
 
USNESENÍ 

 
z 4. zasedání Zastupitelstva m ěsta Olomouce, konaného dne 11.3.2003  

 
 

 
1 Jednací řád Zastupitelstva m ěsta Olomouce  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu, vč. přílohy 
 
2. vydává 
v souladu s § 96 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších 
předpisů Jednací řád Zastupitelstva města Olomouce dle přílohy důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
zaslat členům zastupitelstva platné znění  Jednacího řádu Zastupitelstva města Olomouce 
T: ihned 
O: Tesařík Martin, Ing., primátor m ěsta 
 
Předložil: Rada města Olomouce 
Hlasování č.: 3 - 5 
 
2 Kontrola usnesení  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
informace o plnění  usnesení ZMO dle důvodové zprávy 
 
2. schvaluje 
prodloužení termínů plnění usnesení dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Rada města Olomouce 
Hlasování č.: 6 
 
3 Majetkoprávní záležitosti + dodatek  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. nevyhovuje 
1.  žádosti pana Ing. Jana Vaška o odprodej pozemků parc. č. 250 zahrada o výměře 1 330 
m2, parc. č. 248/2 zast. pl. o výměře 123 m2 a části pozemku parc. č. 248/1 ost. pl. o výměře 
250 m2, vše v k. ú. Svatý Kopeček dle důvodové zprávy bod 1. 
 
2. žádosti Českého zahrádkářského svazu - základní organizace Slunečnice o odprodej 
pozemku parc. č. 887/213 ost. pl. o výměře 193 m2 v k. ú. Slavonín dle důvodové zprávy 
bod 2. 
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3. žádosti paní Libuše Nováčkové o odprodej pozemku parc. č. 412/1 zahrada o výměře 604 
m2  v k.ú. Nová Ulice dle důvodové zprávy bod 6.  
 
4. žádosti paní Ludmily Linhartové o odprodej pozemku parc. č. 779/2 orná půda o výměře 
517 m2 a části pozemku parc. č. 779/1 orná půda o výměře 500 m2, vše v k. ú. Holice u 
Olomouce dle důvodové zprávy bod 7. 
 
5. žádosti společnosti GTL Fruit, s. r. o. o odprodej části pozemku parc. č. 616/2 ost.pl. o 
výměře 2 000 m2 v k. ú. Chválkovice dle důvodové zprávy bod 8. 
 
6. žádosti manželů Radomíra a Marcely  Pavelkových o odprodej pozemku parc. č. 16 
zahrada o výměře 672 m2 a část  pozemku parc. č. 15 zast. pl. a nádvoří o výměře 462 m2, 
vše  v k. ú. Holice u Olomouce dle důvodové zprávy bod 9. 
 
7. žádosti pana Libora Žižky o odprodej pozemku parc. č. 52/2 louka  o výměře 907 m2  
v k. ú. Nová Ulice dle důvodové zprávy bod 10. 
 
8.  žádosti paní Drahomíry Boháčové o odprodej části  pozemku parc. č. 69/1 ost. pl. o 
výměře 110 m2 v k. ú. Řepčín dle důvodové zprávy bod 11. 
 
9.  žádosti manželů Vladimíra a Marty Kubelkových o odprodej pozemku parc. č. 88/3 orná 
půda o výměře 1 573 m2 v k. ú. Povel dle důvodové zprávy bod 12. 
 
10. žádosti paní Naděždy Kadamíkové a pana Mojmíra Pospíšila o odprodej části pozemku 
parc. č. 787/1 zahrada o výměře 350 m2 v k. ú. Chválkovice dle důvodové zprávy bod 13. 
 
11.  žádosti pana Stanislava Holinky o odprodej objektu Dolní náměstí č. o. 38 - 
Hauenschildův  palác s  pozemkem  parc. č. 450/1 zast. pl. o výměře 671 m2  v k. ú. 
Olomouc - město dle důvodové zprávy bod 14. 
 
12. žádosti manželů Josefa a Ludmily Piňosových o odprodej pozemku parc. č. 632 orná 
půda  o výměře 641 m2 v k. ú. Chválkovice dle důvodové zprávy bod 15. 
 
13. žádosti manželů Libora a RNDr. Pavlíny Teichmannových o odprodej části pozemku 
parc. č. 10/1 ost. pl. o výměře 135 m2 v k. ú. Bělidla dle důvodové zprávy bod 18.  
 
14.  žádosti manželů Vladimíra a Květy Šinclových o odprodej pozemku parc. č. 186/3 orná 
půda  o výměře 1 500 m2 v k. ú. Nové Sady dle důvodové zprávy bod 19.   
 
15. žádosti pana Zdeňka Sajferta o odprodej pozemku parc. č. 1757 louka o výměře 639 m2 
v k. ú. Lošov dle důvodové zprávy bod 20.   
 
2. schvaluje 
1. odprodej části pozemku parc. č. 131/3 ost. pl.  o výměře 22 m2 v k. ú. Droždín paní Libuši 
Procházkové za kupní cenu ve výši 13 883,- Kč dle důvodové zprávy bod 3. 
 
2. odprodej pozemku parc. č. 128 zahrada o výměře 328 m2 v k. ú. Svatý Kopeček paní 
Martině Chládkové za kupní cenu ve výši 210 618,- Kč dle důvodové zprávy bod 4. 
 
3.  uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemek parc. č. 28/1 orná půda o 
výměře 214 m2 v k.ú. Pavlovičky s panem Tomášem Barnetem při kupní ceně ve výši 370,- 
Kč/m2 dle důvodové zprávy bod 5. 
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4.  odprodej pozemků parc. č. 444/2 o výměře 60 m2, parc. č. 443/3 o výměře 44 m2 a parc. 
č. 443/2 o výměře 41 m2, vše zast. pl. v k. ú. Nové Sady panu Radku Vymazalovi a panu 
Radku Tučkovi  za kupní cenu ve výši 28. 333,- Kč dle důvodové zprávy bod 16.  
 
5.  odprodej části pozemku parc. č. 841/2 ost. pl. o výměře 30 m2 v k.ú. Hodolany 
společnosti LORIKA CZ s. r. o. za  kupní cenu ve výši 510,- Kč/m2, tj. 15 300,- Kč dle 
důvodové zprávy bod 17.  
 
6.  odprodej části pozemku parc. č. 295/1 role o výměře 150 m2 v k.ú. Slavonín panu 
Michalu Holubíkovi za kupní cenu ve výši 72 000,- Kč dle důvodové zprávy bod 21. 
 
7.  odprodej pozemku parc. č. 1601/1 orná půda o výměře 17 984 m2 v k. ú. Horka nad 
Moravou manželům Vlastimilu a Evě Sedláčkovým za kupní cenu ve výši 30,- Kč/m2 + 
náklady 697,- Kč, tj. 540 217,- Kč dle důvodové zprávy bod 22.   
 
8. odprodej části pozemku parc. č. 778 ost. pl. o výměře 2 m2 v k. ú. Chomoutov manželům 
Aleně a Miloslavu Řehákovým za kupní cenu ve výši 760,- Kč dle důvodové zprávy bod 23.  
 
9.  odprodej pozemku parc. č. 707/1 lesní pozemek o výměře 40 m2  a parc. č. 707/2 lesní 
pozemek o výměře 221 m2, vše  v k. ú. Lošov manželům MUDr. Rudolfu a Ludmile 
Chlupovým za kupní cenu ve výši 101 282,- Kč dle důvodové zprávy bod 24. 
 
10.  odprodej pozemků parc. č. 2027/1 lesní půda o výměře 35 m2 a parc. č. 2027/2 lesní 
půda  o výměře 100 m2 v k. ú. Lošov panu Jaromíru Andrésovi za kupní cenu ve výši  
59 502,- Kč dle důvodové zprávy bod 25.  
 
11.  odprodej pozemku parc. č. 696/1 lesní pozemek  o výměře 46 m2 v k.ú. Lošov paní 
Anežce Haboňové za kupní cenu ve výši 36 712,- Kč dle důvodové zprávy bod 26.  
 
12.  odprodej pozemků parc. č. 319/1 orná půda o výměře 227 m2, parc. č. 319/2 orná půda 
o výměře 88 m2 a parc. č. 319/3 ost. pl. o výměře 61 m2, vše v k. ú. Slavonín manželům 
Miroslavě a Ing. Marcelu Klegovým za kupní cenu ve výši 181.480,- Kč dle důvodové zprávy 
bod 27. 
 
13.  odprodej pozemku parc. č. 692/1 zahrada  o výměře  399 m2 v k. ú. Holice u Olomouce 
manželům Jiřímu a Janě Divokovým za kupní cenu ve výši 160.600,- Kč dle důvodové 
zprávy bod 28. 
 
14.  odprodej pozemku parc. č. 1846/40 orná půda o výměře 1284 m2 v k. ú. Holice u 
Olomouce společnosti Alkona Invest CZ a.s. za kupní cenu ve výši 150,- Kč/m2 dle 
důvodové zprávy bod 29. 
 
15. směnu pozemků parc. č. 518/1 zahrada o výměře 231 m2, parc. č. 518/2 zahrada o 
výměře 138 m2, parc. č. 519 zast. pl. o výměře 161 m2, parc. č. 518/3 zahrada o výměře 
111 m2 a parc. č. 521 zahrada o výměře 1 067 m2,  vše v k. ú. Slavonín  s příslušenstvím ve 
vlastnictví manželů Marcely a Roberta Ullmannových za část pozemku parc. č. 533/11 orná 
půda o výměře 2400 m2 v k. ú. Slavonín ve  vlastnictví statutárního města Olomouce bez 
doplatku cenového rozdílu dle důvodové zprávy bod 30.  
 
16.  odprodej části pozemku parc. č. 1721/6 orná půda o výměře 2 869 m2, části pozemku 
parc. č. 1721/7 orná půda o výměře 445 m2, části pozemku parc. č. 1721/17 orná půda o 
výměře 244 m2, části  pozemku parc. č. 1721/18 orná půda o výměře 958 m2, části 
pozemku parc. č. 1721/19 orná půda o výměře 1026 m2, a části pozemku parc. č. 1721/20 
orná půda o výměře 833 m2, vše v k.ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc, Státní 
rostlinolékařské správě při kupní ceně 340,- Kč/m2 za podmínky zřízení předkupního práva 
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na výše uvedené pozemky ve prospěch statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy 
bod 32. 
 
17.  zřízení předkupního práva na sochu sv. Floriána v areálu statku Skrbeň za 1,- Kč s 
přihlédnutím ke zhodnocení věci po odpočtu opotřebení ke dni doručení nabídky k 
odkoupení sochy dle důvodové zprávy bod 33. 
 
3. revokuje 
1. usnesení ZMO ze dne 19. 12. 2002,  čís. spis. seznamu 3.1, bod 22 ve  věci odprodeje 
pozemků parc. č. 444/2 o výměře 60 m2, parc. č. 443/3 o výměře 44 m2 a parc. č. 443/2 o 
výměře 41 m2, vše zast. pl. v k. ú. Nové Sady panu Radku Vymazalovi dle důvodové zprávy 
bod 16. 
 
2. část usnesení ZMO ze dne 1. 7. 1999 čísl. spis. 3 bod 30 ve věci schválení směny části 
pozemku parc.č. (544) o výměře 13583 m2 v k.ú. Slavonín ve vlastnictví statutárního města 
Olomouc za vodovod (SO 105), technický kanál průlezný (SO 107) a parc.č. 913/46 orná 
půda o výměře 793 m2 a parc.č. 913/63 orná půda o výměře 50 m2, vše v k.ú. Nová Ulice ve 
vlastnictví společnosti GEMO Olomouc, spol. s r.o. dle důvodové zprávy bod 31. 
 
4. nevyhovuje 
1. žádosti manželů Pavla a Stanislavy Masných o odprodej pozemku parc. č. 741/3 orná 
půda o výměře 8 832 m2 v k. ú. Nemilany dle důvodové zprávy bod 34.  
 
2. žádosti manželů Pavla a Stanislavy Masných o odprodej pozemků parc. č. 722/1 o výměře 
938 m2, parc. č. 722/2 o výměře 2 925 m2, parc. č. 722/3 o výměře 3 334 m2 a parc. č. 
722/4 o výměře 535 m2, vše orná půda  v k. ú. Nemilany dle důvodové zprávy bod 35.  
 
3. žádosti pana Jiřího Pitaře o odprodej pozemku parc. č. 184/34 orná půda o výměře 663 
m2 v k. ú. Neředín dle důvodové zprávy bod 36.  
 
4. žádosti společnosti Sallerova výstavba, spol. s r. o. o odprodej části pozemku  parc. č. 
615/1 ost. pl. o výměře 2 278 m2  v k. ú. Nová Ulice dle důvodové zprávy bod 37.  
 
5. žádosti paní Alenky Korsitzkeové o výkup pozemku parc. č. 373 orná půda o výměře 97 
m2 v k. ú. Topolany z vlastnictví manželů Ing. Jana a Marty Skvrnových do vlastnictví 
statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod 38.  
 
6. žádosti pana Dana Koliby o odprodej NP – objektu na parc. č. 1063 - veřejné WC na ulici 
Foerstrova dle důvodové zprávy bod 40.  
 
7. žádosti společnosti VCES Olomouc, s. r. o. o odprodej pozemku parc. č. st.  2011 zast. pl. 
o výměře 510 m2 a parc. č. 615/1 ost. pl. o výměře 4 209 m2, vše v k. ú. Nová Ulice dle 
důvodové zprávy bod 44. 
 
8. žádosti společnosti VCES Olomouc, s. r. o. o odprodej pozemku parc. č. 776/1 orná půda 
o výměře 15 699 m2 v k. ú. Slavonín dle důvodové zprávy bod 45.  
 
9. žádosti pana Zdeňka Grossmanna  o odprodej pozemků parc. č. 45/7 o výměře 1 185 m2 
a parc. č. 45/8 o výměře 2 215 m2, vše orná půda v k. ú. Nový Svět u Olomouce dle 
důvodové zprávy bod 48. 
 
10. žádosti paní Ludmily Eichertové o odprodej pozemků parc. č. 45/7 o výměře 1 185 m2 a 
parc. č. 45/8 o výměře 2 215 m2, vše orná půda v k. ú. Nový Svět u Olomouce dle důvodové 
zprávy bod 48. 
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11. žádosti manželů René a Ivety Kortišových o odprodej pozemků parc. č. 45/7 o výměře  
1 185 m2 a parc. č. 45/8 o výměře 2 215 m2, vše orná půda v k. ú. Nový Svět u Olomouce 
dle důvodové zprávy bod 48. 
 
12. žádosti paní Ludmily Fuksové o revokaci usnesení ZMO ze dne 19. 12. 2002, čís. spis. 
seznamu 3.1, bod 6 ve věci nevyhovění žádosti paní Ludmily Fuksové o odprodej části 
pozemku parc. č. 6/1 ost. pl. o výměře 100 m2 v k. ú. Bělidla dle důvodové zprávy bod 52. 
  
12. žádosti manželů Oldřicha a Ing. Marty Urbánkových o revokaci usnesení ZMO ze dne  
26. 9. 2002, čís. spis. seznamu 3.1 bod 14 ve věci nevyhovění žádosti manželů Oldřicha a 
Ing. Marty Urbánkových o odprodej části pozemku parc. č. (1328/1) o výměře 1 500 m2 v k. 
ú. Hynkov dle důvodové zprávy bod 53. 
 
5. schvaluje 
1. odprodej objektu č. p. 183 (Školní 6) s pozemkem parc. č.st.  604 zast. pl. o výměře 132 
m2 v k. ú. Olomouc - město České straně sociálně demokratické za kupní cenu ve výši  
4. 415 320,- Kč dle důvodové zprávy bod 39.  
 
2. bezúplatný převod pozemků p. č. 878/4 o výměře 279 m2, p. č. 1857/9 o výměře 3600 m2, 
vše orná půda v k.ú. Holice u Olomouce a p. č. 1005/27 o výměře 630 m2, p. č. 1005/45 o 
výměře 530 m2 a p. č. 950/16 o výměře 680 m2, vše orná půda v k. ú.  Nemilany  ve 
vlastnictví ČR - Pozemkového fondu ČR do vlastnictví statutárního města Olomouce dle 
důvodové zprávy bod 41. 
 
3. odprodej části objektu č. p. 67 s pozemkem parc. č. 1376/4 zast. pl. o výměře 363 m2 v 
k.ú. Nová Ulice - Čajkovského č. 14 Doc. MUDr. Ivanu Gregarovi, CSc., Doc. MUDr. Ivo 
Šimkovi, CSc., MUDr. Zdeňku Vomáčkovi, Mgr. Evě Sorbiové za kupní cenu ve výši  dle 
nového znaleckého posudku po odečtení nákladů za zhodnocení objektu, tj. 1 791 466,- Kč 
dle důvodové zprávy bod 42. 
    
4. odprodej pozemku parc. č. 1651 louka o výměře 7 851 m2 v k. ú. Lošov panu Mgr. 
Stanislavu Lachovi za kupní cenu ve výši 8. 059,- Kč za podmínky zřízení předkupního práva 
pro statutární město Olomouc při kupní ceně 8. 059,- Kč a za podmínky zřízení práva 
odpovídajícího věcnému břemeni zdržet se zřízení oplocení a za podmínky zřízení věcného 
břemene obsahujícího právo průchodu ve prospěch statutárního města Olomouce dle 
důvodové zprávy bod 43. 
 
5. odprodej části pozemku parc. č. 1071/1 ost. pl. o výměře 548 m2 v k. ú. Nová Ulice 
Bytovému družstvu Kaskády Okružní za kupní cenu ve výši 301. 400,- Kč dle důvodové 
zprávy bod 46. 
 
6. odprodej částí pozemku parc. č. 115/45 zahrada o celkové výměře 14 m2 v k. ú. Nová 
Ulice Bytovému družstvu Kaskády Bacherova za kupní cenu ve výši 7.700,- Kč dle důvodové 
zprávy bod 47. 
 
7. směnu pozemků  parc. č. 45/7 orná půda o výměře 1 185 m2  a části parc. č. 45/8 orná 
půda o výměře 1 567 m2, vše v k. ú. Nový Svět u Olomouce ve vlastnictví statutárního města 
Olomouce za pozemky parc. č. 1678/30 o výměře 586 m2, parc. č. 1678/99 o výměře 699 
m2 a parc. č. 1678/100 o výměře 567 m2, vše orná půda v k. ú. Holice u Olomouce ve 
vlastnictví manželů Ing. Petra a Zdeňky Křenkových za podmínky, že manželé Ing. Petr a 
Zdeňka Křenkovi uhradí cenový rozdíl ve výši 35.712,- Kč dle důvodové zprávy bod 48. 
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8. odprodej části pozemku parc. č. 1117 ost. pl. o výměře 9 m2  a části pozemku parc. č. 
1907/11 vodní plocha o výměře 9 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce paní MUDr. Jarmile 
Koutné a paní MUDr. Jarmile Paučkové za kupní cenu ve výši 7 740,- Kč dle důvodové 
zprávy bod 51.  
 
9. bezúplatný převod pozemků parc. č. 913/12 ost. pl. o výměře 617 m2, parc. č. 185/4 ost. 
pl. o výměře 753 m2, parc. č. 2117 ost. pl. o výměře 979 m2, parc. č. 636/3 ost. pl. o výměře 
287 m2, parc. č. 636/4 ost. pl. o výměře 432 m2, parc. č. 1068 ost. pl o výměře 851 m2, vše 
v k. ú. Nová Ulice, parc. č. 209/3 ost. pl. o výměře 2673 m2, parc. č. 93/120 ost. pl. o výměře 
1402 m2, parc. č. 323/12 ost. pl  o výměře 26 m2 a parc. č. 323/13 ost. pl. o výměře 701 m2, 
vše v k. ú. Olomouc - město, parc. č. 489/5 ost. pl. o výměře 359 m2, parc. č. 715/2 ost. pl.  o 
výměře 2393 m2, parc. č. 715/3 ost. pl. o výměře 127 m2, parc. č. 716 ost. pl o výměře 183 
m2, parc. č. 588/2 ost. pl o výměře 710 m2, parc. č. 588/4 ost. pl. o výměře 399 m2, parc. č. 
588/6 ost. pl o výměře 660 m2, parc. č. 497 zast. pl. o výměře 145 m2, parc. č. 495 zast. pl. 
o výměře 281 m2, parc. č. 496 zast. pl o výměře 247 m2, parc. č. 498 zast. pl. o výměře 278 
m2, parc. č. 499/2 zast. pl.o výměře 9 m2 a parc. č. 500/2 zast. pl. o výměře 88 m2, vše v  
k. ú. Nové Sady, parc. č. 720/2 ost. pl o výměře 117 m2, parc. č. 732/1 ost. pl. o výměře 11 
355 m2, parc. č. 732/9 ost. pl. o výměře 1878 m2, parc. č. 732/8 ost. pl o výměře 37 m2 a 
parc. č. 844 ost. pl. o výměře 615 m2, vše v k. ú. Hodolany, parc. č. 1749 ost. pl. o výměře 
904 m2 v k. ú. Holice, parc. č. 615/1 ost. pl. o výměře 9500 m2, parc. č. 420/2 ost. pl. o 
výměře 907 m2, parc. č. 420/3 ost. pl. o výměře 7679 m2, parc. č. 209/2 ost. pl. o výměře 
4117 m2, parc. č. 209/3 ost. pl.  o výměře 205 m2, parc. č. 208/2 ost. pl. o výměře 2929 m2, 
parc. č. 208/3 ost. pl. o výměře 1319 m2, parc. č. 207/2 ost. pl. o věměře 1827 m2, parc. č. 
207/3 ost. pl. o výměře 2535 m2, parc. č. 206/2 ost. pl. o věměře 696 m2, parc. č. 206/3 ost. 
pl. o výměře 3289 m2, parc. č. 205/2 ost. pl. o výměře 3763 m2, parc. č. 203/2 ost. pl. o 
výměře 3743m2, parc. č. 200/2 ost. pl. o výměře 3289 m2, parc. č. 197/3 ost. pl. o výměře 
2861 m2, parc. č. 194/4 ost. pl. o výměře 1090 m2, parc. č. 194/5 ost. pl. o výměře 1034 m2, 
parc. č. 193/2 ost. pl. o výměře 1885 m2, parc. č. 192/2 ost. pl. o výměře 1968 m2, parc. č. 
190/1 ost. pl. o výměře 8787 m2, parc. č. 190/4 ost. pl. o výměře 3280 m2, parc. č. 242/7 
osp. pl. o výměře 2 m2, parc. č. 183/5 ost. pl. o výměře 33 304 m2,  parc. č. 143/1 ost. pl. o 
výměře 3252 m2, parc. č. 277/1 ost. pl. o výměře 3475 m2, parc č. 1324 zast. pl. o výměře 
66 m2, parc. č. 1325 zast. pl. o výměře 74 m2, parc. č. 324/43 ost. pl. o výměře 3512 m2, 
parc. č. 324/112 ost. pl. o výměře 1751 m2, parc. č. 324/115 ost. pl. o výměře 3485 m2, 
parc. č. 324/149 ost. pl. o výměře 583 m2, parc. č. 324/168 ost. pl. o výměře 1173 m2, parc. 
č. 324/169 ost. pl. o výměře 368 m2, parc. č. 324/174 ost. pl. o výměře 108 m2, parc. č. 
324/177 ost. pl. o výměře 398 m2, parc. č. 178/3 ost. pl. o výměře 7084 m2, parc. č. 324/181 
ost. pl. o výměře 173 m2, parc. č. 324/182 ost. pl. o výměře 141 m2, parc. č. 324/133 ost. pl. 
o výměře 10006 m2, parc. č. 324/141 ost. pl. o výměře 2321 m2, parc. č. 480/8 ost. pl. o 
výměře 2565 m2, parc. č. 608/19 ost. pl. o výměře 284 m2, parc. č. 608/22 ost. pl. o výměře 
76 m2, parc. č. 608/24 ost. pl. o výměře 286 m2, parc. č. 608/27 ost, pl. o výměře 1426 m2, 
parc. č. 608/30 ost. pl. o výměře 3413 m2, parc. č. 608/34 ost. pl. o výměře 2039 m2, parc. č. 
158/2 ost. pl. o výměře 996 m2, parc. č. 178/3 ost. pl. o výměře 7084 m2, parc. č. 171/1 ost. 
pl. o výměře 1115 m2, parc. č. 608/4 ost. pl. o výměře 610 m2, parc. č. 612/29 ost. pl. o 
výměře 412 m2, parc. č. 612/7 ost. pl. o výměře 1538 m2, vše v k. ú. Neředín  ve vlastnictví 
ČR - Ministerstva obrany ČR 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 dle 
důvodové zprávy bod 55. 
 
10. výkup části pozemku parc. č. st. 435 (dle GP č. 682-19/2003 parc. č. 435/6)  o výměře 6 
m2 v k. ú. Olomouc-město z vlastnictví pana Jana Kadláčka do vlastnictví statutárního města 
Olomouce za kupní cenu ve výši 19.200,- Kč dle důvodové zprávy bod 56. 
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6. revokuje 
1. část usnesení ZMO ze dne 25. 2. 1999 čísl. spis seznamu 6 bod 33 ve věci schválení 
bezúplatného nabytí pozemků parc. č. 1678/30 o výměře 586 m2, parc. č. 1678/99 o výměře 
699 m2 a parc. č. 1678/100 o výměře 567 m2, vše orná půda v k. ú. Holice u Olomouce z 
vlastnictví manželů Ing. Petra a Zdeňky Křenkových do vlastnictví statutárního města 
Olomouce dle důvodové zprávy bod 48. 
 
2. usnesení ZMO ze dne 4. 2. 2003, čís. spis. seznamu 3, bod 5 ve věci schválení odprodeje 
části pozemku parc. č. 1117 ost. pl. o výměře 9 m2  a části pozemku parc. č. 1907/11 vodní 
plocha o výměře 9 m2, vše v k.ú. Holice paní MUDr. Jarmile Koutné dle důvodové zprávy 
bod 51. 
 
3. usnesení ZMO ze dne 27. 6. 2002, čís. spis. seznamu 3.1,  bod 40 ve věci schválení 
uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Olomouc a ČR – Ministerstvem obrany 
ČR na pozemky parc. č. 913/12 ost. pl. o výměře 617 m2, parc. č. 185/4 ost. pl. o výměře 
753 m2, parc. č. 2117 ost. pl. o výměře 979 m2, parc. č. 636/3 ost. pl. o výměře 287 m2, 
parc. č. 636/4 ost. pl. o výměře 432 m2, parc. č. 1068 ost. pl o výměře 851 m2, vše v k. ú. 
Nová Ulice, parc. č. 209/3 ost. pl. o výměře 2673 m2, parc. č. 93/120 ost. pl. o výměře 1402 
m2, parc. č. 195/2 ost. pl. o výměře 1760 m2, parc. č. 195/3 ost. pl o výměře 602 m2, parc. č. 
323/12 ost. pl  o výměře 26 m2 a parc. č. 323/13 ost. pl. o výměře 701 m2, vše v k. ú. 
Olomouc - město, parc. č. 489/5 ost. pl. o výměře 359 m2, parc. č. 715/2 ost. pl.  o výměře 
2393 m2, parc. č. 715/3 ost. pl. o výměře 127 m2, parc. č. 716 ost. pl o výměře 183 m2, 
parc. č. 588/2 ost. pl o výměře 710 m2, parc. č. 588/4 ost. pl. o výměře 399 m2, parc. č. 
588/6 ost. pl o výměře 660 m2, parc. č. 497 zast. pl. o výměře 145 m2, parc. č. 495 zast. pl. 
o výměře 281 m2, parc. č. 496 zast. pl o výměře 247 m2, parc. č. 498 zast. pl. o výměře 278 
m2, parc. č. 499/2 zast. pl.o výměře 9 m2 a parc. č. 500/2 zast. pl o výměře 88 m2, vše v  
k. ú. Nové Sady, parc. č. 720/2 ost. pl o výměře 117 m2, parc. č. 732/1 ost. pl. o výměře 11 
355 m2, parc. č. 732/9 ost. pl. o výměře 1878 m2, parc. č. 732/8 ost. pl o výměře 37 m2 a 
parc. č. 844 ost. pl. o výměře 615 m2, vše v k. ú. Hodolany, parc. č. 1749 ost. pl. o výměře 
904 m2 v k. ú. Holice, parc. č. 615/1 ost. pl. o výměře 9500 m2, parc. č. 420/2 ost. pl. o 
výměře 907 m2, parc. č. 420/3 ost. pl. o výměře 7679 m2, parc. č. 209/2 ost. pl. o výměře 
4117 m2, parc. č. 209/3 ost. pl.  o výměře 205 m2, parc. č. 208/2 ost. pl. o výměře 2929 m2, 
parc. č. 208/3 ost. pl. o výměře 1319 m2, parc. č. 207/2 ost. pl. o věměře 1827 m2, parc. č. 
207/3 ost. pl. o věměře 2535 m2, parc. č. 206/2 ost. pl. o věměře 696 m2, parc. č. 206/3 ost. 
pl. o výměře 3289 m2, parc. č. 205/2 ost. pl. o věměře 3763 m2, parc. č. 203/2 ost. pl. o 
výměře 3743m2, parc. č. 200/2 ost. pl. o výměře 3289 m2, parc. č. 197/3 ost. pl. o výměře 
2861 m2, parc. č. 194/4 ost. pl. o výměře 1090 m2, parc. č. 194/5 ost. pl. o výměře 1034 m2, 
parc. č. 193/2 ost. pl. o výměře 1885 m2, parc. č. 192/2 ost. pl. o výměře 1968 m2, parc. č. 
190/1 ost. pl. o výměře 8787 m2, parc. č. 190/4 ost. pl. o výměře 3280 m2, parc. č. 242/7 ost. 
pl. o výměře 2 m2, parc. č. 183/5 ost. pl. o výměře 33 304 m2,  parc. č. 143/1 ost. pl. o 
výměře 3252 m2, parc. č. 277/1 ost. pl. o výměře 3475 m2, parc č. 1324 zast. pl. o výměře 
66 m2, parc. č. 1325 zast. pl. o výměře 74 m2, parc. č. 324/43 ost. pl. o výměře 3512 m2, 
parc. č. 324/112 ost. pl. o výměře 1751 m2, parc. č. 324/115 ost. pl. o výměře 3485 m2, 
parc. č. 324/149 ost. pl. o výměře 583 m2, parc. č. 324/168 ost. pl. o výměře 1173 m2, parc. 
č. 324/169 ost. pl. o výměře 368 m2, parc. č. 324/174 ost. pl. o výměře 108 m2, parc. č. 
324/177 ost. pl. o výměře 398 m2, parc. č. 178/3 ost. pl. o výměře 7084 m2, parc. č. 324/181 
ost. pl. o výměře 173 m2, parc. č. 324/182 ost. pl. o výměře 141 m2, parc. č. 324/133 ost. pl. 
o výměře 10006 m2, parc. č. 324/141 ost. pl. o výměře 2321 m2, parc. č. 480/8 ost. pl. o 
výměře 2565 m2, parc. č. 608/19 ost. pl. o výměře 284 m2, parc. č. 608/22 ost. pl. o výměře 
76 m2, parc. č. 608/24 ost. pl. o výměře 286 m2, parc. č. 608/27 ost, pl. o výměře 1426 m2, 
parc. č. 608/30 ost. pl. o výměře 3413 m2, parc. č. 608/34 ost. pl. o výměře 2039 m2, parc. č. 
158/2 ost. pl. o výměře 996 m2, parc. č. 178/3 ost. pl. o výměře 7084 m2, parc. č. 171/1 ost. 
pl. o výměře 1115 m2, parc. č. 608/4 ost. pl. o výměře 610 m2, parc. č. 612/29 ost. pl. o 
výměře 412 m2, parc. č. 612/7 ost. pl. o výměře 1538 m2, vše v k. ú. Neředín a to z důvodu 
veřejného zájmu dle důvodové zprávy bod 55.  
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4. usnesení ZMO ze dne 1. 3. 2002 čísl. spis. seznamu 4. 1. bod 17 ve věci schválení směny 
části pozemku parc. č. 435 st. pl. o výměře 4 m2 ve vlastnictví pana Jana Kadláčka za část 
pozemku parc. č. 433 st. pl. o výměře 1 m2 ve vlastnictví statutárního města Olomouce, vše 
v k.ú. Olomouc - město dle důvodové zprávy bod 56.   
 
5. usnesení ZMO ze dne 1. 3. 2002 čísl. spis. seznamu 4. 1. bod 17 ve věci schválení 
bezúplatného zřízení věcného břemene obsahujícího právo průchodu přes pozemek parc. č. 
433 st. pl. v k.ú. Olomouc - město ve prospěch pana Jana Kadláčka dle důvodové zprávy 
bod 56. 
 
7. bere na v ědomí 
1. změnu subjektu na straně kupujícího pozemku parc. č. 938/18 ost. pl. o výměře 25 m2 v 
k.ú. Hodolany ze společnosti České dráhy s. o. na společnost České dráhy, a. s. dle 
důvodové zprávy bod 49. 
 
2. změnu subjektu na straně prodávajícího části pozemku parc. č.  804/3 ost. pl. o výměře 
1788 m2 v k. ú. Hodolany z ČR - České dráhy s. p. na společnost České dráhy, a. s. dle 
důvodové zprávy bod 50. 
 
8. souhlasí 
se zrušením předkupního práva na objekt občanské vybavenosti č.p. 80 s pozemkem parc. 
č. st. 105 zast. pl. o výměře 1620 m2 v k. ú. Klášterní Hradisko dle důvodové zprávy bod 54. 
 
Předložil: Rada města Olomouce 
Hlasování č.: 7 - 9 
 
4 Majetkoprávní záležitosti odboru investic  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
1. uzavření kupních smluv dle bodu 1, 2, 4,  5,  6 a 13 důvodové zprávy 
2. uzavření směnné smlouvy dle  bodu 11 důvodové zprávy 
3. uzavření dodatku č.1  k „Dohodě“ s Českými drahami, s.o. ze dne 20.12.2002 dle bodu 8 
důvodové zprávy 
4. uzavření smlouvy o poskytnutí finančních prostředků s Českými drahami a.s. dle bodu 9 
důvodové zprávy 
5. uzavření smluv o bezúplatném převodu pozemků s Úřadem pro zastupování státu ve 
věcech majetkových dle důvodové zprávy bod 10 a 12 
 
3. revokuje 
část usnesení ZMO č. 4 bod 2/4 ze dne 19.12.2002 ve věci uzavření kupní smlouvy  na část  
pozemku parc. číslo 678/23 - zahrada, vedeném na LV č. 1937 k.ú. Holice u Olomouce, obec 
Olomouc, ve vlastnictví  manželů Pokorných ve prospěch Statutárního města Olomouc a 
schvaluje uzavření kupní smlouvy na pozemek p.č.  1939/3 - zahrada o výměře 14 m2, 
vedený na LV č. 1937 k.ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc, ve vlastnictví  manželů 
Pokorných ve prospěch Statutárního města Olomouc za cenu 685 Kč/ m2 dle důvodové 
zprávy bod 7 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
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Hlasování č.: 10  
 
5 Prodej dom ů + dodatek  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. schvaluje 
prodej domu Na Bystřičce 10 po jednotkách za kupní ceny dle přílohy č. 1 a dle důvodové 
zprávy bod 1 
 
2. schvaluje 
prodej domu Purkyňova 1A po jednotkách za kupní ceny dle přílohy č. 2 a dle důvodové 
zprávy bod 2 
 
3. revokuje 
část svého usnesení ze dne 27.6.2002 ve věci schválení kupních cen domu tř. Svornosti 31 
a dále schvaluje nové  kupní ceny domu tř. Svornosti 31 dle přílohy č. 3 a dle důvodové 
zprávy bod 3 
 
4. nevyhovuje 
žádosti pana Emila Zavřela ve věci odprodeje NP garáže (jednotky 1103/15, 1103/16) v 
domě Vídeňská 23 do osobního vlastnictví dle důvodové zprávy bod 4 
 
5. schvaluje 
prodej BJ č. 356/2 v domě Ostružnická 15 spoluvlastníkům domu a to panu Milanu 
Sentivanimu, Janu Sovovi, Vilému Zanklovi, Radovanu Zanklovi za kupní cenu ve výši 
479.047,- Kč dle důvodové zprávy bod 5 
 
6. vyhovuje 
žádosti paní Mgr. Lexové a schvaluje uznání vložených investic do společných částí domu 
Masarykova 51 ve výši stanovené soudním znalcem částku 435.144,- Kč dle důvodové 
zprávy bod 6 
 
7. nevyhovuje 
žádosti paní Lisoletty Coufalové ve věci snížení kupní ceny za bytovou jednotku v domě 
Divišova 5 dle důvodové zprávy bod 7 
 
8. schvaluje 
úpravu kupní smlouvy paní Olgy Kandrové o navýšení kupní ceny za vložené investice SNO, 
a.s. do společných částí domu Masarykova 47, 49 o částku ve výši 61.710,- Kč dle důvodové 
zprávy bod 8 
 
9. nevyhovuje žádosti 
nájemců NP-garáže v domě Wellnerova 23 a schvaluje prodej NP-garáže (2 stání) 
manželům Hrdým a manželům Příhodovým za kupní cenu ve výši 159 650,- Kč dle dodatku 
důvodové zprávy bod 9 
 
10. revokuje 
část  svého usnesení ze dne 14.12.2000 a schvaluje snížení kupní ceny za domy Nálevkova 
9, 11 na částku 200,- Kč/m2 dle dodatku důvodové zprávy bod 10 
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11. schvaluje 
prodej NP-ateliéru  jednotky č. 872/11 v domě Masarykova 23 panu Vojtěchu Směšnému za 
kupní cenu ve výši 200.937,- Kč dle dodatku důvodové zprávy bod 11 
 
12. nevyhovuje žádosti 
manželů Slovákových ve věci snížení I. poloviny kupní ceny za bytovou jednotku v domě 
Wellnerova 15 dle dodatku důvodové zprávy bod 12 
 
13. schvaluje 
prodej bytu novým kupujícím za kupní ceny podle vyhlášky č. 13/1997 a 14/1998 dle dodatku 
důvodové zprávy bod 13 
 
14. revokuje 
část svého usnesení ze dne 19.12.2002 a schvaluje  prodej pozemku parc. č. st. 172 zast. pl. 
o výměře 411 m2 v k. ú. Nové Sady vlastníku nemovitosti Českobratrská 40 manželům Daně 
a Břetislavu Juřinovým za kupní cenu ve výši 66. 560,- Kč dle dodatku důvodové zprávy bod 
14 
 
15. nevyhovuje 
opětovné žádosti pana Rudolfa Pochylého ve věci odkoupení NP v domě Stiborova 17 dle 
dodatku důvodové zprávy bod 15 
 
16. schvaluje 
odprodej NP jednotky 1060/101 v domě Tovární 19 nájemci NP panu Zdeňku Polákovi za 
kupní cenu ve výši 125.270,- Kč a odprodej NP jednotky 1062/102 v domě Tovární 23 
nájemci NP panu Jiřímu Glatterovi za kupní cenu ve výši 125.270,- Kč dle dodatku důvodové 
zprávy bod 16 
 
17. schvaluje 
odprodej  pozemku parc. č. 515/26 zahrada o výměře 191 m2 v k. ú. Neředín 
spoluvlastníkům domu Pražská 5 a to Miloslavu Kamasovi, manželům Čestmíru a Ludmile 
Koktánkovým za kupní cenu ve výši 65.613,- Kč dle dodatku důvodové zprávy bod 17 
 
18. vyhovuje 
opětovné žádosti pana Jana Ellnera ve věci odkoupení bytové jednotky č. 960/10 v domě 
Husova 5 do osobního vlastnictví za kupní cenu ve výši 47.096,- Kč dle dodatku důvodové 
zprávy bod 18 
 
19. revokuje 
část svého usnesení ze dne  15.6.2000 a schvaluje nové kupní ceny domu Slovenská 4 dle 
přílohy č. 5B dle dodatku důvodové zprávy bod 19 
 
Předložil: Rada města Olomouce 
Hlasování č.: 11 – 12 
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6 Ukončení provozu mate řské školy Petelinova a mate řské školy 
Karafiátová  

Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
ukončení provozu mateřské školy Petelinova k  31.7.2003  dle důvodové zprávy  
 
3. schvaluje 
ukončení provozu mateřské školy Karafiátová k 31.7.2003 dle důvodové zprávy 
 
4. ukládá 
informovat o přijatém usnesení  ředitele výše uvedených mateřských škol  
T: ihned 
O: Pokorný Vladimír, Ing., nám ěstek primátora 
 
5. ukládá 
zajistit realizaci přijatého usnesení dle důvodové zprávy 
T: dle d ůvodové zprávy 
O: Pokorný Vladimír, Ing., nám ěstek primátora 
 
6. ukládá 
Radě města Olomouce zpracovat a Zastupitelstvu města Olomouce předložit aktualizovanou 
koncepci sítě mateřských škol 
T: září 2003 
O: Pokorný Vladimír, Ing., nám ěstek primátora 
 
7. ukládá 
Radě města Olomouce, aby usilovala o zaměstnání všech zaměstnanců zrušených 
mateřských škol v mateřských školách na území města Olomouce 
O: Pokorný Vladimír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Rada města Olomouce 
Hlasování č.: 13 – 15 
 
7 Základní škola Olomouc, Heyrovského 33 - poskytnut í půjčky 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
poskytnutí bezúročné půjčky ve výši 2.572.270,-- Kč se splatností do 31.12.2003 na pokrytí 
přímých nákladů na vzdělávání Základní škole Olomouc, Heyrovského 33, zastoupené Mgr. 
Oldřichem Andělem, ředitelem školy, dle důvodové zprávy 
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3. ukládá 
podepsat Smlouvu o poskytnutí bezúročné půjčky za podmínek uvedených v důvodové 
zprávě 
T: ihned 
O: Novotný Martin, nám ěstek primátora 
 
Předložil: Rada města Olomouce 
Hlasování č.: 16 
 
8 Návrh Komplexního sou činnostního programu prevence 

kriminality a sociální patologie „Naše m ěsto“ pro rok 2003  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
Komplexní součinnostní program prevence kriminality a sociální patologie „Naše město“ pro 
rok 2003 dle bodu IV.1.důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
rozpočet jednotlivých dílčích projektů Komplexního součinnostního programu prevence 
kriminality a sociální patologie „Naše město“ pro rok 2003 dle bodu IV.2.důvodové zprávy 
 
4. ukládá 
dodatečně předložit na MV ČR, odbor prevence kriminality Usnesení ze zasedání 
Zastupitelstva města Olomouce ze dne 11.3.2003, které je nedílnou součástí již zaslané 
žádosti o poskytnutí státní účelové dotace na realizaci Komplexního součinnostního 
programu prevence kriminality a sociální patologie „Naše město“ pro rok 2003 
T: ihned 
O: Pokorný Vladimír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Rada města Olomouce 
Hlasování č.: 17 
 
9 Výsledky hospoda ření Statutárního m ěsta Olomouce za rok 

2002 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu včetně všech příloh 
 
2. schvaluje 
finanční vypořádání  se státním rozpočtem za rok 2002 
 
3. vydává 
v souladu s § 17, odst. 7 zák. č. 250/2000 Sb. souhlas s celoročním hospodařením 
Statutárního města Olomouce za rok 2002, a to „bez výhrad“ 
 
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora 
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Hlasování č.: 18 
 
10 Návrh čerpání Fondu hospodá řského rozvoje  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
návrh čerpání prostředků Fondu hospodářského rozvoje 
 
Předložil: Rada města Olomouce 
Hlasování č.: 19 
 
11 Návrh čerpání Fondu bytové výstavby  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
návrh čerpání prostředků Fondu bytové výstavby 
 
Předložil: Rada města Olomouce 
Hlasování č.: 20 
 
12 Vyhodnocení rozpo čtového provizoria  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu, týkající se plnění a čerpání rozpočtového provizoria 
 
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora 
Hlasování č.: 21 
 
13 Návrh rozpo čtu Statutárního m ěsta Olomouce na rok 2003  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu včetně všech příloh 
 
2. schvaluje 
a) návrh rozpočtu Statutárního města Olomouce na rok 2003, vč. příloh č. 1 až 8 
 
b) obnovení krátkodobého úvěru do výše 30 mil. Kč v roce 2003, se splatností 1 rok, od 
Komerční banky, a. s. 
 
c) závazné ukazatele rozpočtu roku 2003 dle důvodové zprávy 
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d) přenesení pravomoci Zastupitelstva města Olomouce na Radu města Olomouce 
schvalovat rozpočtové změny roku 2003 
 
e) poskytnutí bezúročné půjčky ve výši 300 tis. Kč se splatností do 31. 05. 2004, na 
dobudování lyžařského areálu v Hlubočkách firmě SIMIVER, zastoupené p. Michalem 
Stojmenovem 
 
3. ukládá 
Radě města Olomouce informovat Zastupitelstvo města Olomouce o provedených 
rozpočtových změnách roku 2003 
T: zasedání ZMO 
O: Novotný Martin, nám ěstek primátora 
 
Předložil: Rada města Olomouce 
Hlasování č.: 22 
 
14 Výhled financování SmOl  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
Radě města Olomouce  zpracovat návrh dofinancování investičních akcí z vnějších zdrojů a 
předložit jej Zastupitelstvu města Olomouce 
T: červen 2003 
O: Novotný Martin, nám ěstek primátora 
 
Předložil: Rada města Olomouce 

Novotný Martin, náměstek primátora 
Hlasování č.: 24 
 
15 Cenová mapa  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu  
 
2. vydává 
obecně závaznou vyhlášku, kterou se vydává Cenová mapa stavebních pozemků na území 
Statutárního města Olomouce s účinností od 1.4.2003 
 
Předložil: Rada města Olomouce 
Hlasování č.: 25 
 
16 Program regenerace MPR - státní dotace  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu v předloženém znění 
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2. schvaluje 
poskytnutí příspěvku soukromým a církevním subjektům dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Hlasování č.: 26 
 
17 Bytová družstva  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
navýšení členského vkladu v Bytovém družstvu Olomouc, Jižní a Bytovém družstvu 
Olomouc, Jiráskova dle důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
Ing. J. Czmera jako zástupce Statutárního města Olomouce na jednání členských schůzí 
Bytového družstva Olomouc, Jižní a Bytového družstva OIomouc, Jiráskova 
 
4. pověřuje 
Ing. J. Czmera jednat na členských schůzích Bytového družstva Olomouc, Jižní a Bytového 
družstva Olomouc, Jiráskova v souladu s důvodovou zprávou 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Hlasování č.: 27 
 
18 Výbory ZMO  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou upravenou  důvodovou zprávu 
 
2. jmenuje 
a) členy výborů ZMO 
b) předsedy výborů ZMO 
c) tajemníky výborů ZMO 
-   dle předložené upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
Hlasování č.: 28 – 29 
 
19 Nové názvy ulic  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
 



 16

2. souhlasí 
s pojmenováním ulic dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
informovat, dle schválených pravidel, příslušné instituce o názvech nových ulic 
T: ihned 
O: vedoucí odboru vn ějších vztah ů a informací 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
Hlasování č.: 30 
 
20 Fond rozvoje bydlení  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
poskytnutí účelových úvěrů 12. kola Fondu rozvoje bydlení dle tabulky 
 
3. schvaluje 
udělení výjimek dle důvodové zprávy z vyhlášky č. 6/1999 o Fondu rozvoje bydlení 
 
Předložil: Rada města Olomouce 

Novotný Martin, náměstek primátora 
Hlasování č.: 31 
 
 
 
 

 

 

 

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


