
U S N E S E N Í 
 

ze 77. schůze  Rady  města  Olomouce,  konané  dne  2. 12. 1997 
 
 
1) Řešení přednádražního prostoru 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
3 varianty řešení přednádražního prostoru 
 
2. ukládá 
vedoucí OKR  
na základě předložených studií připravit návrh na řešení přednádražního prostoru včetně 
stanovisek komise dopravní a komise pro výstavbu, architekturu a urbanismus 
       T: 27.1.1998 
Předložila: Mgr. M. Vláčilová, nám. primátora 
 
2) Parkování v přednádražním prostoru 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
ved. majetkoprávního odboru společně s ředitelem TSO  
vypracovat návrh nájemní smlouvy o pronájmu pozemku 
       T: 16.12.1997 
 
Předložili: RNDr. M. Studený, nám. primátora a Mgr. Vláčilová, nám. primátora 
 
3) Kontrola usnesení 
Rada města Olomouce  
 
1. bere na vědomí  
informace o plnění usnesení s termínem kontroly do 2.12.1997 
 
2. prodlužuje   termíny plnění následujících usnesení : 
 
bod 3   Zázemí tržiště na Dolním nám. -informace k dokončení studie veř. WC: 
7.10.1997  RMO vzala na vědomí stav přípravy výstavby veř. WC na tř. Svobody a 
část D)   stanovila termín další kontroly na 10.2.1998 
           TK: 10.2.1998 
       O: RNDr. Studený 
bod 3 
část F)   Úpravy zasedací místnosti v přízemí radnice 
18.11.1997  prověřit možnost zkrácení termínu realizace 
       T: 13.1.1998 
       O: RNDr. Studený 
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bod 3 
část CH)  Výsledky jednání s postiženými povodněmi ve smyslu předběžných  
18.11.1997 regulačních zásad pro k.ú. Černovír, Kl. Hradisko a Povel (ul. Teichmanova  
                   a Na Pažitu): nově  bylo uloženo  Mgr. Vláčilové 
  - pokračovat dále v jednání a informovat RMO 
       T: 13.1.1998 
            RMO 18.11.1997 souhlasila: 

se směnou pozemků parc.č. 24 st.pl. o výměře 147 m2 a parc.č. 30 st.pl. o    
výměře 98 m2 v k.ú. Černovír ve vlastnictví Emilie Jedličkové za byt o 
velikosti 2 + 1 ve vlastnictví Města Olomouce a nově 2.12.1997 změnila své 
původní usnesení takto : 
-zajistit přidělení nájemního bytu formou směny, toto následně předložit ke 
schválení ZmO  

         TK: 13.1.1998 
              O: ředitel SDFMO 
  RMO současně zrevokovala tuto část usnesení z 18.11.1997: 
      - podepsat darovací smlouvu 
       TK: 2.12.1997 
         O: Mgr. Vláčilová 

-předložit   RMO sociální zázemí pěti žadatelů o pozemek 1017 nebo 831/2     
v k.ú. Nová Ulice 

       TK: 2.12.1997 
       O:  Mgr. Pavel 
 
bod 4    Návrh na zveřejnění záměru Města Olomouce o nakládání s majetkem města, 
18.11.1997  pronájem, prodej majetku města a další návrhy majetkoprávní komise: 
 
část 3)   -sdělit, zda město potřebuje objekt  Pevnůstky Slavonín ( bod II.B-8) 
         TK: 16.12.1997 
                 O: vedoucí odboru správy 
část 10) 
      prověřit požadavky občanů Černovíra na materiál z demolic areálu 9. května 
       TK: 16.12.1997 
          O: ved. technického odboru 
 
bod 13)   Likvidace odpadů na území města - vyhláška: 
18.11.197   RMO požádala poslanecké kluby o předložení připomínek k návrhu vyhlášky 
         a uložila předložit návrh vyhlášky do RMO 
       T: 16.12.1997 
         O: RNDr. Studený 
bod 15)    Rozpočtové změny roku 1997: 
18.11.1997  -předložit RMO návrh systému kontroly hospodaření v organizacích města 
část 4         T:27.1.1998 
            O: Ing. Losert 
 
bod 16)    Dodatek č. 3 ke zřizovací listině Výstaviště Flora Olomouc: 
18.11.1997   -vypracovat příkazní smlouvu na nakládání s majetkem města přísp. org. 
             Výstaviště Flora Olomouc 



 3 

         TK: 27.1.1998 
           O: ved.majetkopr. odboru 
bod21)    Projekt městské hromadné dopravy v Olomouci na rok 1998: 
18.11.1997      -projednat ve finanč. komisi projekt MHD na r. 1998 a poté jej 
             předložit RMO 
               T:16.12.1997 
                                  O: Ing. Losert             
bod 34)    Povel - nájemní bydlení: 
18.11.1997   RMO schválila upravené „Podmínky soutěže pro výběr investora  
           výstavby bytového domu na části měst. pozemku p.č. 536/1 v k.ú. Povel  
                a upravené složení výběrové komise a uložila 
           - vypsat soutěž na výběr investora výstavby nájemního bydlení dle upravené  
             důvodové zprávy 
       T: 16.12.1997 
                               O: Ing. Horák 
 
bod 36)    Účast Olomouce na oslavách výročí Prusko - rakouské války 
18.11.1997 
          -obeslat a vyhodnotit reklamní agentury, které předloží projekt na  
              získání finančních prostředků na realizaci této akce 
         TK: 27.1.1998 
         O: odbor vnějších vztahů a informací 
 
bod 39)    Změny v komisích rady a v pracovní skupině 
18.11.1997    -personálně řešit situaci detašovaného pracoviště v Topolanech a inf. RMO 
                          TK: 16.12.1997 
         O: J. Večeř 
 
bod 41)    Návrh na poskytnutí finančního příspěvku Charitě Olomouc 
18.11.1997  RMO schvaluje finanční příspěvek Charitě Olomouc dle důvodové zprávy  
           a uložila 
         uzavřít dohodu o poskytnutí finančního příspěvku dle vyhlášky č. 182/91 Sb.,  
        § 108,109 a Pravidel pro poskytování finančních příspěvků nestátním 
             subjektům v sociální oblasti na území města Olomouce, schválených RMO 
          dne 26.9.1995 
       TK: 16.12.1997 
              O: J.Večeř 
3.  vypouští ze sledování toto své usnesení : 
bod 23)   Bytové záležitosti  (p. Štefánik, p. Klein): 
18.11.1997   RMO  souhlasila  s uzavřením nájemních smluv na městské byty  
             dle upravené důvodové zprávy a uložila 
                   - realizovat přijaté usnesení 
         O: ředitel SDF MO 
 
4.  Materiály z kontroly usnesení se samostatným návrhem na usnesení : 
 
A) Výstavba veřejných WC na tř. Svobody 
Rada města Olomouce po projednání: 
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1. bere na vědomí   předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: RNDr. M. Studený, nám. primátora 
B) Úprava zasedací místnosti v přízemí radnice 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: RNDr. M. Studený, nám. primátora 
 
C) Vybudování svodidel na ulici Pražská 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1.  bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2.  schvaluje 
variantu č. 1 dle důvodové zprávy 
 
3.  ukládá 
a)  Ing. Losertovi, náměstkovi primátora 
informovat nejbližší zasedání ZmO o provedené rozpočtové změně 
 
b)  vedoucí ekonomického odboru 
informovat příslušného vedoucího odboru a ředitele organizace o provedené rozpočtové 
změně 
 
c)  řediteli TSO 
zajistit realizaci předmětné akce do 31.12.1997 
 
Předložil: RNDr. M. Studený, náměstek primátora 
 
D) Provoz cyklistů v parcích - nové dopravní značení 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
- návrh finančního krytí dle důvodové zprávy 
- návrh harmonogramu prací 
  
3. ukládá 
Ing. Losertovi, náměstkovi primátora 
zajistit v rámci přípravy rozpočtu na rok 1998 zahrnutí částky 100.000,-Kč ve smyslu 
důvodové zprávy 
 
Předložil: RNDr. M. Studený, nám. primátora 
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E) Návrh způsobu množení a rozesílání materiálů pro členy ZMO na základě požadavků 
poslaneckých klubů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. souhlasí 
s navrženým postupem dle upravené důvodové zprávy 
 
2. ukládá 
primátorovi předložit postup ke schválení ZMO 
       T: 18.12.1997 
3. doporučuje   ZMO schválit navržený postup uložit primátorovi 
a)  zapracovat schválený postup do jednacího řádu ZMO 
b)  předložit ZMO nové znění jednacího řádu 
       T: 29.1.1998 
 
Předložil: RNDr.  I. Kosatík, primátor města 
 
 
F) Uzavírání nájemních smluv na městské byty obálkovou metodou 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
důvodovou  zprávu 
 
2. revokuje 
své usnesení ze dne 22.7.1997, bod 2) 
       
3. schvaluje 
použití Pravidel pro výběr jednoho z více zájemců o nájem nově zrekonstruovaného bytu 
v majetku Města Olomouce pro byty uvedené v důvodové zprávě 
 
4. ukládá 
řediteli SDFMO  
prověřit smluvní závazky vůči bývalým nájemníkům domu Dolní nám. 7 
        T: 16.12.1997 
Předložil: Ing. M. Tesařík, člen RMO 
 
G) Transformace SDF MO 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1.  bere na vědomí 
a)  písemnou důvodovou  zprávu 
b)  ústní informaci 
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2.  souhlasí 
s výběrovým řízením na ředitele společnosti 
 
 
 
3.  jmenuje 
výběrovou komisi ve složení: 
RNDr. Studený   (ODA) 
Mgr. Vláčilová     (ODS) 
Ing. Tesařík          (ČSSD) 
Ing. Horák             (UKD) 
Mgr. Ing. Konečný (další člen) 
 
4.  ukládá 
členům RMO předložit návrh na název nové společnosti 
       T: 16.12.1997 
5.  stanovuje 
termín projednání jednotlivých kroků RMO 
       T: 16.12.1997 
 
Předložila: Mgr M. Vláčilová, náměstkyně 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. doporučuje 
zastupitelstvu města schválit odprodej nemovitostí dle důvodové zprávy bod III. 3), 6) 
 
3. doporučuje 
zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě dle důvodové zprávy 
bod III. 1) 
 
4. nevyhovuje 
žádostem dle důvodové zprávy bod II.B 2), 4), III. 2),4),5) 
 
5.  nevyhovuje 
žádosti dle důvodové zprávy bod II.B 10) 
 
6. ukládá 
majetkoprávnímu odboru a odboru investic  
realizovat průjezd k zařízení staveniště dle varianty c) důvodové zprávy bod IV. 1) 
 
7. ukládá 
vedoucí majetkoprávního odboru realizovat přijaté usnesení 
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8. ukládá 
řediteli SDFMO,  
aby  všechny nájemní  smlouvy na NP uzavřené na dobu určitou, pokud nenastal výpovědní 
důvod,  byly doplněny o přechod doby určité na dobu neurčitou 
 
Předložila: Mgr. M. Vláčilová, nám. primátora 
4 A) Povolení odprodeje  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
a) s odprodejem 2 ks samic žirafy Rothschildovy v celkové ceně 55.000,-DM 
b) s odprodejem 1 ks Gibon Lar v  ceně 170. 000,-Kč 
 
3. ukládá 
Mgr. Vláčilové předložit tento návrh ZMO 
       T: 18.12.1997 
4. doporučuje 
ZMO schválit návrh na odprodej 
 
Předložila: Mgr. M. Vláčilová, nám. primátora 
 
4 B) Nájemní smlouva CAESAR 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu a žádost galerie CAESAR 
 
2. souhlasí 
s podmínkami dle diskuze v RMO 
 
3. ukládá 
Mgr. Vláčilové jednat s Galerií Caesar 
       T: 13.1.1998 
Předložila: Mgr. M. Vláčilová, nám.primátora 
 
5) Majetkoprávní záležitosti - prodej domů + dodatek 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. doporučuje 
ZMO schválit odprodej domů bod 1 a - o  důvodové zprávy po bytových jednotkách 
 
2. doporučuje 
ZMO schválit odprodej domů bod 2 a,b  důvodové zprávy právnické osobě založené 
oprávněnými nájemníky za účelem koupě domu 
 
3. doporučuje 
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ZMO schválit odprodej domu bod 3 důvodové zprávy jednomu nájemníkovi - pí. Hruškové 
 
4. schvaluje 
postup při prodeji domu Denisova 17 a ukládá majetkoprávnímu odboru vyzvat nájemníky 
k novému vyjádření dle důvodové zprávy bod 4 
 
 
5. revokuje 
část svého usnesení ze dne 18.11.1997 a doporučuje ZMO odprodej domů bod 5a důvodové 
zprávy po bytových jednotkách 
 
6. revokuje 
část svého usnesení ze dne 18.11.1997 a doporučuje ZMO odprodej domu bod 5 b důvodové 
zprávy do podílového spoluvlastnictví 
 
7. revokuje 
část svého usnesení ze dne 18.11.1997 a doporučuje ZMO schválit odprodej domů bod 6 
důvodové zprávy po bytových jednotkách 
 
8. revokuje 
část svého usnesení ze dne 18.11.1997 a ukládá majetkoprávnímu odboru projednat 
s nájemníky možnost odprodeje domu bod 7 důvodové zprávy do podílového spoluvlastnictví 
nebo právnické osobě založené oprávněnými nájemníky za účelem koupě domu 
 
9. schvaluje 
odklad splátek dle bodu 8 důvodové zprávy 
 
10. schvaluje 
uznání splátek dle bodu 9 důvodové zprávy 
 
11. schvaluje 
nájem pozemku pro Město Olomouc dle bodu 10 důvodové zprávy 
 
12. schvaluje 
postup při prodeji domu Na Střelnici 2 a ukládá majetkoprávnímu odboru jednat s nájemníky 
ve smyslu bodu 11 důvodové zprávy 
 
13. ukládá 
nám. prim. Ing. Horákovi předložit návrh ke schválení těchto domů na nejbližší zasedání 
ZMO 
 
14. pověřuje  
licitátory veřejné dražby dle důvodové zprávy 
 
15. ukládá 
vedoucí majetkoprávního odboru realizovat přijaté usnesení 
 
Předložil: Ing. P. Horák, nám. primátora 
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6)  Vysoušeče 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou informaci 
 
Předložil: Ing. P. Horák, nám. primátora 
 
7 A) Bytové záležitosti (pí Nohavicová) 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. souhlasí 
s přidělením bytu  
 
Předložil: Ing. P. Horák, nám. primátora 
 
7 B) Bytové záležitosti (Vyšší odborná škola sociální a teologická) 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. ukládá 
Ing. Horákovi, náměstkovi primátora  
předložit žádost do bytové komise 
 
Předložil: Ing. P. Horák, nám. primátora 
 
7 C) Bytové záležitosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. přenáší  
na ing. Horáka, nám. primátora a ing. Tesaříka, předsedu bytové komise 
pravomoc společně rozhodnout o uzavření nájemní smlouvy na městské byty dle upravené 
důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
ing. Romanu Zelenkovi, řediteli SDF MO, realizovat přijaté usnesení 
 
4.  ukládá 
Ing. Horákovi, nám. primátora a Ing. Tesaříkovi, předsedovi BK  
informovat RMO o přijatých rozhodnutích 
       T: 27.1.1998 
 
Předložil: Ing. M. Tesařík, člen RMO 
 
7 D) Změna v systému přidělování vhodných prostor pro výstavbu půdních vestaveb 
Rada města Olomouce po projednání: 
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1. schvaluje 
s účinností od 1.12.1997 nové znění čl. II. Pravidel pro poskytování prostor vhodných na 
výstavbu nových bytů 
 
Předložil: Ing. M. Tesařík, člen RMO 
 
 
 
 
7 E) Realizace půdních vestaveb 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. souhlasí 
s postupem při realizaci půdních vestaveb dle upravené důvodové zprávy 
 
2. ukládá 
Ing. P. Horákovi, nám. primátora, předložit tento materiál na nejbližší zasedání zastupitelstva 
      T: 18.12.1997 
3. doporučuje 
ZmO tento postup schválit 
 
Předložil: Ing. P. Horák, nám. primátora 
 
8 A ) Dům pokojného stáří - pomoc občanům postiženým povodní 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
Mgr. Vláčilové a  Ing. Horákovi, náměstkům primátora 
jednat s Charitou o možnosti získání finančního příspěvku na bydlení pro starší občany 
      T: 13.1.1998 
 
Předložila: Mgr. M. Vláčilová, nám. primátora 
 
8 B) Žádost o finanční příspěvek na pečovatelskou službu 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
Mgr. Vláčilové, nám. primátora 
předložit RMO stanovisko sociální a zdravotní komise 
      T: 16.12.1997 
 
Předložila: Mgr. M. Vláčilová, nám. primátora 
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8 C)  Žádost Pečovatelské služby o slevu v MHD 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
žádost Pečovatelské služby 
 
2. souhlasí 
s poskytnutím bezplatné jízdenky v MHD dle důvodové zprávy 
 
 
3. ukládá 
zástupcům města v představenstvu DPMO a.s. zajistit realizaci usnesení 
 
Předložila: Mgr. M. Vláčilová, nám. primátora 
 
9)  Aktualizace Organizačního řádu ÚMO a Městské policie Olomouc včetně jeho 
přílohy I. a některých interních směrnic přílohy II  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
a)  aktualizovaný Organizační řád ÚMO a Městské policie Olomouc včetně přílohy č. 1 - 

Náplň činnosti odborů ÚMO a MPO a některých interních směrnic z přílohy II. - Interní 
směrnice ÚMO a MPO - soustava řídících aktů 

b)  změny organizační struktury ÚMO a MPO dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
za MPO primátorovi a řediteli MPO,  
za ÚMO tajemníkovi, ved. odborů a vedoucímu odd. PO a BP  
průběžně aktualizovat přílohu II. - Interní směrnice ÚMO a MPO ve vztahu k legislativě 
 
Předložil: J. Večeř, tajemník ÚMO 
 
10)  Organizační postup při přípravě rozpočtu města Olomouce na rok 1998 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
předložený organizační postup při přípravě rozpočtu města Olomouce na rok 1998 
 
Předložil: Ing. S. Losert, nám. primátora 
 
11)  Žádosti o přidělení bezplatných parkovacích karet na rok 1998 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí   upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
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přidělení bezplatných parkovacích karet dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
a)  vedoucí kanceláře primátora informovat žadatele o přijatém usnesení 
b)  řediteli městské policie realizovat přijaté usnesení 
 
4. ukládá 
tajemníkovi ÚMO  
požádat P ČR o přidělení výjimek dle odst. 4 důvodové zprávy 
 
Předložil: RNDr. I. Kosatík, primátor města 
12)  Naplnění nařízení vlády č. 20 sb./1997 ze dne 29.1.1997 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí   upravenou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
tajemníkovi ÚMO realizovat navrhované řešení dle upravené důvodové zprávy 
        T: ihned 
Předložil: RNDr. I. Kosatík, primátor města 
 
13)  Výsledek šetření oprávněnosti penalizace firmy KERASTAV spol.s.r.o. Olomouc za 
nedodržení podmínek smlouvy o dílo č. 88-09/96 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
výsledek šetření oprávněnosti penalizace firmy KERASTAV, spol.s.r.o. Olomouc za 
nedodržení podmínek smlouvy o dílo č. 88-09/96 při realizaci akce „výměna oken + fasáda 
ZŠ Olomouc - Sv. Kopeček“ 
 
2. ukládá 
vedoucímu odboru investic  
a) ve spolupráci se stavebním úřadem zajistit obnovu stavebního řízení s cílem dokončení 
stavby 

T: 13.1.1998 
b)  předložit RMO dodatek ke smlouvě s firmou Kerastav o řešení situace 
       T: 13.1.1998 
Předložil: RNDr. I. Kosatík, primátor města 
 
14) Návrh investic na r. 1998 a r. 1999 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. souhlasí 
se soupisem investičních akcí , které mohou pokračovat po 1.1.1998 v celkovém objemu  
70 mil. Kč 
 
2. ukládá 
Ing. Losertovi, náměstkovi primátora 
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předložit  soupis investic, které mohou pokračovat po 1.1.1998, na jednání Zastupitelstva 
města Olomouce 
       T: 18.12.1997 
3. ukládá 
pracovní skupině pro zpracování investic 
předložit RMO návrh dalších investičních akcí pro rok 1998 
       T: 17.2.1998 
4. ukládá 
pracovní skupině pro zpracování  investic  
a)  doplnit návrh investičních akcí pro r. 1999 a násl. období o akce nezařazené do rozpočtu r. 

1998 
       T: 17.2.1998 
b)  předložit RMO a následně ZMO ke schválení takto doplněný návrh investic pro r. 1999 a 

násl. v členění dle struktury seznamu investic pro r. 1998 
       T: 17.2.1998 
5. doporučuje ZmO 
uložit odboru investic ÚMO dohodnout s ekonomickým odborem platební podmínky investic 
v r. 1998 
 
Předložil: Ing.S. Losert, RNDr. M. Studený, nám. primátora a členové rady města 
 
 
15)  Transformace TSO 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
RNDr. Studenému předložit ZMO návrh transformace TSO s doporučením na akciovou 
společnost 
         T: 18.12.1997 
Předložil: RNDr. M. Studený, nám. primátora 
 
16)  Rozpočtové změny roku 1997 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
rozpočtové změny roku 1997 dle upravené důvodové zprávy 
 
2. ukládá 
Ing. S. Losertovi ,nám. prim. informovat nejbližší zasedání ZMO o provedených rozpočtových 
změnách 
 
3. ukládá 
Mgr. Pavlovi, nám. primátora předložit RMO doporučení k provozování sítě kin v Olomouci 
      T: 27.1.1998 
 
4. bere na vědomí, 
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že k 2.12.1997 nedošlo k vyúčtování povodňové zálohy 
 
Předložil: Ing. S. Losert, nám. primátora 
 
17)  Rozpočtové provizorium 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. souhlasí 
s upraveným návrhem rozpočtového provizoria na rok 1998 
 
2. ukládá 
nám. prim. Ing. Losertovi předložit návrh rozpočtového provizoria na rok 1998 na jednání 
ZMO dne 18.12.1997 
3. doporučuje ZMO 
schválit rozpočtové provizorium na rok 1998 
 
Předložil: Ing. S. Losert, nám. primátora 
 
18)  Hokejový klub Olomouc 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s poskytnutím příspěvku na provoz zimního stadionu ve výši 2 mil. Kč 
 
3. ukládá 
RNDr. Kosatíkovi,primátorovi města předložit tento návrh do ZMO 
 
4. doporučuje  
zastupitelstvu schválit poskytnutí příspěvku 
 
Předložil: RNDr. I. Kosatík, primátor města 
 
19)  DPMO, a.s. - controlling 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí   důvodovou zprávu 
 
Předložil: Ing. S. Losert, nám. primátora 
 
 
20)  Smlouvy s DPMO a ČSAD - návrh 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí    předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
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Ing. Losertovi, nám. primátora předložit RMO upravené návrhy smluv dle zápisu 
T: 16.12.1997 

 
Předložil: Ing. S. Losert, nám. primátora 
 
 
21)  Jízdní řády autobusů a úprava tramvajových linek 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
- předloženou důvodovou zprávu v bodě A 
 
- úpravu tras tramvajových linek dle bodu B důvodové zprávy ve variantě 2 a 
 
2. ukládá 
zástupcům města v představenstvu DPMO a.s. zajistit uspořádání tramvajových linek dle 
důvodové zprávy varianty č. 2 a 
         T: 31.1.1998 
 
Předložil: Ing. S. Losert, nám. primátora 
 
22)  DPMO, a.s. - tramvajová trať 
Rada města Olomouce po projednání: 
1. bere na vědomí 
a) dopis předsedy představenstva Dopravní stavby holding, a.s. 
b) zápis z 50. mimořádného zasedání představenstva DPMO, a.s. 
 
2. schvaluje 
dodatek č. 9 smlouvy o dílo 
 
3. ukládá 
primátorovi vydat rozhodnutí akcionáře ve smyslu dodatku č. 9 
 
Předložil: RNDr. Kosatík, primátor města 
 
 
23)  Lokality PCERO 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
ved. OHR - OKR  
- předkládat RMO přehled jednání s investory 

 T: čtvrtletně 
- prověřit možnosti získání pozemků v rozvojových plochách formou odkoupení restitučních 
pohledávek 
           T: 13.1.1998 
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Předložil: Ing. S. Losert, nám. primátora 
 
 
24)  Údržba městské zeleně 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
ved. OŽP a řediteli TSO zajistit převedení údržby městské zeleně z OŽP na TSO k 1.1.1998 
dle důvodové zprávy 
 
 
3. ukládá 
řediteli TSO zahrnout do počítačové evidence majetku města i evidenci městské zeleně od 
1.1.1998 
 
Předložil: RNDr. M. Studený, nám. primátora 
 
 
25)  Vyhláška města Olomouce o místních poplatcích 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
návrh nové vyhlášky města Olomouce o místních poplatcích 
 
2. doporučuje   ZMO schválit novou vyhlášku o místních poplatcích 
 
3. ukládá 
Ing. S. Losertovi, nám. primátora, předložit tuto vyhlášku na nejbližším zasedání ZMO ke 
schválení 
 
4. určuje 
a) Věcnou příslušnost ke kontrole dodržování této vyhlášky takto: 
poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj  EO 
poplatek ze psů      MP 
poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt   EO, MP 
poplatek za užívání veř.prostr.    ŽP, MP 
poplatek ze vstupného     EO, MP 
poplatek z ubytovací kapacity    EO, MP 
poplatek za povolení k vjezdu    MP 
 
b) Věcnou příslušnost k projednávání přestupků a dále podle zákona č. 367/90 sb., o obcích 
takto: 
poplatek ze psů      odbor správy 
poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt   odbor správy 
poplatek za užívání veř. prostr.    ŽP 



 17 

poplatek ze vstupného     odbor správy 
poplatek z ubytovací kapacity    odbor správy 
poplatek za povolení vjezdu     odbor správy 
c) Ekonomický odbor jako správce poplatků. Po vyměření poplatků postihuje porušení 
povinností stanovených touto vyhláškou správce poplatku podle zákona č. 337/92 Sb., o 
správě daní a poplatků. 
 
Předložil: Ing. S. Losert, nám. primátora 
 
26 A)  Organizační záležitosti - stanovení platu vedoucího odboru investic 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
plat vedoucímu odboru investic dle důvodové zprávy 
 
Předložil: J. Večeř, tajemník 
26 B)  Organizační záležitosti 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
organizační záležitosti dle důvodové zprávy 
 
Předložil: J. Večeř, tajemník  
 
26 C)  Organizační záležitosti 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
organizační záležitosti dle důvodové zprávy předložené RMO dne 21.10.1997 - odbor 
vnějších vztahů a informací 
 
Předložil: RNDr. Kosatík, primátor města 
 
27)  Vyhláška č.19/1997 Města Olomouce o spádových obvodech základních škol, jejichž 
zřizovatelem je město Olomouc 
Vyhláška č.20/1997 Města Olomouce, kterou se stanoví spádové obvody základních škol, 
jejichž zřizovatelem je město Olomouc  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí   důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s vyhláškami podle bodu a), b) 
 
3. ukládá 
Mgr. Richardu Pavlovi ,náměstkovi primátora předložit uvedené vyhlášky ke schválení na 
nejbližším jednání ZMO 
 
4. doporučuje  ZMO schválit vyhlášku č.19/1997 a vyhlášku č.20/1997 
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Předložil: Mgr. R. Pavel, nám. primátora 
 
28)  Upřesnění programu 18. zasedání ZMO 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
upravený program 18. zasedání ZMO, které se uskuteční ve čtvrtek dne 18.12.1997 
 
Předložil: RNDr. I. Kosatík, primátor města 
 
29)  Informace o jednání s a.s. Povodí Moravy a VHS Olomouc a.s. 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí   předloženou informaci 
 
Předložil: RNDr. I. Kosatík, primátor města 
30)  Příspěvky nestátním subjektům z kap. 714 - školství 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 
2.  schvaluje 
příspěvky dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Mgr. R. Pavel, nám. primátora 
 
 
31)  Svaz důchodců ČR - spolupráce při pomoci občanům postiženým povodní t.r. 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. ukládá 
nám. primátora Ing. Horákovi jednat ve věci této žádosti 
 
Předložil: Ing. P. Horák, nám. primátora 
 
 
32)  Odprodej zednické míchačky 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
odprodej zednické míchačky ZŠ Nemilany ing. Aleši Dvořákovi dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Mgr. R. Pavel, nám. primátora 
 
 
33)  Záměr společností INTERSPAR a BAUMARKT v lokalit ě Horní lán 
Rada města Olomouce po projednání: 
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1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
záměr nákupního centra společnosti BAUMARKT při splnění těchto podmínek: 
a) dořešení MÚK silnic I/46 a III/5703 o direktní rampy v rámci výstavby záměru 
b) definitivní řešení odkanalizování se zajištěním podílu na financování kanalizačního  
     sběrače AII v rámci kanalizace Slavonín - Nemilany 
 
3. neschvaluje 
záměr nákupního centra společnosti INTERSPAR - dle důvodové zprávy 
 
4. nesouhlasí 
s další výstavbou maloobchodní prodejny denního zboží v lokalitě Horní lán 
 
Předložil: Ing. S. Losert, nám. primátora 
 
 
34)  Různé 
A) Změna ve funkci tajemníka povodňové komise 
Rada města Olomouce  
 
1. bere na vědomí 
odstoupení p. Švestky z funkce tajemníka povodňové komise 
 
2.  jmenuje  tajemníkem povodňové komise ing. Zapletala 
 
Předložil: J. Večeř, tajemník ÚMO 
 
B) Sdružení vodovod Pomoraví 
Rada města Olomouce  
 
1. schvaluje   Ing. Kubína, jako zástupce města Olomouce v představenstvu 
sdružení Vodovod Pomoraví 
 
Předložil: RNDr. Studený, náměstek primátora 
 
C) Dopis  f.  Thermocetrum Olomouc, a.s. 
Rada města Olomouce  
 
1. ukládá   zástupcům města v představenstvu OLTERM & TD a.s. 
projednat dopis  f. Therrmocentrum Olomouc a.s.  
           TK: 13.1.1998 
 
Předložil: RNDr. Studený, náměstek primátora 
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RNDr. Miroslav Studený                  RNDr. Ivan Kosatík 
náměstek primátora                         primátor města Olomouce 
 
 
 
 
 


