
14. ZASEDÁNÍ    ZASTUPITELSTVA    M ĚSTA   OLOMOUCE 
 
 KONANÉ   DNE  25.  LEDNA  2005 
 
      NA  RADNICI  V ZASEDACÍ  MÍSTNOSTI   V   1. P OSCHODÍ    
 
    HORNÍ NÁMĚSTÍ   V   OLOMOUCI   
_______________________________________________________________ 
 
 
 
PŘÍTOMNI: 
 
 
1.  ČLENOVÉ  ZASTUPITELSTVA  MĚSTA  OLOMOUCE  -  DLE  PREZENCE 
                                        
2.  VEDOUCÍ  ODBORŮ  A  PRACOVNÍCI  MAGISTRÁTU  MĚSTA  OLOMOUCE 
                                           
3.  ŘEDITELÉ  PŘÍSP.  ORGANIZACÍ  MĚSTA   A  AKCIOVÝCH SPOLEČNOSTÍ 
 
4.  ZÁSTUPCI  SDĚLOVACÍCH  PROSTŘEDKŮ 
 
5.  VEŘEJNOST,  HOSTÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zápis  ze  zasedání  Zastupitelstva  města  Olomouce  byl  vyhotoven dne  
27. 1.  2005. 
..................................................................................................................... 
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bod 1 programu: 
Zahájení  
 
Čtrnácté zasedání   Zastupitelstva  města  Olomouce, konané dne 25. ledna 2005,    
zahájil ve 17.30 hod. primátor   města   Olomouce Ing. Martin Tesařík, toto zasedání 
řídil.  Zasedání bylo svoláno na radnici, do  zasedací místnosti v 1. poschodí. 
 
Primátor konstatoval, že: 
- dle prezenčních listin bylo přítomno 36 členů zastupitelstva, tj. nadpoloviční většina; 
omluveni byli: MUDr. Sovová, Doc. Ing. Šarapatka, Mgr. Tesařík, RSDr. Černý, 
MUDr. Tozzi a MVDr. Procházka; 
- k zápisu z posledního zasedání ZMO, které se konalo 14.12.2004 nebyly podány 
námitky a v souladu se zákonem o obcích a jednacím řádem ZMO je tento zápis 
pokládán za schválený. 
 
Primátor konstatoval, že na tomto zasedání nebude využíváno elektronické hlasovací 
zařízení a hlasy budou sčítat skrutátorky. 
 
V souladu se zákonem o obcích a jednacím řádem ZMO byli jako ověřovatelé zápisu 
na návrh klubů určeni:  
- Mgr. Svatopluk Ščudlík 
- Martin Novotný 
zapisovatelkou byla určena G. Sedláková 
 
SCHVÁLENÍ PROGRAMU 
Primátor uvedl, že k projednání je předložen pouze jeden písemný materiál „ISPA – 
zástavní smlouva“, byl rozvezen dne 13.1.2005, nová pozvánka byla zaslána 
17.1.2005 (z technických důvodů bylo zasedání přeloženo ze 17.1.2005 na 
25.1.2005). 
Primátor předložil ke schválení program dle nové pozvánky: 
 
1.  Zahájení, schválení programu 
2.  ISPA – zástavní smlouva 
3. Závěr 
 
Pozměňující návrhy nebyly podány, předložený návrh programu byl schválen. 
Hlasování o programu: 
36 hlasů pro 
Závěr: předložený program byl schválen, následovalo projednání hlavního bodu 
programu „ISPA – zástavní smlouva“. 
 
Jako konzultanti k uvedenému bodu programu  byli optickou většinou schváleni: 
Ing. Michalička a pí Neumanová. 
 
 
bod 2 programu: 
ISPA - zástavní smlouva  
Bc. Petřík uvedl předloženou důvodovou zprávu, týkající se rekonstrukce a 
dobudování stokové sítě města, která je dotována z programu ISPA EU. Sdělil, že 
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rozhodnutím ministra životního prostředí č. 00902103 bylo vyhověno žádosti města o 
poskytnutí podpory pro uvedenou stavbu i z prostředků Státního fondu životního 
prostředí ČR a to: 
- dotaci ve výši 17,050.000,-- Kč 
- půjčky ve výši 17,050.000,-- Kč 
Doplnil, že mimo odeslaný písemný materiál, obdrželi členové zastupitelstva u 
prezence smlouvu o poskytnutí podpory, kterou projednala RMO dne 11.1.2005. 
K zamezení pochybností a naplnění nezbytných kroků  navrhl schválit obě smlouvy 
na tomto zasedání zastupitelstva.  
Primátor požádal o opravu data projednání předložené důvodové zprávy na ZMO na 
25.1.2005, dále navrhl pro přehlednost označit zástavní smlouvu jako přílohu č. 1 a 
smlouvu o poskytnutí podpory předanou u prezence jako přílohu č. 2.  
V tomto duchu navrhl upravit předložený návrh na usnesení: 
- doplnit do usnesení nový bod 3 : 
„ ZMO schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí podpory č. 00902103 dle přílohy č. 2 
důvodové zprávy “  
- původní bod 3 přečíslovat na bod 4 a doplnit  o text:„…a smlouvu o poskytnutí 
podpory č. 00902103“, akceptováno. 
Projednáno bez diskuse, pozměňující návrhy na usnesení nebyly podány. 
 
Hlasování o usnesení s úpravou navrženou primátorem: 
36 hlasů pro (tzn. všichni přítomní, nikdo proti ani se nezdržel hlasování) 
Závěr:  upravený návrh usnesení byl schválen, k uvedenému bodu programu bylo 
přijato usnesení bod 1 
„Zastupitelstvo města Olomouce 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
uzavření zástavní smlouvy č. 00902103-Z dle přílohy č. 1 důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
uzavření smlouvy o poskytnutí podpory č. 00902103 dle přílohy č. 2 důvodové zprávy 
 
4. ukládá 
primátorovi  Ing. Martinu Tesaříkovi podepsat zástavní smlouvu č. 00902103-Z a 
smlouvu o poskytnutí podpory č. 00902103 
T: ihned 
O: Tesařík Martin, Ing., primátor města“ 
 
 
 
pozn.: 
- z řad občanů se nepřihlásil nikdo do diskuse 
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bod 3 programu: 
Závěr:  
 
Primátor sdělil, že další  zasedání Zastupitelstva města Olomouce  v 1. pololetí roku 
2005 se uskuteční v termínech 22.2. , 26.4.  a 21.6. – v budově RCO. 
Dále pozval členy zastupitelstva na městský ples, který se uskuteční 18.3.2005.  
Poděkoval přítomným za účast a zasedání ukončil v 18.00 hodin. 
 
V Olomouci dne 27.1.2005 
 
 
 
 

Ing. Martin Tesařík   
primátor města  
 
 
 
 
Mgr. Svatopluk Ščudlík 
ověřovatel 
 
 
 
 
Martin Novotný 
ověřovatel 
 
 
 
 
Gabriela Sedláková 
zapisovatelka 


