USNESENÍ
ze 71. schůze Rady města Olomouce, konané dne 12.8. 1997

1) Potvrzení závěrů z porady primátora ze dne 30.7.1997- ve funkci RMO
Rada města Olomouce po projednání:
bere na vědomí
že porada primátora dne 30.7.1997 - ve funkci RMO přijala následující usnesení:
1. Stavba - Černá cesta
- schválila celk. částku ve výši 136.733.430,-Kč a zvýšení příspěvku z rozpočtu
města v r. 1997 ve výši 27.456.000,- Kč
- uložila:
- předložit informaci o tom, která firma bude zajišťovat injektáže u bloku C na
Černé cestě
- rozklíčovat financování komunikací ( město, resp. SDF MO)
- podepsat dodatky č. 1 a 2 ke smlouvě s f. Gemo
T: 12.8.1997
O: řed. SDF MO
Předložil: Ing. Horák, náměstek primátora
2. Septiky
souhlasila s odčerpáním zatopených septiků v Černovíře f. VHS a.s. -na náklady
města
T: ihned
O: ing. Zapletal
Předložil: Ing. Zapletal, zastupující tajemníka ÚMO
3. Varianty zajištění trvalého náhradního bydlení
vzala na vědomí upravenou důvodovou zprávu
uložila:
- rozpracovat vyhlášku o poskytování půjček z FRB dle bodu 5.1 upr. důvod.
zprávy
- urgovat dotační tituly při nájemním bydlení a pro DPS dle bodu 5.2 + 5.6 upr.
důvod. zprávy a informovat radu
T: 08/97
O: ing. Horák
- zaslat žádosti o poskytnutí finanč. prostředků dle bodu 6 upr. důvod. zprávy
T: ihned
O: RNDr. Kosatík
- předložit harmonogram zpracování „ Programu obnovy měst. části Černovír“
vč. předpokládaných finanč. nároků dle bodu 4 upr. důvod. zprávy
- zpracovat informační materiál pro občany dle bodu 3 upr. důvod. zprávy a
předložit radě ke schválení
- připravovat návrh na provizorní bydlení s finanč. vyčíslením
- rozpracovat upravený materiál s návrhem finanč. spoluúčasti města pro
jednotlivé varianty náhradního bydlení
T: 12.8.1997
O: ved. OKR
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- schválila upravenou verzi dotazníku pro občany bez ubytování
- stanovila, že dotazník bude s postiženými lidmi vyplňován jednotlivě formou
rozhovoru
Předložil: Ing. Horák, náměstek primátora
2) Prezentace ČS reality
Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. schvaluje
záměr výstavby 120 nájemních bytů s věcně regulovaným nájemným na pozemku
p.č. 536/1 v k.ú. Povel - ve spolupráci se společností ČS Reality a.s.
3. ukládá vedoucí odboru koncepce a rozvoje
ve spolupráci s ČS reality předložit do nejbližšího zasedání RMO konkrétní návrh
smlouvy k výstavbě 120 nájemních bytů s podrobnou ekonomickou rozvahou celého
záměru a navrhovanou formou spolupráce
T: 2.9.1997
Předložil: Ing. Horák, náměstek primátora
3) Kontrola usnesení
Rada města Olomouce
1. bere na vědomí
informace o plnění usnesení s termínem kontroly do 12.8.1997
2. prodlužuje termíny plnění následujících usnesení :
bod 1
3.6.1997

Spolupráce města s podnikateli :
předložit radě návrh rozpracování materiálu
T: 2. 9.1997
O: RNDr. Kosatík

bod 2 b
6.5.1997

bod 8
3.6.1997

Koordinace prospektových materiálů:
RMO schválila upravený postup výběr.
řízení a uložila zajistit organizačně výběrové
řízení

T: 16. 9.1997
O: ing. Doležel

Maloobchodní síť - zásady obchodní politiky města:
-vyhodnotit parametry rozvojových lokalit pro
maloobchodní síť nad 1 000 m2 v souladu se známými
záměry investorů a předložit je radě
T: 16.9.1997
O: ing. Losert
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bod 2 B)
1.10.1996

předložit radě návrh způsobu transformace
Správy lesů města Olomouce
T: 16.9.1997
O: RNDr. Kosatík

bod 3
17.6.1997
část 5 CH)

bod 10
17.6.1997
část 2

bod 14
17.6.1997
část 4

část 5

Soubor pozemků a vlastníků v areálu zimního stadiónu
předložit návrh řešení areálů zimního stadiónu ve vztahu
k městu a ve smyslu ústní důvodové zprávy
T: 2. 9.1997
O: Mgr. Pavel
Vyčíslení nákladů na rekonstrukci domů dle
důvodové zprávy:
předložit radě návrh na řešení možného odprodeje
domů v důvodové zprávě se stanoviskem majetkoprávní
komise a komise pro prodej domů
T: 16. 9.1998
O: Ing. Horák
Návrh investičních akcí na r. 1998:
navrhnout a předložit radě soupis investičních akcí
pro r. 1998
T: 16.9.1998
O: ředitel SDF MO
navrhnout a předložit radě soupis investičncíh akcí
pro r. 1998
T: 16.9.1997
O: zást. města v předst.
OLTERM a VHS
v rámci kontroly usnesení 8.7.1997 bylo uloženo k bodu 2 b usnesení
RMO ze dne 6.5.1997:
- informovat RMO o zajištěnosti upomínkových předmětů ( suvenýrů)
T: 2.9.1997
O: ved. odb.vnějších
vztahů

bod 4 B)
17.6.1997
část 3

bod 3
část 5 A
8.7.1997

Park Mačkalov - dořešení majetkopr. vztahů:
stáhnout odvolání města Olomouce proti rozhodnutí
OPÚ Olomouc ke Krajskému soudu v Ostravě
TK: 2.9.1997
O: ved. odb.
majetkoprávního
informovat o řešení zeleně při rekonstrukci
Horního náměstí
TK: 16.9.1997
O: RNDr. Studený

4

část 5 E

Nájem objektu bývalého Domu družby:
- prověřit oprávněnost uzavření smlouvy
- prověřit možnost prodeje objektu bývalého Domu družby
TK: 2.9.1997
O: Mgr. Pavel

část 5 G

Tržiště na Dolním nám. - technické řešení jeho zázemí:
* dopracovat studii objektu veřejných WC, vč. vyjádření
referátu kultury, požární rady OkÚ, OHS
TK: 2.9.1997
O: ved. OKR
* zajistit projekty:
- na úpravu místnosti v přízemí domu Dolní nám. 19 na
kancelář a sklad správce tržiště
- objekt samostatně stojících WC vč. projektu instalaci
TK: 2.9.1997
O: ved.odb. investic

bod 4
8.7.1997
část 6

Majetkoprávní záležitosti:
technicky dořešit uložení vodovodu v k.ú. Holice
dle důvod. zprávy bod III. a)
TK: 2.9.1997
O: ved. odb. investic

bod 4 D
8.7.1997

Výsledek kontroly vybudování vodovod. řádu a beton. šachty
na pozemku parc. č. 1081/18 v k.ú. Slavonín vč. správnosti postupu
při provádění územního řízení:
T: 2.9.1997
- požádat o vyjádření ke zprávě f. INKA
O: RNDr. Kosatík

bod 4 E
8.7.1997

Dohoda s Pozemními stavbami:
- zajistit další realizaci postupu schváleného RMO 3.6.1997
TK: 2.9.1997
O: RNDr. Kosatík

bod 5
8.7.1997

Rozpočtové změny r. 1997:
realizovat výkup pozemků ve výši 831 000,- Kč až po nabytí
právní moci dle důvodové zprávy
TK: 2.9.1997
O: ved. odb.
majetkoprávního

bod 6
8.7.1997
část 5

IDOS:
- předložit RMO harmonogram dalšího postupu realizace
IDOS pro období od 1.4.1998
- předložit rozsah další etapy IDOS
T: 2.9.1997
O: odd. dopravy SÚ a
odd.dopr. koncepcí OKR
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bod 6
8.7.1997
část 5

IDOS:
zajistit vyhodnocení ekonomic. dopadů v DPMO a.s.
v souvislosti se zavedením „ nulté“ etapy IDOS vč.
způsobu využití ušetřených prostředků a vozidel
a předpokládané úspory v 1. etapě
T: 2.9.1998
O: zástupci města
v předst. DPMO a.s.

bod 12
8.7.1997

Ceny města:
RMO ( pod bodem 2 tohoto usnesení) souhlasila
se záměrem udělit Ceny města Olomouce za r. 1997
a uložila předložit rozpracovaný materiál k bodu 2
tohoto usnesení
T: 2.9.1997
O: ved. odb. vnějších
vztahů

bod 14
8.7.1997

Informace o pasportu majetku města Olomouce:
- jmenovat zodpovědného pracovníka pro naplnění
bodu 1 tohoto usnesení ( tj. doplnit zřizovací listiny
organizací o povinnost pořídit, aktualizovat a vést pasport
spravovaného majetku m. Ol. v digitál. podobě) - předat
na ÚMO ing. Fišerovi
T: 2.9.1997
O: řed. organizací:
TSO, Flora

bod 15
8.7.1997

Bytová záležitost ( MD Ol.)
- projednat žádost na nejbl. jednání byt. komise a
předložit se stanoviskem RMO
TK: 2.9.1997
O: ing. Tesařík

bod 20
8.7.1997

Organizační záležitosti:
- předložit radě podmínky výběr. řízení na funkci
vedoucího odboru investic
TK: 2.9.1997
O: J.Večeř

bod 21

Rozpracování 15. usnesení ZmO ze dne 3.7.1997:
- znovu předložit radě k projednání návrh vyhl.č. 10/1997 - FRB
T: 2.9.1998
O: Ing. Horák

bod 5)
29.7.1997

Návrh na mimořádné úpravy v rozpočtu města Olomouce v r. 1997:
- projednat úspory ve výdajích jimi řízených odborů
a předložit radě konkrétní částky ke krácení provozních výdajů
T: 2.9.1997
O: uvolnění čl. RMO a
tajemník ÚMO
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- sepsat s realizátorem rekonstrukce Hodolanského divadla
dodatek smlouvy o odložení dokončení uvedené rekonstrukce
TK: 2.9.1997
O: RNDr. Kosatík
a řed. MD
jednat s f. GEMO o platebních podmínkách a dodatcích
smlouvy a předložit radě splátkový kalendář a dodatky smluv,
týkající se Černé cesty
TK:2. 9.1997
O: Ing. Horák
a řed. SDF MO
bod 6
29.7.1997

Informace o zajišťování služeb ÚMO v Černoviře:
- předložit na poradu primátora zajištění rekonstrukce objektů
v majetku
města :Pošta v Černovíře a Pošta ve Slavoníně
TK: 20.8.1997
O: řed. SDF MO

Plnění úkolů z porady primátora ze dne 30.7.1997- ve funkci RMO:
bod 1 Stavba - Černá cesta:
- předložit informaci o tom, která firma bude zajišťovat injektáže u bloku C na
Černé cestě
- rozklíčovat financování komunikací ( město, resp. SDF MO)
T: 2.9.1997
O: řed. SDF MO
3. revokuje
bod 14
navrhnout nové investiční akce pro r. 1998 jako soupis s pořadím
17.6.1997 důležitosti
část 3
O: posl. kluby
bod 5
8.7.1997

Rozpočtové změny r. 1997:
provést odvod 9 050 000,- Kč do rozpočtu města
Olomouce na financování investič. akce Salmův palác
O: řed.SDF MO

bod 6
8.7.1997
část 5

IDOS:
předložit RMO informaci o aktuálním stavbu staveb.
propojení budovy Zl. Jelen se sousední budovou Dolní nám. 2
s předpokl. termínem ukončení akce
O: řed. SDF MO a
J. Večeř

4. doporučuje ZmO
revokovat usnesení ZmO ze dne 12.12.1996, bod VII, část 4, kterým bylo uloženo
radě města dopracovat materiál „ Rozpočet investic města Olomouce na rok 1997“ o
návrh rozpočtu investic města Olomouce až do roku 2000 a následně předložit
zastupitelstvu ke schválení
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5. Materiály z kontroly usnesení se samostatným návrhem na usnesení:
A) Transformace TSO - varianta A - připomínky poslaneckých klubů
Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
Předložil: RNDr. M. Studený, nám. primátora
B) Revokace usnesení - bod 7 z 11.3.1997 - Rekonstrukce Horního náměstí
Rada města Olomouce po projednání:
revokuje
usnesení RMO ze dne 11.3.1997, bod 7 , týkající se rekonstrukce Horního náměstí
Předložil: RNDr. M. Studený, nám. primátora
C) Revokace usnesení - bod 3 z 3.6.1997 část B) Humanizace sídliště Úzké díly
(Mačkalov)
Rada města Olomouce po projednání:
revokuje
usnesení RMO ze dne 3.6.1997 bod 3, část B), týkající se humanizace sídliště Úzké
díly
Předložil: RNDr. M. Studený, 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. schvaluje
návrh na manipulaci s majetkem města dle důvodové zprávy
2. nevyhovuje
žádosti dle důvodové zprávy bod II.B a)
3. ukládá
vedoucí majetkoprávního odboru realizovat přijaté usnesení
Předložila: Mgr.M. Vláčilová, nám. primátora

4A) Žádost o úplatný převod vodovodního řádu v ulici Ručilova
Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
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2. souhlasí
s úplatným převodem vodovodního řádu dle důvodové zprávy
3. ukládá
vedoucí majetkoprávního odboru vypracovat smlouvu o úplatném převodu
4. ukládá
nám. primátora Mgr. Vláčilové podepsat smlouvu o úplatném převodu
5. ukládá
nám. primátora Ing. S. Losertovi zajistit finanční prostředky pro úplatný převod
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 - 1n důvodové
zprávy po bytových jednotkách
2. doporučuje
Zastupitelstvu města Olomouce schválit odprodej domu Mahlerova č. 23 jednomu
zájemci - p.Havrlantovi
3. doporučuje
Zastupitelstvu města Olomouce schválit odprodej domů Ostružnická č. 23 a
Sokolská č. 2 formou dražby mezi nájemníky, a to Ostružnická č. 23 - p. Kortišová a
p. David a Sokolská č. 2 - p. Havlík a p. Bittner
4. doporučuje
Zastupitelstvu města Olomouce schválit odprodej domů, kde má Město Olomouc
spoluvlastnický podíl:
a) Komenského č. 18 - p. Kvapil
b) 8.Května č. 9 - p. Widermann
5. doporučuje
Zastupitelstvu města Olomouce odprodat domy formou veřejné dražby, a to:
a) Wellnerova č. 4 - vyvolávací cena Kč. 1.989.550,b) Vídeňská č. 2 - vyvolávací cena Kč 4.647.250,6. schvaluje
způsob zohlednění částky za opravy u domů, které byly postiženy povodněmi, a to
uznáním finanční částky vynaložené na opravy po povodních z 2. poloviny kupní
ceny, nejvýše však do 50% kupní ceny
7. nevyhovuje
žádosti nájemníků domu Žilinská č. 32 - p. Příhodové, Norská č. 18 - p. Vyroubalovi
a Vančurova č. 3 - p. Řehákové, ve věci úhrady 1. poloviny kupní ceny na splátky
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8. vyhovuje
žádosti p. Dokoupilové a souhlasí s odkladem uhrazení částky ve výši Kč 212.288,-o 2 měsíce, to je do 2.10.1997
9. schvaluje
odprodej domu Denisova č. 31 p. Pogodové za kupní cenu Kč 1.561.985,10. schvaluje
odklad splátek dle důvodové zprávy
11. bere na vědomí
upřesněný výklad vyhlášky č. 26/96 o převodu nemovitostí a majetku města
12. doporučuje
Zastupitelstvu města Olomouce schválit prodej domu Jungmannova č. 16 po
bytových jednotkách s tím, že k výpočtu kupní ceny byla použita cena odhadní x
koeficient vyhlášky 26/96 dle důvodové zprávy
13. schvaluje
postup uznání splátek z 2. poloviny kupní ceny dle důvodové zprávy
14. ukládá
náměstkovi primátora ing. Horákovi, předložit ke schválení prodej těchto domů na
nejbližší zasedání Zastupitelstva města Olomouce
15. ukládá
vedoucí majetkoprávního odboru realizovat přijatá usnesení
Předložil: Ing. P. Horák, nám. primátora
5A) Majetkoprávní záležitosti - prodej domů
Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
žádost 11 vlastníků bytových jednotek v domě Žilinská 32,34
2. ukládá řediteli SDF MO
předložit na příštím jednání RMO návrh řešení případného podílu SDFMO na
nákladech spojených s provozováním společných prostor a případných oprav, kdy
dům již byl předmětem prodeje
T: 2.9.1997
Předložil: Ing. P. Horák, nám. primátora
6) Majetkoprávní záležitosti - urychlení prodeje domů
Rada města Olomouce po projednání:
ukládá Ing. Horákovi, nám. primátora
a) dopracovat materiál ve smyslu zajištění nejméně trojnásobku prodeje domů za rok
včetně návrhu metodiky
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b) předložit návrh doplňku vyhlášky č. 26/96 ve znění vyhlášky č. 3/97 dle metodiky
na nejbližším jednání ZMO
Předložil: Ing. P. Horák, nám. primátora
7) Rozpočtové změny roku 1997
Rada města Olomouce po projednání:
1. schvaluje
a) rozpočtové změny roku 1997 dle důvodové zprávy včetně přílohy č. 5
b) příspěvek pro Regionální unii seniorů v Olomouci dle důvodové zprávy
2. ukládá náměstkovi primátorovi Ing. Losertovi
- uplatnit náklady dle přílohy č. 4 a) prostřednictvím OkÚ
- informovat nejbližší Zastupitelstvo města Olomouce o provedených rozpočtových
změnách
Předložil: Ing. S. Losert, nám. primátora
7A) Dodatek k rozpočtovým změnám roku 1997
Rada města Olomouce po projednání:
1. schvaluje
dodatek k rozpočtovým změnám dle důvodové zprávy
2. ukládá náměstkovi primátora Ing. Losertovi
informovat nejbližší Zastupitelstvo města Olomouce o provedených rozpočtových
změnách
Předložil: Ing. S. Losert, nám. primátora

7B) Prodloužení úvěrové smlouvy o kontokorentu s IPB a.s. Brno
Rada města Olomouce po projednání:
1. schvaluje
prodloužení Úvěrové smlouvy o kontokorentu o 1 rok
2. ukládá náměstkovi primátora Ing. Losertovi
podepsat prodloužení Úvěrové smlouvy o kontokorentu s IPB a.s. Brno
Předložil: Ing. S. Losert, nám. primátora

8) Vyhláška povodňového fondu bydlení
Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí návrh vyhlášky povodňového fondu bydlení
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2. doporučuje ZmO
projednat vyhlášku ve smyslu bodu 2 závěrečného ustanovení Metodiky zpracování
a projednání OZV schválené ZmO dne 3.7.1997
3. žádá poslanecké kluby,
aby předložili nám. primátora ing. Horákovi připomínky k uvedenému návrh vyhlášky
ve zkráceném termínu do 29.8.1997
4. ukládá
Ing. Horákovi, nám. primátora
předložit RMO návrh se zapracovanými připomínkami poslaneckých klubů
T: 2.9.1997
Předložil: Ing. Pavel Horák, nám. primátora
9) Žádosti o odklad splátek- FRB
Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. nevyhovuje
žádosti pana Ing. Petra Kašpárka
3. vyhovuje
žádosti paní Kauerové, paní Hoření a paní Musilové
Předložil: Ing. P. Horák, nám. primátora
10) Varianty zajištění náhradního bydlení
Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. souhlasí
s harmonogramem „ Programu obnovy městské části Černovír “ a jeho zásadami
3. jmenuje
pracovní skupinu pro podporu města k zajištění náhradního bydlení
ve složení: ing. Horák, Ing. Tesařík, PhDr. Zatloukal, Mgr. Vláčilová, RNDr. Kosatík

4. ukládá pracovní skupině
a) předložit návrh řešení na poradu primátora dne 20.8.1997
b) analyzovat výsledky průzkumu potřeb bydlení a závěry předložit na dalším
zasedání rady
T: 2.9. 1997
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c) navrhnout způsob vytvoření sdružení občanů za účelem využití prostředků ze
státních podpor pro výstavbu bytových domů dle důvodové zprávy a zajistit pozemky
pro tuto výstavbu
T: 2.9. 1997
d) navrhnout komisi pro výběr dodavatele a zajistit výběr dodavatelů pro realizaci
náhradního bydlení a technické infrastruktury
T: 12.9. 1997
5. ukládá náměstku primátora ing. Horákovi
a) požádat MMR o dotaci na výstavbu DPS ve Slavoníně, Povlu a v Černovíře
T: 29.8. 1997
b) připravit podklady pro uplatnění na dotaci na výstavbu nájemních bytů a tech.
infrastruktury
T: 15.8. 1997
6. ukládá náměstku primátora RNDr. Studenému
jednat s okresní hygieničkou MUDr. Folprechtovou o problematice výstavby nových
domů v městské části Nové Sady v ochranném pásmu ČOV
T: 2.9. 1997
7. ukládá
a) M. Petříkovi, náměstkovi primátora a vedoucí OKR
provést korekturu „Informace k zajištění bydlení občanů města Olomouce
postižených povodněmi“
T: ihned
b) vedoucí OKR
zajistit tisk „Informací“ pro postižené občany
T: ihned
c) tajemníkovi ÚMO
zajistit distribuci „Informací“ a konzultace pro postižené občany
T: ihned
8. ukládá
a) komisi pro výstavbu urb. a architekturu
připravit návrh regulačního plánu městské části Černovír
b) vedoucím odborů: SU a OKR
do doby schválení regulačního plánu respektovat vůli občanů
9. ukládá vedoucí majetkoprávního odboru
připravit podklady pro posouzení koupě nemovitostí nabízených Ing. Dohnalem a
spolumajiteli v Černovíře
T: 2.9. 1997
10. ukládá vedoucí odboru koncepce a rozvoje
specifikovat finanční nároky na obnovu základních funkcí a technické infrastruktury
na obnovu městské části Černovír s vyčleněním požadavků na rozpočet města
T: 2.9. 1997
Předložil: Ing. Pavel Horák, nám. primátora
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11 A) Úhrada za pobyt na VŠ kolejích Na Zákopě
Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí předloženou důvodovou zprávu
2. souhlasí
a) s tím, že město Olomouc nebude vyžadovat za ubytování nájem
b) s úhradou poplatků za služby spojené s ubytováním a to ve výši 300,- Kč za
jedno lůžko na VŠ kolejích Na Zákopě v termínu od 1.9.1997
Předložil: Ing. Horák, nám. primátora
11 B) Nájemné
Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí předloženou důvodovou zprávu
2. souhlasí
s prominutím nájmu do doby rekonstrukce dle důvodové zprávy
Předložil: Ing. Pavel Horák, nám. Primátora
11 C) Bytové záležitosti
Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí předloženou důvodovou zprávu
2. souhlasí se záměrem dle důvodové zprávy
Předložil: Ing. Pavel Horák, nám. primátora
11 D) Škola Topolany - rekonstrukce objektu
Rada města Olomouce po projednání:
souhlasí
s vyčleněním 3 mil. Kč z městského rozpočtu na rekonstrukci školy v Topolanech
Předložil: Ing. Pavel Horák, nám. primátora

11 E) Řešení bytové situace
Rada města Olomouce po projednání:
1. schvaluje
a) řešení bytové situace rodiny Kohútových přidělením bytu 3+1 na ul. Družební 13
v Olomouci - za předpokladu, že situace nebude legislativně řešitelná jinak
b) přidělení bytu 1+1 ing. Regině Vrbové v domě Aksamitova 3 v Olomouci za
podmínek uvedených v příloze, tj. v dopise ze dne 7.8.1997 a uvolnění městského
bytu 3+1 na ul. Družební 13
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2. ukládá řediteli SDF MO a vedoucí majetkoprávního odboru realizovat přijaté
usnesení
TK: 2.9.1997
Předložil: J. Večeř, tajemník ÚMO
12) Čerpání finančních prostředků na likvidaci škod
Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
informaci TSO o čerpání finančních prostředků na likvidaci škod způsobených
záplavami
2. ukládá řediteli TSO
- předložit na poradu primátora návrh na likvidaci odpadů z demolic
T: 13.8.1997
- uplatnit rozpočtové změny na demolice a nakládání s odpady
T: 2.9.1997
Předložil: RNDr. Kosatík, primátor
13) Dopravní situace bloku „A“ Neředín
Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí důvodovou zprávu
2. ukládá
a) Ing. Horákovi, nám. primátora
uplatnit v návrhu rozpočtu r. 1998 realizaci investiční akce „ dopravní komunikace U
letiště“
b) vedoucímu odboru investic
zpracovat návrh řešení v úsporné formě
Předložil: Ing. P. Horák, nám. primátora

14A) Organizační záležitosti- IDOS
Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
a) zrušení dvou pracovních tabulkových míst na odboru investic a jejich vytvoření na
odboru koncepce a rozvoje (přesunutí)
b) přeřazení Ing. Urbaníka z odboru - Stavební úřad na odbor koncepce a rozvoje
c) změnu organizačního členění ÚmO dle důvodové zprávy od 1.9.1997 - tj. vznik
oddělení Integrovaného dopravního systému na odboru koncepce a rozvoje v počtu
tří pracovníků
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Předložil: Ing. S. Losert, nám. primátora

14B) Organizační záležitosti
Rada města Olomouce po projednání:
schvaluje
návrh na snížení osobního ohodnocení dle důvodové zprávy
Předložili: RNDr. Studený, náměstek primátora a J. Večeř, tajemník ÚMO

15) Návrh představenstva Olterm a TD, a.s.
Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
návrh představenstva Olterm a TD, a.s.
2. schvaluje
v souvislosti se záplavami mimořádnou dotaci sociálního fondu dle důvodové zprávy
3. ukládá RNDr. Kosatíkovi,primátorovi města
vydat rozhodnutí akcionáře ve smyslu důvodové zprávy
T: ihned
Předložil: RNDr. I. Kosatík, primátor

16) Podpora projektu „ Tetka Vrána“
Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. souhlasí
s poskytnutím záruky na úvěr EMURFILM TV, s.r.o. za podmínek dle důvodové
zprávy, zejména odsouhlasení zástavy ve prospěch města Olomouce
3. ukládá Mgr. Pavlovi, náměstkovi primátora
a) předložit návrh konkrétní nemovitosti jako záruky úvěru od EMURFILM TV, s.r.o.
b) předložit žádost EMURFILM TV s.r.o. Zastupitelstvu města Olomouce ke
schválení
Předložil: Mgr. Pavel, náměstek primátora
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17) Příprava programu 16. zasedání Zastupitelstva města Olomouce
Rada města Olomouce po projednání:
1. stanovila
termín zasedání Zastupitelstva města Olomouce:
na čtvrtek 18. 9.1997 od 9.00 hod.
2. doporučuje
ZmO přijetí následujícího programu:
1.a) Zahájení, volba komise, schválení programu
b) Kontrola usnesení:
- provedené rozpočtové změny, informace o vymáhání pohledávek, návrh na
revokaci usnesení (Losert)
- Sdružení HANÁ (Studený)
2. Zpráva o povodních (u prezence)
3. Volba člena RMO
4. a) Majetkoprávní záležitosti (Vláčilová)
b) Prominutí pohledávek (Losert)
5a) Prodej domů (Horák)
b) Doplnění vyhlášky č. 26/1996
6 a) Vyhláška o povodňovém fondu
b) Novelizace vyhlášky o FRB (Horák)
7. Koncepce hospodaření s domy v majetku města (Horák)
8. Projekt „Tetka Vrána“ (Pavel)
9. Diskuse
10. Závěr
3. ukládá
náměstkům primátora a vedoucím odborů po projednání v radě města předat na
organizační oddělení 75 ks podkladových materiálů pro 16. zasedání ZMO
T: 3.9.1997
Předložil: RNDr. I. Kosatík, primátor

18) Pozemní stavby, a.s. - delegování zástupce města do dozorčí rady
Rada města Olomouce po projednání :
1. bere na vědomí
nabídku PS a.s. na delegování zástupce města do dozorčí rady PS a.s.
2. ukládá RNDr. Kosatíkovi, primátorovi města
informovat P S a.s. o rozhodnutí RMO
T: ihned
Předložil: RNDr. I. Kosatík, primátor
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19) České dráhy
Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. ukládá
primátorovi předložit návrh stanoviska RMO
T: 2.9.1997
Předložil: RNDr. I. Kosatík, primátor

20) Revokace ručení za úvěr
Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. revokuje
své doporučení Zastupitelstvu města Olomouce ze dne 30.8.1994 bod č. 19 odst.3
převzít záruku na úvěr firmy GASTROPRIFIT spol. s.r.o. do výše 5 mil. Kč
3. doporučuje Zastupitelstvu města Olomouce
revokovat své usnesení ze 21.9.1994 bod č. VI. ve věci poskytnutí záruky za úvěr
firmy GASTROPROFIT spol.s.r.o., Horní nám. 11, Olomouc, zastoupené panem
Františkem Pavlíkem, v celkové výši 5 mil.Kč v souladu s § 36a/odst.1, písm.
d/zák.č. 367/90 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů
4. ukládá
náměstku primátora Ing.Stan.Losertovi předložit výše uvedenou revokaci usnesení
na nejbližším zasedání Zastupitelstva města Olomouce
Předložil: Ing. S. Losert, nám. primátora

21) Změna v komisi RMO
Rada města Olomouce po projednání:
1. souhlasí
s jmenováním člena komise pro prodej domů z majetku města
p.Kraus, Trnkova 19, Olomouc (ODA)
2. uvolňuje
z komise pro prodej domů ing. Opletala - na vlastní žádost
3. jmenuje
členem komise pro prodej domů Ing. Gabriela
Předložili: M.Petřík a Mgr. Vláčilová, nám. primátora
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22) Projekt AVEC v rámci Ecos - Ouverture
Alliance de Villes Européenes de Culture - Kulturní aliance evropských měst
1998-2000
Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí důvodovou zprávu
2. souhlasí
se zapojením města Olomouce do projektu AVEC
3. ukládá RNDr. Kosatíkovi, primátorovi města
podepsat přiložený dopis
T: ihned
Předložil: RNDr. Kosatík, primátor města

23 Různé
A) Parafování faktur
Rada města Olomouce po projednání:
ruší povinnost parafování všech faktur uvolněnými členy rady města a tajemníkem
k termínu 1.9.1997
Předložil: Ing. Horák, náměstek primátora
B) Revokace usnesení
Rada města Olomouce po projednání:
revokuje usnesení RMO ze dne 17.6.197, bod 8 , týkající se výběrového řízení
lokality Pražská
Předložil: Ing. Horák, náměstek primátora
C) Příspěvek
Rada města Olomouce po projednání:
schvaluje
příspěvek ve výši 5 000,- Kč - dle předložené žádosti
Předložil: RNDr. Kosatík, primátor města

RNDr. Miroslav Studený
náměstek primátora

RNDr. Ivan Kosatík
primátor města Olomouce

