
 
15. ZASEDÁNÍ    ZASTUPITELSTVA    M ĚSTA   OLOMOUCE 
 
 KONANÉ   DNE  22.  února  2005 
 
      V BUDOVĚ REGIONÁLNÍHO CENTRA OLOMOUC, SÁLE PEGASUS    
 
    JEREMENKOVA 40B 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  
28. 2.  2005. 
..................................................................................................................... 
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bod 1 programu: 
Zahájení  
 
Patnácté zasedání   Zastupitelstva  města  Olomouce, konané dne 22. února 2005,    
zahájil v 9.00 hod. primátor   města   Olomouce Ing. Martin Tesařík; toto zasedání 
řídil.  Zasedání bylo svoláno do budovy Regionálního centra – sálu Pegasus. 
 
Primátor konstatoval, že: 
- dle prezenčních listin bylo v úvodu přítomno 31 členů zastupitelstva, tj. nadpoloviční 
většina;  v průběhu jednání se počet měnil, přítomno bylo max.  42 členů 
zastupitelstva;  
omluveni: Mgr. Tesařík a RSDr. Černý; Ing. arch. Obenaus 
 
- k zápisu z minulého zasedání zastupitelstva, které se konalo 25.1.2005, nebyla 
podána námitka a v souladu se zákonem o obcích a jednacím řádem zastupitelstva 
je tento zápis pokládán za schválený. 
 
Na zasedání bylo instalováno a využíváno elektronické hlasovací zařízení. 
 
V souladu se zákonem o obcích a Jednacím řádem ZMO byli jako ověřovatelé zápisu 
určeni: Mgr. Martin Major a MUDr. Michael Fischer 
 
Zapisovatelkou byla určena Gabriela Sedláková. 
 
SCHVÁLENÍ   PROGRAMU  
Primátor konstatoval, že zastupitelé v souladu s jednacím řádem obdrželi podkladové 
materiály s návrhem programu. 
 U prezence byly předány materiály: 
- dodatek k bodu 3. Prodej domů 
- dodatek k bodu 5. Majetkoprávní záležitosti 
- materiál k bodu  5.1. Majetkoprávní záležitosti odboru investic (jak bylo uvedeno na 
pozvánce); primátor doporučil projednat tento bod za bodem 11. programu 
- materiál k bodu 11. Změna ve složení  finančního a kontrolního výboru ZMO (jak 
bylo uvedeno na pozvánce) 
- a dále materiál označený jako nový bod 12. „Podpora terénní sociální práce“ a 
následně přečíslovat bod „Různé“ na bod 13. a bod „Závěr“ na bod 14. 
 
Jiné návrhy na úpravu programu nebyly podány. 
 
Primátor doporučil takto upravený návrh programu schválit: 
 
1.  Zahájení, schválení programu        
2. Kontrola usnesení  
3. Prodej domů + dodatek (dodatek u prezence) 
4.1. Rozpočtové změny r. 2004   
4.2. Rozpočtové změny r. 2005  
4.3. Prodej portfolia SmOl  
5. Majetkoprávní záležitosti + dodatek (dodatek  u prezence)  
5.1. Majetkoprávní záležitosti odboru investic  (materiál u prezence, projednání 

přesunuto za bod 11) 
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5.2. Smlouva o bezúplatném převodu movitého majetku 
6.       Smlouvy s obcemi na r. 2005  
7.       Pořízení změn č. XIII/22, 23, 24 ÚPnSÚ Olomouc  
8.       Pojmenování ulic  
9.       Návrh Programu prevence kriminality – Partnerství na rok 2005 
10.       Obecně závazná vyhláška SmOl, kterou se ruší vyhláška č. 14/2003  
11.       Změna ve složení Finančního výboru ZMO (materiál u prezence) 
12.       Podpora terénní sociální práce (nově zařazený bod) 
13.       Různé   
14.   Závěr 
 
Hlasování o takto upraveném programu: 
36 pro  
0 proti 
0 zdržel se hlasování 
0 nehlasoval 
Závěr: primátor konstatoval, že program zasedání zastupitelstva tak, jak jej navrhl byl 
schválen; následovalo projednávání jednotlivých bodů. 
 
 Dříve než bylo přistoupeno k projednávání dalších bodů programu, nechal 
primátor v souladu s jednacím řádem zastupitelstva odsouhlasit možnost vystoupení 
konzultantů k projednávaným bodům programu - an blok : 
 
k  materiálům, týkající se prodeje domů   - pí Navrátilová 
k rozpočtovým změnám                     - Bc. Vičarová 
k bloku majetkoprávních záležitostí    - Mgr. Křížková, Mgr. Dvořáková,    
                                                                            Ing. Dosoudil  a JUDr. Vačkářová  
ke smlouvě o bezúplatném převodu  - PhDr. Fantová  
ke smlouvě s obcemi     - Ing. Hopp  
k pořízení změn č. XIII/22, 23, 24 ÚPnSÚ - Ing. Dosoudil 
k pojmenování ulic     - p. Línek 
k programu prevence kriminality     - PhDr. Fritcherová 
k obecně závazné vyhlášce   - PhDr. Fantová 
k podpoře terénní sociální práce    - PhDr. Nachtmanová 
 
Hlasování o konzultantech 
37 pro   
0 proti  
0 zdržel se hlasování   
1 nehlasoval 
Závěr: vystoupení konzultantů bylo schváleno 
 
Primátor seznámil zastupitele se skutečností, že mezi statutárním městem Olomouc 
a Univerzitou Palackého byla uzavřena smlouva o zřízení stipendia pro posluchače 
Univerzity Palackého v Olomouci. Pro akademický rok 2004/2005 byla Radou města 
Olomouce na návrh univerzity udělena 2 stipendia; jedno z nich obdržela Mgr. Pavla 
Slavíčková z Filozofické fakulty UP, která již absolvovala tříměsíční studium 
olomouckých dějin raného novověku na stockholmské univerzitě. Doplnil, že projekt 
udělování stipendií pokračuje i v akad. roce 2005/2006. Představil Mgr. Slavíčkovou 
a předal jí slovo. 



 4 

Mgr. Slavíčková seznámila zastupitele s výsledky své zahraniční stáže. (písemná 
podoba vystoupení Mgr. Slavíčkové je založena v protokolu zápisu) 
 
bod 2 programu: 
Kontrola usnesení  
Primátor uvedl základní materiál (projednáno bez diskuse). 
Pozměňující návrh na usnesení nebyl podán. 
Hlasování o návrhu usnesení ke kontrole usnesení 
39 pro   
0 proti  
0 zdržel se hlasování   
0 nehlasoval 
Závěr:  předložený návrh usnesení byl schválen, k uvedenému bodu programu bylo 
přijato usnesení bod 1. 
„Zastupitelstvo města Olomouce 
1. bere na vědomí 
informace o plnění usnesení ZMO dle důvodové zprávy 
 
2. prodlužuje 
termíny plnění usnesení ZMO dle důvodové zprávy“ 
 
Sumarizace p řihlášek do diskuse z řad občanů  
Primátor konstatoval, že  v souladu s jednacím řádem se do diskuse  přihlásili: 
-k bodu  programu  3) Prodej domů  -  1 občan (Ing. Krejčí) 
-k bodu  programu  5) Majetkoprávní záležitosti -  1 občan (p. Kolovratník) 
-k bodu  programu  13) Různé - 2 občané (Mgr. Čečotková, Ing. Hruda) 
 
bod 3 programu: 
Prodej dom ů + dodatek  
K tomuto bodu se do diskuse přihlásil 1 občan. 
Ing. Krejčí – ve svém diskusním vystoupení připomenul aktivity občanského sdružení 
HOS, související dle jeho názoru s rozšířením počtu městských bytů určených k 
prodeji. 
PhDr. Hanáková - reagovala na vystoupení Ing. Krejčího a uvedla konkrétní číselné 
údaje, týkající se současného stavu prodeje domů, vč. počtu schválených domů 
k prodeji zastupitelstvem; dále komentovala jednotlivé fáze rozpracovanosti u bytů a 
nebytových prostor (zavkladování na katastru nemovitostí, vypracování kupních 
smluv SNO, a.s. atd.); doplnila, že ke zdržení prodeje dochází často z důvodu 
dodatečných požadavků na změny ze strany kupujících. 
PhDr. Hanáková – uvedla základní materiál, akceptovala technickou připomínku ke 
stylistické úpravě bodu 2 návrhu usnesení (formulace „ZMO nedoporučuje“ 
nahrazena „ZMO neschvaluje“) a dále úpravu překlepu u bodu 11 usnesení 
(vypuštěno z textu slovo „schválit“). 
Doc. PhDr. Schulz (mimo předložený materiál) požadoval informace k prodeji domu 
Blanická-Na Bystřičce, který se nepodařilo po dobu 5 let realizovat. PhDr. Hanáková 
reagovala na místě, předpokládá, že se kauza vyřeší na dubnovém zasedání ZMO. 
Primátor – navrhl zpracovat a odeslat zastupitelům tabulku s číselnými údaji, týkající 
se prodeje domů, bytů; PhDr. Hanákovou akceptováno.  
Jiné pozměňující návrhy na úpravu návrhu usnesení k základnímu materiálu nebyly 
podány. 
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Hlasování o návrhu usnesení k základnímu materiálu 
38 pro   
0 proti  
1 zdržel se hlasování   
2 nehlasoval 
 
PhDr. Hanáková – uvedla dodatek materiálu Prodej domů (projednáno bez diskuse). 
Pozměňující návrhy na úpravu návrhu usnesení k dodatku nebyly podány. 
Hlasování o návrhu usnesení k dodatku 
38 pro   
0 proti  
0 zdržel se hlasování   
3 nehlasoval 
 
Závěr:  předložený návrh usnesení k základnímu materiálu i dodatku byl schválen, 
k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 2. 
„Zastupitelstvo města Olomouce 
1. nevyhovuje žádosti 
spoluvlastníků domu Mozartova 15 ve věci snížení kupní ceny pozemku parc. č. 
377/3 zahrada o výměře 72 m2 v k. ú. Nová Ulice dle důvodové  zprávy bod I.1  
 
2. neschvaluje 
výkup pozemků pod domy na ulici Velkomoravské  55, 57, 59, 61, 63 parc. č. st. 495 
zast. pl. o výměře 281 m2, parc. č. st. 496 zast. pl. o výměře 247 m2,  parc. č. st. 497 
zast. pl. o výměře 145 m2, parc. č. st. 498 zast. pl. o výměře 278 m2,  parc. č. st. 
499/2 zast. pl. o výměře 9 m2 a  parc. č. st. 500/2 zast. pl. o výměře 88 m2, vše v k. 
ú. Nové Sady u Olomouce dle důvodové zprávy bod  I. 2 
 
3. schvaluje 
Univerzitě Palackého v Olomouci možnost uhradit kupní cenu v celkové výši 10 887 
518,- Kč za dům Na Hradě 5 - budova č. p. 245 s pozemkem parc. č. st. 654 zast. pl. 
o výměře 1200 m2 a pozemek parc. č. 185 ost. pl. o výměře 361 m2, vše v k. ú. 
Olomouc-město ve dvou splátkách s tím, že první splátka ve výši 5 443 759,- Kč 
bude uhrazena do 30-ti dnů od podpisu kupní smlouvy a druhá splátka ve výši 5 443 
759,- Kč do 30. 6. 2005 dle důvodové zprávy bod II.1  
 
4. schvaluje 
znění kupní smlouvy na odprodej domu Na Hradě 5 - budovy č. p. 245 s pozemkem 
parc. č. st. 654 zast. pl. o výměře 1200 m2 a pozemku parc. č. 185 ost. pl. o výměře 
361 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, Univerzitě Palackého v Olomouci dle  důvodové 
zprávy bod  II.1 a přílohy č. 1 
 
5. nevyhovuje žádosti 
manželů  Jaromíra a Elišky Peerových ve věci odkoupení domu Samota  č. p. 209 s 
pozemkem parc. č. st. 253 zast. pl. o výměře  354 m2 v k. ú. Nová Ulice dle 
důvodové zprávy bod II.2  
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6. revokuje 
část svého usnesení ze dne 29. 6. 2004 ve věci prodeje domu Palackého 8 s 
pozemkem parc. č. st. 818 zast. pl. o výměře 1 579 m2 v k. ú. Olomouc-město a 
schválit nové kupní ceny a kupující domu Palackého 8 s pozemkem parc. č. st. 818 
zast. pl. o výměře 1 579 m2 v k. ú. Olomouc město dle důvodové zprávy bod II.3 a  
přílohy č. 2  
 
7. nevyhovuje žádosti 
manželů Jaroslava a Dany Baštanových ve věci snížení kupní ceny ve výši 15% za 
bytovou jednotku č. 574/1 v domě Skupova 15 dle důvodové zprávy bod II.4  
 
 
8. schvaluje 
prodej domu Zikova 5, 7 s pozemky  parc. č.  st.  928 zast. pl. o výměře  235 m2  a  
parc. č. st. 924 zast. pl.  o výměře 235 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, po 
bytových jednotkách oprávněným nájemcům domu Zikova 5, 7 za kupní ceny 
vypočtené dle „Pravidel“ a  důvodové zprávy bod II.5 a přílohy č. 3  
 
9. schvaluje 
prodej domu Karafiátova 1 s pozemkem parc. č. st. 369 zast. pl o výměře 303 m2 v k. 
ú. Neředín po bytových jednotkách oprávněným nájemcům domu Karafiátova 1 za 
kupní ceny vypočtené dle „Pravidel“  a důvodové zprávy bod  II.6  a přílohy č. 4  
10. schvaluje 
prodej domu Řezáčova 4, 6, 8 s pozemkem parc. č. st. 560, 559, 558 vše zast. pl. o 
výměře 221 m2,  248 m2, 248 m2, vše v k. ú. Lazce, po bytových jednotkách 
oprávněným nájemcům domu Řezáčova 4, 6, 8 za kupní ceny vypočtené dle 
„Pravidel“  a  důvodové zprávy bod  II. 7 a  přílohy č.  5  
 
11. schvaluje 
prodej nebytové   jednotky č. 175/5 se spoluvlastnickým podílem o velikosti 911/8625 
na společných částech domu Panská 4 a pozemku parc. č. st. 601 zast. pl. v k. ú. 
Olomouc-město společnosti Savana k. s., Panská 4, Olomouc, za kupní cenu ve výši 
371.548,- Kč dle důvodové zprávy bod  II.8  
 
12. schvaluje 
prodej nebytové   jednotky č. 175/6 se spoluvlastnickým podílem o velikosti 782/8625 
na společných částech domu Panská 4 a pozemku parc. č. st. 601 zast. pl. v k. ú. 
Olomouc-město společnosti Savana k. s., Panská 4, Olomouc, za kupní cenu ve výši 
350.729,- Kč dle důvodové zprávy bod II. 8  
 
13. schvaluje 
prodej nebytové   jednotky č. 175/7 se spoluvlastnickým podílem o velikosti 346/8625 
na společných částech domu Panská 4 a pozemku parc. č. st. 601 zast. pl. v k. ú. 
Olomouc-město paní Lence Perníčkové, Biskupství 234, Náměšť na Hané, za kupní 
cenu ve výši 113.509,- Kč,- dle důvodové zprávy bod II. 8  
 
14. schvaluje 
prodej nebytové   jednotky č. 175/8 se spoluvlastnickým podílem o velikosti 527/8625 
na společných částech domu Panská 4 a pozemku parc. č. st. 601 zast. pl. v k. ú. 
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Olomouc-město panu Vítu Johnovi, Žilinská 17, Olomouc, za kupní cenu ve výši 
71.278,- Kč dle důvodové zprávy bod II. 8  
 
15. schvaluje 
prodej nebytové jednotky č. 451/8 se spoluvlastnickým podílem o velikosti 281/7403 
na společných částech domu Wellnerova 8 a pozemku parc. č. st.  556 zast. pl. v k. 
ú. Nová Ulice, paní Ireně Krejčí, V Křovinách 6, Olomouc a paní Evě Veverkové, 
Hrnčířská 14, Olomouc, za kupní cenu ve výši 86.854,- Kč dle důvodové zprávy bod 
II. 9  
 
16. schvaluje 
prodej nebytové  jednotky č. 451/7 se spoluvlastnickým podílem o velikosti 720/7403 
na společných částech domu Wellnerova 8 a pozemku parc. č. st.  556 zast. pl. v k. 
ú. Nová Ulice, panu Petru Dosedělovi, Wellnerova 8, Olomouc, za kupní cenu ve výši 
181.063,- Kč dle důvodové zprávy bod II. 10  
 
17. nevyhovuje žádosti 
žádosti pana Michala Giacintova, bytem Před lipami 11, ve věci pronájmu a 
následného odprodeje garáže na pozemku parc. č. 380/2 ost. pl. v k. ú. Nová Ulice 
dle důvodové zprávy bod II.11  
 
18. schvaluje 
prodej bytových jednotek novým kupujícím dle důvodové zprávy bod III. 1  
 
19. schvaluje 
úpravu kupní smlouvy paní Jany Procházkové na bytovou jednotku č. 146/2 v domě 
B. Němcové 1 navýšením kupní ceny za vložené investice SNO, a. s. do společných 
částí domu B. Němcové 1 o částku ve výši 27.720,- Kč. Kupní cena je tak stanovena 
na částku ve výši 87.811,- Kč. I. část kupní ceny činí 61.234,- Kč, II. část kupní ceny 
činí 26.577,- Kč dle důvodové zprávy bod III. 2  
 
20. schvaluje 
prodloužení termínu proinvestování II. části kupní ceny spoluvlastníkům domu 
Zeyerova 12, a to do 31. 3. 2005 dle důvodové zprávy bod III. 3 
 
21. schvaluje 
Františku Rakovi úhradu dlužné jistiny ve výši 2.470,- Kč a  50%  úroků z prodlení ve 
výši 7.277,- Kč a náklady na řízení ve výši 1.220,- Kč, to je celkem 10.967,- Kč dle 
důvodové zprávy bod III. 4 
 
22. schvaluje 
bezúplatné nabytí pozemků parc. č. st. 833 zast. pl. o výměře 248 m2, pod domem 
Skupova 17, č. p. 575, parc. č. st. 834 zast. pl. o výměře 248 m2, pod domem 
Skupova 15, č. p. 574, parc. č. st. 835 zast. pl. o výměře 251 m2, pod domem 
Skupova 13, č. p. 573, parc. č. st. 836 zast. pl. o výměře 247 m2, pod domem 
Skupova 11, č. p. 572, parc. č. st. 837 zast. pl.o výměře 248 m2, pod domem 
Skupova 9, č. p. 571, parc. č. st. 838 zast. pl. o výměře 248 m2, pod domem 
Skupova 7, č. p. 570, parc. č. st. 839 zast. pl. o výměře 248 m2, pod domem 
Skupova 5, č. p. 569, parc. č. st. 840 zast. pl. o výměře 249 m2, pod domem 
Skupova 3, č. p. 568, parc. č. st. 841 zast. pl. o výměře 249 m2, pod domem 
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Skupova 1, č. p. 567, parc. č. st. 854 zast. pl. o výměře 250 m2, pod domem Trnkova 
22, č. p. 554, parc. č. st. 855 zast. pl. o výměře 247 m2, pod domem Trnkova 20, č. 
p. 553, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc a  pozemku parc. č. st. 
231/1 zast. pl. o výměře 250 m2, pod domem Černá cesta 18, č. p. 130, parc. č. st. 
231/2 zast. pl. o výměře 252 m2, pod domem Černá cesta 16, č. p. 131, parc. č. st. 
232/1 zast. pl. o výměře 242 m2, pod domem Černá cesta 14, č. p. 132, parc. č. st. 
232/2 zast. pl. o výměře 243 m2, pod domem Černá cesta 12, č. p. 133, parc. č. st. 
346 zast. pl. o výměře 132 m2, pod domem Černá cesta 4, č. p. 135, parc. č. st. 347 
zast. pl. o výměře 81 m2, pod domem Černá cesta 2, č. p. 136, parc. č. st. 348 zast. 
pl. o výměře 257 m2, pod domem Černá cesta 41, č. p. 116, parc. č. st. 349 zast. pl. 
o výměře 255 m2, pod domem Černá cesta 43, č. p. 117, parc. č. st. 350 zast. pl. o 
výměře 254 m2, pod domem Černá cesta 45, č. p. 118, parc. č. st. 351 zast. pl. o 
výměře 254 m2, pod domem Černá cesta 47, č. p. 119, parc. č. st. 352 zast. pl. o 
výměře 259 m2, pod domem Černá cesta 49, č. p. 120,  vše v k. ú. Klášterní 
Hradisko, obec Olomouc, z vlastnictví ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových do vlastnictví statutárního města Olomouce dle dodatku důvodové 
zprávy bod I. 1 
 
23. revokuje 
část svého usnesení ze dne 14. 12. 2004 ve věci prodeje domu Masarykova 19, 21 s 
pozemkem parc. č. st. 1034/1 zast. pl. o výměře 830 m2 v k. ú.  Olomouc-město dle 
dodatku důvodové zprávy bod II. 1 
 
24. schvaluje 
nové kupní ceny domu Masarykova 19, 21 s pozemkem parc. č. st. 1034/1 zast. pl. o 
výměře 830 m2 v k. ú.  Olomouc-město dle dodatku důvodové zprávy bod II. 1 a 
přílohy č. 1 
 
25. revokuje 
část svého usnesení ze dne 21. 9. 2004 ve věci schválení kupní ceny ideální 1/2 
domu Tyršova 13 s ideální 1/2 pozemku parc. č. st. 285 zast. pl., o výměře 370 m2, v 
k. ú. Hodolany dle dodatku důvodové zprávy bod II. 2 
 
26. schvaluje 
novou kupní cenu panu Zdeňku Lukášovi za ideální 1/2 domu Tyršova 13 s ideální 
1/2 pozemku parc. č. st. 285 zast. pl., o výměře 370 m2, v k. ú. Hodolany, a to ve 
výši 716 900,- Kč dle dodatku důvodové zprávy bod II. 2 
 
 
bod 4.1 programu: 
Rozpočtové zm ěny roku 2004  
M. Novotný uvedl základní materiál (projednáno bez diskuse; z technických důvodů 
byl materiál projednán po bodu 12. programu). 
Pozměňující návrh na usnesení nebyl podán. 
Hlasování o návrhu usnesení  
40 pro   
0 proti  
1 zdržel se hlasování   
1 nehlasoval 
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Závěr:  předložený návrh usnesení byl schválen, k uvedenému bodu programu bylo 
přijato usnesení bod 3. 
„Zastupitelstvo města Olomouce 
1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu, týkající se rozpočtových změn roku 2004“ 
 
 
bod 4.2 programu: 
Rozpočtové zm ěny roku 2005  
M. Novotný - uvedl základní materiál, požádal o opravu překlepu v důvodové zprávě i 
v usnesení, týkající se názvu firmy Strategic Consulting, s.r.o. (projednáno bez 
diskuse), akceptováno. 
Jiný pozměňující návrh na usnesení nebyl podán. 
Hlasování o návrhu usnesení  
36 pro   
0 proti  
1 zdržel se hlasování   
4 nehlasoval 
Závěr:  předložený návrh usnesení byl schválen, k uvedenému bodu programu bylo 
přijato usnesení bod 4. 
„Zastupitelstvo města Olomouce 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu - část A, B a C 
 
2. schvaluje 
a) zajištění vazby schváleného rozpočtu Statutárního města Olomouce na zákonem 
stanovenou globální dotaci ze státního rozpočtu na rok 2005 - část A, 
b) rozpočtové změny roku 2005 - část B, 
c) jmenovité dotace nad 50 tis. Kč, konkrétně 80 tis. Kč pro Strategic Consulting s. r. 
o.,     651 tis. Kč pro OLTERM & TD Olomouc, a. s. a 400 tis. Kč pro Sport Bohemia, 
a. s. - část B.“ 
 
 
bod 4.3 programu: 
Prodej portfolia SmOl  
M. Novotný - uvedl bod (projednáno bez diskuse). 
Pozměňující návrh na usnesení nebyl podán. 
Hlasování o návrhu usnesení  
40 pro   
0 proti  
1 zdržel se hlasování   
0 nehlasoval 
Závěr:  předložený návrh usnesení byl schválen, k uvedenému bodu programu bylo 
přijato usnesení bod 5. 
„Zastupitelstvo města Olomouce 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu včetně příloh 
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2. schvaluje 
prodej portfolia cenných papírů SmOl ve správě ABN AMRO Asset Management 
Brno za podmínky dosažení minimálního výnosu 20 mil. Kč 
 
3. schvaluje 
prodej 1 ks akcie Severomoravská energetika, a. s.  
 
4. schvaluje 
prodej 1 ks akcie Dalkia Česká republika, a. s. 
 
5. ukládá 
seznámit ZMO se skutečným výnosem z prodaného portfolia a z prodaných akcií 
SmOl 
T: dle důvodové zprávy 
O: Novotný Martin, náměstek primátora“ 
 
 
bod 5 programu: 
Majetkoprávní záležitosti + dodatek  
K tomuto bodu se do diskuse přihlásil 1 občan. 
1. Pan Kolovratník – vystoupil k bodu 30 důvodové zprávy, týkající se prodeje 
pozemku pod cukrárnou při ul. Jánského (98 m2). Požádal zastupitele o 
přehodnocení zamítavého stanoviska, upozornil na nepřesné informace v důvodové 
zprávě, týkající se stanoviska KMČ k charakteru stavby; zdůraznil, že se jedná dle 
stavebního povolení o stavbu trvalou a z tohoto důvodu má zájem o odkup pozemku 
pouze pod touto stavbou. 
 
Ing. Czmero - uvedl základní materiál; akceptoval návrh na stažení bodu 30 
důvodové zprávy, a souvisejícího návrhu  usnesení k bodu 2.14; k prošetření 
záležitosti požádal o předání připomínek tak, aby návrh mohl být předložen na další 
zasedání zastupitelstva.  
Doc.PhDr. Schulz podpořil stažení bodu 30 důvodové zprávy 
Ing. Czmero - upozornil, že k bodu 35 a 36 důvodové zprávy byl předán u prezence 
dodatek, týkající se obtokového kanálu: 
- u bodu 35 upřesnil výměru na 1508 m2, kupní cenu na částku 3,608.400,-- Kč, a 

to v důvodové zprávě i v návrhu usnesení bod 1.21 
- u bodu 36 v důvodové zprávě upravil výměru plochy na 3007 m2 a dále v návrhu 

na usnesení bodu 1.22 upřesnil výměru plochy na 1508 m2 
Jiný pozměňující návrh na usnesení nebyl podán, do návrhu usnesení k základnímu 
materiálu byly promítnuty úpravy, které navrhl ing. Czmero. 
Hlasování o takto upraveném návrhu usnesení k základnímu materiálu 
38 pro   
0 proti  
1 zdržel se hlasování   
3 nehlasoval 
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Ing. Czmero - uvedl dodatek materiálu (projednáno bez diskuse). 
Pozměňující návrh na usnesení nebyl podán. 
Hlasování o návrhu usnesení k dodatku 
37pro   
0 proti  
0 zdržel se hlasování   
5 nehlasoval 
 
Závěr:  předložený návrh usnesení k základnímu materiálu i dodatku byl schválen, 
k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 6. 
„Zastupitelstvo města Olomouce 
1. schvaluje 
1. bezúplatný převod pozemků p.č. 860/2 o výměře 7623 m2,zahrada v k.ú.Nemilany 
a p.č. 155/3 o výměře 2172 m2,orná půda v k.ú.Nové Sady z vlastnictví ČR-
Pozemkového fondu  ČR do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové 
zprávy bod 1. 
 
2. bezúplatný převod parc. č. 328/2 o výměře 16351 m2, ostatní plocha, dále parc. č. 
481 o výměře 317 m2,  zastavěná plocha a nádvoří, dále budovy bez čísla 
popisného, umístěné na parc. č. 481 z vlastnictví ČR - Ministerstva obrany s 
příslušností k organizační složce VUSS Olomouc do vlastnictví statutárního města 
Olomouce dle důvodové zprávy bod 2. 
 
3. výkup pozemku parc. č.  590/147 lesní pozemek o výměře 6 008 m2 v k.ú. Střeň, 
obec Střeň z vlastnictví paní Marie Jefimovové do vlastnictví statutárního města 
Olomouce za kupní cenu ve výši 23 000,- Kč dle důvodové zprávy bod 5. 
 
4. odprodej pozemků v k.ú. Slavonín Českému zahrádkářskému svazu „Slavonín“ za 
kupní cenu ve výši 590 000,- Kč dle důvodové zprávy bod 9.  
 
5. odprodej pozemků v k.ú. Slavonín Českému zahrádkářskému svazu „Na Vyhlídce“ 
za kupní cenu ve výši 2. 270 000,- Kč dle důvodové zprávy bod 10.  
 
6. odprodej části pozemku parc. č. 604/1 ost. pl. o výměře 45 m2 v k. ú. Svatý 
Kopeček u Olomouce manželům Zdeňkovi a Zdence Tomanovým za kupní cenu ve 
výši 28 800,- Kč, tj. sníženou o cenu za podezdívku a oplocení dle důvodové zprávy 
bod 11.   
 
7. bezúplatný převod pozemku parc.č. 636/3 ost. pl. o výměře 287 m2 v k.ú. Nová 
Ulice,  obec Olomouc z vlastnictví ČR - Ministerstva obrany do vlastnictví 
statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod 15. 
 
8. odprodej části pozemku parc. č. 590/3 ost. pl. o výměře 10 m2 v k.ú. Nová Ulice, 
obec Olomouc společnosti Zdravotní centrum Salus, spol. s r.o. za kupní cenu ve 
výši 14 222,- Kč dle důvodové zprávy bod 18. 
 
9. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 210 ost. pl. o 
výměře 125 m2 v k. ú. Lazce s panem Hubertem Holišem při kupní ceně ve výši 
820,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod 19. 
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10. bezúplatný převod objektu zemědělské stavby na pozemku parc. č. st. 71 zast. 
pl., pozemku parc. č. st. 71 zast. pl.  o výměře 609 m2, objektu obč. vybavenosti na 
pozemku parc. č. st. 70  zast. pl., pozemku parc. č. st. 70 zast. pl. o výměře 776 m2, 
části pozemku parc. č. st. 60 zast. pl. o výměře 3165 m2, dle geometrického plánu č. 
229 - 637/2004 ze dne 6.10.2004 pozemek parc. č. 152 ost. pl. o výměře 3 165 m2 , 
vše v k.ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc, pozemků parc. č. st. 47/2 zast. pl. o 
výměře 168 m2 a parc. č. st. 48 zast. pl. o výměře 320 m2, v k.ú. Černovír, obec 
Olomouc, pozemků parc. č. 48/7 ost. pl. o výměře 110 m2 , parc. č. 50/1 ost. pl. o 
výměře 522 m2 a parc. č. 51/1 ost. pl. o výměře 3810 m2 v k.ú. Klášterní Hradisko, 
obec Olomouc, pozemku parc. č. 94/91 o výměře 502 m2 v k.ú. Olomouc - město, 
obec Olomouc, z vlastnictví Olomouckého kraje, ze správy Středního odborného 
učiliště zemědělského, Odborného učiliště a Učiliště, Olomouc, Gorazdovo nám. č. 1, 
do vlastnictví statutárního města Olomouce 20. 
   
11. bezúplatný převod části pozemku parc. č. 341/26 ost. pl. o výměře 5131 m2, dle 
geometrického plánu č.394 84/2004 ze dne 20.7.2004 pozemek parc. č. 341/26 ost. 
pl. o výměře 5131 m2, a pozemku parc. č. 527/4 ost. pl. o výměře 3728 m2, vše v k. 
ú. Hejčín, obec Olomouc, z vlastnictví statutárního města Olomouce do vlastnictví 
Olomouckého kraje, do správy Speciální základní školy pro zrakově postižené prof. 
V. Vejdovského, Litovel, nám. Přemysla Otakara 777 a pozemku parc. č. 1697/8 ost. 
pl. o výměře 1352 m2 v k.ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc, z vlastnictví 
statutárního města Olomouce do vlastnictví Olomouckého kraje, do správy Středního 
odborného učiliště  zemědělského, Odborného učiliště a Učiliště, Olomouc, 
Gorazdovo nám. č. 1 dle důvodové zprávy bod 20. 
 
12. odprodej pozemku parc. č. st. 651 zast. pl. o výměře 136 m2 a části pozemku 
parc. č. 401/27 zahrada o výměře 220 m2, vše v k.ú. Hejčín manželům Vladimíru a 
PhDr. Haně Česalovým  za kupní cenu ve výši 591,- Kč/m2 bez možnosti splátek dle 
důvodové zprávy bod 21.   
 
13. bezúplatný převod vlastnictví movitého majetku za podmínky uvedené v 
důvodové zprávě dle důvodové zprávy bod 22. 
 
14. odprodej pozemků parc. č. 85/1 o výměře 219 m2 a parc. č. 85/2  o výměře 294 
m2, vše orná půda v k.ú. Nemilany paní Markétě Gambové a panu Josefu Moničovi  
za kupní cenu ve výši 380,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod 25.  
 
15. odprodej pozemku parc. č. 125/17 ost. pl. o výměře 10 m2 a  části pozemku parc. 
č. 106/2 ost. pl. o výměře 341 m2, vše v k.ú. Olomouc-město manželům  Radimu a 
Mgr. Barboře Králíkovým za kupní cenu ve výši 510,- Kč/m2 dle důvodové zprávy 
bod  26.  
 
16. odprodej části pozemku parc. č. 158/4 ost. pl. o výměře 510 m2 a části pozemku 
parc. č. 255 ost. pl. o výměře 27 m2, vše v k. ú. Olomouc-město  společnosti 
STAFOS spol. s r. o. za kupní cenu ve výši 630,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod  
27.   
 
17. odprodej pozemku parc. č. 600/6 ost. pl. o výměře 53 m2 v k.ú. Nové Sady u 
Olomouce, obec Olomouc společnosti TRNY s. r. o. za kupní cenu ve výši 32 740,- 
Kč dle důvodové zprávy bod 31.  



 13

 
18. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 298/1 ost. 
pl. o výměře 15 m2 v k. ú. Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc se společností 
Severomoravská energetika, a. s.  při kupní ceně ve výši 250,- Kč/m2 dle důvodové 
zprávy bod  32.  
 
19. odprodej části pozemku parc.č. 629/1 ost. pl. o výměře 148 m2 v k.ú. 
Chválkovice, obec Olomouc manželům Romanovi a Ivaně Zatloukalovým za kupní 
cenu ve výši 48 630,- Kč dle důvodové zprávy bod  33.  
 
20. směnu pozemku parc. č. 125/18 ost. pl. o výměře 73 m2 v k. ú. Olomouc-město 
ve vlastnictví společnosti DS - IZOLACE s. r. o. za část pozemku parc. č. 106/26 ost. 
pl. o výměře 73 m2 v k.ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního 
města Olomouc s tím, že společnost DS - IZOLACE s. r. o. uhradí cenový rozdíl + 
1/2 nákladů ve výši 5 650,- Kč dle důvodové zprávy bod  34.   
 
21. výkup části pozemku parc. č. 987/13 ost. pl., jiná plocha o výměře 1499 m2 v k. 
ú. Hodolany, obec Olomouc a části pozemku parc. č. 345/7 ost. pl., manipulační 
plocha o výměře 1 508 m2 v k. ú. Nové sady, obec Olomouc z vlastnictví společnosti 
Fe Produkt, a.s.  do vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní cenu ve výši 1 
200, - Kč/m2, tj. 3. 608.400,- Kč dle důvodové zprávy bod  35.  
 
22. záměr statutárního města Olomouce odprodat části pozemku parc. č. 987/13 ost. 
pl., jiná plocha o výměře 1499 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc a části pozemku 
parc. č. 345/7 ost. pl., manipulační plocha o výměře 1 508 m2 v k. ú. Nové sady, 
obec Olomouc z vlastnictví statutárního města Olomouce do vlastnictví České 
republiky - Povodí Moravy, s.p. dle důvodové zprávy bod  36 
 
23. odprodej pozemků parc. č. 703/1 lesní půda o výměře 50 m2 a parc. č. 703/2 
lesní půda o výměře 268 m2, vše v k.ú. Lošov, obec Olomouc manželům Karlovi a 
Aleně Nesétovým za kupní cenu ve výši 133 500,- Kč dle důvodové zprávy bod  37.   
 
24. odprodej části pozemku parc. č. 1165/1 ost. pl. o výměře 117 m2 v k.ú. Slavonín, 
obec Olomouc manželům Tomášovi a Alici Novákovým za kupní cenu ve výši 57 
230,- Kč dle důvodové zprávy bod  38.  
 
2. nevyhovuje žádosti 
1. pana Marka Trunečky o odprodej části pozemku parc. č. 335/1 ost. pl. o výměře  
40 m2 v k.ú. Droždín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 4.  
 
2. pana Mgr. Radka Ostrčila o odprodej části pozemku parc. č. 131/3 ost. pl. o 
výměře 50 m2 v k.ú. Droždín, obec Olomoucdle důvodové zprávy bod 6.  
 
3. manželů Hany a Antonína Foltasových o odprodej pozemku parc. č. 290/32 ost. pl. 
o výměře 783 m2 v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod  7. 
 
4. manželů Ing. Zdenka a Hedviky Langerových o odprodej části pozemku parc. č. 
447/1 orná půda o výměře 105 m2 a části pozemku parc. č. 446/1 orná půda o 
výměře 155 m2, vše v k.ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod  8. 
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5. společnosti TAMDA, a. s. o odprodej části pozemku parc. č. 841/42 ost. pl. o 
výměře 100 m2 v k.ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod  12.  
 
6. pana Zdeňka Slívy o odprodej pozemku parc.č. 180/2 zahrada o výměře 451 m2 v 
k.ú. Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod  13. 
 
7. paní Ing. Ludmily Wallové Průšové o odprodej části pozemku parc.č. 485/2 ost. pl. 
o výměře 150 m2 v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod  14. 
 
8. paní Ireny Řehořkové o odprodej části pozemku parc.č. 1929/1 ost. pl. o výměře 
161 m2 v k.ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod  16. 
 
9. manželů Mgr. Martina a Dagmar Štýbnarových o odprodej pozemků parc.č. 239/1 
orná půda o výměře 330 m2 a parc.č. 240/2 orná půda o výměře 62 m2, vše v k.ú. 
Týneček, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod  17. 
 
10. manželů Milana a Věry Smetanových o odprodej části pozemku parc. č. 81 
zahrada o výměře 192 m2 v k.ú. Řepčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod  
23.   
 
11. pana Karla Marka o odprodej části pozemku parc. č. 620 zahrada o výměře 451 
m2 a části pozemku parc.č.   611/3 zahrada o výměře 1 076 m2, vše v k.ú. Nemilany, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod  24.  
 
12. paní Mileny Vašákové o odprodej části pozemku parc. č. 419 ost. pl. o výměře 2 
m2 v k. ú. Radíkov u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod  28. 
 
13. pana Dušana Gálíka o odprodej pozemku parc. č. 403 orná půda o výměře 1 629 
m2 v k.ú. Lošov, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod  29. 
 
3. souhlasí 
se vzdáním se práva na převod pozemků parc. č. 112/3 zahrada o výměře 56 m2, 
parc. č. 115/1 zahrada  o výměře 391 m2 a parc. č. 115/2 zahrada o výměře 487 m2, 
vše v k. ú. Černovír, obec Olomouc ve vlastnictví České republiky - Pozemkového 
fondu ČR dle důvodové zprávy bod 3. 
 
4. revokuje 
usnesení ZMO ze dne 14. 12. 2004, bod programu 4, bod 85 ve věci schválení 
odprodeje pozemku parc. č. st. 652 zast. pl. o výměře 112 m2 a části pozemku parc. 
č. 401/27 zahrada o výměře 240 m2 v k.ú. Hejčín manželům Vladimíru a PhDr. Haně 
Česalovým  za kupní cenu ve výši 591,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod 21. 
 
5. revokuje 
1. usnesení ZMO ze dne 16. 12. 2003, bod programu 5.1, bod 59) ve věci schválení 
odprodeje pozemků parc. č. st. 683/1 zast. pl. o výměře 427 m2 a parc. č. st.  683/5 
zast. pl. o výměře 118 m2, vše v k. ú. Olomouc  - město společnosti HG servis s.r.o. 
za kupní cenu ve výši 749.770,- Kč s tím, že kupní  smlouva nabude platnosti dnem 
podpisu a návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí bude podán po 
doložení vlastnického práva společnosti HG servis s. r. o. k objektům na pozemcích 
parc. č. st. 683/1 zast. pl., parc. č. st. 683/2 zast. pl. a parc. č. st.  683/5 zast. pl., vše 
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v k. ú. Olomouc  - město a za podmínky zřízení předkupního práva na pozemky parc. 
č. st. 683/1 zast. pl. o výměře 427 m2 a parc. č. st.  683/5 zast. pl. o výměře 118 m2, 
vše v k. ú. Olomouc  - město ve prospěch statutárního města Olomouce a to jako 
práva věcného s tím, že kupující je povinen pro případ jakéhokoli zcizení předmětné 
pozemky nabídnout zpětně ke koupi za stejných podmínek, jak pozemky nabývá a za 
podmínky uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene umístění trafostanice, 
včetně přístupu za účelem údržby a oprav ve prospěch statutárního města Olomouc 
a za podmínky uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene umístění rozvodných 
skříní veřejného osvětlení včetně technologie fontány, včetně přístupu za účelem 
údržby a oprav ve prospěch Výstaviště Flora Olomouc a.s. dle důvodové zprávy bod 
39.  
 
2. část usnesení ZMO ze dne 14. 12. 2004, bod programu 4, bod 45 ve věci výše 
kupní ceny za odprodej části pozemku parc. č. 116/8 ost. pl. o výměře 21 m2 v k. ú. 
Olomouc - město, obec Olomouc panu Ing. Miroslavu Pospíšilovi a schvaluje kupní 
cenu ve výši 30 765,- Kč, tj. 1 465,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod 40.   
 
6. schvaluje 
1. odprodej pozemků parc. č. st. 683/1 zast. pl. o výměře 427 m2 a parc. č. st.  683/5 
zast. pl. o výměře 118 m2, vše v k. ú. Olomouc  - město společnosti Noe s. r. o. za 
kupní cenu ve výši 749.770,- Kč za podmínky zřízení předkupního práva na pozemky 
parc. č. st. 683/1 zast. pl. o výměře 427 m2 a parc. č. st.  683/5 zast. pl. o výměře 
118 m2, vše v k. ú. Olomouc  - město ve prospěch statutárního města Olomouce a to 
jako práva věcného s tím, že kupující je povinen pro případ jakéhokoli zcizení 
předmětné pozemky nabídnout zpětně ke koupi za stejných podmínek, jak pozemky 
nabývá a za podmínky uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene umístění 
trafostanice, včetně přístupu za účelem údržby a oprav ve prospěch statutárního 
města Olomouc a za podmínky uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene 
umístění rozvodných skříní veřejného osvětlení včetně technologie fontány, včetně 
přístupu za účelem údržby a oprav ve prospěch Výstaviště Flora Olomouc a.s. dle 
důvodové zprávy bod 39.  
 
2. směnu stavebních objektů - mycí rampa na pozemku parc.č. 276/1 podzemní 
stavební objekt, parkoviště na pozemcích parc.č. 232/2,232/5,232/15 o výměře 710 
m2, garáže na pozemcích parc.č.st. 520/1,276/43,276/44,276/45 o výměře 534 m2, 
garáže na pozemcích parc.č. st. 521/6. 276/39, 276/40 o výměře 510m2, chodníky a 
komunikace na pozemku parc. č. 276/1, přípojka užitkové vody na pozemku parc.č. 
276/1, kanalizační přípojka na pozemku parc.č. 276/1, lapač benzínu a olejů na 
pozemku parc.č. 276/1 vše v k.ú. Nové Sady ve vlastnictví Vodohospodářské 
společnosti Olomouc, a.s. za pozemky část parc. č. 808/39 lesní pozemek o výměře 
32 m2, část parc.č. 809/263 lesní po. o výměře 145 m2, část parc.č. 809/270 lesní 
pozemek o výměře 189 m2, část  parc.č. 809/2711esní pozemek o výměře 89 m2, 
část parc.č. 808/36 trvalý travnatý porost, pozemek parc.č. st. 504/1 o výměře 1341 
m2, pozemek parc.č. st. 505/2 o výměře 205 m2, pozemek parc.č. st. 513 o výměře 
517 m2, pozemek  parc. č. st. 514 o výměře 69 m2, pozemek parc.č. st. 515 102 m2, 
pozemek parc.č. st. 551 o výměře 972 m2, pozemek parc.č.809/314 ost. plocha o 
výměře 107 m2, pozemek parc.č. 809/316 ost. plocha o výměře 3441 m2, pozemek 
parc.č. 809/317 ost. plocha o výměře 173 m2, pozemek parc.č. 809/318 ost. plocha o 
výměře 7173 m2, pozemek parc.č. 809/321 ost. plocha o výměře 880 m2, pozemek 
parc.č. 809/323 ost. plocha o výměře 67 m2, pozemek parc.č. 809/326 ost. plocha o 
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výměře 130 m2, pozemek parc.č. 809/327 ost. plocha o výměře 564 m2, pozemek 
parc.č. 809/328 ost. plocha o výměře 1364 m2, pozemek parc.č. 809/329 ost. plocha 
o výměře 49 m2, pozemek parc.č. 809/322 trvalý travní porost o výměře 21 m2, 
pozemek parc.č. 809/252 ost. plocha o výměře 24 065 m2, vše v k. ú. Černovír, 
pozemek parc.č.st 1769 o výměře 230 m2, pozemek parc.č. st. 1965 o výměře 54 
m2, pozemek parc.č. st. 2142 o výměře 71 m2, pozemek parc.č. st. 2143 o výměře 
406 m2, pozemek parc.č st. 2144/1 o výměře 140 m2, pozemek parc.č. st. 2236 o 
výměře 234 m2, pozemek parc.č. 562/7 ostatní plocha o výměře 10 042 m2, 
pozemek parc. č. 606/1 ostatní plocha o výměře 6 014 m2, část pozemku parc.č. 
603/2 ostatní plocha o výměře 663 m2, část pozemku parc.č. 603/2 ostatní plocha o 
výměře 78 m2 vše v k. ú. Hodolany, pozemek parc.č. st. 2204 o výměře 49 m2 v k. ú. 
Nová Ulice, pozemek parc.č. st. 1066 zastavěná plocha o výměře 425 m2 v k. ú. 
Nové Sady, pozemek parc.č. 1250/5 ostatní plocha o výměře 102 m2 v k. ú. Droždín, 
pozemek parc.č. 615/7 lesní pozemek o výměře 2067 m2, pozemek parc.č. 615/8 
lesní pozemek o výměře 2173 m2, pozemek parc.č. 615/10 lesní pozemek o výměře 
2229 m2 vše v k. ú. Unčovice, obec Litovel ve vlastnictví statutárního města Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 41.  
 
 
bod 5.1 programu: 
Majetkoprávní záležitosti odboru investic  
Ing. Czmero - uvedl základní materiál (projednáno bez diskuse; projednání přesunuto 
za bod 12 programu). 
Pozměňující návrh na usnesení nebyl podán. 
Hlasování o návrhu usnesení  
41pro   
0 proti  
0 zdržel se hlasování   
1 nehlasoval 
Závěr:  předložený návrh usnesení byl schválen, k uvedenému bodu programu bylo 
přijato usnesení bod 7. 
„Zastupitelstvo města Olomouce 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
1. uzavření  budoucí kupní  smlouvy  dle důvodové zprávy body č. 1, 2, 5, 6, 8, 9, 12, 
17, 18, 20, 21,  23, 24, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 39, 41, 44, 45 
2. uzavření  kupní  smlouvy  dle důvodové zprávy body  č. 3, 4, 7, 10, 11, 13, 14, 15, 
16, 19, 22, 25, 26, 27, 30, 36, 37, 38, 40, 42, 43, 46“ 
 
 
bod 5.2 programu: 
Smlouva o bezúplatném p řevodu movitého majetku  
Ing. Pokorný - uvedl základní materiál (projednáno bez diskuse). 
Pozměňující návrh na usnesení nebyl podán. 
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Hlasování o návrhu usnesení  
34 pro   
0 proti  
1 zdržel se hlasování   
7 nehlasoval 
Závěr:  předložený návrh usnesení byl schválen, k uvedenému bodu programu bylo 
přijato usnesení bod 8. 
„Zastupitelstvo města Olomouce 
1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
Smlouvu o bezúplatném převodu movitého majetku dle přílohy důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
podepsat Smlouvu o bezúplatném převodu movitého majetku 
T: ihned 
O: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
 
4. ukládá 
informovat o přijatém usnesení Krajský úřad Olomouckého kraje 
T: ihned 
O: vedoucí odboru školství“ 
 
 
bod 6 programu: 
Smlouvy s obcemi na r. 2005  
Ing. Czmero - uvedl základní materiál (projednáno bez diskuse). 
Pozměňující návrh na usnesení nebyl podán. 
Hlasování o návrhu usnesení  
37 pro   
0 proti  
0 zdržel se hlasování   
5 nehlasoval 
Závěr:  předložený návrh usnesení byl schválen, k uvedenému bodu programu bylo 
přijato usnesení bod 9. 
„Zastupitelstvo města Olomouc 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
obecné znění smluv o zajištění dopravní obslužnosti v rámci integrovaného 
dopravního systému a o poskytnutí příspěvku na pokrytí ztráty dopravce DPMO, a.s. 
dle přílohy č. 1 této důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
podepsat smlouvy s obcemi 
T: 21.6.2005 
O: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora“ 
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bod 7 programu: 
Pořízení změn č. XIII/22, 23, 24 ÚPnSÚ Olomouc  
Ing. Czmero - uvedl bod.  
Diskuse: 
Ing. Látal – se dotázal zástupce OKR Ing. Dosoudila, jaké povinnosti mohou městu 
Olomouc vzniknout s odkanalizováním lokality č. 22, která nenavazuje na souvisle 
zastavěné území městské části Droždín.  
Ing. Dosoudil – odpověděl, že pro město Olomouc nevzniká žádné břemeno,  
realizace inženýrských sítí a komunikací je na stavebníkovi. 
Pozměňující návrh na usnesení nebyl podán. 
Hlasování o návrhu usnesení  
34 pro   
0 proti  
2 zdržel se hlasování   
6 nehlasoval 
Závěr:  předložený návrh usnesení byl schválen, k uvedenému bodu programu bylo 
přijato usnesení bod 10. 
„Zastupitelstvo města Olomouce 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. revokuje 
část usnesení ze dne 14.12. 2004 bod 12/3 - neschvaluje pořízení změny č. 22 
Droždín - jih, plocha pro bydlení 
 
3. schvaluje 
a/pořízení změny č. XIII/22 ÚPnSÚ Olomouc - Droždín jih, plocha pro bydlení 
b/pořízení změny č. XIII/23 ÚPnSÚ Olomouc - Slavonín „U rybníka“, ul. Jižní, plocha 
pro bydlení 
c/pořízení změny č. XIII/24 ÚPnSÚ Olomouc - Černovír - Kynologické cvičiště, plocha 
pro zeleň 
 
4. ukládá 
vedoucí OKR zahájit pořízení změny č. XIII/22, 23, 24 ÚPnSÚ Olomouc dle bodu 3 
usnesení 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora“ 
 
 
bod 8 programu: 
Pojmenování ulic  
Ing. Pokorný - uvedl bod (projednáno bez diskuse). 
Pozměňující návrh na usnesení nebyl podán. 
Hlasování o návrhu usnesení  
38 pro   
0 proti  
0 zdržel se hlasování   
4 nehlasoval 
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Závěr:  předložený návrh usnesení byl schválen, k uvedenému bodu programu bylo 
přijato usnesení bod 11. 
„Zastupitelstvo města Olomouce 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s pojmenováním ulic dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
informovat příslušné instituce o nových názvech ulic dle schválených pravidel 
T: ihned 
O: vedoucí odboru vnějších vztahů a informací“ 
 
 
bod 9 programu: 
Návrh Programu prevence kriminality - PARTNERSTVÍ n a rok 2005  
Ing. Pokorný - uvedl bod (projednáno bez diskuse). 
Pozměňující návrh na usnesení nebyl podán. 
Hlasování o návrhu usnesení  
36 pro   
0 proti  
3 zdržel se hlasování   
3 nehlasoval 
Závěr:  předložený návrh usnesení byl schválen, k uvedenému bodu programu bylo 
přijato usnesení bod 12. 
„Zastupitelstvo města Olomouce 
1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
Program prevence kriminality - PARTNERSTVÍ na rok 2005 dle bodu 5.1. A. 
důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
rozpočet jednotlivých dílčích projektů Programu prevence kriminality - 
PARTNERSTVÍ na rok 2005 dle bodu 5.2.A. důvodové zprávy 
 
4. ukládá 
dodatečně předložit na MV ČR, odbor prevence kriminality Usnesení Zastupitelstva 
města Olomouce ze dne 22.2.2005, které je nedílnou součástí již zaslané žádosti o 
poskytnutí státní účelové dotace na realizaci Programu prevence kriminality-
PARTNERSTVÍ na rok 2005 
T: ihned 
O: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora“ 
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bod 10 programu: 
Obecně závazná vyhláška statutárního m ěsta Olomouce č. 1/2005, kterou se 
zrušuje Obecn ě závazná vyhláška statutárního m ěsta Olomouce č. 14/2003 o 
příspěvku na částečnou úhradu neinvesti čních náklad ů mateřských škol  
Ing. Pokorný - uvedl bod (projednáno bez diskuse). 
Pozměňující návrh na usnesení nebyl podán. 
Hlasování o návrhu usnesení  
41 pro   
0 proti  
0 zdržel se hlasování   
1 nehlasoval 
Závěr:  předložený návrh usnesení byl schválen, k uvedenému bodu programu bylo 
přijato usnesení bod 13. 
„Zastupitelstvo města Olomouce 
1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2005, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška 
statutárního města Olomouce č. 14/2003 o příspěvku na částečnou úhradu 
neinvestičních nákladů mateřských škol 
 
3. ukládá 
informovat o přijatém usnesení ředitele mateřských škol 
T: ihned 
O: vedoucí odboru školství“ 
 
 
bod 11 programu: 
Změna ve složení finan čního a kontrolního výboru ZMO   
Primátor - uvedl bod (projednáno bez diskuse). 
Pozměňující návrh na usnesení nebyl podán. 
Hlasování o návrhu usnesení  
41 pro   
0 proti  
0 zdržel se hlasování   
1 nehlasoval 
Závěr:  předložený návrh usnesení byl schválen, k uvedenému bodu programu bylo 
přijato usnesení bod 14. 
„Zastupitelstvo města Olomouce 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. odvolává 
člena výboru finančního dle důvodové zprávy 
 
3. jmenuje 
členy výboru finančního a kontrolního dle důvodové zprávy“ 
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bod 12 programu: 
Návrh programu Podpora terénní sociální práce 2005  
Ing. Pokorný - uvedl bod (projednáno bez diskuse). 
Pozměňující návrh na usnesení nebyl podán. 
Hlasování o návrhu usnesení  
41 pro   
0 proti  
0 zdržel se hlasování   
1 nehlasoval 
Závěr:  předložený návrh usnesení byl schválen, k uvedenému bodu programu bylo 
přijato usnesení bod 15. 
„Zastupitelstvo města Olomouce 
1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
program Podpora terénní sociální práce 2005 dle přílohy důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
předložit na Úřad vlády ČR Usnesení Zastupitelstva města Olomouce ze dne 
22.2.2005, které je nedílnou součástí zpracované žádosti o poskytnutí státní účelové 
dotace na realizaci programu Podpora terénní sociální práce 2005 
T: ihned 
O: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora“ 
 
 
bod 13 programu: 
Různé 
K tomuto bodu se do diskuse přihlásili 2 občané: 
1. Mgr. Čečotková - vzdala se práva vystoupit 
2. Ing. Hruda – vystoupil k problematice změny územního plánu projednávané na 

prosincovém zasedání ZMO, týkající se lokality Lazce-Kouty, kde firma Gemo  
předložila záměr vybudovat tenisové kurty. Proti realizaci byla občany sepsána 
petice; občané požadují, aby parcela č. 95/2 zůstala nezastavěná, aby zde byl 
vybudován park. Konstatoval, že město nebylo schopno zde do dnešní doby park 
v řádech desítek tisíců vybudovat; ohrazovalo se nedostatkem finančních 
prostředků, ale při tom daleko vyšší investice byly realizovány (např. tribuna 
fotbalového stadionu, baseballové hřiště atd.) Poukázal na skutečnost, že 
smlouva s Pozemkových fondem ČR zavazuje město využít pozemek k účelům 
veřejně prospěšným, za což tenisový areál z jeho pohledu nelze považovat.  

pozn. v průběhu vystoupení Ing. Hrudy nechal primátor dodatečně hlasovat o 
prodloužení doby vystoupení  z důvodu překročení doby 5 minut. 
Hlasování o prodloužení doby vystoupení: 
33 pro 
3 proti 
2   zdržel se hlasování 
4   nehlasoval 
Ing. Hruda – dále pokračoval ve svém vystoupení  výčtem tenisových sportovišť 
v bezprostředním okolí lokality Lazce-Kouty. Na závěr konstatoval, že občané jsou 
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zklamaní přístupem zastupitelů ke schvalování územního plánu v této lokalitě a 
požádal, aby jeho vystoupení bylo popsáno v zápise. 
Primátor – převzal od Ing. Hrudy jeho diskusní příspěvek v písemné podobě, který je 
založen v protokolu zápisu.  
 
Ing. Czmero – reagoval na vystoupení Ing. Hrudy v tom smyslu, že smlouva mezi 
Pozemkovým fondem ČR a SmOl je platná, není si vědom, že by byla porušována a 
město nemá jinou šanci než se podle ní řídit. 
 
Ing. Dosoudil – upřesnil postup při schvalování změny územního plánu lokality Lazce 
–Kouty; prvním krokem je „pořízení změny“(schváleno na ZMO14.12.2005); dne 
23.2.2005 od 10.00 hod. proběhne v budově radnice v zasedací místnosti primátora 
veřejno-právní projednání v této věci, kde i občané mohou vyjádřit svá stanoviska. 
Na základě tohoto projednání bude zpracováno zadání změny, které bude 
zastupitelstvu předloženo na dubnovém zasedání. Po jeho případném schválení 
bude teprve navržena změna územního plánu, o které bude po standardních krocích 
rozhodovat zastupitelstvo. 
 
Na návrh primátora bylo dodatečně hlasováno o vystoupení dalších konzultantů: 
- Mgr. Kožušníka, ředitele MDO 
- RNDr. Loyky, vedoucího odboru ŽP 
 
Hlasování o  dalších konzultantech: 
39 pro 
1 proti 
1 zdržel se hlasování 
1 nehlasoval 
 
Závěr: hlasování o konzultantech bylo schváleno 
 
Mgr. Kožušník – vystoupil s informací o konání 9. ročníku mezinárodního festivalu 
Divadelní Flora. Uvedl, že se jedná o 3. největší divadelní festival v České republice, 
proto byl dán požadavek na spolufinancování této akce Ministerstvem kultury ČR. 
Rozpočet akce činí 2,3 mil. Kč a účastní se ho divadelní soubory z ČR, Polska, 
Mongolska a dalších zemí. 
Na závěr přislíbil členům zastupitelstva zaslat propagační materiály, týkající se 
mezinárodního festivalu Divadelní Flora a nabídl, že případné dotazy, nebo 
požadavky lze zasílat na mailovou adresu „kozusnik@moravskedivadlo.cz“. 
 
RNDr. Loyka – konstatoval, že situace kolem občanského sdružení LOZ se vyhrotila; 
v současné době je prioritou udržet zařízení v chodu, zajistit účelné využití finančních 
prostředků SmOl. Z tohoto důvodu musela být uzavřena nová smlouva mezi SmOl a 
LOZ, která garantuje, že finanční prostředky SmOl budou využity pro psy zadržené 
na území města a určuje o tyto psy pečovat. Informoval, že 24.2.2005 se bude konat 
výroční členská schůze, na které bude přítomen a bude hájit zájmy města. Na této 
schůzi by mělo být zvoleno nové vedení a schválen plán činnosti. V případě, že 
nedojde k dohodě, hrozí vypovězení smlouvy ze strany SmOl a převedení útulku na 
město. Na závěr konstatoval, že na příštím jednání zastupitelstva bude o vývoji 
situace kolem útulku pro psy zastupitele informovat.  
 



 23

 
bod 14 programu: 
Závěr 
Primátor poděkoval přítomným za účast na zasedání zastupitelstva města Olomouce, 
připomenul že další zasedání zastupitelstva se uskuteční 26.4.2005 a zasedání 
ukončil ve 12.00 hodin. 
 
 
V Olomouci dne 28.2.2005  
 
 
 
 
 

Ing. Martin Tesařík  
primátor města  
  
 
 
 
Mgr. Martin Major 
ověřovatel 
 
 
 
 
MUDr. Michael Fischer 
ověřovatel 
 
 
 
 
Gabriela Sedláková 
zapisovatelka  

 


