
 
USNESENÍ 

 
z 8. zasedání Zastupitelstva m ěsta Olomouce, konaného dne 16.12.2003  

 
 

 
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 
 
3. souhlasí 
se změnou odpovědnosti u bodu 12, části 4 usnesení ZMO ze dne 23.9.2003 dle důvodové 
zprávy 
 
Předložil: Rada města Olomouce 
Hlasování č.: 6 
 
2 Rozpočtové zm ěny roku 2003  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu, týkající se rozpočtových změn roku 2003 - část A a B 
 
2. schvaluje 
rozpočtové změny roku 2003 dle důvodové zprávy - část B 
 
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora 
Hlasování č.: 7 
 
3 Analýza sít ě základních škol v Olomouci  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu ve formě Analýzy sítě základních škol 
 
2. ruší 
příspěvkovou organizaci Základní škola Olomouc, Petřkova 3 k 31.12.2003 
 
3. schvaluje 
sloučení Základní školy Olomouc, Petřkova 3 se Základní školou Olomouc, Demlova 18 k 
1.1.2004 s tím, že práva, povinnosti a závazky rušené příspěvkové organizace přechází na 
Základní školu Olomouc, Demlova 18 k uvedenému datu 
 



 2 

4. ruší 
příspěvkovou organizaci Základní škola Olomouc, tř. Svornosti 37 k 30.6.2004 
 
5. ruší 
příspěvkovou organizaci Základní škola Olomouc, Na Hradě 5  k 30.6.2004 
 
6. ukládá 
informovat o přijatém usnesení ředitele jednotlivých příspěvkových organizací 
T: ihned 
O: vedoucí odboru školství 
 
7. ukládá 
zajistit přednostní umístění žáků ze základních škol, jejichž provoz bude ukončen k 
30.6.2004 dle doporučení  Analýzy sítě základních škol - bodu 9 
T: první pololetí 2004 
O: vedoucí odboru školství 

ředitelé základních škol 
 
8. ukládá 
ve spolupráci s řediteli základních škol zřizovaných statutárním městem Olomouc 
napomáhat v zajištění pracovního zařazení pedagogů ze základních škol, jejichž provoz 
bude ukončen k 30.6.2004 
T: první pololetí 2004 
O: vedoucí odboru školství 
 
Předložil: Rada města Olomouce 
Hlasování č.: 9 –14 
 
4 Majetkoprávní záležitosti  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
1. výsledek výběru nájemce a budoucího kupujícího části pozemku parc. č. 74 st. pl. o 
výměře cca  622 m2  k.ú. Pavlovičky dle důvodové zprávy bod 1.  
 
2. nevyhovuje žádosti 
1. manželů Josefa a Drahoslavy Paluchových o odprodej části pozemku parc. č. 629/19 
zahrada o výměře 55 m2 v k. ú. Chválkovice dle důvodové zprávy bod 2.  
 
2. manželů Bc. Miroslava a PaedDr. Lenky Vatrtových o odprodej části pozemku parc. č. 
447/1 orná půda o výměře 700 m2 a pozemku parc. č. 446/12 ost. pl. o výměře 809 m2, vše 
v k. ú. Slavonín dle důvodové zprávy bod 3.  
 
3. ČR – Ministerstva obrany o výkup objektu technické vybavenosti s pozemkem parc. č. st. 
561 zast. pl. o výměře 685 m2, objektu technické vybavenosti s pozemkem parc. č. st. 562 
zast. pl. o výměře 40 m2 a pozemku parc. č. 111/2 ost. pl. o výměře 5 884 m2, vše v k. ú. 
Hejčín z vlastnictví ČR - Ministerstvo obrany do vlastnictví statutárního města Olomouce dle 
důvodové zprávy bod 4. 
 
4.  pana Ing. Josefa  Hrona o odprodej objektu č. 2 na letišti v Neředíně včetně pozemku 
parc. č. st. 1384 zast. pl. v k. ú. Neředín dle důvodové zprávy bod 5. 
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5. pana Mgr. Petra Žouželky o revokaci usnesení ZMO ze dne 23. 9. 2003, čís. spis. 
seznamu 3.1. bod 7 ve věci nevyhovění  žádosti pana Mgr. Petra Žouželky o odprodej části 
pozemku parc. č. 247/1 ost. pl. o výměře 30 m2 v k. ú. Nová Ulice dle důvodové zprávy bod 
6.  
 
6.  pana Ing. Josefa Hrona o odprodej pozemku parc. č. 615/1 ost. pl. o výměře 4 209 m2 v 
k.ú. Nová Ulice dle důvodové zprávy bod 7.  
 
7.  manželů Romana a Pavlíny Chromcových o odprodej části pozemku parc. č. 615/1 ost. 
pl. o výměře 396 m2 v k.ú. Nová Ulice dle důvodové zprávy bod 7.  
 
8. pana Petra Šilera a pana Jiřího Svozila o odprodej objektu č. 11  nacházejícího se na 
pozemku parc. č. 1396/1 zast. pl.  a pozemku parc. č. 1396/1 zast. pl. o výměře 1518 m2, 
vše v k. ú. Neředín dle důvodové zprávy bod 10. 
 
9. pana Jaroslava Crháka a  manželů Marie a Miroslava Škrabalových o odprodej části 
pozemku parc. č. 89/1 orná půda o výměře 600 m2 v k. ú. Nedvězí dle důvodové zprávy bod 
17.   
 
10. manželé Ing. Vítězslava a Mgr. Ivy Studničkových o odprodej pozemků parc. č. 94/1 ost. 
pl. o výměře 969 m2 a parc. č. 96/1 orná půda o výměře 1 553 m2, vše  v k. ú. Nové Sady u 
Olomouce dle důvodové zprávy bod 19.  
 
11. společnosti SAN-JV, s. r. o. o odprodej pozemků parc. č. 94/1 ost. pl. o výměře 969 m2 a 
parc. č. 96/1 orná půda o výměře 1 553 m2, vše  v k. ú. Nové Sady u Olomouce dle 
důvodové zprávy bod 19.  
 
12.  manželů Ing. Rostislava a Evy Veličkových  o odprodej části pozemku parc. č. 1929/1 
ost. pl. o výměře 170 m2 v k. ú. Holice u Olomouce dle důvodové zprávy bod 25. 
 
13. Římskokatolické farnosti Hněvotín o revokaci usnesení ZMO ze dne 6. 5. 2003, čís. spis. 
seznamu 3.1, bod 26 ve věci nevyhovění žádosti Římskokatolické farnosti Hněvotín o převod 
části pozemku parc. č. 206 ost. pl. o výměře 432 m2 v k. ú. Topolany u Olomouce z 
vlastnictví statutárního města Olomouce do vlastnictví Římskokatolické farnosti Hněvotín dle 
důvodové zprávy bod 30. 
 
14. paní Milady Řehákové o odprodej části  pozemku parc. č. 118 ost. pl. o výměře 775 m2 v 
k. ú. Svatý Kopeček dle důvodové zprávy bod 33. 
 
15. manželů Ing. Aleše a Ing. Moniky Kráčmarových a  Dopravního podniku města 
Olomouce, a. s. o odprodej  pozemků parc. č. 164/3 ost. pl. o výměře 3 708 m2 a parc. č. 
446/8 ost. pl. o výměře 403 m2, vše v k. ú. Hejčín dle důvodové zprávy bod 39. 
 
16. společnosti Neom s. r. o. , společnosti P.M. Proxima spol. s r. o.,  pana Vladimíra Vítka - 
Gama, paní Vlasty Psotové a pana Václava Šimka  o odprodej objektu s pozemkem parc. č. 
887/274 zast. pl. a nádvoří o výměře 1870 m2 a pozemek parc. č. 887/1 ost. pl. o výměře 
23872 m2, vše v k. ú. Slavonín dle důvodové zprávy bod 40.  
 
17. společnosti Pozemní stavby - Panelárna, spol. s r. o. o výkup pozemků parc. č. 701/2 
ost. pl. o výměře 2145 m2, parc. č. 701/7 ost. pl. o výměře 364 m2, parc. č. 701/8 ost. pl. o 
výměře 2279 m2 a parc. č. 1468/10 ost. pl. o výměře 1767 m2, vše v k. ú. Chválkovice z 
vlastnictví společnosti Pozemní stavby - Panelárna, spol. s r. o. do vlastnictví statutárního 
města Olomouce dle důvodové zprávy bod 47.  
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18. pana Waltra Vysloužila o odprodej pozemků parc. č. st. 817 zast. pl. o výměře 364 m2 a 
parc. č. 283/20 ost. pl. o výměře 1 028 m2, vše v k. ú. Nové Sady  u Olomouce dle důvodové 
zprávy bod 48.  
  
19. manželů Růženy a Antonína Chmelíčkových o odprodej části pozemku parc. č. 57/10 
orná půda o výměře 280 m2  v k. ú. Klášterní Hradisko dle důvodové zprávy bod 49.  
 
20. společnosti LUMIMONT, s. r. o. o odprodej pozemku parc. č. 1005/1 orná půda o výměře 
2 974 m2 v k. ú. Hodolany dle důvodové zprávy bod 51.  
 
21.  paní Zdenky Zlámalové o odprodej pozemku parc. č. st. 438 zast. pl. o výměře 19 m2 v 
k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 52. 
 
22. manželů Vladimíra a Ivony Vyhnálkových o odprodej pozemku parc. č. st. 431 zast. pl. o 
výměře 19 m2 v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 53. 
 
23.  paní Ivany Martinkové o odprodej pozemku parc. č. st. 434 zast. pl. o výměře 19 m2 v k. 
ú. Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 54. 
 
24.  manželů Ing. Miroslava a Zdeňky Horálkových o odprodej pozemku parc. č. st. 435 zast. 
pl. o výměře 19 m2 v k. ú. Hejčín dle důvodové zprávy bod 55. 
 
25.  paní Zdenky Kulvaitové, Mgr. Petra Kulvaita a Ing. Zbyňka Kulvaita o odprodej pozemku 
parc. č. st. 440 zast. pl. o výměře 19 m2 v k. ú. Hejčín dle důvodové zprávy bod 56.  
 
26. manželů Vladimíra  a Marty Kubelkových o revokaci usnesení ZMO ze dne 11. 3. 2003, 
čís. spis. seznamu 3.1. bod 12 ve věci nevyhovění 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 63.  
 
3. schvaluje 
1. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemek parc. č. st. 2011 zast. pl. o 
výměře 510 m2 a část pozemku parc. č. 615/1 ost. pl. o výměře 950 m2, vše v k ú. Nová 
Ulice se společností PROJEKT WELLNEROVA s. r.o. při kupní ceně ve výši  1.500,- Kč/m2 
dle důvodové zprávy bod 7.  
 
2.  odprodej části pozemku parc. č. 613 ost. pl. o  výměře 12 m2 v k.ú. Nová Ulice 
společnosti  EOS GROUP s. r. o. za kupní cenu ve výši 550,- Kč/m2 dle důvodové zprávy 
bod 8. 
 
3. bezúplatný převod pozemků parc. č. 1075/1 ost. pl.  o výměře 20462 m2, parc. č. 1075/3 
ost. pl. o výměře 1860 m2, vše v k.ú. Černovír, parc. č. 446/6 ost. pl. o výměře 143 m2, parc. 
č. 446/21 ost. pl. o výměře 9m2, parc. č. 446/24 ost. pl. o výměře 96 m2, parc. č. 446/25 ost. 
pl. o výměře 228 m2, vše v k.ú. Hejčín, parc. č. 112/1 , parc. č. 112/3, parc. č. 112/6, parc. č. 
115/1, parc. č. 115/18 ost. pl. o výměře 7 m2, parc. č. 115/19, vše v k.ú. Lazce, parc. č. 
419/1 ost. pl. o výměře 8471 m2, parc. č. 419/18, parc. č. 389/1, parc. č. 389/27, parc. č. 390 
ost. pl. o výměře 237 m2, ideál. 1/2 parc. č. 418/1 ost. pl. o výměře 554 m2, ideál. 1/2 parc. 
č. 418/2 ost. pl. o výměře 580 m2, vše v k.ú. Topolany u Olomouce, parc. č. 540/4 ost. pl. o 
výměře 249 m2 v k.ú. Neředín, parc. č. 1230/3 ost. pl. o výměře 9394 m2, parc. č. 1230/4 
ost. pl. o výměře 664 m2, vše v k.ú. Slavonín, parc. č. 291/23 ost. pl. o výměře 2797 m2, 
parc. č. 293/1 ost. pl. o výměře 6419 m2, vše v k.ú. Nedvězí, parc. č. 245 ost. pl  o výměře 
13792 m2 v k.ú. Břuchotín, parc. č. 1008/1ost. pl. o výměře 14146 m2 v k.ú. Řepčín, parc. č. 
124/18, parc. č. 124/19, vše v k. ú. Olomouc - město, parc. č. 2003 o výměře 14262 m2, 
parc. č. 2004 o výměře 191 m2, parc. č. 2005 o výměře 7372 m2, parc. č. 2006 o výměře 
283 m2, parc. č. 2007 o výměře 212 m2, parc. č. 2008 o výměře 786 m2, parc. č. 2014 o 
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výměře 195 m2, parc. č. 2019 o výměře 65 m2, parc. č. 2020 o výměře 1388 m2, vše ost. pl. 
v k.ú. Lošov, parc. č. 1226 ost. pl. o výměře 6479 m2, parc. č. 1188, parc. č. 1338, vše v k.ú. 
Droždín, parc. č. 598/1 o výměře 8552 m2, parc. č. 598/2 o výměře 6500 m2, parc. č. 599/5o 
výměře 13541 m2, parc. č. 597/1, vše ost. pl. v k.ú. Bystrovany, parc. č. 987 v k.ú. Křelov, 
parc. č. 777 v k.ú. Chomoutov, ideál. 1/2 parc. č. 295 ost. pl. o výměře 2142 m2 v k.ú. 
Nedvězí, parc. č. 200 o výměře 713 m2, parc. č. 399 o výměře 17770 m2, parc. č. 400 o 
výměře 4159 m2, vše ost. pl. v k.ú. Topolany u Olomouce, parc. č. 848 ost. pl.o výměře 
10506 m2 v k.ú. Křelov a parc. č. 2024 ost. pl. o výměře 20988 m2 v k.ú. Lošov, vše ost. pl. 
ve vlastnictví statutárního města Olomouce Olomouckému kraji dle důvodové zprávy bod 9.     
  
4.  bezúplatný převod objektu č. p. 47 s pozemkem parc. č. st. 53/1 zast. pl. o výměře 586 
m2, objekt č. p. 508 s pozemkem parc. č. st. 560 zast. pl.  o výměře 219 m2 a pozemek parc. 
č. 28/1 ost. pl. o výměře 2089 m2, vše v k.ú.  Nová Ulice (Základní umělecká škola se sídlem 
v Olomouci - Pionýrská č. 4) Olomouckému kraji za podmínky uzavření darovací smlouvy s 
povinností (inter partes) Olomouckého kraje (právního nástupce) bezúplatně převést 
předmětné nemovitosti zpět do vlastnictví statutárního města Olomouce v případě ukončení 
vzdělávací a výchovné činnosti organizacemi zřizovanými Olomouckým krajem v (na) těchto 
nemovitostech dle důvodové zprávy bod 11.  
 
5.  bezúplatný převod objektu č. p. 246 s pozemkem parc. č. st. 300 zast. pl. o výměře 863 
m2, vše v k. ú. Nová Ulice (Základní umělecká škola se sídlem v Olomouci - Na Vozovce 32) 
Olomouckému kraji za podmínky uzavření darovací smlouvy s povinností (inter partes) 
Olomouckého kraje (právního nástupce) bezúplatně převést předmětné nemovitosti zpět do 
vlastnictví statutárního města Olomouce v případě ukončení vzdělávací a výchovné činnosti 
organizacemi zřizovanými Olomouckým krajem v (na) těchto nemovitostech dle důvodové 
zprávy bod 11.  
 
6.  bezúplatný převod objektu č. p. 471 s pozemkem parc. č. st. 669 zast. pl. o výměře 143 
m2 a parc. č. 406/13 zahrada o výměře 648 m2, vše v k. ú. Hodolany (Speciální mateřská 
škola se sídlem Olomouc - Blanická 16)  Olomouckému kraji za podmínky uzavření darovací 
smlouvy s povinností (inter partes) Olomouckého kraje (právního nástupce) bezúplatně 
převést předmětné nemovitosti zpět do vlastnictví statutárního města Olomouce v případě 
ukončení vzdělávací a výchovné činnosti organizacemi zřizovanými Olomouckým krajem v 
(na) těchto nemovitostech dle důvodové zprávy bod 11.  
 
7.  bezúplatný převod objektu č. p. 1164 s pozemkem parc. č. st. 1917 zast. pl. o výměře 364 
m2, objektu občanské vybavenosti s pozemkem parc. č. st. 1918 zast. pl. o výměře 361 m2 a 
pozemku parc. č. 580/2 ost. pl. o výměře 3224 m2, vše v k. ú. Nová Ulice (Speciální MŠ, ZŠ 
a speciálně pedagogické centrum pro děti a žáky s vadami řeči  - Jílová č. 43A) 
Olomouckému kraji za podmínky uzavření darovací smlouvy s povinností (inter partes) 
Olomouckého kraje (právního nástupce) bezúplatně převést předmětné nemovitosti zpět do 
vlastnictví statutárního města Olomouce v případě ukončení vzdělávací a výchovné činnosti 
organizacemi zřizovanými Olomouckým krajem v (na) těchto nemovitostech dle důvodové 
zprávy bod 11. 
 
8. bezúplatný  převod  pozemků p. č. 787/18 orná půda o výměře 118 m2 v k. ú. Černovír,   
p. č. 395/1 ostatní plocha o výměře 633 m2, p. č. 401/3 zahrada o výměře 1037 m2 v k.ú. 
Nové Sady , p. č. 191/1 orná půda o výměře 10 m2 a p. č. 199/2 trvalý travní porost o 
výměře 6 m2 v k.ú. Lazce vše ve vlastnictví ČR - Pozemkového fondu ČR do vlastnictví 
statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod 12. 
 
9. odprodej části pozemku parc. č. 293 orná půda o výměře 71 m2 v k.ú. Slavonín manželům  
Petru a Janě Slavíčkovým za kupní cenu ve výši 480,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod 13. 
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10. odprodej nebytové prostory č.77/1 v objektu bydlení č.p. 77, tř. Svobody 43 (Křivá 12) v 
k.ú. Olomouc-město, obec Olomouc společnosti Technické služby města Olomouce,a.s. za 
kupní cenu ve výši 1.979 980,- Kč dle důvodové zprávy bod 14. 
 
11. odprodej pozemku parc. č. 274 zahrada o výměře 347 m2 v k.ú. Olomouc-město, obec 
Olomouc   společnosti   Technické   služby   města   Olomouc, a. s. za kupní cenu ve výši  
197 920,- Kč dle důvodové zprávy bod 15.  
 
12. odprodej pozemku parc. č. 28/3 orná půda  o výměře 537 m2 v k. ú. Pavlovičky 
manželům  Ing. Stanislavu  a  Dagmar  Grulichovým  za kupní cenu ve výši 370,- Kč/m2,  tj.  
198 690,- Kč dle důvodové zprávy bod 18.  
 
13. odprodej pozemku parc. č. st. 1200/7 zast. pl. o výměře 17 m2 v k. ú. Nová manželům 
Ing. Jiřímu a Heleně Vostrým za kupní cenu ve výši 9 267,- Kč dle důvodové zprávy bod 20.  
 
14. odprodej pozemku parc. č. st. 409 zast. pl. o výměře 166 m2 s objektem č. p. 93 a 
pozemku parc. č. 2670/2 zahrada o výměře 306 m2, vše v k. ú. Huzová, obec Huzová 
manželům Marii a Miroslavu Horákovým za kupní cenu ve výši 350 000,- Kč dle důvodové 
zprávy bod 21.  
 
15.  uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 401/27 orná půda 
o výměře 582,5 m2 v k.ú. Hejčín s panem Ing. Petrem Pospíšilem při kupní ceně ve výši 
591,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod 22. 
 
16. výkup pozemků parc.č. 670/25 orná půda o výměře 580 m2 v k.ú. Chválkovice ve 
vlastnictví Jany Hamáčkové, za kupní cenu ve výši 237.800,- Kč, parc.č. 670/45 orná půda o 
výměře 531 m2 a parc.č. 728/7 ost.pl. o výměře 756 m2 v k.ú. Chválkovice ve vlastnictví 
Karla Letochy za kupní cenu ve výši 527.670, -Kč, parc.č. 670/43 orná půda o výměře 577 
m2 a parc.č. 728/49 ost.pl. o výměře 494 m2 v k.ú. Chválkovice ve vlastnictví manželů Karla 
a Veroniky Letochových za kupní cenu ve výši 439.110,-Kč, parc.č. 670/39 orná půda o 
výměře 138 m2 v k.ú. Chválkovice v podílovém spoluvlastnictví manželů Valérie a Františka 
Bučka za kupní cenu ve výši 56.580,-Kč, parc.č. 670/23 orná půda o výměře 458 m2 v k.ú. 
Chválkovice v podílovém spoluvlastnictví ČR - Pozemkového fondu, Ing. Milana Dostalíka a 
Milady Jedličkové za kupní cenu ve výši 187.780,-Kč dle důvodové zprávy bod 23. 
 
17. bezúplatný převod části pozemku parc. č. 767/2 zahrada o výměře 246 m2 ve vlastnictví 
paní Ludmily Skalkové, části pozemku parc. č. 767/3  zahrada o výměře 242 m2 ve 
vlastnictví pana Petra Souška a paní Ilony Souškové a části pozemku parc. č. 767/4  
zahrada o výměře 242 m2 ve vlastnictví pana Marka Gregurka a paní Hany Gregurkové, vše 
v k. ú. Slavonín do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod 24. 
 
18. odprodej části pozemku parc. č. 1929/1 ost. pl. o výměře 25 m2 v k. ú. Holice u 
Olomouce manželům Ing. Rostislavu a Evě Veličkovým za kupní cenu ve výši 16.660,- Kč 
dle důvodové zprávy bod 25.  
 
19. odprodej pozemku parc. č. 122/1 ost. pl. o výměře 714 m2, parc. č. 122/2 o výměře 4 
m2, parc. č. st. 156/1 zast. pl. o výměře 191 m2 a části pozemku parc. č. 121/9 ost. pl. o 
výměře 649m2,  vše v k. ú. Pavlovičky společnosti Shell  Czech Republic a. s. za kupní cenu 
ve výši 1.369.227,- Kč za podmínky bezúplatného zřízení věcného břemene obsahujícího 
právo průchodu a průjezdu přes pozemky parc. č. 121/9 ost. pl. o výměře 7 186 m2 a  parc. 
č. 122/1 ost. pl.  o výměře 714 m2, vše v k.ú. Pavlovičky ve prospěch vlastníka objektu č. p.  
63  s pozemkem parc. č. st. 69 zast. pl. a nádvoří o výměře 826 m2 v k.ú. Pavlovičky dle 
důvodové zprávy bod 26. 
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20. odprodej části pozemku parc. č. 1029/22 ost. pl. o výměře 11m2 Řepčín manželům Ivo  a 
Marii Tichým za kupní cenu ve výši 10.881,- Kč dle důvodové zprávy bod 27. 
 
21. odprodej objektu č. 34 s pozemkem parc. č. st. 1385 zast. pl. o výměře 651 m2 v k. ú. 
Neředín panu Ing. Vratislavu Hrachovcovi za kupní cenu ve výši 1. 395.990,- Kč s tím, že 
první splátka ve výši 855.990,- Kč se splatností do 3 týdnů od podpisu kupní smlouvy a další 
splátka 540.000,- Kč po 12 - ti měsících od podpisu dle důvodové zprávy bod 28. 
 
22. směnu části  pozemku parc. č. 1310/1 zast. pl. o výměře 63 m2 (dle GP parc. č. 1310/4) 
v k. ú. Slavonín ve vlastnictví paní Marcely Nevrlé za část pozemku  parc. č. 1320/1 ost. pl. o 
výměře 79 m2 (dle GP parc. č. 1320/3 o výměře 75 m2 a parc. č. 1320/4 o výměře 4 m2)  v 
k. ú. Slavonín ve vlastnictví statutárního města Olomouce s tím, že paní Nevrlá doplatí 
cenový rozdíl ve výši 4 890,- Kč a za podmínky, že paní Nevrlá zruší zástavní  právo na 
předmětné části pozemku dle důvodové zprávy bod 29. 
 
23. odprodej části pozemku parc. č. 710/7 ost. pl. o výměře 2 826 m2 v k.ú. Hodolany 
společnosti Auto Kubíček s. r. o. za kupní cenu ve výši 3. 250 895,- Kč dle důvodové zprávy 
bod 31.  
 
24.  odprodej části pozemku parc. č. 1465/1 ost. pl. o výměře 70 m2 v k. ú. Chválkovice 
manželům MUDr. Tomáši a Světlaně Brychtovým za kupní cenu ve výši 46 842,- Kč dle 
důvodové zprávy bod 32.  
 
25. odprodej části pozemku parc. č. 312/5 ost. pl. o výměře 142 m2 v k. ú. Holice u 
Olomouce společnosti Kappa Packaging Olomouc s. r. o. za kupní cenu ve výši  113 600,- 
Kč dle důvodové zprávy bod 34.  
 
26. odprodej částí pozemků parc. č. 1721/18 ost. pl. o výměře 360 m2, parc. č. 1721/19 ost. 
pl. o výměře 413 m2 a parc. č. 1721/20 orná půda o výměře 427 m2, vše v k. ú. Holice u 
Olomouce ČR - Státní rostlinolékařské správě za kupní cenu ve výši 960 000,- Kč dle 
důvodové zprávy bod 35.  
 
27. bezúplatný převod pozemků v k.ú. Nová Ulice z vlastnictví ČR – Ministerstva obrany do 
vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod 36.   
 
28. výkup části pozemku parc. č. 103/7 ost. pl. o výměře 38 m2 v k.ú. Bělidla z vlastnictví 
společnosti AŽD Praha s. r. o. do vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní cenu ve 
výši 15 580,- Kč dle důvodové zprávy bod 37.  
 
29. výkup části pozemku parc. č. 670/27 orná půda o výměře 442 m2 v k.ú. Chválkovice z 
vlastnictví pana Karla Zemana do vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní cenu ve 
výši 181 220,- Kč dle důvodové zprávy bod 38.  
 
30. směnu pozemků parc. č. 1468/11 ost. pl. o výměře 24 m2 a parc. č. 1468/12 ost. pl. o 
výměře 7 759 m2, vše v k.ú. Chválkovice ve vlastnictví společnosti Pozemní stavby - 
Panelárna, spol. s r. o. za pozemek parc. č. 164/3   ost. pl. o výměře 3 684 m2 a část 
pozemku parc. č. 164/4 ost. pl. o výměře 1 557 m2, vše v k.ú. Hejčín ve vlastnictví 
statutárního města Olomouce bez doplatku cenového rozdílu s tím, že statutární město 
Olomouc uhradí daň z převodu nemovitostí, včetně poplatku na návrh vkladu do katastru 
nemovitostí dle důvodové zprávy bod 39.  
 
31. směnu pozemků parc. č. 133/1 zast. pl. o výměře 362 m2, parc. č. 134/2 zahrada o 
výměře 955 m2, vše v k. ú. Slavonín, parc. č. 39/2 ost. pl. o výměře 240 m2, parc. č. 203/3 
ost. pl. o výměře 513 m2, parc. č. 204/1 ost. pl. o výměře 554 m2, vše v k. ú. Bělidla, parc. č. 
st. 537 zast. pl. o výměře 116 m2 v k. ú. Chválkovice a infrastrukturní majetek - komunikace 
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ve vlastnictví společnosti Lesostavby Šumperk, a. s. za objekt s pozemkem parc. č. 887/274 
zast. pl. a nádvoří o výměře 1870 m2 a pozemek parc. č. 887/1 ost. pl. o výměře 23872 m2, 
vše v k. ú. Slavonín ve vlastnictví statutárního města Olomouc s tím, že společnost 
Lesostavby Šumperk, a. s. doplatí cenový rozdíl ve výši 1. 673 964,- Kč dle důvodové zprávy 
bod 40.  
 
32. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na kanalizaci v k. ú.  Slavonín mezi 
společností Lesostavby Šumperk, a. s. a statutárním městem Olomouc při kupní ceně ve 
výši 597 720,- Kč s tím, že stavba bude předána po dokončení kanalizace v k. ú. Slavonín v 
rámci programu ISPA dle důvodové zprávy bod 40.   
 
33. odprodej pozemku parc. č. 51 zahrada  o výměře 91 m2 v k. ú. Olomouc - město 
manželům Antonii a Ing. Tomáši Kubálkovým za kupní cenu ve výši 292 119,- Kč dle 
důvodové zprávy bod 41.  
 
34. směnu části pozemku parc. č. 240/2 ost. pl.  o výměře 5 m2 v k. ú. Bělidla ve vlastnictví 
manželů Petra a Ludmily Mikeladzových za část pozemku parc. č. 240/1 ost. pl.  o výměře 5 
m2 v k. ú. Bělidla ve vlastnictví statutárního města Olomouce za podmínky, že manželé 
Mikeladzovi zruší zástavní právo na části pozemku parc. č. 240/2 ost. pl. v k.ú. Bělidla dle 
důvodové zprávy bod 42.  
 
35. směnu části pozemku parc. č. 72/1 orná půda o výměře 71 m2 a části pozemku parc. č. 
1248/12 orná půda o výměře 18 m2, vše v k. ú. Droždín ve vlastnictví pana Ing. Antonína 
Šišky za pozemek  parc. č. 1248/27 orná půda o výměře 70 m2 ve vlastnictví statutárního 
města Olomouce s tím, že statutární město Olomouc doplatí cenový rozdíl ve výši 8 600,- Kč 
dle důvodové zprávy bod 43.   
 
36. odprodej Regulační stanice Chválkovice, včetně pozemku parc. č. 1124 zastavěná 
plocha a nádvoří, k.ú. Chválkovice, obec Olomouc, za kupní  cenu 611.000,00 Kč, mezi  
statutárním městem Olomouc a Severomoravskou plynárenskou, a.s. Ostrava, dle důvodové 
zprávy 44. 
 
37. nabytí hlavního melioračního zařízení (HMZ) č. 1 00034-01/01, v pořizovací hodnotě 
308.874,00 Kč, z majetku Pozemkového fondu České republiky do majetku statutárního 
města Olomouce, bezúplatně, na základě privatizačního projektu zpracovaného PF ČR, dle 
důvodové zprávy 45. 
 
38. uzavření smlouvy o  budoucí kupní smlouvě na pozemky parc. č. 85/1 o výměře 219 m2 
a parc. č. 85/2  o výměře 294 m2, vše orná půda v k.ú. Nemilany s paní Markétou 
Gambovou a panem Josefem Moničem při kupní ceně ve výši 380,- Kč/m2 dle důvodové 
zprávy 46. 
 
39. odprodej části pozemku parc. č. 1672/3 orná půda o výměře 438 m2 v k. ú. Holice u 
Olomouce panu Ing. Karlu Holíkovi za kupní cenu ve výši 400,- Kč/m2 dle důvodové zprávy 
50. 
 
40. bezúplatný převod jiné stavby  - kůlny na pozemku parc. č. 401 zast. pl. o  výměře 242 v 
k. ú. Lošov panu Miroslavu Pavelkovi za podmínky, že pan Miroslav Pavelka provede na 
vlastní náklady oplocení na pozemku parc. č.  401 zast. pl. a pozemku parc. č. 402 zahrada, 
vše v  k. ú. Lošov dle důvodové zprávy 57.  
 
41. odprodej pozemku parc. č. st. 1208/1 zast. pl. o výměře 19 m2 v k. ú. Nová Ulice panu 
Janu Sedláčkovi za kupní cenu ve výši 10 267,- Kč dle důvodové zprávy 58.  
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42. 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 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 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 
59. 
 
43. výkup budovy s pozemkem parc. č. 506/2 zast. pl. o výměře 25 m2 a pozemku parc. č. 
506/3 zahrada o výměře 646 m2, vše v k. ú. Slavonín z vlastnictví pana Karla Havla do 
vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní cenu ve výši 917.610,- Kč dle důvodové 
zprávy 60. 
 
44. odprodej části pozemku parc. č. 1458/1 ost. pl. o výměře 179 m2 v k. ú. Chválkovice 
manželům Michalu a Petře Špičkovým za kupní cenu ve výši 94 750,- Kč dle důvodové 
zprávy 61. 
 
45. částí pozemku parc. č. 1071/1 o celkové výměře 909 m2 a části pozemku parc. č. 1071/3 
o výměře 18 m2, vše ost. pl. v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc Bytovému družstvu Terasy 
Olomouc za kupní cenu ve výši 509 850,- Kč dle důvodové zprávy 65.  
 
46. výkup pozemků parc. č. 700/1 ost. pl. o výměře 88 m2, parc. č. 700/2 ost. pl. o výměře 
172 m2, parc. č. 701/1 zahrada o výměře 276 m2, parc. č. 1106/56 ost. pl. o výměře 2 090 
m2, vše v k. ú. Černovír z vlastnictví paní Taťány Skývové do vlastnictví statutárního města 
Olomouce za smluvní cenu ve výši 150 000,- Kč dle důvodové zprávy 66.  
 
47. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na nemovitosti - pozemky parc.č. st.1324 
zast.pl. o výměře 66 m2, parc.č. st. 1325 zast.pl. o výměře 74 m2 a parc.č. st. 1364 zast.pl. o 
výměře 142 m2 v k.ú. Neředín, obec Olomouc, s objekty na nich stojících za kupní cenu ve 
výši 2,882.295,-Kč z vlastnictví statutárního města Olomouc do vlastnictví Ředitelství silnic a 
dálnic ČR dle důvodové zprávy 67.  
 
48.  uzavření smlouvy o budoucí darovací  smlouvě na stavbu „Přečerpávací stanice 
výtlačné splaškové kanalizace Olomouc - Neředín“, mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR a 
statutárním městem Olomouc dle důvodové zprávy 67.  
 
49. odprodej pozemků parc. č. 1111/1 o výměře 20 324 m2 a parc. č. 959/18 o výměře 2465 
m2, vše ost. pl. v k. ú. Hodolany společnosti Regionální centrum Olomouc s. r. o. za kupní 
cenu dle znaleckého posudku ve výši 17.313 721,- Kč za podmínky realizace záměru 
Olomouckého institutu ekonomie,  při nedodržení této podmínky bude ze strany statutárního 
města Olomouce uplatněna smluvní pokuta ve výši kupní ceny, tj. 17.313.721,- Kč dle 
důvodové zprávy 68.  
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4. nesouhlasí 
1.  s převodem objektu č. p. 68 s pozemkem parc. č. st. 1367 zast. pl. o výměře 3719 m2, 
nebytová jednotka č. 69/1 v objektu č. p. 69 s pozemkem parc. č. st. 1368 zast. pl. o výměře 
747 m2 a ostatní stavební objekt s pozemkem parc. č. st. 1369 zast. pl.o výměře 39 m2, vše 
v k. ú. Nová Ulice (Gymnázium Olomouc - Čajkovského 9) dle důvodové zprávy bod 11.  
 
2. s nabytím vodovodu z vlastnictví společnosti Lesostavby   Šumperk, a. s. do vlastnictví 
statutárního města Olomouc dle důvodové zprávy bod 40.  
 
5. revokuje 
1. usnesení ZMO ze dne 23. 9. 2003, čís. spis. seznamu 3.1, bod 17 schválení  odprodeje 
části pozemku parc. č. 293 orná půda o výměře 860 m2 v k.ú. Slavonín manželům Petru a 
Janě Slavíčkovým za kupní cenu ve výši 480,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod 13. 
 
2. usnesení Zastupitelstva města Olomouce ze dne 5.10.2000, čís.spis.seznamu 3, bod 53. 
ve věci záměru vkladu nebytové prostory č.77/1 v objektu bydlení č.p. 77, tř. Svobody 43 
(Křivá 12) v k.ú. Olomouc-město, obec Olomouc, do majetku společnosti Technické služby 
města Olomouce,a.s. dle důvodové zprávy bod 14. 
  
3. usnesení Zastupitelstva města Olomouce dne 27.6.2002, čís.spis.seznamu 3.1, bod 41 ve 
věci záměru vkladu pozemku parc.č. 274 zahrada o výměře 347 m2 v k.ú. Olomouc-město, 
obec Olomouc do majetku společnosti Technické služby města Olomouc, a. s. dle důvodové 
zprávy bod 15. 
 
4. usnesení ZMO ze dne 23. 9. 2003, čís. spis. seznamu 3. 1., bod 62 ve věci schválení 
výběru kupujícího části pozemku parc.č. 841/12 ost. pl. o výměře 901 m2 a části pozemku 
parc. č. 841/2 ost. pl. o výměře 9 m2, vše v k. ú. Hodolany mezi společností CNM Company 
Olomouc s. r. o.  a manžely MVDr. Václavem a RNDr. Janou Lakomými formou obálkové 
metody  na výši kupní ceny při minimální kupní ceně ve výši 200,- Kč/m2 dle důvodové 
zprávy bod 16.    
 
5. část usnesení ZMO ze dne 19. 12. 2002, čís. spis. seznamu 3.1, bod 24 ve věci  subjektu 
při směně části  pozemku parc. č. 1310/1 zast. pl. o výměře 63 m2 (dle GP parc. č. 1310/4) v 
k. ú. Slavonín ve vlastnictví paní Aleny Šošolíkové  za část pozemku  parc. č. 1320/1 ost. pl. 
o výměře 79 m2 (dle GP parc. č. 1320/3 o výměře 75 m2 a parc. č. 1320/4 o výměře 4 m2)  v 
k. ú. Slavonín ve vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod 29.    
 
6. usnesení ZMO ze dne 23. 9. 2003,  čís. spis. seznamu 3.1, bod 58  ve věci schválení 
odprodeje pozemku parc. č. 710/7 ost. pl. o výměře 7750 m2 v k. ú. Hodolany společnosti 
Auto Kubíček s. r. o. dle důvodové zprávy bod 31. 
 
7. usnesení ZMO ze dne 6. 5. 2003 čísl. spis. seznamu 3. 1. bod 24 ve věci nevyhovění 
žádosti manželů MUDr. Tomáše a Světlany Brychtových o odprodej části pozemku parc. č. 
1465/1 ost. pl. o výměře 65 m2 v k. ú. Chválkovice dle důvodové zprávy bod 32. 
 
8. usnesení ZMO ze dne 6. 5. 2003 čísl. spis. seznamu 3. 1. bod 1. ve věci nevyhovění 
žádosti paní Taťány Skývové o výkup pozemků parc. č. 700/1 ost. pl. o výměře 88 m2, parc. 
č. 700/2 ost. pl. o výměře 172 m2, parc. č. 701/1 zahrada o výměře 276 m2, parc. č. 1106/56 
ost. pl. o výměře 2 090 m2, vše v k. ú. Černovír z vlastnictví paní Taťány Skývové do 
vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod 66. 
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6. souhlasí 
1. se vstupem do honebního společenstva Grygov- Nový Dvůr a jmenovat zástupce v orgánu 
tohoto honebního společenstva,vedoucího obchodního oddělení majetkoprávního odboru dle 
důvodové zprávy bod 62. 
 
2. se změnou termínu splátek kupní ceny za odprodej pozemku parc. č. 505/1 orná půda o 
výměře 664 m2 v k.ú. Holice u Olomouce manželům Antonínu a Marii Jakubcovým z 15. 9. 
2004 na 31. 12. 2006 dle důvodové zprávy bod 64. 
 
7. pověřuje 
1. vedoucího obchodního oddělení majetkoprávního odboru připravit podklady pro vstup do 
honebního společenstva Grygov- Nový Dvůr dle důvodové zprávy bod 62. 
 
Předložil: Rada města Olomouce 
Hlasování č.: 16 -  19 
 
5 Majetkoprávní záležitosti odboru investic  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
1. uzavření kupní smlouvy dle bodů 1, 12, 14, 15 důvodové zprávy 
2. uzavření budoucí kupní smlouvy a poté kupní smlouvy dle bodů 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
13, důvodové zprávy 
 
3. nevyhovuje žádosti 
manželů Kinclových na uzavření kupní smlouvy dle bodu 2 důvodové zprávy 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Hlasování č.: 20 
 
6 Zástavy za dotace na bytovou výstavbu  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
zřízení zástavníha práva na objekty: 
- dům Dolní nám.6, č.p. 195 s pozemkem parc .č. 616 zast. plocha a nádvoří v k.ú. Olomouc-
město 
- dům Dolní nám.7, č.p.194 s pozemkem parc. č. 615 zast. plocha a nádvoří v k.ú. Olomouc-
město 
- dům Opletalova 1, č.p. 364 s pozemkem p.č. 322/1- zast.plocha a nádvoří v k.ú. Olomouc-
město 
- dům nám. Národních Hrdinů 4, č.p.  622 s pozemkem p.č. 771/1 - zast.plocha a nádvoří v 
k.ú. Olomouc-město,  
ve prospěch České republiky - Ministerstva pro místní rozvoj ČR dle důvodové zprávy 
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Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Hlasování č.: 21 
 
7 Fond bytové výstavby  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. vydává 
obecně závaznou vyhlášku č. 3/2003, kterou se zrušuje  vyhláška č. 3/2000 o zřízení Fondu 
bytové výstavby, s účinností ode dne 1.1.2004 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Hlasování č.: 22 
 
8 Fond hospodá řského rozvoje  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. vydává 
obecně závaznou vyhlášku č. 4/2003, kterou se zrušuje vyhláška města č. 9/2000 o zřízení 
Fondu hospodářského rozvoje, s účinností od 1.1.2004 
 
Předložil: Rada města Olomouce 
Hlasování č.: 23 
 
9 Obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Rada města Olomouce 

Novotný Martin, náměstek primátora 
Hlasování č.: 24 
 
10 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze ps ů 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
Obecně závaznou vyhlášku statutárního města Olomouce č. 5/2003 o místním poplatku ze 
psů 
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Předložil: Rada města Olomouce 

Novotný Martin, náměstek primátora 
Hlasování č.: 25 
 
11 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za láze ňský 

nebo rekrea ční pobyt  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
Obecně závaznou vyhlášku statutárního města Olomouce č. 6/2003 o místním poplatku za 
lázeňský nebo rekreační pobyt 
 
Předložil: Rada města Olomouce 

Novotný Martin, náměstek primátora 
Hlasování č.: 26 
 
12 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání 

veřejného prostranství  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
Obecně závaznou vyhlášku statutárního města Olomouce č. 7/2003 o místním poplatku za 
užívání veřejného prostranství 
 
Předložil: Rada města Olomouce 

Novotný Martin, náměstek primátora 
Hlasování č.: 27 
 
13 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze vstupného  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
Obecně závaznou vyhlášku statutárního města Olomouce č. 8/2003 o místním poplatku ze 
vstupného 
 
Předložil: Rada města Olomouce 

Novotný Martin, náměstek primátora 
Hlasování č.: 28 
 



 14

14 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku z ubytovací 
kapacity  

Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
Obecně závaznou vyhlášku statutárního města Olomouce č.9/2003 o místním poplatku z 
ubytovací kapacity 
 
Předložil: Rada města Olomouce 

Novotný Martin, náměstek primátora 
Hlasování č.: 29 
 
15 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za povolení k 

vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí m ěsta 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
Obecně závaznou vyhlášku statutárního města Olomouce č. 10/2003 o místním poplatku za 
povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí města 
 
Předložil: Rada města Olomouce 

Novotný Martin, náměstek primátora 
Hlasování č.: 30 
 
16 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provozovaný  

výherní hrací p řístroj  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
Obecně závaznou vyhlášku statutárního města Olomouce č. 11/2003 o místním poplatku za 
provozovaný výherní hrací přístroj 
 
Předložil: Rada města Olomouce 

Novotný Martin, náměstek primátora 
Hlasování č.: 31 
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17 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz 
systému shromaž ďování, sb ěru, p řepravy, t řídění, využívání a 
odstra ňování komunálních odpad ů 

Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
Obecně závaznou vyhlášku statutárního města Olomouce č. 12/2003 o místním poplatku za 
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů se stanovením výše místního poplatku ve výši Kč 492,-- pro rok 2004 
 
3. ukládá 
zpracovat srovnání obou způsobů, týkající se svozu a likvidace komunálních odpadů 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Rada m ěsta Olomouce 
 
Předložil: Rada města Olomouce 

Novotný Martin, náměstek primátora 
Hlasování č.: 32 
 
18 Fond rozvoje bydlení - poskytnutí p ůjček 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
poskytnutí účelových úvěrů 13. kola Fondu rozvoje bydlení dle tabulky 
 
3. schvaluje 
udělení výjimek dle důvodové zprávy z vyhlášky č. 6/1999 o Fondu rozvoje bydlení města 
Olomouce 
 
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora 
Hlasování č.: 37 
 
19 Fond rozvoje bydlení - novela vyhlášky  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
Obecně závaznou vyhlášku statutárního města Olomouce č. 13/2003 o vytvoření a použití 
účelových prostředků „Fondu rozvoje bydlení statutárního města Olomouce“ 
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3. ukládá 
vhodnou formou informovat veřejnost o vyhlášce dle bodu 2 usnesení 
O: Rada m ěsta Olomouce 
 
Předložil: Rada města Olomouce 

Novotný Martin, náměstek primátora 
Hlasování č.: 39 
 
 
20 Návrh rozpo čtu Statutárního m ěsta Olomouce na rok 2004  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu včetně všech příloh 
 
2. schvaluje 
a) návrh rozpočtu Statutárního města Olomouce na rok 2004 
b) obnovení krátkodobého úvěru ve výši 30 mil. Kč v roce 2004, se splatností 1 rok, u 
Komerční banky, a. s. 
c) závazné ukazatele rozpočtu roku 2004 dle důvodové zprávy 
d) přenesení pravomoci Zastupitelstva města Olomouce na Radu města Olomouce 
schvalovat rozpočtové změny roku 2004 ve smyslu závazných ukazatelů 
 
3. ukládá 
Radě města Olomouce informovat Zastupitelstvo města Olomouce o provedených 
rozpočtových změnách roku 2004 
T: zasedání ZMO 
O: Novotný Martin, nám ěstek primátora 
 
Předložil: Rada města Olomouce 
Hlasování č.: 40 
 
 
21 Prodej dom ů 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. revokuje 
část svého usnesení ze dne 16.3.2000 ve věci schválení kupních cen domu Albertova 25, 
27, 29 a doporučuje zastupitelstvu města schválit změnu spoluvlastnického podílu a kupních 
cen v domě Albertova 25, 27, 29 dle přílohy č. 1b a dle důvodové zprávy bod 1 
 
2. schvaluje 
navýšení I. části kupní ceny jednotek v domě Albertova 25, 27, 29 o částku ve výši 6.143,- 
Kč za vynaložené náklady na likvidaci nefunkční technologie kotelny v domě Albertova 29 
společností OLTERM & TD Olomouc, a.s.  dle důvodové zprávy bod 1 
 
3. revokuje 
část svého usnesení ze dne 16.5.2000 ve věci schválení spoluvlastnických podílů v domě 
Tyršova 13 dle důvodové zprávy bod 2 
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4. schvaluje 
prodej domu Tyršova 13 s pozemkem parc. č. 282 zast. pl. o výměře 370 m2 v k. ú. 
Hodolany po bytových jednotkách za kupní ceny vypočtené dle vyhlášky č. 13/1997 a č. 
14/1998 uvedené v příloze č. 2. dle důvodové zprávy bod 2 
 
5. schvaluje 
snížení I. části kupní ceny o částku ve výši 21 276,- Kč za nebytovou prostoru v domě 
Masarykova 51, 53, 55, z toho I. část kupní ceny po odečtu činí 643 824,- Kč, II. část  kupní 
ceny 645.614,- Kč, kupní cena celkem 1.289.438,- Kč dle upravené  důvodové zprávy bod 3 
 
6. nevyhovuje 
žádosti spoluvlastníků domu Denisova 17 ve věci odkoupení nebytového prostoru jednotky č. 
308/8 v domě Denisova 17. Spoluvlastníci domu Denisova 17 mají možnost účastnit se 
veřejné dražby dle důvodové zprávy bod 4 
 
7. nevyhovuje 
žádosti Mgr. Jana Chmely ve věci odkoupení bytové jednotky č. 609/13 v domě Zikova 18 
dle důvodové zprávy bod 5 
 
8. schvaluje 
prodej bytových jednotek za kupní ceny vypočtené dle vyhlášky č. 2/2000 dle důvodové 
zprávy bod 6 
 
9. schvaluje 
snížení I. části kupní ceny za bytovou jednotku č. 164/1 v domě Rooseveltova 105 o částku 
ve výši 10.000,- Kč. Kupní cena za bytovou jednotku č. 164/1 činí 94.086,- Kč, z toho I. část 
kupní ceny činí 53.736,- Kč a II. část kupní ceny činí 40.350,- Kč dle důvodové zprávy bod 7 
 
10. schvaluje 
prodej bytových jednotek novým kupujícím za kupní ceny dle vyhlášky č. 13/1997, ve znění 
vyhlášky č. 14/1998 a č. 8/2000 dle důvodové zprávy bod 8a 
 
11. schvaluje 
prodej bytových jednotek novým kupujícím za kupní cenu dle vyhlášky č. 2/2000 dle 
důvodové zprávy bod 8b 
 
12. schvaluje 
prodej bytové jednotky č. 599/3 v domě Wellnerova 6 novému kupujícímu panu Janu Reifovi 
za navýšenou kupní cenu ve výši 148.683,- Kč z toho I. část kupní ceny činí 92.773,- Kč a II. 
část kupní ceny činí 55.910,- Kč dle důvodové zprávy bod 9 
 
13. nevyhovuje 
žádosti spoluvlastníků domu Václava III. 10 o zřízení předkupního práva na předmětné 
pozemky dle důvodové zprávy bod 10 
 
14. schvaluje 
odprodej pozemku parc. č. 277/2 zahrada o výměře 69 m2 v  k. ú. Nová Ulice manželům 
MUDr. Ivanu a Janette Foltýnovým a Ing. Marku Miklasovi za kupní cenu ve výši 41.400,- Kč 
dle důvodové zprávy bod 11 
 



 18

 
15. schvaluje 
odprodej pozemku parc. č. 277/3 zahrada o výměře 76 m2 v k. ú. Nová Ulice manželům 
MUDr. Ivanu a Janette Foltýnovým za kupní cenu ve výši 45.600,- Kč dle důvodové zprávy 
bod 11 
 
16. schvaluje 
odprodej pozemku parc. č. 277/4 zahrada o výměře 116 m2 v k. ú. Nová Ulice Ing. Marku 
Miklasovi za kupní cenu ve výši 69.600,- Kč dle důvodové zprávy bod 11 
 
17. schvaluje 
odprodej pozemku parc. č. 377/3 zahrada o výměře 72 m2 v k. ú. Nová Ulice 
spoluvlastníkům domu Mozartova 15 za kupní cenu ve výši 35.060,- Kč dle důvodové zprávy 
bod 12 
 
18. schvaluje 
odprodej pozemku parc. č. 36/11 zahrada o výměře 123 m2 v k. ú. Hodolany 
spoluvlastníkům domu Rejskova 13 za kupní cenu ve výši 33.095,- Kč dle důvodové zprávy 
bod 13 
 
19. schvaluje 
odprodej pozemku parc. č. 48/4 zahrada o výměře 258 m2 v k. ú. Lazce spoluvlastníkům 
domu Lazecká 328/7 za kupní cenu ve výši 164.430,- Kč dle důvodové zprávy bod 14 
 
20. schvaluje 
odprodej pozemku parc. č. 225 zahrada o výměře 248 m2 v k. ú. Olomouc-město 
spoluvlastníkům domu Jiřího z Poděbrad 3 za kupní cenu ve výši 114.680,- Kč dle důvodové 
zprávy bod 15 
 
21. schvaluje 
odprodej pozemku parc. č. 296/34 zahrada o výměře 677 m2 za kupní cenu ve výši 
393.060,- Kč a pozemku parc. č. st. 2141 zast. pl. o výměře 79 m2 za kupní cenu ve výši 
18.728,- Kč  vše v k. ú. Nová Ulice spoluvlastníkům domu Polívkova 53 dle důvodové zprávy 
bod 16 
 
22. schvaluje 
odprodej pozemku parc. č. 414/37 zahrada o výměře 390 m2 v k. ú. Hodolany 
spoluvlastníkům domu Březinova 3 za kupní cenu ve výši 160.500,- Kč dle důvodové zprávy 
bod 17 
 
23. schvaluje 
odprodej pozemku parc. č. st. 871 zast. pl. o výměře 206 m2 v k. ú. Hodolany 
spoluvlastníkům domu Hálkova 23 za kupní cenu ve výši 34.384,- Kč dle důvodové zprávy 
bod 18 
 
24. schvaluje 
odprodej pozemku parc. č. 414/5 zahrada o výměře 182 m2 v k. ú. Hodolany 
spoluvlastníkům domu Masarykova 27 za kupní cenu ve výši 87.050,- Kč dle důvodové 
zpráva bod 19 
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25. schvaluje 
odprodej pozemku parc. č. 336/1 zahrada o výměře 222 m2 v k. ú. Hejčín spoluvlastníkům 
domu Horní Hejčínská 15 za kupní cenu ve výši 58.320,- Kč dle důvodové zprávy bod 20 
 
26. schvaluje 
odprodej pozemku parc. č. st. 1122/6 zast. pl. o výměře 20 m2 v k. ú.  Hodolany paní Marii 
Hradecké za kupní cenu ve výši 2.520,- Kč dle důvodové zprávy bod 21 
 
27. nevyhovuje žádosti 
pana Františka Aulehly ve věci odprodeje domu Náves Svobody 37 a přilehlých pozemků do 
osobního vlastnictví dle důvodové zprávy bod 22 
 
28. nevyhovuje žádosti 
manželů Jany a Petra Hegerových ve věci odkoupení domu tř. Spojenců 14 dle důvodové 
zprávy bod 23 
 
29. nevyhovuje 
požadavkům občanů uvedených v petici dle důvodové zprávy bod 24 
 
30. schvaluje 
změnu Pravidel převodu některých nemovitostí z majetku statutárního města Olomouce 
(dále jen „Pravidla“) takto:  
článek 7, odstavec 2, věta druhá, Pravidel se mění a nově zní takto: „Při postupu podle 
odstavce 1 písm. a), b) nebo c) tohoto článku oprávněný nájemce v případě zájmu  
o nabytí nemovitosti musí ve lhůtě 60 dnů od jejího doručení vrátit podepsanou smlouvu 
statutárnímu městu Olomouc.“  
Článek 7, odstavec 4 Pravidel se ruší dle důvodové zprávy bod 25 
 
31. schvaluje 
prodej domu Charkovská 7 s pozemkem parc. č. st. 1322 zast. pl. o výměře 488 m2 v k. ú. 
Olomouc-město do podílového spoluvlastnictví všem oprávněným nájemcům se zájmem o 
koupi dle ,,Pravidel“. Kupní cena celkem činí 2.212.251,- Kč, z toho dům - 2.083.559,- Kč, 
stavební pozemek -  448.960,- Kč a náklady - 38.900,- Kč dle důvodové zprávy bod 26 
 
32. nevyhovuje žádosti 
nájemců domu Charkovská 7 ve věci proinvestování části kupní ceny v opravách společných 
částí domu Charkovská 7 dle důvodové zprávy bod 26 
 
33. schvaluje 
prodej domu Charkovská 9 s pozemkem parc. č. st. 1321 zast. pl. o výměře 462 m2 v k. ú. 
Olomouc-město po bytových jednotkách oprávněným nájemcům domu Charkovská 9 za 
kupní ceny vypočtené dle ,,Pravidel“ a přílohy č. 4 dle důvodové zprávy bod 27 
 
34. nevyhovuje žádosti 
paní Věry Gebertové ve věci snížení kupní ceny za vynaložené náklady na nové plynové 
topení v bytě dle důvodové zprávy bod 27 
 
35. schvaluje 
prodej domu Charkovská 11 s pozemkem parc. č. st. 1333 zast. pl. o výměře 631 m2 v k. ú. 
Olomouc – město po bytových jednotkách oprávněným nájemcům domu Charkovská 11 za 
kupní ceny vypočtené dle ,,Pravidel“ a přílohy č. 5 dle důvodové zprávy bod 28 
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36. schvaluje 
kupní ceny půdních prostor u bytu č. 11 a č. 12 snížené o 50 % podlahové plochy půdního 
prostoru. Snížená kupní cena půdního prostoru u bytu č. 11 činí 32.214,- Kč a u bytu č. 12 
činí 32.214,- Kč, plus cena pozemku dle přílohy č. 5 dle důvodové zprávy bod 28 
 
37. schvaluje 
prodej domu Javořičská 2 s pozemkem parc. č. st. 828 zast. pl. o výměře 465 m2 v k. ú. 
Olomouc-město po bytových jednotkách oprávněným nájemcům domu Javoříčská 2 za kupní 
ceny vypočtené dle ,,Pravidel“ a přílohy č. 6 dle důvodové zprávy bod 29 
 
38. nevyhovuje žádosti 
nájemců domu Javoříčská 2  ve věci odprodeje nebytové prostory (bývalá restaurace 
Luneta) v domě Javoříčská 2 dle důvodové zprávy bod 29 
 
39. schvaluje 
prodej domu Velkomoravská 59, 61 po bytových jednotkách oprávněným nájemcům domu 
Velkomoravská 59, 61 za kupní ceny vypočtené dle ,,Pravidel“ a přílohy č. 7 dle důvodové 
zprávy bod 30 
 
40. schvaluje 
prodej domu Velkomoravská 63 po bytových jednotkách oprávněným nájemcům domu 
Velkomoravská 63 za kupní ceny vypočtené dle ,,Pravidel“ a přílohy č. 8 dle důvodové 
zprávy bod 31 
 
41. nevyhovuje žádosti 
JUDr. Vlastimila Bubeníka ve věci snížení kupní ceny za špatný technický stav lodžie dle 
důvodové zprávy bod 31 
 
42. schvaluje 
prodej domu Na Letné 55, 57, 59 s pozemky parc. č. st. 597, 598, 599 zast. pl. o výměře 
243, 241, 242 m2 v k. ú. Lazce po bytových jednotkách oprávněným nájemcům domu Na 
Letné 55, 57, 59 za kupní ceny vypočtené dle ,,Pravidel“ a přílohy č. 9 dle důvodové zprávy 
bod 32 
 
43. nevyhovuje žádosti 
paní Pavly Krejčiříkové ve věci snížení kupní ceny za vynaložené náklady na opravu bytu po 
neplatičích dle důvodové zprávy bod 32 
 
44. schvaluje 
prodej domů Sienkiewiczova 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 s pozemky parc. č. st. 562, 561, 560, 559, 
558, 557, 556 zast. pl. o výměře 178, 181, 181, 181, 187, 180, 185 m2 vše  k. ú. Povel po 
bytových jednotkách oprávněným nájemcům domu Sienkiewiczova 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 za 
kupní ceny vypočtené dle ,,Pravidel“ a přílohy č. 10 dle důvodové zprávy bod 33 
 
45. schvaluje 
prodej domu tř. 1. Máje 38  s pozemkem parc. č. st. 731 zast. pl. o výměře 669 m2 v k. ú. 
Olomouc-město po bytových jednotkách oprávněným nájemcům domu tř. 1 Máje 38 za kupní 
ceny vypočtené dle ,,Pravidel“ a přílohy č. 11 dle důvodové zprávy bod 34 
 
46. nevyhovuje žádosti 
pana Vojtěcha Davida ve věci odkoupení prádelny v domě tř. 1. Máje 38 dle důvodové 
zprávy bod 34 
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47. schvaluje 
prodej domu Kosinova 2 s pozemkem parc. č. st. 732 zast. pl. o výměře 726 m2 v k. ú. 
Olomouc-město po bytových jednotkách oprávněným nájemcům domu Kosinova 2 za kupní 
ceny vypočtené dle ,,Pravidel“ a přílohy č. 12 dle důvodové zprávy bod 35 
 
48. nevyhovuje žádosti 
manželů Řezníčkových ve věci snížení kupní ceny za byt dle důvodové zprávy bod 35 
 
49. schvaluje 
prodej domu Praskova 11 s pozemkem parc. č. st. 1036 zast. pl. o výměře 489 m2 v k. ú. 
Olomouc-město po bytových jednotkách oprávněným nájemcům domu Praskova 11 za kupní 
ceny vypočtené dle ,,Pravidel“ a přílohy č. 13 dle důvodové zprávy bod 36 
 
50. schvaluje 
prodej domu Praskova 9 s pozemkem parc. č. st. 1035 zast. pl. o výměře 468 m2 v k. ú. 
Olomouc-město po bytových jednotkách oprávněným nájemcům za kupní ceny vypočtené 
dle ,,Pravidel“ a přílohy č. 14 dle důvodové zprávy bod 37 
 
51. nevyhovuje žádosti 
nájemců domu Praskova 9 ve věci snížení kupní ceny za bytové jednotky dle důvodové 
zprávy bod 37 
 
52. schvaluje 
prodej domu Praskova 7 s pozemkem parc. č. st. 1004 zast. pl. o výměře 405 m2 v k. ú. 
Olomouc-město po bytových jednotkách oprávněným nájemcům domu Praskova 7 za kupní 
ceny vypočtené dle ,,Pravidel“ a přílohy č. 15 dle důvodové zprávy bod 38 
 
53. schvaluje 
prodej domu Praskova 5 s pozemkem parc. č. st. 1003 zast. pl. o výměře 509 m2 v k. ú. 
Olomouc-město po bytových jednotkách oprávněným nájemcům domu Praskova 5 za kupní 
ceny vypočtené dle ,,Pravidel“ a přílohy č. 16 dle důvodové zprávy bod 39 
 
54. schvaluje 
prodej domu Nešporova 7, 9, 11, 13 a 15 s pozemky parc. č. st. 580, 579, 578, 577 a 576 
zast. pl.  o výměře 229, 224, 227, 225 a 227 m2 v k. ú. Povel po bytových jednotkách 
oprávněným nájemcům za kupní ceny vypočtené dle ,,Pravidel“ a přílohy č. 17 dle důvodové 
zprávy bod 40 
 
55. schvaluje 
nová jména kupujících dle materiálu „Doplnění oprávněných nájemců“ 
 
Předložil: Rada města Olomouce 
Hlasování č.: 36 
 
22 Vyhláška o p říspěvku na částečnou úhradu neinvesti čních 

náklad ů mateřských škol  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
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2. schvaluje 
Obecně závaznou vyhlášku statutárního města Olomouce  č. 14/2003 o příspěvku na 
částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol s účinností od 1.1.2004 
 
3. ukládá 
informovat o přijatém usnesení ředitele mateřských škol 
T: ihned 
O: vedoucí odboru školství 
 
Předložil: Rada města Olomouce 
Hlasování č.: 41 
 
23 Dodatky z řizovacích listin škol  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
Dodatky zřizovacích listin: 
- Základní škola Olomouc, Řezníčkova 1 
- Základní škola Olomouc, Holečkova 10 
- Základní škola Olomouc, Dvorského 33 
- Základní škola Olomouc, Svatoplukova 11 
- Základní škola Olomouc, Gorkého 39 
- Základní škola Olomouc - Nemilany, Raisova 1 
- Základní škola Olomouc, Nedvědova 17 
- Mateřská škola Olomouc, Škrétova 2 
- Mateřská škola Olomouc, Michalské stromořadí 11 
- Mateřská škola Olomouc, Mozartova 6 
- Mateřská škola Olomouc, Rooseveltova 101 
- Mateřská škola Olomouc, kpt. Nálepky 10 
- Mateřská škola Olomouc, Čajkovského 14 
- Mateřská škola Olomouc, Wolkerova 34 
- Mateřská škola Olomouc, Žižkovo nám. 3 
- Mateřská škola Olomouc, Herrmannova 1 
- Základní škola Olomouc, Hálkova 4 
- Základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1 
- Základní škola Olomouc, Mozartova 48 
- Základní škola dr. Milady Horákové Olomouc, Rožňavská 21 
- Základní škola Olomouc, tř. Spojenců 8 
- Základní škola Olomouc, Demlova 18 
 
3. ukládá 
podepsat Dodatky zřizovacích listin  
T: prosinec 2003 
O: Tesařík Martin, Ing., primátor m ěsta 

Pokorný Vladimír, Ing., nám ěstek primátora 
 
4. ukládá 
předat Dodatky zřizovacích listin ředitelům škol 
T: prosinec 2003 
O: vedoucí odboru školství 
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Předložil: Rada města Olomouce 
Hlasování č.: 42 
 
24 Dodatek č. 2 ke zřizovací listin ě Knihovny m ěsta Olomouce  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
znění dodatku č. 2 ke zřizovací listině Knihovny města Olomouce s účinností k 1.1.2004 
 
3. ukládá 
podepsat dodatek č. 2 ke zřizovací listině Knihovny města Olomouce 
T: ihned 
O: Tesařík Martin, Ing., primátor m ěsta 

Pokorný Vladimír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Rada města Olomouce 
Hlasování č.: 43 
 
 
25 Základní škola Olomouc, Heyrovského 33 - žádost o 

prodloužení lh ůty pln ění smlouvy o p ůjčce 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
prodloužení lhůty plnění smlouvy o půjčce ve výši 1.778.895,-- Kč  do 30.6.2004 
 
3. ukládá 
informovat o přijatém usnesení ředitele Základní školy Olomouc, Heyrovského 33 
T: ihned 
O: vedoucí odboru školství 
 
Předložil: Rada města Olomouce 
Hlasování č.: 44 
 
26 Návrh zám ěru vstupu statutárního m ěsta Olomouce do 

komanditní spole čnosti H.C.Car k.s.  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. schvaluje 
záměr vstupu statutárního města Olomouce do komanditní společnosti H.C.Car k.s. za 
podmínky změny společenské smlouvy komanditní společnosti dle důvodové zprávy 
 
3. pověřuje 
náměstka primátora Ing. Jaromíra Czmera a Mgr. Petra Konečného jednáním o podmínkách 
vstupu statutárního města Olomouce do komanditní společnosti H.C.Car k.s. 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 

Konečný Petr, Mgr., Ing., člen rady m ěsta 
 
Předložil: Rada města Olomouce 
Hlasování č.: 45 
 
27 Informace o napl ňování ÚPnSÚ - Po řízení změny ÚPnSÚ č. XII 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
v souladu s ustanovením §21 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, pořízení změny č. XII ÚPnSÚ Olomouc 
v lokalitách: 
1.Černovír-Jezuitské, zahrádky 
2.Černovír-Tchaj-wan, zahrádky 
3.Olomouc-město-Wittgensteinova, komerce 
4.Nové Sady,Hodolany-U Moravy, výroba 
5.Olomouc-město-Flora, výstavnictví 
6.ÚSES, aktualizace 
7.Hodolany-Holická, skladování, prodej 
8.Pavlovičky-U podjezdu, komerce 
11.Prověření ploch pro technickou vybavenost 
12.Zapracování územně energetické koncepce 
13.Prověření možnosti změny trasy Adamovky 
14.Lazce-Kouty, sport 
15.Prověření regulačního typu ZP v obytném území 
16.Prověření plochy pro umístění sportovního a rekreačního zařízení 
17.Olomouc-město, u botanické zahrady, sport 
18.Nové Sady, Na ostrově, rekreace 
 
3. neschvaluje 
v souladu s ustanovením §21 Stavebního zákona pořízení změny ÚPnSÚ Olomouc v 
lokalitách: 
9. Bělidla-firma Rekos, stavební dvůr 
10.Nedvězí-Štúrova, bydlení 
 
4. ukládá 
vedoucí OKR zahájit pořízení změny č. XII ÚPnSÚ Olomouc dle bodu 2. usnesení 
T: ihned 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
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Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Hlasování č.: 46 
 
 
28 Pořízení změny č. I Regulačního plánu sídlišt ě Povel Čtvrtky  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
Pořízení změny č. I Regulačního plánu sídliště Povel Čtvrtky dle důvodové zprávy v souladu 
s ustanovením § 31 zák. č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů 
 
3. ukládá 
vedoucí odboru koncepce a rozvoje pořídit změnu č. I regulačního plánu sídliště Povel 
Čtvrtky dle bodu 2. usnesení 
T: ihned 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Rada města Olomouce 
Hlasování č.: 48 
 
29 Obecně závazná vyhláška o závazné části územního plánu 

sídelního útvaru Olomouc - návrh  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
Obecně závaznou vyhlášku statutárního města Olomouce č. 15/2003 o závazné části 
Územního plánu sídelního útvaru Olomouc v rozsahu dle přílohy usnesení č. 1 na základě 
ustanovení § 29 odst. (3) zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a § 
84 odst. (2) písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Hlasování č.: 49 
 
 
30 Návrh zadání zm ěny č. II RPn MPR Olomouc  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu  
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2. schvaluje 
zadání změny č. II regulačního plánu MPR Olomouc v rozsahu přílohy usnesení č.1 v 
souladu s ustanovením §84 odst.2, písm.b) zákona č. 128/ 2000 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.II RPn MPR Olomouc 
T: ihned 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Hlasování č.: 50 
 
31 Příspěvek výrobnímu investorovi  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města Olomouce z Fondu 
hospodářského rozvoje dle přílohy důvodové zprávy 
 
Předložil: Rada města Olomouce 
Hlasování č.: 51 
 
32 Program prevence kriminality - darovací smlouva s SK Sigma 

Olomouc  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
bezúplatný převod komponentů ke kamerovému systému na SK Sigma Olomouc a.s. ve 
smyslu důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
uzavřít darovací smlouvu s SK Sigma Olomouc a.s. o bezúplatném převodu komponentů ke 
kamerovému systému v termínu do 30.1. 2004 
O: Pokorný Vladimír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
Hlasování č.: 52 
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33 Nové názvy ulic  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
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.: 53 
 
34 Změny ve složení p řísedících soudu  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. zvolilo 
do funkce přísedícího Okresního soudu v Olomouci pana Ing. Karla Šafáře, Olomouc, 
Pavlovická 17 dle části A) důvodové zprávy 
 
3. bere na v ědomí 
zánik funkce přísedící Krajského soudu v Ostravě paní Ing. Ludmily Mayerové, Olomouc, tř. 
1. máje 25 dle části B) důvodové zprávy 
 
Předložil: Rada města Olomouce 
Hlasování č.: 54 
 
35 Zpráva kontrolního výboru  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: kontrolní výbor 
Hlasování č.: 55 
 
36 Bytová družstva  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. schvaluje 
předložený návrh „Smluvní závazek k dalšímu členskému vkladu“ statutárního města 
Olomouce do Bytového družstva Olomouc, Jižní 
 
3. schvaluje 
předložený návrh „Smluvní závazek k dalšímu členskému vkladu“ statutárního města 
Olomouce do Bytového družstva Olomouc, Jiráskova 
 
Předložil: Rada města Olomouce 
Hlasování č.: 56 
 
37 Delegování zástupce statutárního m ěsta Olomouce na valnou 

hromadu OLTERM &TD Olomouc, a.s.  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. deleguje 
Ing. Jaromíra Czmera jako zástupce statutárního města Olomouce na valnou hromadu 
OLTERM &TD Olomouc, a.s. dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
Hlasování č.: 57 
 
38 Různé 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. ukládá 
zabezpečit při uzavírání nájemního vztahu na prostory bývalé kavárny Opera provozování 
kavárny v duchu dlouholeté tradice 
O: Rada m ěsta Olomouce 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Hlasování č.: 58 
 
 
 
 
 

 

 

 

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


