žádá 
poslanecké kluby o doplnění KMČ č. 20 Povel 
 
Předložil: M. Petřík, nám. Primátora a Ing. P.Horák, náměstek primátora 
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14) Informace o pasportu majetku města Olomouce 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
postup a pravidla pro naplňování a aktualizaci pasportních dat 
 
3. ukládá 
. 
1.ved. ekonomického odboru ve spolupráci s odd. MIS doplnit zřizovací listiny organizací 
TSO, Flory, SDFMO o povinnost pořídit, aktualizovat a vést pasport spravovaného majetku 
města Olomouce v digitální podobě  
       T: 30.9.1997 
       O: Ing. Fišer, pí  Vičarová,  
2.  řediteli TSO, Flory a SDFMO 
2.1. jmenovat zodpovědného  pracovníka pro naplnění bodu 1 - předat na ÚMO ing. Fišerovi 
       T: 15.7.1997 
2.2. personálně a materiálně zajistit pracoviště pro realizaci doplňku zřizovací listiny 
       T: 30.8.1997 
2.3. do doby doplnění zřizovacích listin postupovat dle důvodové zprávy 
       T: 30.9.1997 
2.4. zajistit doplnění „Definice majetkových skupin majetku města“ 
       T: 30.9.1997 
3.  po ukončení zkušebního provozu předat zprávu  o průběhu a výsledku akce 
       T: 30.9.1997 
       O: ředitelé organizací a MIS 
Předložil: Ing. S. Losert, nám. primátora 
 
14 A)  DPMO, a.s. - Stanovy 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
Stanovy DPMO, a.s. dle upraveného návrhu 
 
2. ukládá 
RNDr. Kosatíkovi, primátorovi města 
vydat rozhodnutí akcionáře 
 
Předložil: RNDr. Kosatík, primátor města 
 
14 B)  DPMO, a.s. - sociální fond 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
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2. souhlasí 
s rozpočtem sociálního fondu DPMO, a.s. dle dodatku č. 1 Kolektivní smlouvy 1997 
 
3. ukládá 
RNDr. Kosatíkovi, primátorovi města 
vydat rozhodnutí akcionáře 
 
Předložil: RNDr. Kosatík, primátor města 
 
14 C)  DPMO, a.s. - křižovatka tř. Kosmonautů, Březinova, Hálkova  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
dobudování SSZ na uvedené křižovatce dle var. č. 6 formou dodatku ke stavbě „Prodloužení 
tramvajové trati Tržnice - nádraží ČD v Olomouci“ 
 
3. revokuje 
své usnesení ze dne 29.5.1997 s tím, že nesouhlasí s vybudováním zastávky v prostoru 
Březinova, Hálkova, Kosmonautů 
 
4.  ukládá  
RNDr. Kosatíkovi, primátorvi města 
vydat rozhodnutí akcionáře 
 
Předložil: Ing. Losert, náměstek primátora  
 
15) Bytová záležitost 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
ukládá 
předsedovi bytové komise projednat žádost na nejbližším jednání a předložit se stanoviskem 
do RMO 
 
Předložil: Ing. Horák, nám. primátora 
 
16) Příspěvky 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
schvaluje 
příspěvky dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Mgr. Pavel,  nám. primátora 
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17) Optimalizace lůžkového nemocničního fondu okresu Olomouc 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 
Předložil: Mgr. Pavel, náměstek primátora 
 
18) Poskytnutí nájmu bytů v Domech s pečovatelskou službou v Olomouci 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
nájem bytů dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Mgr. Pavel, náměstek primátora 
 
19) Opravy a údržba nově zrekonstruovaných hřišť 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. pověřuje 
odbor školství a kultury o odbor životního prostředí zajištěním oprav a údržby hřišť dle 
důvodové zprávy 
 
Předložil: Mgr. Pavel, nám. primátora 
 
20) Organizační záležitost 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. v souvislosti s úmrtím Ing. Františka Přibyla 
 pověřila řízením odboru investic Mgr. Františka Bušinu dnem 7.6.1997 
 
2. stanovila 
Mgr.Františku  Bušinovi plat dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
tajemníkovi ÚMO 
předložit do RMO podmínky výběrového řízení 
 
Předložil: J. Večeř, tajemník ÚMO 
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21) Rozpracování usnesení z 15. Zasedání ZmO, konaného dne 3.7.1997 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. k bodu  II.  usnesení ZmO - Změna v Radě města Olomouce  
bere na vědomí, rozhodnutí M. Petříka o odstoupení z funkce náměstka primátora ke dni 
31.8.1997 a dále, že RMO bylo uloženo zařadit na další jednání ZmO volbu člena Rady města 
Olomouce 
ukládá RNDr. Kosatíkovi, primátorvi města 
svolat jednání koalice 
       T: 08/1997 
 
2.  k bodu III. usnesení ZmO- Telemundi - projekt CITY Olomouc 
2.1.  bere na vědomí, že ZmO souhlasilo se záměrem založit a.s. Telemundi M.I.C. 
2.2.  ukládá Mgr. Vláčilové a Ing. Losertovi, náměstkům primátora  
před vložením pozemků nebo jiných vkladů města do společnosti předložit zastupitelstvu ke 
schválení: 
a)  celkovou urbanistickou studii území vč. rozsahu a účelovosti objektů 
b)  stanovy společnosti, příp. další související dokumenty, závazné pro město 
       TK: 16.9.1997 
2.3.  ukládá  Mgr. Vláčilové a Ing. Losertovi, náměstkům primátora 
projednat s fy Hanel a.s. změnu uzavřené smlouvy formou dodatku, upravující ustanovení o 
mlčenlivosti a pomoci města při správním řízení ve smyslu připomínek z jednání 
zastupitelstva 
       TK: 16.9.1997 
 
3.  k bodu III. C ) usnesení ZmO - Manipulace s majetkem 
ukládá  vedoucí majetkoprávnímu odboru 
realizovat přijaté usnesení a u bodu r) důvodové zprávy upravit čísla parcel dle katastru 
nemovitostí 
       T:2.9.1997 
 
4.  k bodu IV. usnesení Zmo - Projekt  „Tetka Vrána“ 
ukládá  Mgr. Pavlovi, náměstkovi primátora 
předložit radě města projekt „ Tetka Vrána“ a následně informovat nejbližší zasedání ZmO 
       T:  12.8.1997 
 
5.  k bodu V. usnesení Zmo -Prodej domů 
ukládá ing. Horákovi, náměstkovi primátora 
zajistit plnění úkolů vyplývajících z předložené zprávy o prodeji domů 
       T: průběžně 
 
6.  k bodu VI. usnesení ZmO - Smlouva s Pozemními stavbami a.s. 
ukládá   
RNDr. Kosatíkovi, primátorovi města 
zajistit realizaci dle schváleného postupu a informovat jednání RMO a nejbližší zasedání 
ZmO 
       T:  2.9.1997 
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7.  k bodu VII. A) usnesení ZmO - Novelizace vyhlášky č. 21/1996 - FRB 
ukládá   Ing. Horákovi, náměstkovi primátora 
znovu předložit RMO k projednání návrh vyhlášky č. 10/1997 
       T:  12.8.1997 
 
8.  k bodu X. usnesení ZmO - ÚPnSÚ 
8.1.  ukládá   vedoucí OKR 
zapracovat řešení dle upravené důvodové zprávy části C,  D,  E  do souborného stanoviska a 
toto předložit na příští zasedání ZmO 
 
8.2.  ukládá Mgr. Vláčilové, náměstkyni primátora 
předložit Radě města Olomouce návrh na prodloužení nájemních smluv v souladu 
s doporučením bodu C.14. ( zahrádky - biokoridor kolem řek Moravy a Bystřičky) 
       T:  2.9.1997 
 
9.  k bodu XI. B) usnesení ZmO - Metodika zpracování a projednání obecně závazných 
vyhlášek 
ukládá   primátorovi, náměstkům primátora a tajemníkovi ÚMO 
zajistit naplňování schválené metodiky 
       T: průběžně 
 
10. k bodu XI. D) usnesení ZmO - Repatriace 
ukládá  Ing. Horákovi, náměstkovi primátora 
podepsat příslušné smlouvy s ministerstvem vnitra a Nadací člověk v tísni 
       T:  12.8.1997 
 
11. k bodu XII. usnesení ZmO - Diskuse 
11.1.  ukládá  RNDr. Studenému, náměstkovi primátora 
prověřit připomínku č. p060/3 ( tj. zda vydané územní rozhodnutí není v rozporu s územním 
plánem) a o výsledku informovat RMO a následně nejbližší zasedání ZmO 
       T:2.9.1997 
11.2.  ukládá   RNDr. Kosatíkovi, primátorvi města. 
informovat Ministerstvo zdravotnictví Čro přijatém usnesení ZmO 
       T:2.9.1997 
11.3. ukládá  Mgr. Vláčilové a Ing. Losertovi, náměstkům primátora 
zvát na jednání pracovní skupiny pro  projekt Telemundi zástupce všech poslaneckých klubů 
ZmO 
       T: průběžně 
Předložil: RNDr. Kosatík, primátor města 
 
22) Změna cen za odvoz odpadu 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
navržené ceny za odvoz odpadu s platností od 1.10.1997 dle důvodové zprávy 
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3. ukládá 
řediteli TSO navrhnout výši poplatků dle nového zákona o odpadech č. 125/1997 Sb. 
       T: 30.9.1997 
 
Předložil: RNDr. M. Studený, nám. primátora a MVDr. Neužil, člen rady města 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Pavel Horák               RNDr. Ivan Kosatík 
náměstek primátora     primátor města Olomouce 


