
 
USNESENÍ 

 
z 10. zasedání Zastupitelstva m ěsta Olomouce, konaného dne 8. 6. 2004  

 
 

 
1 Kontrola usnesení  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
informace o plnění usnesení ZMO dle důvodové zprávy 
 
2. prodlužuje 
termíny plnění usnesení ZMO dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Rada města Olomouce 
Hlasování č.: 4 
 
2 Rozpočtové zm ěny roku 2004 (v č. příspěvků nad 50 tis. K č) + 

dodatek č. 1 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu - část A  a dodatek č. 1 
 
2. schvaluje 
rozpočtové změny roku 2004 dle důvodové zprávy - část B  a dodatek č. 1 
 
3. schvaluje 
poskytnutí příspěvků nad 50 tis. Kč dle důvodové zprávy - část B 
 
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora 
Hlasování č.: 5 
 
3 Velká hala zimního stadionu  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
nabytí nemovitostí: budovy č.p. 1091 - zimní stadion - postavené na pozemcích parc. č. st. 
895/1, parc. č. 895/2 a parc. č. 895/3 se všemi součástmi a příslušenstvím a pozemků parc. 
č. st. 895/1 o celkové výměře 5672 m2 a parc. č. 449/39 o celkové výměře 1224 m2, vše v 
k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc, v dražbě při maximální výši nejvyššího podání 40 mil.Kč 
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3. schvaluje 
zastupování Statutárního města Olomouce v dražbě 
1. tajemníkem Magistrátu města Olomouce panem Bc.Janem Večeřem, případně náhradníky 
v pořadí: 
2. Mgr. Ing. Petr Konečný 
3. Mgr. Svatopluk Ščudlík 
 
4. ukládá 
primátorovi města Ing. Martinu Tesaříkovi podepsat pověření 
1. tajemníkovi Magistrátu města Olomouce panu Bc. Janu Večeřovi a náhradníkům v pořadí: 
2. Mgr. Ing. Petr Konečný 
3. Mgr. Svatopluk Ščudlík 
O: Tesařík Martin, Ing., primátor m ěsta 
 
5. ukládá 
tajemníkovi Magistrátu města Olomouce panu Bc. Janu Večeřovi a náhradníkům účastnit se 
dražby 
O: Večeř Jan, Bc., tajemník 
 
6. schvaluje 
rozpočtové změny dle předložené důvodové zprávy 
 
Předložil: Rada města Olomouce 
Hlasování č.: 6  
 
4 Majetkoprávní záležitosti + dodatek  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. schvaluje 
1. bezúplatný převod pozemku parc. č. 304 ost. pl o výměře 309 m2 v k. ú. Olomouc - město 
z vlastnictví ČR - Ministerstva vnitra do vlastnictví statutárního města Olomouce dle 
důvodové zprávy bod 8. 
 
2. bezúplatný převod pozemku parc. č. 755/48 orná půda o výměře 2374 m2 v k. ú. 
Chomoutov, obec Olomouc z vlastnictví společnosti ŽS Brno, a.s. do vlastnictví statutárního 
města Olomouce dle důvodové zprávy bod 9. 
 
3. bezúplatný převod části pozemku parc. č. 1185 ost. pl. o výměře 82 m2 v k.ú.  Slavonín 
paní Heleně Vlachové dle důvodové zprávy bod 10.  
 
4. odprodej pozemku parc. č. st. 1117 zast. pl. o výměře 1333 m2 v k.ú. Olomouc-město 
společnosti Properta s. r. o. za kupní cenu ve výši  2. 865 950,- Kč dle důvod. zprávy bod 16. 
 
5. bezúplatný převod části pozemku parc.č. 277/1 ost. pl. o výměře 871 m2 a pozemku 
parc.č. st. 1098 zast. pl. o výměře 87 m2, vše v k.ú. Neředín, obec Olomouc z vlastnictví ČR 
- Ministerstva obrany do vlastnictví statutárního města Olomouce, a to z důvodu veřejného 
zájmu  za podmínek, že po dobu 10 let nepřevede statutární město Olomouc vlastnická 
práva k takto nabytým nemovitostem ani zčásti na další subjekty vyjma zpětného 
bezúplatného převodu těchto nemovitostí do vlastnictví České republiky, po dobu 10 let bude 
statutární město Olomouc využívat všechny nemovitosti ve veřejném zájmu, po dobu 10 let 
nebude tento majetek přenechán k dalšímu komerčnímu využití jiným subjektům a po dobu 
10-ti let bude porušení těchto závazků sankcionováno smluvní pokutou ve výši evidenční 
hodnoty nemovitostí jíž se porušení týká dle důvodové zprávy bod 17. 
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6. odprodej pozemku parc. č. st. 249 zast. pl. o výměře 1 483 m2 a  objektu s pozemkem  
parc. č. st. 246 zast. pl. o výměře 198 m2, vše v k. ú. Klášterní Hradisko panu Vojtěchu 
Kubovi za kupní cenu ve výši 1.775.330,- Kč a za podmínky zřízení předkupního práva ve 
prospěch statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod 18. 
 
7. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemky parc. č. 82 o výměře 186 m2 a  
parc. č. 83 o výměře 192 m2, vše zahrada v k. ú. Povel s manžely MUDr. Michalem a Mgr. 
Janou Onderkovými při kupní ceně ve výši 440,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod 19.  
 
8. odprodej části pozemku parc. č. 509 ost. pl. o výměře 145 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc 
manželům Ing. Miroslavu a Jaroslavě Turčekovým za kupní cenu ve výši 94 250,- Kč dle 
důvodové zprávy bod 20.  
 
9. odprodej pozemku parc. č. 1120/16 ost. pl. o výměře  50 m2 v k. ú. Slavonín, obec 
Olomouc manželům Vladimíru a Květoslavě Šinclovým za kupní cenu ve výši 24 600,- Kč dle 
důvodové zprávy bod 21.  
 
10. výběr kupujícího objektu bývalé vodárny s pozemkem  parc. č. st. 69 zast. pl. o výměře 
31 m2 v k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc mezi Ing. Pavlem Krčem a  manžely Josefem a 
Martou Benešovými formou obálkové metody na výši kupní ceny při minimální kupní ceně ve 
výši 157 810,- Kč dle důvodové zprávy bod 22.  
 
11. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 980/9 zahrada o 
výměře 90 m2 v k.ú. Řepčín, obec Olomouc se společností ČESKÝ TELECOM, a. s. při 
kupní ceně ve výši 500,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod 23.  
 
12. odprodej pozemku parc. č. 666/5 orná půda o výměře 3646 m2 v k.ú. Holice u Olomouce 
panu Janu Drápalovi za kupní cenu ve výši 131.970,- Kč dle důvodové zprávy bod 24. 
 
13. odprodej části pozemku parc. č. st. 279 zast. pl.  o výměře  1 417 m2 s objektem č. p. 
261 - Helsinská 13, vše v k. ú. Neředín MUDr. Aleně Poučové a MUDr. Igoru Mazochovi za 
kupní cenu ve výši 4. 622 039,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena nejpozději do 30-ti  
dnů ode dne podpisu kupní smlouvy a po uhrazení kupní ceny bude podán návrh na vklad 
vlastnického práva do katastru nemovitostí za podmínky, že kupní smlouva bude uzavřena 
nejpozději do 30. 9. 2004 dle důvodové zprávy bod 28. 
 
14. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. st. 279 zast. pl. (dle 
GP parc. č. 636 ost. pl.) o výměře  862 m2 v k.ú. Neředín s MUDr. Alenou Poučovou a 
MUDr. Igorem Mazochem při kupní ceně ve výši 565 613,- Kč s tím, že kupní smlouva bude 
uzavřena nejpozději do 30. 6. 2007 dle důvodové zprávy bod 28. 
 
15. směnu pozemku parc. č. 945/10 orná půda o výměře 2 938 m2 v k. ú. Řepčín, obec 
Olomouc ve vlastnictví paní Heleny Sokolové za části pozemku parc. č. 978/1 zahrada o 
výměře 616 m2 a 593 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města 
Olomouce s tím, že statutární město Olomouc uhradí cenový rozdíl ve výši  717 600,- Kč dle 
důvodové zprávy bod 29. 
 
16. odprodej části pozemku parc. č. 79/109 ost. pl. o výměře 691 m2 v k.ú. Neředín 
Stavebnímu bytovému družstvu Olomouc a části pozemku parc. č. 79/109 ost. pl. o výměře 
1086 m2 v k.ú. Neředín Družstevním garážím U kovárny, Olomouc za kupní cenu ve výši 
100,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod 30.  
 
17. odprodej části pozemku parc. č. 55/14 ost. pl. o výměře 313 m2 v k. ú. Slavonín panu 
Aleši Opletalovi za kupní cenu ve výši 155 660,- Kč dle důvodové zprávy bod 31.  
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18. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemky parc. č. 84 zahrada o výměře 79 
m2 a parc. č. 88/22 zahrada o výměře  45 m2, vše v k.ú. Povel, obec Olomouc s manžely 
Jiřím a Jiřinou  Sittovými při kupní ceně ve výši 440,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod 32.  
 
19. odprodej pozemku parc. č. 456 lesní pozemek o výměře 44 m2 v k. ú. Hlubočky panu 
Petru Šťastnému, panu Marku Šťastnému a paní Janě Šťastné za kupní cenu ve výši 7 964,- 
Kč dle důvodové zprávy bod 33.  
 
20. výběr nájemce a budoucího kupujícího pozemku parc. č. 3 orná půda o výměře 644 m2 v 
k. ú. Týneček, obec Olomouc mezi panem Borisem Vališem a panem Liborem  Indrákem  
formou obálkové metody na výši kupní ceny při minimální kupní ceně ve výši 200,- Kč/m2 dle 
důvodové zprávy bod 34.  
 
2. nevyhovuje žádosti 
1. paní Táňi Skřivánkové, pana Vladimíra Vodrážky, pana Ing. Jozefa Macka a manželů 
Jaroslava a Heleny Janečkových o odprodej částí pozemku parc. č. 594 zahrada o výměře 
800 m2, případně celého pozemku parc. č. 594 zahrada o výměře 2 745 m2 v k. ú. Neředín, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 2. 
 
2. společnosti MONSTA Brno, spol. s r.o. o odprodej pozemků parc. č. 862 zahrada o 
výměře 2111 m2 a parc. č. 863 zahrada o výměře 1291 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce 
dle důvodové zprávy bod 3. 
 
3. pana Radomila Pěnkavy o odprodej objektu bývalé hasičské zbrojnice s pozemkem parc. 
č. 235 zast. pl. o výměře 120 m2 v k.ú. Svatý Kopeček dle důvodové zprávy bod 4. 
 
4. společnosti K-STAV Olomouc spol. s r. o. o odprodej části pozemku parc. č. 831/1 orná 
půda o výměře 1000 m2, v  k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 5. 
 
5. manželů Josefa a Heleny Endlových o odprodej části  pozemku parc. č. 75/135 ost. pl. o 
výměře 91 m2 v k.ú. Olomouc - město dle důvodové zprávy bod 6. 
 
6. manželů Jindřicha a Ivany Markových o odprodej pozemku parc. č. 647 louka o výměře 
46m2 v k.ú. Radíkov u Olomouce dle důvodové zprávy bod 7. 
 
7. manželů Vladimíra a Evy Horákových o odprodej pozemku parc. č. 1171/1 orná půda o 
výměře 4 376 m2 v k.ú. Grygov dle důvodové zprávy bod 11.  
 
8.pana Petra Pazoura o odprodej pozemku parc. č. 255/14 orná půda o výměře 800 m2 v 
k.ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 12. 
 
9. manželů Gustava a Evy Zemánkových o odprodej části pozemku parc. č. 338/1 ovocný 
sad o výměře 750 m2 v k.ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 14.  
 
10. paní Simony Leblové o odprodej části pozemku parc. č. 598/2 ost. pl. o výměře 18 m2 v 
k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 15. 
 
11. manželů Miroslava a Lenky Vatrtových o odprodej pozemků parc. č. 82 o výměře 186 
m2, parc. č. 83 o výměře 192 m2 a parc. č. 84 o výměře 79 m2, vše zahrada v k. ú. Povel dle 
důvodové zprávy bod 19. 
 
12. pana Jana Březiny o odprodej pozemků parc. č. 82 o výměře 186 m2, parc. č. 83 o 
výměře 192 m2, vše zahrada v k. ú. Povel dle důvodové zprávy bod 19. 
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13. manželů Heleny a Jaroslava Cabicarových a pana Jaroslava Opluštila o odprodej části 
pozemku parc.č. 978/1 zahrada o výměře 650 m2 v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod 26. 
 
14. společnosti PLYNOMONT, s.r.o. o odprodej části pozemku parc. č. 1929/1 ost. pl. o 
výměře 190 m2 a části parc. č. 1929/6 ost. pl. o výměře 80 m2, vše v k. ú. Holice u 
Olomouce dle důvodové zprávy bod 27. 
 
3. revokuje 
1. část svého usnesení ze dne 23.9.2003 a schvaluje  prodej NP jednotky č. 215/1 v domě 
Žerotínovo nám. 8 oprávněnému nájemci JUDr. Jiřímu Staňkovi dle důvodové zprávy bod 1. 
 
2. část usnesení ZMO ze dne 16. 12. 2003, čís. spis. seznamu 5.1, bod 41 ve věci výše 
kupní ceny za odprodej pozemku parc. č. 51 zahrada  o výměře 91 m2 v k. ú. Olomouc - 
město manželům Antonii a Ing. Tomáši Kubálkovým a schvaluje kupní cenu ve výši 2.000,- 
Kč/m2, tj. 182.919,- Kč dle důvodové zprávy bod 25. 
 
4. revokuje 
usnesení ze dne 16.3.2004 čísl. spis.seznamu 6 bod 73 ve věci uložení Radě města 
Olomouce před schválením převodu obchodních podílů uzavřít dohodu, zajišťující souhlas 
H.C.Car k.s. s převodem pozemků ve vlastnictví H.C.Car k.s., do majetku statutárního města 
Olomouc dle důvodové zprávy bod 35.  
 
5. schvaluje 
znění darovací smlouvy včetně závazků v ní uvedených mezi ČR-Ministerstvem obrany jako 
dárcem a statutárním městem Olomouc jako obdarovaným dle důvodové zprávy bod 36.   
 
Předložil: Rada města Olomouce 
Hlasování č.: 9 – 10 
 
5 Majetkoprávní záležitosti odboru investic  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
1. uzavření směnné smlouvy dle bodu 1. důvodové zprávy 
2. uzavření budoucí kupní a po realizaci stavby reálné kupní smlouvy dle bodu 2. důvodové 
zprávy 
3. uzavření budoucí kupní a poté reálné kupní smlouvy dle bodu 3. důvodové zprávy 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Hlasování č.: 11 
 
6 Prominutí pohledávek  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. schvaluje 
odepsání částky ve výši 71.400,-Kč za vypracování projektu dle důvodové zprávy bod č.1 
 
3. schvaluje 
prominutí pohledávky ve výši 39.155,-Kč dle důvodové zprávy bod č. 2 
 
4. schvaluje 
prominutí pohledávky ve výši 103.862,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 3  
 
5. schvaluje 
prominutí pohledávky ve výši 108.675,-Kč s příslušenstvím dle důvodové zprávy bod č. 4 
 
6. schvaluje 
prominutí pohledávky ve výši 527.274,90 Kč dle důvodové zprávy bod č. 5 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., člen rady města 
Hlasování č.: 12 
 
7 Recyklace a úplné zneškodn ění výrobk ů domácího chlazení, 

Olomouc – podpis smlouvy se SFŽP  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
podepsání smlouvy č.12620282 o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu 
životního prostředí České republiky 
 
3. pověřuje 
primátora města Olomouce k podpisu smlouvy č. 12620282 o poskytnutí finančních 
prostředků ze Státního fondu životního prostředí České republiky 
T: ihned 
O: Tesařík Martin, Ing., primátor m ěsta 
 
Předložil: Petřík Miroslav, náměstek primátora 
Hlasování č.: 13 
 
8 Prodej dom ů 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. schvaluje 
odprodej pozemku parc. č. 1614 zahrada o výměře 153 m2 v k. ú. Holice spoluvlastníkům 
domu Přerovská 84 za kupní cenu ve výši 39 385,- Kč dle důvodové zprávy bod 1 
 
2. schvaluje 
odprodej pozemku parc. č. 339/4 zahrada o výměře 72 m2 v k. ú. Povel spoluvlastníkům 
domu Schweitzerova 18, pí Wagnerové a manželům Dufkovým, za kupní cenu ve výši 18 
960,- Kč dle důvodové zprávy bod 2 
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3. schvaluje 
odprodej pozemku parc. č. st. 697 zast. pl. o výměře 49 m2 v k. ú. Lazce předem určenému 
zájemci, a to Severomoravské energetice, a. s., Ostrava za kupní cenu ve výši 10 038,- Kč 
dle důvodové zprávy bod 3 
 
4. schvaluje 
odprodej pozemku parc. č. st. 1055 zast. pl. o výměře 204 m2 v k. ú. Hodolany předem 
určenému zájemci a to spoluvlastníkům domu Lermontova 1 za kupní cenu ve výši 22 254,- 
Kč dle důvodové zprávy bod 4 
 
5. schvaluje 
odprodej pozemku parc. č. st. 454/2 zast. pl. o výměře 18 m2 v k. ú. Holice předem 
určenému zájemci a to Věře Vaňkové za kupní cenu ve výši 7 200,- Kč dle důvodové zprávy 
bod 5 
 
6. schvaluje 
odprodej pozemku parc. č. st. 454/3 zast. pl. o výměře 21 m2 v k. ú. Holice předem 
určenému zájemci a to Mgr. Josefu a Zoře Sládkovým za kupní cenu ve výši 8 400,- Kč dle 
důvodové zprávy bod 5 
 
7. schvaluje 
odprodej pozemku parc. č. st. 454/4 zast. pl. o výměře 18 m2 v k. ú. Holice předem 
určenému zájemci a to Karlovi a Martě Vragovým za kupní cenu ve výši 7 200,- Kč dle 
důvodové zprávy bod 5 
 
8. schvaluje 
odprodej pozemku parc. č.  374/2 zahrada o výměře 244 m2 v k. ú. Nová Ulice manželům 
Vojtěchu a Jarmile Papouškovým za kupní cenu ve výši 142.150,- Kč dle důvodové zprávy 
bod 6 
 
9. revokuje 
část svého usnesení ze dne 1. 10. 1998 ve věci schválení kupních cen a schvaluje nové 
kupní ceny domu Valdenská 19  s pozemkem parc. č. st. 401 zast. pl. o výměře 608 m2 v k. 
ú. Nové Sady u Olomouce dle vyhlášky č. 13/1997 a přílohy č. 1 dle důvodové zprávy bod 7 
 
10. revokuje 
své usnesení ze dne 16. 12. 2003 ve věci schválení prodeje domu Tyršova 13 s pozemkem 
parc. č. st. 285 zast. pl. o výměře 370 m2 v k.ú. Hodolany dle důvodové zprávy bod 8 
 
11. schvaluje 
uzavření dohody mezi statutárním městem Olomouc a panem Zdeňkem Lukášem, kdy každý 
svůj spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 na domě Tyršova 13 s pozemkem parc. č. st. 285 
zast. pl. v k.ú. Hodolany, mezi sebou podle ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 72/1994 Sb., 
zruší a vypořádají, následně vymezí jednotky v domě, a poté spoluvlastnictví budovy zruší a 
vypořádají v souladu s ustanovením zákona č. 72/1994 Sb., aby tak do svého reálného 
vlastnictví získali každý tři z jednotek, vymezených v dotčeném domě. Statutární město 
Olomouc přebere do svého výhradního vlastnictví jednotky č. 629/1, č. 629/3, č. 629/4, které 
budou následně prodány dle vyhlášky č. 13/97, 14/98 a 8/2000, a pan Zdeněk Lukáš přebere 
do svého výhradního vlastnictví jednotky č. 629/2, č. 629/5, č. 629/6 dle důvodové zprávy 
bod 8 
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12. schvaluje 
prodej domu do podílového spoluvlastnictví dle výše uvedené tabulky dle důvodové zprávy 
bod 9 
 
13. schvaluje 
prodloužení termínu proinvestování II. části kupní ceny do 31.7.2005 dle důvodové zprávy 
bod 10 
 
14. schvaluje 
úpravu kupní smlouvy manželů Ivany a Patrika Veselských - navýšení kupní ceny za vložené 
investice statutárním městem Olomouc ve výši  9.921,- Kč dle důvodové zprávy bod 11 
 
15. souhlasí 
se záměrem prodeje společných částí domu k vybudování půdní vestavby dle důvodové 
zprávy bod 12 
 
16. schvaluje 
prodej NP v domě Kaštanova 27, M. Horákové 19, 21, 23 se spoluvlastnickým podílem 
3000/851759 na společných částech domu a pozemku parc. č. st. 1349, 1350, 1351 a 1352 
zast. pl. vše v k. ú. Olomouc-město za kupní cenu ve výši 97 209,- Kč spoluvlastníkům domu 
Kaštanova 27, M. Horákové 19, 21, 23 dle důvodové zprávy bod 13 
 
17. schvaluje 
prodej bytové jednotky č. 789/5 v domě Albertova 25, 27, 29 nájemcům bytu paní Vladimíře 
Bitalové, Jiřímu Bitalovi, Milanu Bitalovi a Martině Bitalové. Dluh nadále vymáhat po bývalém 
nájemci panu Václavu Bitalovi dle důvodové zprávy bod 14 
 
18. schvaluje 
prodej NP garáže paní  Danuši Chlupové za kupní cenu ve výši  5 800,- Kč dle důvodové 
zprávy bod 15 
 
19. schvaluje 
prodej NP - garáže s pozemkem na parc. č. st. 732/6 o výměře 13,00 m2 v k. ú. Olomouc-
město, manželům Vlastimilu a Romaně Bzonkovým za kupní cenu 52.125,- Kč dle důvodové 
zprávy bod 16 
 
20. schvaluje 
prodej NP - garáže s pozemkem na parc. č. st. 732/5 zast. pl. o výměře 16 m2 v k. ú. 
Olomouc-město, manželům Janu a Heleně Chamraďovým za kupní cenu 62.907,- Kč dle 
důvodové zprávy bod 16 
 
21. schvaluje 
prodej NP - garáže s pozemkem na parc. č. st. 732/4 zast. pl. o výměře 20 m2 v k. ú. 
Olomouc-město, manželům Františku a Ludmile Laštůvkovým za kupní cenu 85.206,- Kč dle 
důvodové zprávy bod 16 
 
22. vyhovuje 
žádosti manželů Zlámalových a souhlasí s uzavřením smlouvy o výstavbě dle důvodové 
zprávy bod 17 
 
23. schvaluje 
prodej bytových jednotek novým oprávněným nájemcům dle důvodové zprávy bod 18 
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24. revokuje 
část svého usnesení ze dne 16.3.2004 a schvaluje prodej bytové jednotky č. 643/3 v domě 
tř. Svornosti 31 paní Haně Petrlové dle důvodové zprávy bod 19 
 
25. nevyhovuje 
žádosti paní Leony Zeithamlové ve věci snížení kupní ceny za bytovou jednotku dle 
důvodové zprávy bod 20 
 
26. revokuje 
část svého usnesení ze dne 16. 12. 2003  a schvaluje nové kupní ceny domu Kosinova 2 s 
pozemkem parc. č. st. 732 zast. pl. o výměře 676 m2 v k. ú. Olomouc-město dle přílohy č. 2 
dle důvodové zprávy bod 21 
 
27. schvaluje 
prodej ideálního podílu o velikosti  3/4 domu Dolní nám. 39 s pozemkem parc. č. st. 449 zast. 
pl. o výměře 556 m2 v k. ú. Olomouc-město spoluvlastníkům 1/4 domu sourozencům 
Fritscherovým za kupní cenu ve výši 1.496.302,- Kč, s podmínkou uzavření smlouvy o 
zřízení věcného břemene práva chůze a jízdy částí dvorního traktu pozemku parc. č. st. 449 
zast. pl. ve prospěch nemovitosti č. p. 27 (Dolní náměstí 38) s pozemkem parc. č. st. 450/1 
zast. pl. v k.ú. Olomouc-město, dle přílohy č. 3 - snímek katastrální mapy, současně s kupní 
smlouvou na dům Dolní náměstí 39 dle důvodové zprávy bod 22 
 
28. revokuje 
část svého usnesení ze dne 16.3.2004 a schvaluje nové kupní ceny domu Velkomoravská 
55, 57 dle přílohy č. 4  dle důvodové zprávy bod 23 
 
29. revokuje 
část svého usnesení ze dne 16.3.2004 a schvaluje prodej domu Jeremenkova 30, 32 s 
pozemky parc. č. st. 135/6, 135/5 o výměře 206 m2 a 198 m2 v k. ú. Hodolany   po bytových 
jednotkách oprávněným nájemcům domu Jeremenkova 30, 32  za kupní ceny dle „ Pravidel „ 
a přílohy č. 5 dle důvodové zprávy bod 24 
 
30. revokuje 
část svého usnesení ze dne 16.3.2004 a schvaluje prodej domu Masarykova 61 s 
pozemkem parc. č. st. 135/4  o výměře 259 m2  v k. ú.  Hodolany po bytových jednotkách 
oprávněným nájemcům domu Masarykova 61  za kupní ceny dle  „Pravidel“ a přílohy č.  6 
dle důvodové zprávy bod 24 
 
31. revokuje 
část svého usnesení ze dne 16. 3. 2004 a schvaluje  nové kupní ceny dle přílohy č. 7 dle 
důvodové zprávy bod 25 
 
32. nevyhovuje 
žádosti pana Pavla Škrance ve věci odkoupení výměníkové stanice v domě Masarykova 54 
dle důvodové zprávy bod 25 
 
33. revokuje 
část svého usnesení ze dne 16. 12. 2003 a schvaluje prodej domu  Charkovská 7 s 
pozemkem parc. č. st. 1322 o výměře 488 m2 v k. ú. Olomouc-město po bytových 
jednotkách oprávněným nájemcům domu Charkovská 7 za kupní ceny vypočtené dle  
„Pravidel“ a přílohy č. 8 dle důvodové zprávy bod 26 
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34. schvaluje 
prodej domu Denisova 4 s pozemkem parc. č. st. 296 zast. pl.  o výměře  241 m2 v k. ú. 
Olomouc město po bytových jednotkách oprávněným nájemcům domu Denisova 4 za kupní 
ceny vypočtené dle ,, Pravidel“ a přílohy č. 9 dle důvodové zprávy bod 27 
 
35. schvaluje 
prodej NP slečně Mgr. Marcele  Bočkové za kupní cenu ve výši  938.119,- Kč dle důvodové 
zprávy bod 27 
 
36. schvaluje 
prodej domu Denisova 10 s pozemkem parc. č. st. 255 zast. pl. o výměře 319 m2 v k. ú. 
Olomouc město po bytových jednotkách oprávněným nájemcům domu Denisova 10 za kupní 
ceny vypočtené dle ,,Pravidel“ a přílohy č. 10 dle důvodové zprávy bod 28 
 
37. schvaluje 
prodej NP-  ateliéru oprávněným nájemcům, a to panu  Ing. arch. Robertu Riesovi   a  Ing. 
Pavlu Malínkovi  za kupní cenu ve výši  78 086,- Kč dle důvodové zprávy bod 28 
 
38. schvaluje 
prodej NP -  oční optika  fa: FOKUS v.o.s. se sídlem Praha 4, Augustinova 2058, 140 00, 
zastoupená Vilémem Richterem  za kupní cenu ve výši   1 133 295,30 Kč dle důvodové 
zprávy bod 28 
 
39. schvaluje 
prodej domu Foerstrova 15 s pozemkem parc. č. st. 1147 zast. pl. o výměře 502 m2 v k. ú. 
Nová Ulice po bytových jednotkách oprávněným nájemcům domu Foerstrova 15 za kupní 
ceny vypočtené dle „Pravidel“ a přílohy č. 11 dle důvodové zprávy bod 29 
 
40. schvaluje 
prodej domu Foerstrova 17 s pozemkem parc. č. st. 1148 zast. pl. o výměře 500 m2 v k. ú. 
Nová Ulice po bytových jednotkách oprávněným nájemcům domu Foerstrova 17 za kupní 
ceny vypočtené dle „Pravidel“ a přílohy č. 12 dle důvodové zprávy bod 30 
 
41. nevyhovuje 
žádosti nájemců domu Foerstrova 17 ve věci snížení kupní ceny domu Foerstrova 17 dle 
důvodové zprávy bod 30 
 
42. nevyhovuje 
pí Olgy Szekelyové ve věci snížení kupní ceny o 10 % za bytovou jednotku č. 961/5 v domě 
Foerstrova 17 dle důvodové zprávy bod 30 
 
43. schvaluje 
prodej domu Foerstrova 33 s pozemkem parc. č. st. 1062 zast. pl. o výměře 310 m2 v k. ú. 
Nová Ulice po bytových jednotkách oprávněným nájemcům domu Foerstrova 33 za kupní 
ceny vypočtené dle „Pravidel“ a přílohy č. 13 dle důvodové zprávy bod 31 
 
44. schvaluje 
prodej domu Lazecká 61, 63, 65, 67, 69 s pozemky parc. č. st. 364, 363, 362, 361, 360 zast. 
pl. o výměře 294 m2, 282 m2, 283 m2, 281 m2, 285 m2 v k. ú. Lazce po bytových 
jednotkách oprávněným nájemcům domu Lazecká 61, 63, 65, 67, 69 za kupní ceny 
vypočtené dle ,,Pravidel“, tabulky v důvodové zprávě a přílohy č. 14 dle důvodové zprávy 
bod 32 
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45. nevyhovuje 
žádosti nájemců ve věci snížení kupní ceny za byty v domě Lazecká 61, 63, 65, 67, 69 dle 
důvodové zprávy bod 32 
 
46. schvaluje 
prodej domu Lazecká 71, 73, 75, 77 s pozemky parc. č. st. 359, 358, 357, 356 zast. pl. o 
výměře 284 m2, 283 m2, 285 m2, 288 m2  v k. ú. Lazce  po bytových jednotkách 
oprávněným nájemcům domu Lazecká 71, 73, 75, 77 za kupní ceny vypočtené dle 
,,Pravidel“, tabulky v důvodové zprávě a přílohy č. 15 dle důvodové zprávy bod 33 
 
47. nevyhovuje 
žádosti nájemců ve věci snížení kupní ceny za byty v domě Lazecká 71, 73, 75, 77 dle 
důvodové zprávy bod 33 
 
Předložil: Rada města Olomouce 
Hlasování č.: 16 
 
9 Fond rozvoje bydlení - 14. kolo poskytnutí úv ěrů 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
poskytnutí účelových úvěrů 14. kola FRB dle upravené tabulky žadatelů 
 
3. schvaluje 
udělení výjimek z Vyhlášky č. 13/2003 o FRB dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora 
Hlasování č.: 19 
 
10 Aquapark Olomouc + dodatek  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu a dodatek 
 
2. schvaluje 
investiční záměr výstavby aquaparku v lokalitě „Pod Vlachovým“, varianta „C“ dle důvodové 
zprávy a dodatku 
 
3. ukládá 
předložit na další jednání ZMO návrh na založení obchodní společnosti dle bodu 6.2. 
důvodové zprávy 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Rada m ěsta Olomouce 
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4. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na části pozemků parc.č. 1081/34 ost.pl. o 
výměře 5442 m2, parc.č. 1081/35 ost.pl. o výměře 6168 m2 a parc.č. 1081/19 ost.pl. o 
výměře 5521 m2 vše v k.ú. Slavonín, obec Olomouc se společností GEMO OLOMOUC spol. 
s r.o. a na část pozemku parc.č. 1081/36 orná půda v k.ú. Slavonín o výměře 314 m2 s 
manželi ing. Borisem a Hanou Němečkovými a manželi ing. Jaromírem a Hanou Uhýrkovými 
při kupní ceně ve výši 1.500,-Kč/m2 a za podmínek dle důvodové zprávy 
 
5. ukládá 
předložit na další jednání ZMO návrh smlouvy o příspěvku na realizaci páteřní komunikace a 
infrastruktury v lokalitě Pod Vlachovým se společností GEMO OLOMOUC spol. s r.o. dle 
bodu 5.1. důvodové zprávy 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Rada m ěsta Olomouce 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Hlasování č.: 37 
 
11 Financování aquaparku  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
záměr na zajištění financování investičních akcí Statutárního města Olomouce v letech 
2005-2006 včetně výstavby aquaparku přijetím bankovního investičního úvěru ve výši 350 
mil.Kč dle předložené důvodové zprávy 
O: Novotný Martin, nám ěstek primátora 
 
3. ukládá 
Radě města Olomouce dále prověřovat alternativní možnosti financování výstavby 
aquaparku a průběžně informovat ZMO  
T: září 2004 
O: Novotný Martin, nám ěstek primátora 
 
Předložil: Rada města Olomouce 
Hlasování č.: 38 
 
12 Změna OZV - Požární řád města 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. vydává 
obecně závaznou vyhlášku č. 5/2004, kterou se mění obecně závazná vyhláška statutárního 
města Olomouce č. 2/2002 „Požární řád statutárního města Olomouce“ 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
Hlasování č.: 20 
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13 OZV o cenové map ě 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. vydává 
obecně závaznou vyhlášku č. 6/2004, kterou se vydává Cenová mapa stavebních pozemků 
na území statutárního města Olomouce s účinností od 1. 7. 2004 
 
Předložil: Rada města Olomouce 
Hlasování č.: 21 
 
14 Ceny m ěsta Olomouce  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
udělení Ceny města Olomouce za rok 2003 ak. architektovi Lubomíru Šlapetovi v oblasti 
architektura a urbanismus - in memoriam 
 
3. schvaluje 
udělení Ceny města Olomouce za rok 2003 Františku Bělohlávkovi, akademickému  malíři v 
oblasti výtvarné umění 
 
4. schvaluje 
udělení Ceny města Olomouce za rok 2003 Ing. Ladislavu Nickovi v oblasti sportu 
 
5. schvaluje 
udělení Ceny města Olomouce za rok 2003 Prof. MUDr. Vladimíru Královi, CSc. v oblasti 
přírodní vědy 
 
6. schvaluje 
udělení Ceny města Olomouce za rok 2003 Mons. Josefu Olejníkovi v oblasti hudba 
 
7. schvaluje 
udělení Ceny města Olomouce za rok 2003 Prof. PhDr. Jaroslavu Peprníkovi, CSc. v oblasti 
společenské vědy 
 
8. schvaluje 
udělení Ceny města Olomouce za rok 2003 Lucii Hloužkové v oblasti  dramatické umění 
 
9. schvaluje 
udělení Ceny města Olomouce za rok 2003 Zdarku Popovi v oblasti dramatické umění 
 
10. schvaluje 
udělení Ceny města Olomouce za rok 2003 Libuši Voglové v oblasti společenské  
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11. schvaluje 
udělení Ceny města Olomouce  Antonínu Hořínkovi v oblasti sportu 
 
Předložil: Rada města Olomouce 
Hlasování č.: 22 
 
15 Návrh Programu prevence kriminality - PARTNERSTVÍ na rok 

2004 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
Program prevence kriminality - PARTNERSTVÍ na rok 2004 dle důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
rozpočet dílčího projektu Programu prevence kriminality - PARTNERSTVÍ na rok 2004 dle 
bodu 7 důvodové     zprávy a to z rezervy určené    na Program prevence kriminality na 
místní úrovni na rok 2004 
 
4. ukládá 
dodatečně předložit na MV ČR, odbor prevence kriminality Usnesení Zastupitelstva města 
Olomouce ze dne 8.6.2004, které je nedílnou součástí již zaslané žádosti o poskytnutí  státní 
účelové dotace na realizaci Programu prevence kriminality - PARTNERSTVÍ na rok 2004 
T: ihned 
O: Pokorný Vladimír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
Hlasování č.: 25 
 
16 Smlouvy s obcemi na r. 2004  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
obecné znění smluv o zajištění dopravní obslužnosti v rámci integrovaného dopravního 
systému a o poskytnutí příspěvku na pokrytí ztráty dopravců (DPMO, a. s., Connex Morava, 
a. s.) dle příloh této důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
podepsat smlouvy s obcemi 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Hlasování č.: 23 
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17 Návrh upraveného zadání zm ěny č. XI ÚPnSÚ Olomouc  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu v předloženém znění 
stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování 
 
2. schvaluje 
návrh upraveného zadání změny č. XI ÚPnSÚ Olomouc v rozsahu přílohy usnesení č. 1 v 
souladu s ustanovením § 84 odst. (2), písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a v souladu 
s ustanovením § 20 odst. (7) a § 31 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 
 
3. ukládá 
vedoucí odboru koncepce a rozvoje pokračovat v pořizování změny č. XI ÚPnSÚ Olomouc 
T: ihned 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Hlasování č.: 24 
 
18 Změny č. I regula čního plánu Sídlišt ě Povel Čtvrtky - schválení 

návrhu zadání  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu v předloženém znění 
 
2. schvaluje 
návrh upraveného zadání změn č. I regulačního plánu Sídliště Povel Čtvrtky v rozsahu 
přílohy usnesení č. 1 v souladu s ustanovením § 84 odst. (2) písm. b) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 20 odst. (7) a § 31 
zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších 
předpisů 
 
3. ukládá 
vedoucí odboru koncepce a rozvoje pokračovat v pořizování změn č. I regulačního plánu 
Sídliště Povel Čtvrtky 
T: ihned 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Rada města Olomouce 
Hlasování č.: 26 
 
19 Smlouva o p říspěvku s ČD 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
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2. schvaluje 
uzavření smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku se Správou železniční dopravní cesty, 
s.o. dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Hlasování č.: 27 
 
20 PHARE 2003/II - závazky kone čného p říjemce  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
závazek konečného příjemce SMO týkající se kofinancování následovně: 
Příjemce Statutární město Olomouc prohlašuje, že v případě zařazení projektu Propojovací 
komunikace ulic U Panelárny a Roháče z Dubé do Národního programu Phare 2003 (část II) 
GS na podporu podnikatelské infrastruktury CZ2003/05-601.08.06, otevře pro projekt před 
podpisem smlouvy o poskytnutí grantu zvláštní účet, který bude používat výhradně pro 
příjmy a výdaje spojené s realizací projektu. Podíl 43,2% spolufinancování a finanční rezervy 
pro krytí 19% DPH v rámci celkových oprávněných nákladů projektu žadatel složí do doby 
podání žádosti o platbu. Přiložením kopie bankovního výpisu doloží, že složil na tento 
zvláštní účet svůj podíl spolufinancování s dostatečnou rezervou na hrazení DPH a 
případných vícenákladů projektu. 
 
3. schvaluje 
závazek konečného příjemce SMO týkající se kofinancování následovně: 
Příjemce Statutární město Olomouc prohlašuje, že v případě zařazení projektu Areál 
Prokopa Holého do Národního programu Phare 2003 (část II) GS na podporu podnikatelské 
infrastruktury CZ2003/05-601.08.06, otevře pro projekt před podpisem smlouvy o poskytnutí 
grantu zvláštní účet, který bude používat výhradně pro příjmy a výdaje spojené s realizací 
projektu. Podíl 25% spolufinancování a finanční rezervy pro krytí 19% DPH v rámci 
celkových oprávněných nákladů projektu žadatel složí do doby podání žádosti o platbu. 
Přiložením kopie bankovního výpisu doloží, že složil na tento zvláštní účet svůj podíl 
spolufinancování s dostatečnou rezervou na hrazení DPH a případných vícenákladů 
projektu. 
 
4. schvaluje 
závazek konečného příjemce SMO týkající se kofinancování následovně: 
Příjemce Statutární město Olomouc prohlašuje, že v případě zařazení projektu Rekonstrukce 
lávky pro pěší ve Smetanových Sadech do Národního programu Phare 2003 (část II) GS na 
podporu turistické infrastruktury CZ2003/05-601.08.07, otevře pro projekt před podpisem 
smlouvy o poskytnutí grantu zvláštní účet, který bude používat výhradně pro příjmy a výdaje 
spojené s realizací projektu. Podíl 25% spolufinancování a finanční rezervy pro krytí 19% 
DPH v rámci celkových oprávněných nákladů projektu žadatel složí do doby podání žádosti o 
platbu. Přiložením kopie bankovního výpisu doloží, že složil na tento zvláštní účet svůj podíl 
spolufinancování s dostatečnou rezervou na hrazení DPH a případných vícenákladů 
projektu. 
 
Předložil: Rada města Olomouce 
Hlasování č.: 28 
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21 SKI Areál Hlubo čky - prominutí pohledávky  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
prominutí pohledávky SKI Areálu Hlubočky ve výši 300.000,-- Kč 
 
3. ukládá 
uzavřít smlouvu o prominutí pohledávky se SKI Areálem Hlubočky 
T: ihned 
O: Novotný Martin, nám ěstek primátora 
 
Předložil: Vláčilová Marta, Mgr., členka rady města 
Hlasování č.: 29 
 
22 Státní dotace na bytovou výstavbu v letech 1999 - 2001 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Rada města Olomouce 
Hlasování č.: 30 
 
23 Zpráva o činnosti kontrolního výboru ZMO a Plán kontrolní 

činnosti na II. pololetí 2004  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
Plán kontrolní činnosti na II. pololetí 2004 
 
Předložil: kontrolní výbor 
Hlasování č.: 31 
 
24 Pojmenování ulice  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s pojmenováním ulice dle důvodové zprávy 
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3. ukládá 
informovat dle schválených pravidel příslušné instituce o novém názvu ulice 
T: ihned 
O: vedoucí odboru vn ějších vztah ů a informací 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
Hlasování č.: 32 
 
 
 
 

 

 

 

Ing. Martin Tesa řík                  Ing. Vladimír Pokorný 
primátor m ěsta Olomouce                  nám ěstek primátora 
 


