USNESENÍ
ze 74. schůze Rady města Olomouce, konané dne 7.10.1997
1) Maloobchodní síť
Rada města Olomouce po projednání:
ukládá
RNDr. Studenému, nám. primátora
předložit návrh na opatření dle diskuze v RMO

1.

T: 21.10.1997
2. ukládá
Mgr. Vláčilové, nám. primátora
prověřit majetkoprávní vztahy k objektu občanské vybavenosti na ul. Dobnerova - Foerstrova
T: 21.10.1997
Předložili:Ing. Losert, nám. primátora a členové rady města
2) Koncepční úkoly
Rada města Olomouce po projednání:
schvaluje
koncepční úkoly pro další období
1.

Předložil: RNDr. Kosatík, primátor města
3) Kontrola usnesení
Rada města Olomouce
1. bere na vědomí
informace o plnění usnesení s termínem kontroly do 7.10.1997
2. prodlužuje termíny plnění následujících usnesení :
bod 3
8.4.197
část M)

vypracovat hodnocení půdních vestaveb
T: 21.10.1997
O: Ing.Horák
RMO 22.4.1997 v rámci kontroly usnesení
prodloužila termín kontroly násl. usnesení:

bod 24
8.4.1997

realizovat opravy a dovybavení veřej. dětských
hřišť ve spolupráci s odborem školství dle var. A
TK: 16.12.1997
O: ved. odb. investic
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bod 22
8.7.1997

Změna cen za odvoz odpadu:
RMO schválila navržené ceny za odvoz odpadu s platností
od 1.10.1997 dle důvodové zprávy a uložila
- navrhnout výši poplatků dle nového zákona o odpadech
č. 125/1997 Sb.
TK: 21.10.1997
O: řed. TSO

bod 14
8.7.1997

Informace o pasportu majetku města Olomouce:
- do doby doplnění zřizovacích listin postupovat dle
důvod. zprávy
- zajistit doplnění „ Definice majetkových skupin majetku
města“
T: 4.11.1997
O: řed. org. TSO, Flora
a SDF MO
RMO 2.9.1997 v rámci kontroly usnesení
prodloužila termíny kontroly násl. usnesení:

bod 17
11.3.1997

bod 10
2.9.1997

Aktualizace programu regenerace měst.
památkové rezervace:
provést další aktualizaci v souladu se schváleným materiálem
„Koncepce s domy v majetku města“k 1.9.1997
T: 4.11.1997
O: Ing. Horák
Žádost občanů místní části Černovír:
- do povodňového plánu konkrétně rozpracovat bod
č. 1 b) důvodové zprávy
T: 18.11.1997
O: RNDr. Studený
- projednat se SIU Ostrava, příp. min. dopravy zrychlení
stavby „ most Černovír“ a podat radě zprávu o stupni
T: 18.11.1997
připravenosti
O: RNDr. Studený a
ved. OKR
RMO 23.9.197 v rámci kontroly usnesení
prodloužila termíny kontroly násl. usnesení:

bod 14
17.6.1997
část 5

bod 1
3.6.1997

Návrh investičních akcí na r. 1998:
navrhnout a předložit radě soupis investičních akcí
pro r. 1998
T: 21.10.1997
O: zást. města v předst. VHS
Spolupráce města s podnikateli :
předložit radě návrh rozpracování materiálu
T:21. 10.1997
O: RNDr. Kosatík

3

bod 3
17.6.1997
část 5 E

Nájem objektu bývalého Domu družby:
- prověřit oprávněnost uzavření smlouvy a
možnost prodeje objektu bývalého Domu družby
TK: 21.10.1997
O: Mgr. Pavel

bod 16
12.8.1997

Podpora projektu „ Tetka Vrána“
předložit návrh konkrétní nemovitosti jako zástavy
ve prospěch města
T: 21.10.1997
O: Mgr. Pavel
Informace o vyhodnocení dotazníkové akce :

bod 3
23.9.1997
část D)

- předložit radě seznam případů, kde není doporučena výstavba na
původním místě
T: 21.10.1997
O: vedoucí OKR
- zajistit propojení údajů z jednotlivých databází ÚMO tak,
aby byl přístup k využití údajů obsažených v povodňových dotaznících
TK:21.10.1997
O: odd. MIS

část CH)

část I)

bod 4
část 7
23.9.1997

část 8

Projekt na oživení turistiky:
- rozepsat veškeré náklady na projekt na oživení turistiky v Olomouci
T: 21.10.1997
O: ved. odb. vnějších vztahů
.
Žádost o bezúplatný převod MŠ Petelinova
- požádat ředitele ŠÚ Olomouc o prodej za symbolickou cenu 1,- Kč
a informovat RMO
T: 21.10.1997
O: Mgr. Pavel
- požádat ředitele ŠÚ Olomouc o objekt garáží v Řepčíně
T: 21.10.1997
O: Mgr. Pavel
Majetkoprávní záležitosti :
vyjádřit se k záměru dle bodu II. A 17) důvodové zprávy
TK: 4.11.1997
O: kom. pro arch. a urban
u bodu II. B 2) důvodové zprávy
RMO souhlasila s uzavřením nájemní smlouvy s Občanským
sdružením SK Sigma za podmínky dohody o využití areálu
SK Sigma pro veřejnost - a nově se ukládá Mgr. Pavlovi
-předložit RMO návrh smlouvy o využití areálu
TK: 4.11.1997
O: Mgr. Pavel

4

část 9

u bodu II. B 8) důvodové zprávy
RMO souhlasila s pronájmem uvedených nebytových prostor firmě Interburo
s.r.o. - a nově se ukládá Mgr. Vláčilové
- předložit RMO návrh daru městu
T: 4.11.1997
O: Mgr. Vláčilová

bod 4 F)
23.9.1997

Gastroprofit - Michalská 2, Horní nám. 11, Ztracená 3
- uzavřít nájemní smlouvy dle důvodové zprávy
T:21.10.1997
O: Mgr. Vláčilová a řed. SDF MO

bod 5 B
23.9.1997

Rozpočtová změna - Průzkum sousoší Nejsvětější Trojice:
RMO nově ukládá Ing. Horákovi
-navrhnout jiný způsob řešení převedení částky 42 000,-Kč do rozp.OKR
TK: 21.10.1997
O: Ing. Horák

bod 6
23.9.1997
část 2

Maloobchodní síť:

bod13)
23.9.1997

bod16)
23.9.1997

- předložit RMO záměry č. 4, 7a, 6, 18
T: 21.10.1997
O: ved. OKR
Ceny města Olomouce:
předložit RMO návrh na složení pracovní skupiny pro udělování Cen
města Olomouce
T: 21.10.1997
O: PhDr. Zatloukal
Podnět kulturní komise ve věci Slovanského domu:
předložit návrh dalšího postupu
T: 21.10.1997
O: Mgr. Pavel

TK: pololetně
bod 15
10.1.1995

informovat radu o vývoji zahraničních
kontaktů města Olomouce - provedena změna nositele úkolu
nově - O: vedoucí odboru vnějších vztahů

3. vypouští ze sledování tato svá usnesení:

bod 14
8.7.1997

bod 9
23.9.1997

Informace o pasportu majetku města Olomouce
- po ukončení zkušebního provozu předat zprávu o průběhu
a výsledku akce
T: 30.9.1997
O: řed. org. TSO, Flora, SDFMO, MIS
Dodatky ke stavbám „Propojení tramvaje tř. Svobody - Kosmonautů
- hl. nádraží“ a „Tramvajová křižovatka nám. Národních hrdinů“:
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uložit výkonnému řediteli zajistit realizaci dodatků ve smyslu daných zásad
O: zást.města v předst.DPMO a.s.
bod 20
11.7.1995
část 3 a

k "Přehledu lokalit vhodných pro umístění lunaparků a cirkusů...":
- zajistit u zpracovatele ÚPnSÚ m. Ol. výhledové
umístění zábavního parku v územním plánu
města
O: ved. OKR

část 3 b

- pověřit pracovníky vydáváním rozhodnutí o ZUVP
dle schváleného upraveného přehledu
O:ved. odborů: SÚ + ŽP
SDF MO + MIS

bod 9
7.11.1995
část 2

pokračovat v krocích pro zápis historic.
památek Olomouce do Seznamu světového
kult. dědictví UNESCO a průběžně informovat radu
O: ved. OKR

bod 18
14.5.1996

k plnění zadaných úkolů na úseku čistoty města
(- úkoly dle důvod. zprávy):
min. 2x ročně zabezpečit svoz kusového ( velkoobjemového) domovního odpadu z jednotlivých měst.
částí
O: ved. OŽP

bod 4 c
20.5.1997

v souladu se schválenými pravidly smluvně
zřizovat věcná břemena obsahující právo uložení
inž. sítí po obdržení shodného stanoviska
Města Olomouc -majetkopr. odboru
O: ředitel TSO

bod 10 b
28.1.1997
část 3

Rozpočtová změna:
sledovat dotace ze strany státního rozpočtu
a uplatnit návrhy na rozpočtové změny
O: Ing. Horák

bod 4 D)
8.7.1997

u všech investičních akcí zjišťovat vlastnické vztahy
k pozemkům před podáním žádosti o vydání územního
rozhodnutí
T: trvale
O: ved. odb. investic
u dlouhodobých investičních akcí v odůvodněných
případech navrhovat změny a doplňky ÚPnSÚ
T: trvale
O: ved.odb. investic a OKR
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4. revokuje tato svá usnesení :
bod 10
2.9.1997
- písemně uplatnit za město požadavky dle bodu 2 a,b,c
důvodové zprávy u min. zemědělství, rep. Povodí Moravy
T: 7.10.197
O: RNDr. Kosatík
bod 38
2.5.1995
část 2 c)

k materiálu " Informační síť ve městě Ol.":
evidovat veškeré žádosti na vydání územního
rozhodnutí pro telekomunikač. stavby mimo
rámec JTS a před vydáním rozhodnutí respektovat stanovisko města ( dle bodu 2 b tohoto usnesení, tj. po posouzení přísl. pracovní
skupinou) - trvale
O: Ing. Svozil ,odbor SÚ

bod 6
16.5.1995
část 1 + 2

RMO schválila složení prac. skupiny pro posuzování a stanovení souhlasu se vstupem na
pozemky v majetku města Ol. pro telekomunikač.
stavby mimo rámec JTS a uložila předsedovi
této prac. skupiny minimálně informovat
radu města
O: Ing. Losert

5. Materiály z kontroly usnesení se samostatným návrhem na usnesení:
A) Výstavba sběrových dvorů
Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. ukládá
RNDr. Studenému, nám. primátora
předložit zprávu o realizaci 2 sběrových dvorů
TK: 21.10.1997
Předložil: RNDr. M. Studený, nám. primátora
B) Opravy a dovybavení dětských hřišť (bod 24 z 8.4.1997)
Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
Předložil: RNDr. Studený, nám. primátora
C) Doplnění situace u bloku „A“ Neředín
Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
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2. schvaluje
řešení dopravní situace dle zpracované projektové dokumentace k územnímu řízení
3. ukládá
Ing. Losertovi, nám. primátora
zapracovat úsporu 62.000,- Kč do rozpočtu města
Předložil: RNDr. Studený, nám. primátora
D) Zázemí tržiště na Dolním nám. - informace k dokončení studie veřejných WC,
tř.Svobody (bod 3, část 6 z 2.9.1997)
Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
stav přípravy výstavby veřejných WC na tř. Svobody
TK: 2.12.1997
Předložil: RNDr. Studený , nám. primátora

E) Stav požární ochrany a bezpečnosti práce u ÚMO za obd. od 1.4.1997do 30.9.1997
Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
Předložil: J. Večeř, tajemník ÚMO

F) Čerpací stanice pohonných hmot - vyhodnocení lokalit
Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu a informaci o vývoji problematiky ČS PHM
Předložil: RNDr. Studený, nám. primátora

G) Pololetní kontrolní zpráva k usnesení 104. Schůze Rady města Olomouce, bod 8, ze
dne 24.5.1994 (kontrola provozu výher. hracích automatů)
Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou informaci
Předložil: Ing. Losert, nám.primátora
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H) Informace o vývoji zahraničních kontaktů města Olomouce (bod 15 z 10.1.1995)
Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou informaci
Předložil: RNDr. Kosatík, primátor města
CH) Informace o proškolení zaměstnanců Města Olomouce a členů zastupitelstva za
3. čtvrtletí 1997
Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
informaci o proškolení zaměstnanců Města Olomouce a členů zastupitelstva za 3. čtvrtletí
1997

Předložil: J. Večeř, tajemník ÚMO
I) Zabezpečit vhodné označení jednoho vchodu objektu na Černé cestě informující o
příspěvku města Luzern na jeho výstavbu
Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2. ukládá
Ing. Zelenkovi, řediteli SDF MO
zajistit realizaci bodu 1 upravené důvodové zprávy
Předložil: Ing. Horák, nám. primátora
J) Pověření pracovníci OŽP k vydávání rozhodnutí o ZUVP (umístění lunaparků a
cirkusů)
Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
Předložil: RNDr. Studený, nám. primátora
K) Návrh na zápis Olomouce do Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO(bod
9, část 2 ze 7.11.1995)
Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
obsah důvodové zprávy
Předložil: RNDr. Studený, nám. primátora
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L) Územní plán sídelního útvaru (ÚPnSÚ) města Olomouce - výhledové umístění
zábavního parku
Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
Předložil: RNDr. Studený, nám. primátora
M) Seznam žadatelů o koupi domů, které doposud nejsou určeny k prodeji (bod 3 G ze
dne 23.9.1997)
Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předložený seznam žadatelů
2. ukládá
komisi pro prodej domů
projednat žádosti nájemníků dle důvodové zprávy
T: 4.11.1997
3. ukládá
Ing. Horákovi, nám. primátora
předložit doporučení RMO
T: 4.11.1997
Předložil: Ing. Horák, nám. primátora
N) Likvidace a.s. Separe
Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
informaci o podání žalob na firmu Korex dle důvodové zprávy
2. ukládá
oracovní skupině
informovat RMO o vývoji podání žalob
TK: čtvrtletně
Předložila: Mgr. Vláčilová, nám. primátora
O) Investiční akce „Kanalizační sběrač „D“ Olomouc - Černovír“
Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou zprávu
Předložil: RNDr. Studený, nám. primátora
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P) Informace o přidělených bezplatných parkovacích kartách v období od 1.10.1996 do
30.9.1997
Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
Předložil: RNDr. Kosatík, primátor města
4) Návrh na zveřejnění záměru Města Olomouce o nakládání s majetkem města,
pronájem, prodej majetku a další návrhy majetkoprávní komise
Rada města Olomouce po projednání:
1.schvaluje
návrh na manipulaci s majetkem města dle upravené důvodové zprávy
2. doporučuje
zastupitelstvu města schválit směnu nemovitostí dle důvodové zprávy bod III.1)
3. nevyhovuje
žádostem dle důvodové zprávy bod II.B 8),9)
4. bere na vědomí
smlouvu o prodeji podniku části dle důvodové zprávy bod II.B 7)
5. vyhovuje
žádostem dle důvodové zprávy bod IV. 1), 2), 4), 6)
6. doporučuje
zastupitelstvu města revokovat část svého usnesení ze dne 25.9.1997 dle důvodové zprávy
bod IV.5)
7. ukládá k bodu II. B) 5)
vedoucí majetkoprávního odboru (po projednání s Ing. Zelenkou)
jednat s firmou Onyx engineering s.r.o. o změně nájemní smlouvy a o výsledku informovat
RMO
8. ukládá
vedoucí majetkoprávního odboru realizovat přijaté usnesení
Předložila: Mgr. Vláčilová, nám. primátora
4A) Bezúplatný převod vodovodní přípojky f. ZAPA beton a.s. do majetku Města
Olomouce a úplatné zřízení věcného břemene
Rada města Olomouce po projednání
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
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2. schvaluje
bezúplatný převod vodovodní přípojky f. ZAPA beton a.s. do majetku Města Olomouce
3. schvaluje
úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení plynovodní přípojky na pozemku
parc. č.1945 ost. pl. v k.ú. Holice pro ZAPA beton a.s.
Předložila: Mgr. Vláčilová, náměstkyně primátora
4B) Postup při projednávání pronájmů resp. odprodeje pozemků nebo jejich částí objekty zcela nebo částečně zničeny povodněmi
Rada města Olomouce po projednání
1. bere na vědomí
předloženou informaci
2. souhlasí
s postupem projednávání žádostí dle důvodové zprávy
3. schvaluje
zveřejnění záměru města dle důvodové zprávy
4. ukládá
vedoucí majetkoprávního odboru
realizovat přijaté usnesení
Předložila: Mgr. Vláčilová, náměstkyně primátora
5) Majetkoprávní záležitosti - prodej domů
Rada města Olomouce po projednání:
1. doporučuje
Zastupitelstvu města Olomouce schválit odprodej domů bod 1a - g a 1ch - o dle upravené
důvodové zprávy po bytových jednotkách
2. doporučuje
Zastupitelstvu města Olomouce odprodej domu Čadova č. 2 (bod 2) - do podílového
spoluvlastnictví
3. schvaluje
odprodej garáží domu Pasteurova 4 a to Františku Mikovi, Astrid Tomeškové - stávající
nájemníci, Bořivojovi Matulkovi a Václavovi Mullerovi, vlastníky domu Pasteurova č. 4
4. nevyhovuje
žádosti pana Michala Macků ve věci snížení kupní ceny, doporučuje v případě neakceptování
prodejní ceny nebytové prostory dražit tuto nebytovou prostoru za vyvolávací cenu Kč
94.314,-
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5. nevyhovuje
žádosti pana Paláta o snížení kupní ceny odečtením vložených investic
6. doporučuje
Zastupitelstvu města Olomouce schválit odprodej spoluvlastnického podílu domu Hodolanská
č. 26, paní Křížkové
7. schvaluje
odklad splátek bod 7 důvodové zprávy
8. schvaluje
uznání splátek z 2/2 kupní ceny dle důvodové zprávy
9. nevyhovuje
žádosti nájemníků v domech, které byly zatopeny o odpuštění 2/2 kupní ceny z důvodu
povodní - dle důvodové zprávy
10. nevyhovuje
žádosti nájemníků domu Milady Horákové č. 13 o snížení kupní ceny dle důvodové zprávy
bod 10
11. nevyhovuje
žádosti nájemníků domu Hanušova č. 2, 4 o snížení kupní ceny z důvodu povodní
12. nevyhovuje
nájemníkům Zeyerova č. 9 žádosti o provedení oprav. V případě, že nebudou podepsány
kupní smlouvy, bude prodej domu navrhnut na projednání formou veřejné dražby
13. ukládá
nám. primátora Ing. P. Horákovi předložit návrh ke schválení těchto domů na nejbližším
zasedání ZMO
14. ukládá
vedoucí majetkoprávního odboru realizovat přijaté usnesení
Předložil: Ing. Horák, nám. primátora
5A) Návrh vyhlášky o převodu některých nemovitostí z majetku Města Olomouce
Rada města Olomouce po projednání:
1. doporučuje
Zastupitelstvu města Olomouce schválit upravenou vyhlášku o převodu některých nemovitostí
z majetku Města Olomouce
Předložil: Ing. Horák, nám. primátora
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6) Příloha letištního řádu
Rada města Olomouce po projednání:
1. schvaluje
přílohu letištního řádu (ceník pro rok 1997 a 1998) dle upravené důvodové zprávy
Předložili: Ing. Losert,Mgr. Vláčilová, náměstci primátora
7) Čistota města, odpady - kontrola plnění úkolů
Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu a ukládá jednotlivým vedoucím odborů ÚMO a organizací pokračovat
v plnění úkolů
Předložil: RNDr. Studený, nám. primátora
8) Koordinace prospektových materiálů
Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
závěry výběrového řízení
3. ukládá
J. Večeřovi, tajemníkovi ÚMO
zajistit prostřednictvím vedoucích odborů respektování závěrů důvodové zprávy ve věci
prospektových materiálů
Předložil: RNDr. Kosatík, primátor města
9) Delegování zástupců města do konkurzních komisí
Rada města Olomouce po projednání:
1. deleguje
zástupce města do konkurzních řízení na tři školská zařízení a navrhuje do konkurzních
komisí tyto zástupce:
MŠ Olomouc, Husitská 19 Pomocná škola Olomouc, Dolní Hejčínská 28 ZŠ a MŠ při dětské klinice FN Olomouc,I.P.Pavlova 6 Předložil: Mgr. Pavel, nám. primátora

paníZdena Poláková
paní Zdena Vamberová
PhDr. Eva Hejnarová
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10) Výstavba bytů s ČS Reality
Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2. revokuje
usnesení RMO ze dne 12.8.1997 bod 2) Prezentace ČS Reality
3. ukládá
Ing. Horákovi , nám. primátora
připravit zadání pro výběrové řízení na investora a návrh na složení výběrové komise a
předložit na nejbližším zasedání RMO
TK: 21.10.1997
Předložil: Ing. Horák, nám. primátora
11) Zabezpečení trvalého bydlení pro občany města Olomouce postižené záplavami
v červenci 1997
Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. ukládá
Ing. Horákovi, nám. primátora
požádat o dotace na výstavbu povodňových bytů dle upravené důvodové zprávy
TK: ihned
3. ukládá
vedoucí OKR
předložit RMO jmenný seznam domácností,
a) které v důsledku povodní získaly náhradní bydlení
TK: 21.10.1997
b) kterým je třeba zajistit náhradní bydlení
TK: 21.10.1997
c) uzavřít smlouvy o budoucí nájemní smlouvě - viz přecházející bod b)
Předložil: Ing. Horák, nám. primátora a RNDr. Kosatík, primátor města
12) Technický odbor
Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
a) rámcový návrh rozpočtu technického odboru dle přílohy č. 1
b) platové zařazení vedoucího odboru Ing. Zapletala dle přílohy č. 2
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3. ukládá
a) tajemníkovi ÚmO ve spolupráci s Ing. Zapletalem předložit harmonogram práce
T: 21.10.1997
b) vedoucím odborů ÚMO poskytovat technickému odboru veškeré informace potřebné
k jeho činnosti
T: ihned
c) vedoucímu technického odboru koordinovat prioritní akce stanovené RMO, případně
primátorem, které mají přímou souvislost s řešením následků povodně
T: průběžně
d) tajemníkovi ÚmO připravit na jednání RMO rozpočtovou změnu pro zajištění propojení
objektu Zlatý jelen s volnými nebytovými prostorami
T: 21.10.1997
e) tajemníkovi ÚmO a Ing. Losertovi, nám. primátora
předložit návrh rozpočtové změny na zajištění činnosti technického odboru
T: 21.10.1997
Předložil: J. Večeř, tajemník ÚMO
13) Parkování v přednádražním prostoru před hotelem Sigma
Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu a nabídku a.s. Sidia
2. pověřuje
dalším jednáním v uvedené věci správce uvedených komunikací - TSO (po projednání s ODOSÚ a ODK-OKR ÚMO)
3. ukládá
RNDr. Studenému, nám. primátora
předložit RMO návrh nájemní smlouvy na předmětné plochy
TK: 4.11.1997
Předložil: RNDr. Studený, nám. primátora
14) Novela vyhlášky č. 6/1997 o placeném parkování v Olomouci
Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. ukládá
RNDr. Studenému, nám. primátora
předložit RMO nové znění vyhl. O placeném parkování v Olomouci včetně ceníku
T: 21.10.1997
Předložil: RNDr. M. Studený, nám. primátora
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15) Návrh na revokaci usnesení RMO ze dne 2.9.1997, bod 1, část 4 - osvobození od
poplatků
Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2. revokuje
usnesení RMO ze dne 2.9.1997, bod 1, část 4
3. souhlasí
s osvobozením od poplatků za zábor veřejného prostranství při úpravě nemovitostí
v následujícím rozsahu a kategoriích :
a) mírné poškození (vnitřní opravy, otloukání omítek, opravy podlah) - na dobu 2 měsíce,
rozsah do 10 m2
b) střední poškození - na dobu 6 měsíců, rozsah do 20 m2
c) silné poškození (demolice domů) - dle rozhodnutí odboru stavební úřad
Předložil: RNDr. M. Studený, nám. primátora a J. Večeř, tajemník ÚMO
16) Zřízení zástavního práva k nemovitosti
Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení zástavního práva k nemovitosti dle důvodové zprávy
3. ukládá
RNDr. Kosatíkovi, primátorovi města
vydat rozhodnutí akcionáře ve smyslu důvodové zprávy
T: ihned
Předložil: RNDr. Kosatík, primátor města
17) Rozpracování usnesení z 16. zasedání ZmO, konaného dne 25. 9.1997
Rada města Olomouce po projednání:
1. k bodu I. C, části 2 usnesení ZMO -Prodloužení úvěrové smlouvy o kontokorentu
bere na vědomí,
že RMO dne 12.8.1997 bod bodem 7B) přijala vlastní usnesení ( tj. uložila ing. Losertovi
podepsat uvedenou úvěrovou smlouvu - s termínem kontroly 2.12.1997)
2. k bodu II. usnesení ZMO - Povodně- červenec 1997
a) k části 2
ukládá
Mgr. Vláčilové ,RNDr. Kosatíkovi a tajemníkovi ÚMO
předložit RMO návrh na konkretizaci pojištění majetku města
TK: 18.11.1997
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b) k části 3
ukládá
Ing. Horákovi, náměstkovi primátora
předložit RMO a na příští zasedání ZMO zprávu o bytové situaci občanů postižených
povodněmi, vč. rámcového přidělování bytů
TK: 21.10.97
c) k části 5
ukládá
ved. technického odboru
sumarizovat připomínky poslaneckých klubů k materiálu:
- „Preventivní opatření města pro případné další povodňové situace a jiné havarijní situace“
- „Protipovodňové podněty města pro jiné subjekty “
TK: do 15.1O.1997
d) k části 6
ukládá
RNDr. Studenému, náměstkovi primátora
předložit poslaneckým klubům
návrh nového povodňového plánu města Olomouce
T: ihned
ukládá
vedoucí OKR
předložit poslaneckým klubům
předběžnou zprávu z postupu prací na „Vyhodnocení technických příčin červencových záplav
a jejich dopadu na ÚPnSÚ“
T: ihned
TK: 21.10.1997
e) k části 7
ukládá
vedoucí OKR
a) zaslat poslaneckým klubům návrh Souborného stanoviska ke konceptu ÚP
T: 20.10.1997
TK: 21.10.1997
3. k bodu IV. usnesení ZMO - Majetkoprávní záležitosti - prodej domů
ukládá Ing. Horákovi
zajistit plnění úkolů vyplývajících z předložené zprávy
T: průběžně
4. k bodu VI. usnesení ZMO - Telemundi
a) k části 1
ukládá
Ing. Losertovi, náměstkovi primátora
podniknout kroky ke zrušení SMLOUVY O SPOLUPRÁCI ze dne 31.1.1997 na projektu
CITY OLOMOUC uzavřené mezi MĚSTEM OLOMOUC a HANEL, a.s. člen TELEMUNDI
GROUP a o výsledku informovat RMO a ZMO na nejbližším jednání
TK: 21.10.1997
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b) k části 2, 3, 4
ukládá
majetkoprávní komisi
předložit RMO návrh na naplnění uvedeného usnesení zastupitelstva města
TK: 2.12.1997
5. k bodu VII. usnesení ZMO - Diskuse
a) k části A) Transformace TSO
ukládá
pracovní skupině ( ve složení Studený, Neužil, Petřík, Šimša)
předložit RMO návrhy transformace TSO :
a) dle rozhodnutí zastupitelstva ze dne 7.3.1996, bodu III.
b) vlastní návrhy
TK: 2.12.1997
b) k části B) Nová výstavba v k.ú. Chválkovice
ukládá
vedoucí OKR
posoudit riziko záplav na území Chválkovic, které je určeno pro výstavbu nových domů a
k výstavbě přistoupit v případě, že riziko povodní bude minimalizováno, případně provést
úpravy toto riziko vylučující a informovat RMO a ZMO
TK: 21.10.1997
c) k části D)- Interpelace
ukládá
Mgr. Pavlovi, nám. primátora
odpovědět na interpelaci ing. Staňka, týkající se uplatnění vyhlášky města č. 34/1996 ke
stanovení příslušných okrsků při umisťování dětí do ZŠ
T: do 25.10.1997
6. Úkoly vyplývající ze zápisu ZMO
a) ukládá
Ing. Losertovi, náměstkovi primátora
předložit na následné ZMO v rámci kontroly usnesení u f. Savs informaci o možnosti
zajištění zástavy z majetku f. Savs pro město Olomouc
TK: 21.10.1997
b) ukládá
RNDr. Kosatíkovi ,primátorovi města
ověřit na ministerstvu vnitra, zda v souvislosti se sudým počtem členů RMO jsou přijatá
rozhodnutí RMO po 31.8.1997 v souladu se zákonem o obcích a o výsledku informovat RMO
a nejbližší ZMO
TK: 21.10.1997
Předložil: RNDr. Kosatík, primátor města a členové rady města
18) Návrh programu 17. zasedání Zastupitelstva města Olomouce
Rada města Olomouce po projednání:
a) stanovila
termín 17. zasedání Zastupitelstva města Olomouce :
na čtvrtek 30. 10. 1997 od 9.oo hod. -místo: aula PF UP Olomouc,
tř. 17. listopadu 6
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b) doporučuje
ZmO přijetí následujícího programu:
1. Zahájení, volba komise, schválení programu
2. Kontrola usnesení:
provedené rozpočtové změny ( Losert)
3. Souborné stanovisko ke konceptu ÚPnSÚ ( bude předáno posl.klubům 20.10.)
4. Majetkoprávní záležitosti ( Vláčilová)
5. Prodej domů (Horák)
5a) Vyhláška o převodu některých nemovitostí z majetku Města Olomouce (Horák)
6. 2. kolo povodňového fondu oprav bydlení města Olomouce (Horák)
( bude předáno u prezence)
7. Zpráva o bytové situaci občanů postižených povodněmi vč. rámcového přidělování bytů
(Horák) - (bude předáno u prezence )
8. Povodně - červenec 1997
a) Preventivní opatření města pro případné další povodňové situace a jiné havarijní situace
(bude předáno u prezence)
b) Protipovodňové podněty města pro jiné subjekty (bude předáno u prezence)
9. Návrhy zrušení a likvidací : (Losert)
a) státního podniku Hanácké pekárny a cukrárny Olomouc
b) státního podniku Olterm Olomouc
10. Diskuse
11. Závěr
c) ukládá
náměstkům primátora a vedoucím odborů
po projednání v radě města předat na organizační oddělení 75 ks
podkladových materiálů pro 17. zasedání ZMO
T: 15.10.1997
Předložil: RNDr. Kosatík, primátor města
19) Majetkoprávní záležitosti - prodej domů
Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
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2. souhlasí
s prodejem domů dle upravené důvodové zprávy
3. ukládá
komisi pro prodej domů
u domů navržených do prodeje navrhnout způsob prodeje
T: 4.11.1997
4. ukládá
Mgr. Vláčilové, nám. primátora
prověřit všechny nájemní smlouvy v domě Pavelčákova 21
T: 21.10.1997
Předložil: Ing. Horák, nám. primátora
20) Střešní nástavba
Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. nevyhovuje
žádosti o vybudování střešní nástavby dle důvodové zprávy
3. ukládá
řediteli SDF MO
zpracovat návrh Zásad pro poskytování prostor na výstavbu střešních nástaveb na objektech
v majetku města včetně smluvních podmínek
T: 4.11.1997
Předložil: Ing. Horák, nám. primátora a Ing. Tesařík, člen rady města
21) Organizační postup při přípravě rozpočtu města Olomouce na rok 1998
Rada města Olomouce po projednání:
1. schvaluje
předložený organizační postup při přípravě příjmů a provozních výdajů rozpočtu města
Olomouce na rok 1998
2. ukládá
RNDr. Studenému, nám. primátora
a) svolat pracovní skupinu pro přípravu investičních výdajů
T: 4.11.1997
b) předložit do RMO návrh investic
T: 2.12.1997
Předložil: Ing. Losert, nám. primátora
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22A) Návrh zrušení a likvidace státního podniku OLTERM Olomouc
Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
zprávu o situaci ve státním podniku
2. doporučuje
Zastupitelstvu města Olomouce zrušit v souladu s § 36 odst. 1 písm. d) zák.č. 367/90 Sb. O
obcích, ve znění pozdějších změn a doplňků, a § 6 zák.č. 77/97 Sb. O státním podniku
státní podnik OLTERM Olomouc, Jánského 8, Olomouc, s tím, že podnik vstoupí do
likvidace dnem 1.1.1998
3. jmenuje s účinností k 1.1.1998
do funkce likvidátora st.p. OLTERM Olomouc
JUDr. Jiřího Kráčmara
4. ukládá
Ing. Losertovi, náměstku primátora, předložit příslušnou zprávu na nejbližším zasedání
zastupitelstva
Předložil: Ing. Losert, nám. primátora
22B) Návrh zrušení a likvidace státního podniku Hanácké pekárny a cukrárny
Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
zprávu o situaci ve státním podniku
2. doporučuje
Zastupitelstvu města Olomouce zrušit v souladu s § 36 odst. 1 písm. d) zák. č. 367/90 Sb. O
obcích, ve znění pozdějších změn a doplňků, a § 6 zák. č. 77/97 Sb. O státním podniku
státní podnik Hanácké pekárny a cukrárny Olomouc, Mlýnská 4, Olomouc,
s tím, že podnik vstoupí do likvidace dnem 1.1.1998
3. jmenuje s účinností k 1.1.1998
do funkce likvidátora st.p. Hanácké pekárny a cukrárny Olomouc
paní Marii Hrdovou
4. ukládá
Ing. Losertovi, náměstku primátora, předložit příslušnou zprávu na nejbližším zasedání
zastupitelstva
Předložil: Ing. Losert, nám. primátora
23) Naplnění nařízení vlády č. 20/1997 Sb. ze dne 29. ledna 1997
rada města Olomouce
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
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2. ukládá
tajemníkovi ÚMO
realizovat navrhované řešení dle důvodové zprávy
T: ihned
Předložil: RNDr. Kosatík, primátor města
24) Různé
A) Privatizace s.p. TSO
Rada města Olomouce
ukládá
vedoucí ekonomického odboru
prověřit stav privatizace s.p. TSO a o výsledku informovat RMO
T: 21.10.1997
Předložil: Ing. Losert, nám. primátora
B) Revokace usnesení RMO
Rada města Olomouce
revokuje
své usnesení ze dne 12.8.1997, bod 11A), část 2b), týkající se úhrady poplatků za pobyt na VŠ
kolejích Na zákopě
Předložil: Ing. Horák, nám. primátora
C) Žádost starosty obce Věrovany
Rada města Olomouce
1. vyhověla
žádosti starosty obce Věrovany o přechodné ubytování paní Mileny Horáčkové
2. ukládá
Ing. Horákovi, nám. primátora
realizovat přijaté usnesení
Předložila: Mgr. Vláčilová, nám. primátora
D) Výběrová komise (jmenování vedoucího odboru investic)
Rada města Olomouce
schvaluje
složení výběrové komise pro jmenování vedoucího odboru investic takto:
Mgr. Richard Pavel, Ing. Pavel Dostál, RNDr. Miroslav Studený, Ing. Stanislav Losert,
Jan Večeř
Předložili: členové rady města
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E) Žádost starostky obce Samotišky
Rada města Olomouce
1. bere na vědomí
žádost starostky obce Samotišky
2. ukládá
Ing. Horákovi, nám. primátora
předložit RMO návrh řešení této žádosti
T: 21.10.1997
Předložil: Ing. Horák, nám. primátora
F) Jmenování komise
Rada města Olomouce
jmenuje
komisi pro výběr dodavatele potravin do ŠJ dle ústní důvodové zprávy
Předložil: Mgr. Pavel, nám. primátora
G) Povodňová komise
Rada města Olomouce
jmenuje s účinností od 1.1.1998
předsedou povodňové komise Ing. Pavla Horáka a místopředsedou této komise RNDr.
Miroslava Studeného
Předložil: RNDr. Studený, nám. primátora a členové rady města

RNDr. Miroslav Studený
náměstek primátora

RNDr. Ivan Kosatík
primátor města Olomouce

