
U S N E S E N Í 
 
           z  69.  schůze  Rady  města  Olomouce,  konané  dne 22. 7. 1997 
 
1) Kontrola usnesení 
 Rada města Olomouce 
 
 bere na vědomí 
 informace o plnění usnesení z 68. schůze RMO ze dne  15.7.1997 
 
 Předložil: RNDr. Kosatík, primátor města 
 
2) Uzavírání nájemních smluv na rekonstruované městské byty obálkovou metodou 

Rada města Olomouce 
 

1.  bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2.  schvaluje 
použití upravených Pravidel pro výběr jednoho z více zájemců o nájem 
zrekonstruovaného bytu v majetku Města Olomouce pro byty uvedené v důvodové 
zprávě 
 
3.  ukládá 
Ing. P. Horákovi, náměstkovi primátora 
předložit RMO informaci o průběhu obálkové metody dle bodu 1 a 2 důvodové zprávy 
 
Předložil: Ing. Horák, náměstek primátora 
 

3)         Dohoda o vyvážení stavební suti na skládku Grygov 
 Rada města Olomouce 
 
 1 .bere na vědomí  
 předloženou zprávu 
 

2.  souhlasí 
s dohodou ze dne 15.7.1997 dle důvodové zprávy přílohy č. 1 
 
3.  ukládá 
RNDr. I. Kosatíkovi, primátorovi města 
podepsat dohodu a  předložit ji k podpisu přednostovi Okresního úřadu Olomouc 
 
Předložil: M. Petřík, náměstek primátora a členové rady města 
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4) Organizační záležitosti 
 Rada města Olomouce 
 
 bere na vědomí 
 1. informaci o zajištění činnosti všech odborů Úřadu města Olomouce od 28.7.1997 
 

2.  informaci o zajištění služeb Úřadu města Olomouce v městské části Černovír 
 
Předložil: J. Večeř, tajemník ÚMO 
 

5) Přidělení bytu (vojenský byt) 
 Rada města Olomouce 
 
 souhlasí 
 s přidělením bytu dle ústní důvodové zprávy 
 
 Předložil: Ing. Horák, náměstek primátora 
 
6) Informace o humanitární pomoci ze zahraničí 
 Rada města Olomouce 
 

1.  bere na vědomí 
 informaci o pomoci z partnerských měst a ostatní zahraniční pomoci 
 

2.  ukládá 
RNDr. I. Kosatíkovi, primátorovi města a M. Petříkovi, náměstkovi primátora 
požádat Ministerstvo zahraničních věcí ČR o informaci o způsobu rozdělování 
zahraniční finanční pomoci ČR ze zdrojů Evropské unie a členských států OECD 
 
Předložil: M. Petřík, náměstek primátora 

 
7) Návrh na mimořádné úpravy v rozpočtu města Olomouce v roce 1997 
 Rada města Olomouce 
 

1.  bere na vědomí 
 předloženou zprávu 
 

2.  ukládá  
řediteli TSO a vedoucímu odboru investic ÚMO 
rozepsat na příští RMO položky bodu III. 1a) a 1b) důvodové zprávy 
 
3.  schvaluje 
výši záloh na čerpání potřeb ( v bodě Rekapitulace II.) 
 
4.  schvaluje, 
aby prostředky na depozitním účtu ( finanční dary spojené s povodní) byly použity pro 
zajištění náhradního bydlení pro občany postižené povodněmi 
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Předložil: Ing. Losert, náměstek primátora a členové rady města 
 

8)  Různé 
  

A) Varianty zajištění trvalého náhradního bydlení 
Rada města Olomouce 
 
1.  bere na vědomí 
předložený materiál 
 
2.  ukládá OKR ve spolupráci se SDF MO 
rozpracovat uvedený materiál 
      T:29.7.1997 
 
Předložil: RNDr. Kosatík, primátor města 
 
B) Humanitární pomoc VŠK Na zákopě 
Rada města Olomouce 
 
souhlasí  
se způsobem humanitární pomoci na VŠK  Na zákopě dle ústní důvodové zprávy 
 
Předložil: Ing. Horák, náměstek primátora 
 
C) Likvidace odpadů na území města 
Rada města Olomouce 
 
rozhodla 
o ponechání plošné likvidace odpadů na území města, s výjimkou městské části 
Černovír a Chomoutov , do 1.8.1997 včetně 
 
Předložil: RNDr. Kosatík , primátor města a členové rady města 
 
D) Potvrzení o pobytu v zátopové oblasti 
Rada města Olomouce 
 
souhlasí 
s postupem o vydávání potvrzení o pobytu v zátopové oblasti dle důvodové zprávy 
 
Předložila: Mgr. Vláčilová, náměstkyně primátora 
 
E) Opatření proti komárům 
Rada města Olomouce 
 
ukládá 
odboru OŽP 
zajistit opatření proti komárům v  oblasti postižené povodněmi 
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Předložil: J. Večeř, tajemník ÚMO 
 
 
 
F) Výzva  institucím 
Rada města Olomouce 
 
konstatuje, 
že členové rady města se rozhodli finančně přispět na konto pomoci městu Olomouci a 
současně vyzývají ostatní instituce, aby se připojily 
 
Předložil: RNDr. Kosatík, primátor města 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RNDr. Miroslav Studený                                           RNDr. Ivan Kosatík 
náměstek primátora                                                   primátor města Olomouce 

 
 
 
 
 

 


