
U S N E S E N Í 
 

ze  73.  schůze  Rady  města  Olomouce,  konané  dne  23.9.1997 
 
 
 

1) Povodně - červenec 1997 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
a) materiál „ Povodně - červenec 1997“ 
b)  návrh usnesení pro jednání Zastupitelstva města Olomouce 
 
Předložili: členové rady města 
 
2)  Zpráva o stavu realizace projektu Bezpečná ulice - kamerový systém 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1.  bere na vědomí   důvodovou zprávu 
 
2. ukládá  RNDr. Kosatíkovi, primátorovi města 
svolat jednání dle bodu 1 c + d) důvodové zprávy 
 
3. ukládá   řediteli Městské policie 
informovat radu města o realizaci 
        T: 21.10.1997 
 
Předložil: RNDr. I. Kosatík, primátor města 
 
3.  Kontrola usnesení 
Rada města Olomouce 
 
1.  bere na vědomí 
informace o plnění usnesení s termínem kontroly do 23.9.1997 
 
2. prodlužuje termíny plnění následujících usnesení : 
 
bod 12  zajistit zpracování havarijního plánu města a předložit jej RMO 
11.3.1997            T: 18.11.1997 
                              O:havarijní komise 
 
bod 13  zajistit zpracování povodňového plánu města a 
11.3.1997     předložit jej RMO      T: 18.11.1997 
                          O: povodňová komise      
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bod 3   po schválení přísl. zákona předložit radě další 
17.6.1997   informaci o neziskových bytových společnostech  ( NBS) 
část C                  TK:  18.11. 1997 
                  O: Ing. Horák 
 
bod 13  Zřízení pracovišť ÚMO v integrovaných částech 
14.1.1997   města: 
          zajistit činnost pracovišť, jejich řízení a 
      kontrolu ve smyslu důvod. zprávy. 
     Čtvrtletn ě informovat RMO o činnosti pracovišť.  
      TK: leden 1998 
           O: J. Večeř 
 
bod 21  Rozprac. usn. 15. ZmO z 3.7.1997 - 
8.7.1997   Telemundi -projekt CITY Olomouc: 
          před vložením pozemků nebo jiných vkladů města do společnosti      
        předložit ZmO ke schválení: 
    - celkovou urban. studii území vč.   rozsahu a účelovosti objektů, 
      stanovy společnosti, příp. další související dokumenty, 
     závazné pro město 
        T: 18. 11.1997 
       O: Mgr. Vláčilová 
                                 Ing. Losert 
    - projednat s fy Hanel a.s. změnu uzavřené smlouvy formou dodatku, 
      upravující ustanovení o mlčenlivosti a pomoci města při  
                        správním řízení ve smyslu připomínek z jednání zastupitelstva 
                        T: 18.11.1997 
                 O: Mgr. Vláčilová 
                       Ing. Losert 
 
bod  2 b Koordinace prospektových materiálů:      
6.5.1997    RMO schválila upravený postup výběr. 
     řízení a uložila zajistit organizačně výběrové 
  řízení      T: 7. 10.1997 
      O: Ing. Doležel 
 
bod  2 B)   předložit radě návrh způsobu transformace 
1.10.1996    Správy lesů města Olomouce 
        T:  21.10.1997   
          O: RNDr. Kosatík 
 
 
bod 10  Vyčíslení nákladů na rekonstrukci domů dle 
17.6.1997   důvodové zprávy: 
část 2   předložit radě návrh na řešení možného odprodeje  
      domů uvedených v důvodové zprávě se stanoviskem majetkoprávní 
      komise a komise pro prodej domů 
         T: 7. 10.1997 
        O: Ing. Horák 
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bod 14  Návrh investičních akcí na r. 1998: 
17.6.1997   
část 5   navrhnout a předložit radě soupis investičních akcí  
     pro r. 1998 
        T: 7.10.1997 
              O: zást. města v předst. VHS 
                
 
bod 3   informovat o řešení zeleně při rekonstrukci 
část 5 A    Horního náměstí 
8.7.1997            TK:  21.10.1997 
                 O: RNDr. Studený 
 
bod  21 Rozprac. usnesení 15. ZmO: 
8.7.1997   - ke smlouvě s Pozemními stavbami a.s.: 
     zajistit realizaci dle schváleného postupu a informovat  
            RMO a nejbližší ZmO 
      T: 21.10.1997 
                                O: RNDr. Kosatík 
 
bod 1  Spolupráce  města s podnikateli : 
3.6.1997    předložit radě návrh rozpracování materiálu 
               T: 7. 10.1997 
      O: RNDr. Kosatík 
 
bod 3    Nájem objektu bývalého Domu družby: 
17.6.1997   - prověřit oprávněnost uzavření smlouvy a 
část 5 E   možnost prodeje objektu bývalého Domu družby 

      TK: 7.10.1997 
       O: Mgr. Pavel 
 

bod 4 D) Výsledek kontroly vybudování vodovod. řádu a beton. šachty 
8.7.1997    na pozemku parc. č. 1081/18 v k.ú. Slavonín vč. správnosti postupu 
         při provádění územního řízení: 

- požádat o vyjádření ke zprávě f. INKA   
T: 21.10.1997 

                  O: RNDr. Kosatík 
 

bod 7 B)  podepsat prodloužení úvěrové smlouvy o 
12.8.1997     kontokorentu s IPB a.s. Brno     

TK: 2.12.1997 
                 O: Ing. Losert 
 
bod 16  Podpora projektu „ Tetka Vrána“ 
12.8.1997    předložit návrh konkrétní nemovitosti jako zástavy  
                 ve prospěch města           T: 7.10.1997 
                O: Mgr. Pavel 
 



 4 

 
bod 4 C)  Sušilovo nám. 1: 
2.9.1997    zveřejnit odprodej objektu Sušilovo nám. 1 s příslušenstvím   
     + pozemek ... vše v k.ú. Kl. Hradisko - formou obchodní  
    veřejné soutěže dle důvodové zprávy 
           TK:  7.10.1997 
       O: Mgr. Vláčilová 
 
3.  vypouští   ze sledování část  svého  usnesení : 
 
2 C)   Náhradní bydlení:    
2.9.1997   RMO uložila koordinovat jednotlivé kroky pro zajištění přechodného a  

 trvalého  bydlení a zmocnila ing. Horáka k uzavíraní smluvních vztahů  pro  
 zajištění náhradního nouzového bydlení  

           dle bodu 1. důvodové zprávy 
        
               O: Ing. Horák 
 
Materiály se samostatným návrhem na usnesení : 
A) Informace RMO o zajištěnosti upomínkových předmětů ( suvenýrů) 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: M. Petřík 
 
B) Transformace SDF MO 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
návrh základních transformačních kroků 
 
2.  ukládá    Mgr. M. Vláčilové, náměstkyni primátora 
rozpracovat jednotlivé kroky 
         T: 18.11.1997 
 
Předložila: Mgr. M. Vláčilová, náměstkyně primátora 
 
C) Prodej pozemků mimo katastr města Olomouce 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1.  bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložila: Mgr. M Vláčilová, náměstkyně primátora 
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D) Informace o vyhodnocení dotazníkové akce ( kontrola usnesení bod 1 ze dne 2.9.1997) 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1.  bere na vědomí 
podanou informaci dle důvodové zprávy 
 
2. ukládá vedoucí OKR 
předložit radě seznam případů, kde není doporučena výstavba na původním místě 
        T: 7.10.1997 
 
3. ukládá oddělení MIS 
zajistit propojení údajů z jednotlivých databází ÚMO tak, aby byl přístup k využití údajů 
obsažených v povodňových dotaznících 
 
Předložil: Ing. P. Horák, náměstek primátora 
 
E) Olterm & TD Olomouc -  Návrh investičních akcí na r. 1998 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1.  bere na vědomí   důvodovou zprávu 
 
Předložil: Ing. M. Tesařík, člen rady města 
 
F) SDF MO - Návrh investičních akcí na r.1998 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1.  bere na vědomí    
předložený návrh investičních akcí 
 
Předložil: Ing. P. Horák, náměstek primátora 
 
G) Prodej domů ( kontrola usnesení - bod 10, část 2 ze dne 17.6.1997) 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1.  bere na vědomí   předloženou důvodovou zprávu 
 
2.  ukládá   vedoucí majetkoprávního odboru 
předložit radě seznam žadatelů pro koupi domů, které doposud nejsou určeny k prodeji 
        T: 7.10.1997 
 
Předložil: Ing. Horák, náměstek primátora 
 
H) Separe a.s. v likvidaci  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1.  bere na vědomí    
informaci JUDr. Kráčmara o likvidaci a.s. Separe 
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2.  ukládá    
Mgr. M.  Vláčilové, náměstkyni primátora 
svolat jednání dle důvodové zprávy 
 
Předložila: Mgr. M.  Vláčilová, náměstkyně primátora 
 
CH) Projekt na oživení turistiky 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1.  bere na vědomí    
průběh realizace projektu  
 
2. schvaluje 
a) změnu ve funkci předsedy projektové rady - ing. Pavel Horák 
b)  doplnění projektové rady dle důvodové zprávy 
 
3.  ukládá  
vedoucí odboru vnějších vztahů a informací 
rozepsat veškeré náklady na projekt na oživení turistiky v Olomouci 
      T: 7.10.1997 
 
Předložil: RNDr. I. Kosatík, primátor města 
 
I)  Žádost o bezúplatný převod MŠ Petelinova 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1.  souhlasí    
s bezúplatným převodem MŠ Petelinova z majetku státu do majetku města Olomouce 
 
2. ukládá   Mgr.R. Pavlovi, náměstkovi primátora 
požádat ředitele ŠÚ Olomouc o prodej za symbolickou cenu 1,- Kč 
         T: ihned 
 
3. ukládá    Mgr. M. Pavlovi, náměstkovi primátora 
jednat s ředitelem ŠÚ Olomouc o objektu garáží v Řepčíně 
       T: 7.10.1997 
 
Předložila: Mgr. M.  Vláčilová, náměstkyně primátora 
 
 
J)  Prezentace ČS Reality ( kontrola usnesení bod 3 ze dne 2.9.1997)  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1.  bere na vědomí   
důvodovou zprávu 
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2. ukládá  
předložit radě města zprávu o dalším postupu přípravy záměru v lokalitě Povel ve spolupráci 
s firmou ČS Reality a.s. 
      T: 7:10.197 
      O: Ing. Pauch 
 
Předložil: Ing. P. Horák, náměstek 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, směnu a nabytí a pozbytí nemovitostí dle upravené 
důvodové zprávy bod II.A.22), III.1)2),4) - 7),9),14),17),22-25) 
 
3. nevyhovuje 
žádostem dle důvodové zprávy bod  II.A 1),2),19),26 ; III.3),8),10 ),12) 13),15)16), 18)-20) 
a současně k bodu II. A 2) důvodové zprávy  ukládá OŽP - informovat RMO o odstranění 
černé skládky 
 
4. bere na vědomí 
smlouvy o prodeji podniku resp. části dle důvodové zprávy bod II.B 19),24),29) 
 
5. vyhovuje 
žádostem dle důvodové zprávy bod IV. 1),2) 
 
6. ukládá 
vedoucí majetkoprávního odboru realizovat přijaté usnesení 
 
7.  ukládá  
komisi pro architekturu a urbanismus vyjádřit se k záměru dle bodu II. A 17) důvodové zprávy 
 
8.  u bodu II. B 2) důvodové zprávy 
a)  souhlasí  s uzavřením nájemní smlouvy s Občanským sdružením SK Sigma za podmínky 

dohody o využití areálu SK Sigma pro veřejnost 
b)  ukládá  Mgr. R. Pavlovi, náměstkovi primátora 
     jednat o podpisu smlouvy 
 
9.  u bodu II. B 8) důvodové zprávy 
a)  souhlasí  s pronájmem uvedených nebytových prostor firmě Interburo s.r.o. 
b)  ukládá Mgr. M. Vláčilové, náměstkyni primátora 
     předložit RMO podmínky nájemní smlouvy 
      T: 7.10.1997 
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10. u bodu III.11) důvodové zprávy 
schvaluje  veřejnou obchodní soutěž a snížení kupní ceny na 1/2 
 
Předložili: Mgr. M. Vláčilová, nám. primátora a členové rady města 
 
4 A) Prodej nadbytečných přenosných hasicích přístrojů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. souhlasí 
s prodejem nadbytečných a starých hasicích přístrojů, původně určených do prostor užívaných 
Úřadem města Olomouce, dle přiloženého seznamu 
 
2. ukládá 
tajemníkovi ÚMO zajistit prodej dle důvodové zprávy 
      T: 31.12.1997 
 
Předložil: J. Večeř, tajemník ÚMO 
 
4 B) Žádost o úplatný převod vodovodní a kanalizační přípojky a veřejného osvětlení 
ZUŠ-Žerotín 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. nesouhlasí 
s úplatným převodem vodovodní a kanalizační přípojky a veřejného osvětlení dle důvodové 
zprávy 
 
Předložila: Mgr. M. Vláčilová, nám. primátora 
 
4 C) Převod domovních kotelen 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s postupem uvedeným v důvodové zprávě s tím, že nebytové prostory, ve kterých se nachází 
zdroje tepla zůstávají včetně kotelny v majetku města a budou pronajaty a.s. Olterm & TD 
 
Předložili: Mgr. M. Vláčilová a Ing. S. Losert, náměstci primátora 
 
4 D) Návrh na uplatnění inflace v nebytových prostorách 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. nesouhlasí 
s uplatněním inflace dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
majetkoprávní komisi ve spolupráci s ředitelem SDFMO vypracovat návrh systému vybírání 
nájemného z nebytových prostor 
      T: 18.11.1997 
 
Předložila: Mgr. M. Vláčilová, nám. primátora 
 
4 E) Nebytový prostor Žerotínovo nám. 3 - restaurace U Bakaláře 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou zprávu 
 
2. souhlasí 
 s vyvěšením předmětného nebytového prostoru předem určenému zájemci dle důvodové 
zprávy 
 
Předložila: Mgr. M. Vláčilová, nám. primátora 
 
4 F) Gastroprofit - Michalská 2, Horní nám. 11, Ztracená 3 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1.  bere na vědomí    
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s navrženými podmínkami nájemní smlouvy 
 
3. ukládá 
Mgr. Martě Vláčilové, nám. primátora, a Ing. Romanu Zelenkovi, řed. SDF MO,  
uzavřít nájemní smlouvy dle důvodové zprávy do 1.10.1997 
 
Předložila: Mgr. M. Vláčilová, nám. primátora 
 
5) Rozpočtové změny roku 1997 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
rozpočtové změny roku 1997 dle upravené důvodové zprávy 
 
2. ukládá 
Ing. Losertovi, náměstkovi primátora  
informovat nejbližší zasedání Zastupitelstva města Olomouce o provedených rozpočtových 
rozpočtových změnách 
 
Předložil: Ing. S. Losert, nám. primátora 
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5 A) Investiční akce - kanalizační sběrač „D“ Olomouc - Černovír 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
vedoucímu investičního odboru  
realizovat výběrové řízení na dodavatele inv.akce „kanalizační sběrač “ D“Olomouc-
Černovír“ 

  T: dle zákona o zadávání veřejných zakázek 
3. ukládá 
Ing. S. Losertovi, nám. primátora 
navrhnout rozpočtovou změnu dle důvodové  zprávy 
      T: 7.10.1997 

 
Předložil: Ing. S. Losert, nám. primátora 
 
5 B) Rozpočtová změna -  Průzkum sousoší Nejsvětější Trojice 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
navrženou rozpočtovou změnu 
 
2. ukládá 
vedoucí ekonomického odboru  
převést částku 42 tisíc Kč z rozpočtu OI - akce „městské hradby - Bezručovy sady“ do 
rozpočtu OKR - akce „Průzkum sousoší Nejsvětější Trojice 
 
3. ukládá 
RNDr. M .Studenému, nám. primátora 
podepsat dodatek smlouvy 
 
Předložil: Ing. P. Horák, nám. primátora 
 
6) Maloobchodní síť 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
ved. OKR Ing. Zimové  
a)  zajistit dokončení kriteriálního hodnocení potencionálních lokalit a jeho zapracování do 
souborného stanoviska 

T: 21.10.1997 
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b) zajistit dokončení návrhu na jednotlivé kroky vedoucí k trvalému zajištění kvality a 
komplexnosti služeb poskytovaných ve městě Olomouci (zejména v jeho hist.centru) 

T: 16.12.1997 
 

c) předložit RMO záměry č. 5, 8, 9a, 11, 12, 4, 17, 7a, 6, 18 
      T: 7.10.1997 
 
d) předložit RMO informaci o vydaných územních rozhodnutích a stavebních povoleních 
týkajících se maloobchodní sítě -  po 3.6.1997 
      T: 7.10.1997 
 
Předložili: Ing. S. Losert, nám. primátora a RNDr. I. Kosatík, primátor města 
 
7) Zřízení Technického odboru ÚMO 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. souhlasí 
se zřízením technického odboru Úřadu města Olomouce od 1.10.1997 
 
2. stanovuje  
počet tabulkových míst pro tento odbor v počtu 1 + 4 
 
3. jmenuje  
Ing. Radka Zapletala vedoucím technického odboru k 1.10.1997  
 
4. ukládá  
tajemníkovi ÚMO a Ing. R. Zapletalovi, vedoucímu techn. odboru 
informovat RMO o způsobu naplnění jednotlivých míst technického odboru 
      T: 7.10.1997 
5. ukládá 
a)  tajemníkovi ÚMO ve spolupráci s Ing.R.  Zapletalem 
předložit návrh podrobné činnosti technického odboru 
      T: 7.10.1997 
 
b)  tajemníkovi ÚMO ve spolupráci s Ing. R. Zapletalem 
předložit harmonogram práce 
      T: 21.10.1997 
 
c)  tajemníkovi ÚMO ve spolupráci s Ing. R. Zapletalem 
připravit návrh rozpočtu pro zajištění činnosti technického odboru 
      T: 7.10.1997   
Předložil: J. Večeř, tajemník ÚMO 
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8) IDOS - rozsah další etapy, harmonogram dalšího postupu realizace pro období od 
1.4.1998 a návrh na úpravu provozního programu DPMO a.s. na období zima 1997/98 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu a  úpravy provozního programu DPMO a.s. pro období zima 
1997/1998 pro tramvajový provoz od 27.9.1997 a autobusový provoz od 18.10.1997 dle části 
C důvodové zprávy 
 
2. schvaluje 
a) směrný návrh první etapy IDOS dle přílohy č. 1a,b v termínu od 1.4.1998 
b) harmonogram dalšího postupu IDOS -„první etapa“ 
c) obsaditelnost vozidel 5 osob na 1 m2 dle alternativy B důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
a) oddělení IDOS ve spolupráci se spol. UDIMO Ostrava a dopravci předložit odhad nákladů 
na zavedení IDOS - první etapa 

T: 21.10.1997 
 

b) oddělení IDOS ve spolupráci se spol. UDIMO Ostrava předložit výpočet příspěvků nově 
zahrnutých obcí na krytí celkových ztrát z provozu IDOS 

T: 21.10.1997 
 

c) zástupcům města v představenstvu DPMO a.s. ve spolupráci s oddělením IDOS definovat 
náplň práce střediska koncepce a rozvoje DPMO při respektování funkcí a náplně oddělení 
IDOS OKR ÚMO 

T: 21.10.1997 
d)  Ing. S. Losertovi, nám. primátora 
předložit RMO definitivní návrh „první etapy“  IDOS 
      T: do 16.3.1998 
Předložil: Ing. S. Losert, nám. primátora 
 
9) Dodatky ke stavbám „Propojení tramvaje tř. Svobody - Kosmonautů - hl. nádraží“ a 
„Tramvajová k řižovatka nám. Národních  hrdinů“  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu  
 
2. schvaluje 
realizaci souborů dodatků č. 3 a č. 5 ke stavbě „Propojení tramvaje tř. Svobody - Kosmonautů 
- hl. nádraží ČD v Olomouci“ a souboru dodatků č. 1 ke stavbě  „Tramvajová křižovatka nám. 
Národních hrdinů“ jako dodatky k těmto stavbám 
 
3. ukládá 
zástupcům města v představenstvu DPMO a.s. uložit výkonnému řediteli zajistit realizaci 
dodatků ve smyslu daných zásad 
 
Předložil: Ing. S. Losert, nám. primátora 
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10) Zabezpečení trvalého bydlení pro občany města Olomouce postižené záplavami 
v červenci 1997 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
bytovou výstavbu v roce 1997 a 1998 podle přílohy č. 1 důvodové zprávy za předpokladu 
zajištění dotace od státu 
 
3. ukládá 
a)  Ing. Horákovi zabezpečit přípravu a realizaci bytové výstavby dle bodu 4 důvodové zprávy

      TK: informace 7.10.1997 
 
b)  Ing. Horákovi zabezpečit vhodné označení jednoho vchodu  objektu na Černé cestě 

informující o příspěvku města Luzern na jeho výstavbu 
      TK: 7.10.1997 
 
c)  Ing. Losertovi provést rozpočtová opatření pro rok 1997 a 1998 ve smyslu bodu 4 
důvodové zprávy 
      TK: 7.10.1997 
 
d) Mgr. M. Vláčilové, nám. primátora  jednat s vlastníky nemovitostí č.p. 24 a 25 v k.ú. 
Černovír o podmínkách koupi objektu 
 
e) vedoucí majetkoprávního odboru předložit výsledky projednání s postiženými 
      TK: 4.11.1997 
Předložil: Ing. P. Horák, nám. primátora 
 
11) Příspěvky  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
schvaluje 
příspěvky dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Mgr. R. Pavel, nám. primátora 
 
12) Zimní stadion 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
poskytnutí zálohy na provoz Zimního stadionu ve výši 3 mil.Kč pro občanské sdružení HC 
Olomouc 
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3. ukládá 
RNDr. I. Kosatíkovi, primátorovi města Olomouce,  
dohodnout s občanským sdružením HC Olomouc veřejné bruslení od 1.10.1997 
 
Předložil: RNDr. I. Kosatík, primátor města 
 
13) Ceny města Olomouce 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. ustavuje 
pracovní skupinu pro udělování Cen města Olomouce pod vedením Doc.PhDr.  P. Zatloukala 
 
3. ukládá 
Doc.PhDr.  P. Zatloukalovi předložit RMO návrh na složení pracovní skupiny pro udělování 
Cen města Olomouce 
      T: 7.10.1997  
Předložili: členové RMO 
 
14) Prodej domů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. revokuje 
část svého usnesení ze dne 20.5.1997 bod 5 ve věci odprodeje Wellnerova 4 formou veřejné 
dražby 
 
2. doporučuje 
ZMO vyřadit dům Wellnerova 4  ze seznamu domů určených k prodeji formou veřejné dražby 
 
Předložil: Ing. P. Horák, nám. primátora 
 
15) Povodňové kolo výběrového řízení na půjčky 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu - výsledky jednání z komise FRB, konané dne 17.9. a 22.9.1997 
 
2. doporučuje zastupitelstvu města 
1. kolo půjček z Povodňového fondu oprav bydlení města Olomouce schválit na nejbližším 
jednání ZMO 
 
Předložil: Ing. P. Horák, nám. primátora 
 
16) Podnět kulturní komise ve věci Slovanského domu 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí   podnět kulturní komise ve věci Slovanského domu 
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2. ukládá 
Mgr. R. Pavlovi, nám. primátora  
předložit návrh dalšího postupu 
      T: 7.10.1997 
 
Předložila: Mgr. M. Vláčilová, nám. primátora 
 
17) Žádost o půjčku (p. Otakar Plášil) 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. doporučuje  
poskytnout půjčku z FRB 
 
Předložil: Ing. P. Horák, nám. primátora 
 
18) Informace o záměru AK Milo Olomouc - tartanová dráha  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
informaci o záměru AK Milo vybudovat na jejich stávajícím atletickém stadionu tartanový 
povrch 
 
2. podporuje 
výše uvedený záměr 
 
Předložil: RNDr. I. Kosatík, primátor města 
 
19) Stížnost paní F. Hrnčířové, bytem Geislerova 36, Olomouc na Hřbitovy města 
Olomouce 
Rada města Olomouce po projednání 
 
bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Ing. S. Losert, náměstek primátora 
 
20) Různé 
 
A) M ěstská část Topolany 
Rada města Olomouce 
 
1.  bere na vědomí 
petici občanů městské části Topolany 
 
2.  souhlasí 
se svoláním veřejné schůze v městské části Topolany 
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3.  ukládá 
Mgr. M. Vláčilové, náměstkyni primátora 
zaslat dopisy občanům - dle podpisových archů 
 
Předložila: Mgr. M. Vláčilová, nám. primátora 
 
B) Žádost o sponzorský příspěvek (Nadace dostihová dráha Olomouc) 
Rada města Olomouce 
 
1.  souhlasí 
s názvem dostihu „Velká cena města Olomouce“ 
 
2.  schvaluje 
a)  snížení částky určené na údržbu zeleně v provozním rozpočtu OŽP o 10 000,-Kč 
b)  použití částky 10 000,-Kč dle zápisu RMO 
 
Předložil: RNDr. I. Kosatík, primátor města a členové rady města 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RNDr. Miroslav Studený                                             RNDr. Ivan Kosatík 
náměstek primátora                                                      primátor města Olomouce 
 


