USNESENÍ
z 68. schůze Rady města Olomouce, konané dne 15. 7. 1997
1)

Přenesení kompetencí RMO
Rada města Olomouce
přenáší
pravomoc Rady města Olomouce na poradu primátora ve věci zajišťování
povodní - do odvolání
Předložil: RNDr. Kosatík, primátor města

2)

Náhradní bydlení
Rada města Olomouce
1. souhlasí
se zřízením 3 bytových jednotek na Nešverově 1
2. souhlasí
se zřízením 3 bytových jednotek v ZŠ Topolany
3. ukládá
řediteli SDF MO Ing. Zelenkovi
realizovat přijaté usnesení
4. přenáší
na Ing. P. Horáka, náměstka primátora,
pravomoc uzavírat nájemní smlouvy na náhradní bydlení ve školách, DPS, kolejích
5. ukládá
Ing. P. Horákovi, náměstkovi primátora,
projednat s vedením UP Olomouc možnost přidělení náhradního bydlení včetně
sociálního zařízení
6. rozhodla
o odpuštění nájemného v případě zatopených bytů v rozsahu 1-6 měsíců podle stupně
škody
7. rozhodla
o tom, že zajistí náhradní bydlení všem domácnostem, které v důsledku povodní
přišly o bydlení

Předložil: Ing. Horák, náměstek primátora a členové rady města

2
3)

Demolice, statické zajištění
Rada města Olomouce
bere na vědomí
informace Ing. P.Horáka, náměstka primátora, o demolicích domů
Předložil: Ing. Horák, náměstek primátora

4)

Sociální dávky
Rada města Olomouce
ukládá Mgr. R. Pavlovi, náměstkovi primátora,
zajistit vyplácení sociálních dávek - v termínu od 16.7.1997
Předložil: Mgr. Pavel, náměstek primátora

5)

Osobní kontakt s postiženými
Rada města Olomouce
1. bere na vědomí
informace o zřízení detašovaných pracovišť v Černovíře, Slavoníně, Nemilanech
2. ukládá
J. Večeřovi, tajemníkovi ÚMO,
a) uskutečnit kroky ve smyslu zajištění hygieny v postižených oblastech
b) zajistit informovanost občanů ve školách
c) informovat o možnostech zřízení detašovaného pracoviště v Chomoutově
Předložil: Večeř, tajemník ÚMO

6)

Technické služby
Rada města Olomouce
1. schválila
částku 20 mil. Kč pro TSO na zajištění likvidace škod způsobených povodněmi
2. ukládá
RNDr. M. Studenému, náměstkovi primátora,
zajistit alternativní skládku kromě skládky Mrsklesy
3. ukládá
RNDr. M. Studenému, náměstkovi primátora,
obrátit se na Okresní nákazovou komisi a vyzvat ji k zajištění kontroly sklepních
prostor v panelových domech v Olomouci

3
4. ukládá
Ing. S. Losertovi, náměstkovi primátora,
požádat armádu ČR o zajištění 300 mužů od pátku 18.7.1997 - do odvolání
Předložil: Ing. Losert, náměstek primátora a členové rady
7)

Rozpočtové změny
Rada města Olomouce
1. ukládá
Ing. S. Losertovi, náměstkovi primátora,
provést zhodnocení příjmů (srovnání příjmů předpokládaných a skutečných)
T: 22.7.1997
2. ukládá
RNDr. I. Kosatíkovi, primátorovi města,
oficielně požádat MF o možnost zapojení mimořádných příjmů od státu
3. jmenuje pracovní skupinu pro provedení návrhu změn investic
4. ukládá uvedené pracovní skupině
předložit RMO návrh změn plánu investic
T: 22.7.1997
5. ukládá
ekonomickému odboru
neproplácet faktury s datem od 16.7.1997, které nejsou parafovány uvolněnými členy
Rady města Olomouce a tajemníkem ÚMO
6. ukládá
ekonomickému odboru
zajistit nevyplacení dosud nevyplacených příspěvků, které již byly schváleny Radou
města Olomouce
7. ukládá
primátorovi, náměstkům primátora, tajemníkovi ÚMO a ředitelům přísp. organizací
zajistit ve svých rozpočtových položkách maximální úspornost
8. ukládá
ředitelům příspěvkových organizací
předložit RMO návrh možných úsporných opatření
9. ukládá
ředitelům příspěvkových organizací
nezahajovat žádné již schválené investiční akce a v oblasti provozní vynakládat
prostředky pouze na bezpodmínečně nutný provoz
T: s okamžitou platností

4
10. ukládá
RNDr. I. Kosatíkovi, primátorovi města,
navrhnout způsob nepřímé finanční podpory pro zajištění náhradního bydlení
11. ukládá
Ing. P. Horákovi, náměstkovi primátora,
navrhnout rozpočtovou změnu zajišťující krytí demolic a statického zajištění domů
T: 22.7.1997
Předložil: Ing. Losert, náměstek primátora a členové rady města
8)

Humanitární pomoc
Rada města Olomouce
1. ukládá
majetkoprávnímu odboru ÚMO
zajistit návrh darovací smlouvy pro Město Olomouc
T: 22.7.1997
2. ukládá
Ing. P. Horákovi, náměstkovi primátora,
navrhnout systém příjmu a rozdělování věcné humanitární pomoci
Předložil: RNDr. Kosatík, primátor města

RNDr. Miroslav Studený
náměstek primátora

RNDr. Ivan Kosatík
primátor města Olomouce

