
 
USNESENÍ 

 
z 2. zasedání Zastupitelstva m ěsta Olomouce, konaného dne 19.12.2002  

 
 

 
1 Kontrola usnesení  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
informace o plnění usnesení ZMO dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Rada města Olomouce 
Hlasování č.: 5 
 
2 Rozpočtové zm ěny roku 2002 , v č.  dodatk ů č. 1 a 2 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu, týkající se rozpočtových změn roku 2002 - část A, vč. dodatků č. 1 a 2 
 
2. schvaluje 
rozpočtové změny roku 2002, týkající se závazných ukazatelů - část B, vč. dodatků č. 1 a 2 
 
3. pověřuje 
Radu města Olomouce schvalováním rozpočtových změn roku 2002 v období od 20.12.2002 
do 31.12.2002 v oblasti závazných ukazatelů v případě zapojování cizích zdrojů 
 
Předložil: Rada města Olomouce 
Hlasování č.: 6 
 
3 Majetkoprávní záležitosti  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. revokuje 
1. usnesení ZMO ze dne 16. 3. 2000, čís. spis. seznamu 3a, bod 88 ve věci směny části 
pozemku parc. č. 332/2 role o výměře 450 m2 v k.ú. Hejčín ve vlastnictví statutárního města 
Olomouce do vlastnictví manželů Ing. Oľgy a Ing. Pavla Dohnalových za doplatek cenového 
rozdílu ve výši 140 627,90 Kč, parc. č. 332/5 role o výměře 378 m2 v k.ú. Hejčín ve 
vlastnictví statutárního města Olomouce do vlastnictví manželů Ing. Pavla a Magdy 
Povýšilových za doplatek cenového rozdílu ve výši 104 723,- Kč za pozemek parc. č. 336/6 
role o výměře 356 m2 v k.ú. Hejčín v id. spoluvlastnictví manželů Povýšilových a manželů 
Dohnalových dle důvodové zprávy bod 4. 
 
2. část usnesení ZMO ze dne 1. 3. 2002 čísl. spis seznamu 4. 1. bod 53 ve věci výše kupní 
ceny za odprodej pozemku parc. č. 2/82 pastvina o výměře 74 m2 v k. ú. Neředín manželům 
Ing. Radoslavu a Mgr. Věře Chytrým a schválit kupní cenu ve výši 23. 628,- Kč ( tj. 59 070,- 
Kč x koef. 0,4) dle důvodové zprávy bod 10. 
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3. usnesení ZMO ze dne 27. 6. 2002 čísl. spis seznamu 3. 1. bod 38 ve věci změny subjektu 
na straně kupujícího u odprodeje pozemku parc. č. 1199/7 zast. pl. o výměře 18 m2 v k.ú. 
Nová Ulice paní Márii Panošové dle důvodové zprávy bod 16. 
 
4. usnesení ZMO ze dne 27. 6. 2002 čísl. spis. seznamu 3. 1.  bod 68 ve věci změny 
oprávněného z věcného břemene obsahujícího právo průchodu a průjezdu přes pozemky 
parc. č. 276/26 o výměře 109 m2 a parc. č. 276/27 o výměře 20 m2, vše ost. pl. v k.ú. Nové 
Sady dle důvodové zprávy bod 17.   
 
5. usnesení ZMO ze dne 1. 3. 2002 čísl. spis. seznamu 4. 1. bod 83 ve věci výše kupní ceny 
za výkup části pozemku parc. č.  804/3 ost. pl. o výměře 1788 m2 v k. ú. Hodolany z 
vlastnictví ČR - České dráhy s. p. do vlastnictví statutárního města Olomouce ( „plocha A“ - 
přednádraží) a schválit kupní cenu ve výši 903 000,- Kč dle důvodové zprávy bod 18.  
 
2. schvaluje 
1. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 557 ost. pl. o 
výměře 30 m2 a část pozemku parc. č. 74 zahrada o výměře 50 m2, vše v k. ú. Povel s 
manžely Mgr. Tomášem a Mgr. Alenou Hlochovými při kupní ceně ve výši 440,- Kč/m2 dle 
důvodové zprávy bod 1. 
 
2. bezúplatný převod Sochy sv. Floriána v areálu statku Skrbeň Obci Skrbeň za podmínky 
zřízení předkupního práva ve prospěch statutárního města Olomouc dle důvodové zprávy 
bod 2. 
 
3. odprodej části pozemku parc. č. 1029/28 ost. pl.  o výměře 126 m2 v k.ú. Řepčín 
manželům Svatopluku a Heleně Hudcovým za kupní cenu ve výši 60. 480,- Kč dle důvodové 
zprávy bod 3.   
 
4. směnu části pozemku parc. č. 336/2 orná půda o výměře 438 m2 ve spoluvlastnictví Ing. 
Pavla Dohnala a paní Magdy Povýšilové za část pozemku parc. č. 332/2 zahrada o výměře 
695 m2 ve vlastnictví statutárního města Olomouce, vše v k.ú. Hejčín bez doplatku cenového 
rozdílu dle důvodové zprávy bod 4.   
 
5. bezúplatný převod pozemku parc. č. 180/25 zast. pl. o výměře 616 m2 v k. ú. Hodolany z 
vlastnictví statutárního města Olomouce do vlastnictví Junáku - svazu skautů a skautek ČR, 
okres Olomouc za podmínky zřízení předkupního práva za 1,- Kč ve prospěch statutárního 
města Olomouc dle důvodové zprávy bod 8. 
 
6. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 45/12 orná půda o 
výměře 1 500 m2 v k.ú. Nový Svět s panem Antonínem Mračkem při kupní ceně ve výši 
500,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod 9.   
 
7. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na   pozemek parc. č. 1721/47 orná půda o 
výměře 97 m2 v k. ú. Holice  s manžely Annou a Zdeňkem  Kroutilovými při kupní ceně ve 
výši 100,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod 12.  
 
8. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemek parc. č. 1721/48 orná půda o 
výměře 98 m2 v k. ú. Holice  s manžely  Natašou a Vladimírem Očenáškovými při kupní 
ceně ve výši 100,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod 12.  
 
9. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemek parc. č. 1721/49 orná půda o 
výměře 106 m2 s manžely Marcelou a Josefem Hankeovými při kupní ceně ve výši 100,- 
Kč/m2 dle důvodové zprávy bod 12.  
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10. odprodej pozemku parc. č. 1721/50 orná půda o výměře 216 m2 v k. ú. Holice manželům 
Anně a Zdeňkovi  Kroutilovým za kupní cenu ve výši 100,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod 
12.  
 
11.  odprodej pozemku parc. č. 1721/5 orná půda o výměře 216 m2 v k. ú. Holice manželům  
Nataše a Vladimíru Očenáškovým za kupní cenu ve výši 100,- Kč/m2 dle důvodové zprávy 
bod 12.  
 
12.  odprodej pozemku parc. č. 1721/4 o výměře 216 m2, vše orná půda v k. ú. Holice 
manželům Marcele a Josefu Hankeovým za kupní cenu ve výši 100,- Kč/m2 dle důvodové 
zprávy bod 12.  
 
13.  odprodej části pozemku parc. č. 601 ost. pl. o výměře 16 m2 v k. ú. Svatý Kopeček panu 
RNDr. Luďku Šťastnému za kupní cenu ve výši 10 240,- Kč dle důvodové zprávy bod 14.  
 
14. odprodej pozemku parc. č. 723/5 orná půda o výměře 12 m2 v k. ú. Chomoutov 
manželům Ing. Boženě a Ing. Jiřímu Krejchovým za kupní cenu ve výši 1 650,- Kč dle 
důvodové zprávy bod 15.   
 
15. odprodej pozemku parc. č. 1199/7 zast. pl. o výměře 18 m2 v k.ú. Nová Ulice paní 
Kateřině Svobodové za kupní cenu ve výši 9.635,- Kč dle důvodové zprávy bod 16. 
 
16. bezúplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo průchodu přes pozemky parc. 
č. 276/26 o výměře 109 m2 a parc. č. 276/27 o výměře 20 m2, vše ost. pl. v k.ú. Nové Sady 
ve prospěch vlastníků pozemků parc. č. 233/1  zahrada o výměře 1311 m2 a parc. č. 71/1 
zast. pl. o výměře 237 m2,  vše v k.ú. Nové Sady dle důvodové zprávy bod 17. 
 
17. odprodej pozemku parc. č. 12/34 orná půda o výměře 58 m2 v k. ú. Lazce manželům 
Jiřímu a Renatě Luběníkovým za kupní cenu ve výši 41 270,- Kč dle důvodové zprávy bod 
20.  
 
18. 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 za kupní 
cenu ve výši 28 333,- Kč dle důvodové zprávy bod 22.  
 
19. odprodej pozemku parc. č. st. 1208/14 zast. pl. o výměře 19 m2 v k. ú. Nová Ulice 
manželům Ing. Jiřímu a Marii Mayerovým za kupní cenu ve výši 10.222,- Kč dle důvodové 
zprávy bod 23.  
 
20. 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 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 s tím, že paní Šošolíková 
doplatí cenový rozdíl ve výši 4 890,- Kč dle důvodové zprávy bod 24. 
 
21. odprodej pozemku parc. č. 587 zast. pl.  o výměře 22 m2 v k. ú. Hejčín panu Ing. 
Františku Liberovi za kupní cenu ve výši 17.750,- Kč dle důvodové zprávy bod 25. 
 
22. odprodej pozemku parc. č. 247/23 zahrada o výměře 540 m2 v k. ú. Neředín manželům 
MUDr. Janu a Zdence Vykydalovým za kupní cenu ve výši 109 250,- Kč, tj. 200,- Kč/m2 + 
náklady 1 250,- Kč dle důvodové zprávy bod 26.   
 
23.  odprodej pozemků parc. č. 695 o výměře 33 m2, parc. č. 806 o výměře 59 m2, parc. č. 
1039 o výměře 36 m2, vše zast. pl. v k. ú. Nové Sady Severomoravské energetice, a. s. za 
kupní cenu ve výši 80.630,- Kč dle důvodové zprávy bod 27. 
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24.  uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemky  parc. č. 420/10 orná půda o 
výměře 328 m2  a  parc. č. 420/8 orná půda  o výměře 88 m2 v k. ú. Slavonín s manžely 
Pavlem a Lydií Müllerovými při kupní ceně ve výši 245, - Kč/m2 dle důvodové zprávy bod 29.  
 
25. odprodej části pozemku parc. č. 1123/1 ost. pl. o výměře 4 m2 v k. ú. Slavonín paní 
Vladimíře Křížové za kupní cenu ve výši 11.808,- Kč dle důvodové zprávy bod 31. 
 
26. odprodej části pozemku parc. č. 393 ost. pl.  o výměře 66 m2 v k. ú. Droždín panu 
Tomáši Culkovi za kupní cenu ve výši 37.936,- Kč dle důvodové zprávy bod 32. 
 
27. odprodej objektu č. p. 216 - Obvodní oddělení policie ČR včetně pozemku parc. č. 250 
zast. pl. o výměře 579 m2 a pozemku parc. č. 1167 zahrada o výměře 182 m2, vše v k. ú. 
Řepčín předem určenému zájemci Policii ČR za kupní cenu ve výši 7.669.134,- Kč  dle 
důvodové zprávy bod 36. 
 
28. bezúplatný převod části pozemku parc. č. 1076 ost. pl. o výměře 14 m2 v k.ú. Nová Ulice 
předem určenému zájemci Sdruženým zařízením pro péči o dítě v Olomouci dle důvodové 
zprávy bod 37. 
 
29. odprodej části pozemku parc. č. 575/5 ost. pl. o výměře 166 m2 v k. ú. Neředín 
manželům Ing. Miroslavu a Mgr. Heleně Řepickým za kupní cenu ve výši 72.156,- Kč ( tj. 
400,- Kč/m2 + náklady) dle důvodové zprávy bod 38. 
 
30. odprodej části pozemku parc. č. 145/1 ost. pl. o výměře 153 m2 a  pozemku  parc. č. 
145/8 ost. pl. o výměře 33  m2, vše v k. ú. Neředín manželům Radoslavu a Mgr. Ivaně 
Ostrčilovým za kupní cenu ve výši 102.300,- Kč (tj. 550,- Kč/m2) dle důvodové zprávy bod 
39. 
 
31. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 1672/3 orná půda o 
výměře 1 218 m2 a parc. č. 1674/2 orná půda o výměře 768 m2, vše v k. ú. Holice u 
Olomouce se společností ALBEVA Morava, s. r. o. při kupní ceně 400,- Kč/m2 dle důvodové 
zprávy bod 40. 
 
32. odprodej pozemků parc. č. 140/5 orná půda o výměře 2 850 m2 a 478/3 ost. pl. o výměře 
675 m2 v k. ú. Hodolany společnosti ČSAD Ostrava, a.s. za kupní cenu ve výši 3. 525.000,-
Kč, tj. 1000,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod 41. 
 
33. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 1721/6 orná půda o 
výměře 2 869 m2, část pozemku parc. č. 1721/7 orná půda o výměře 445 m2, část pozemku 
parc. č. 1721/17 orná půda o výměře 244 m2, část  pozemku parc. č. 1721/18 orná půda o 
výměře 958 m2, část pozemku parc. č. 1721/19 orná půda o výměře 1026 m2, a část 
pozemku parc. č. 1721/20 orná půda o výměře 833 m2, vše v k.ú. Holice u Olomouce, obec 
Olomouc, se Státní rostlinolékařskou správou při kupní ceně 340,- Kč/m2 dle důvodové 
zprávy bod 42. 
  
34. odprodej objektu č. 18 na letišti v Neředíně s pozemkem parc. č. 1393/2 zast. pl.  o 
výměře 291 m2 v k. ú. Neředín panu Ing. Břetislavu Valentovi za kupní cenu ve výši  
565 744,- Kč bez možnosti splátek  dle důvodové zprávy bod 43. 
 
3. nevyhovuje 
1. žádosti manželů Miloslava a Mgr. Jitky Zdráhalových a pana MUDr. Miloslava Zdráhala o 
odprodej pozemku parc. č. 834 zahrada o výměře 151 m2 v k. ú. Holice dle důvodové zprávy 
bod 5.  
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2. 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 6.  
 
3. žádosti pana Tomáše Navrátila o odprodej části pozemku parc. č. 6/1 ost. pl. o výměře 
125 m2 v k. ú. Bělidla dle důvodové zprávy bod 6.  
 
4. žádosti pana Tomáše Navrátila o směnu části pozemku parc. č. (59) o výměře 200 m2 v k. 
ú. Hodolany ve vlastnictví pana Tomáše Navrátila za část pozemku parc. č. 6/1 ost. pl. o 
výměře 125 m2 v k. ú. Bělidla ve vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové 
zprávy bod 6.  
 
5. žádosti manželů Pavla a Lýdie Müllerových o odprodej částí pozemků parc. č. 420/1 
zahrada a parc. č. 420/9 orná půda o celkové výměře 140 m2 v k. ú. Slavonín dle důvodové 
zprávy bod 7.   
 
6. žádosti Junáka - svazu skautů a skautek ČR, okres Olomouc o bezúplatný převod 
pozemku parc. č. 841/14 ost. pl. o výměře 1 376 m2 v k.ú. Hodolany dle důvodové zprávy 
bod 8.   
 
7. žádosti paní Hany Vránové a pana Jana Přikryla o odprodej pozemků parc. č. 360/7 orná 
půda  o výměře 571 m2 a parc. č. 360/8 orná půda o výměře 415 m2, vše v k. ú. Týneček dle 
důvodové zprávy bod 11.  
 
8. žádosti paní Jitky Havigerové - HAPEL 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 13.  
 
9. žádosti společnosti ČESKÝ TELECOM, a. s. o revokaci části usnesení ZMO ze dne 11. 4. 
2002 čísl. spis. seznamu 4. 1. bod 1. ve věci schválení podmínky zapůjčení dvou optických 
vláken statutárnímu městu Olomouc v souvislosti se schválením úplatného zřízení věcného 
břemene obsahující právo umístění telekomunikační sítě na pozemcích parc. č. 531 zast. pl. 
o výměře 43 m2, parc. č. 136/1 o výměře 2 255 m2, parc. č. 148/3 o výměře 4 867 m2 , parc. 
č. 599/1 o výměře 4 372 m2, parc. č. 601/1 o výměře 7 493 m2, parc. č. 602 o výměře 1 274 
m2, parc. č. 603 o výměře 682 m2, parc. č. 604 o výměře 2 085 m2, parc. č. 605/9 o výměře 
51 m2, parc. č. 600 o výměře 2 464 m2, parc. č. 150/3 o výměře 31 601m2, parc. č. 155/1 o 
výměře 7 628 m2 a  parc. č. 150/12 o výměře 1 865 m2, vše ost. pl.  v k. ú. Neředín ve 
prospěch společnosti  ČESKÝ TELECOM, a. s. dle důvodové zprávy bod 19. 
 
10. žádosti manželů Ing. Jiřího a Marie Mayerových o odprodej  části pozemku parc. č. 115/1 
o výměře 10 m2 v k. ú. Nová Ulice dle důvodové zprávy bod 23.  
 
11. žádosti pana Ing. Martina Pražáka o odprodej pozemků parc. č. 1288/17 orná půda o 
výměře 6 363 m2,  parc. č. 1288/19 orná půda o výměře 5 465 m2 a parc. č. 1287/1 vodní 
plocha o výměře 940 m2 v k. ú. Droždín dle důvodové zprávy bod 30.  
 
12. žádosti pana Tomáše Navrátila o výkup části pozemku parc. č. (59) o výměře 200 m2 v 
k. ú. Hodolany do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod 33. 
 
13. žádosti manželů Jaroslava a Drahomíry Rysnarových o odprodej pozemku parc. č. 102/1 
zahrada o výměře 122 m2 v k. ú. Chválkovice dle důvodové zprávy bod 34. 
  
14. žádosti pana Jana Stratila 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 35. 
  
15. žádosti manželů Radoslava a Mgr. Ivany Ostrčilových o odprodej části pozemku parc. č. 
549/1 ost. pl. o výměře 52 m2 v k.ú. Neředín dle důvodové zprávy bod 39. 
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16. žádosti manželů Isabely a Radima Pospíšilových o odprodej pozemku parc. č. 735/20 
orná půda o výměře 340 m2 v k. ú. Hodolany dle důvodové zprávy bod 44.   
 
Předložil: Rada města Olomouce 
Hlasování č.: 7 
 
4 Majetkoprávní záležitosti odboru investic  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu  
 
2. schvaluje 
1. uzavření smlouvy  o bezúplatném převodu  dle důvodové zprávy bod č.1 a 9 
2. uzavření kupní smlouvy dle důvodové zprávy bod č.2, 3, 5, 6,  
3. uzavření směnné smlouvy dle důvodové zprávy bod č .4 
4. uzavření budoucí kupní smlouvy a před započetím stavby reálné kupní smlouvy dle 
důvodové zprávy bod č. 7 a 8 
 
3. revokuje 
1. část usnesení ZMO dne 26.9.2002  č. 8 bod 3/3  ve věci uzavření budoucí kupní smlouvy  
na pozemek parc. č. 495 o výměře 6199 m2 - louka a pozemek parc. č. 496 o výměře 139 
m2 - ostatní plocha,  vše vedené na LV č. 10  k.ú. Radíkov u Olomouce, obec Olomouc ve 
vlastnictví Josefa Čecháka do vlastnictví Statutárního města Olomouc za cenu 80,- Kč/m2  a   
schvaluje uzavření  kupní smlouvy na pozemky : 
a) parc. č. 495 o výměře 6199 m2 - louka, vedená na LV č. 10  k.ú. Radíkov u Olomouce, 
obec Olomouc  
b) parc. č. 496 o výměře 139 m2 - ostatní plocha, vedená na LV č. 10  k.ú. Radíkov u 
Olomouce, obec Olomouc  
c) parc. č. 446 o výměře 249 m2 -  louka, vedená na LV č. 10  k.ú. Radíkov u Olomouce, 
obec Olomouc 
ve vlastnictví Josefa Čecháka do vlastnictví Statutárního města Olomouc za cenu 90,- Kč/m2 
dle důvodové zprávy bod č. 10. 
 
2. část usnesení ZMO ze dne 26.9.2002 č. 8 bod 2/2  ve věci uzavření budoucí kupní 
smlouvy  na  pozemky parc. č. 381/15 o výměře 4057 m2 - orná půda a parc. č. 389/32 o 
výměře 566 m2 - ostatní plocha, vedené na LV č. 211  k.ú. Topolany, obec Olomouc ve 
vlastnictví Ing. Miroslava Vilímce, Jany Modrovičové a  Šincla Antonína , do vlastnictví 
Statutárního města Olomouc za cenu dle znaleckého posudku a schvaluje  uzavření budoucí 
kupní smlouvy   a před realizací stavby kupní smlouvy na  pozemky parc. č. 381/15 o výměře 
4057 m2 – orná půda a parc. č. 389/32 o výměře 566 m2 -  ostatní plocha, vedené na LV č. 
211  k.ú. Topolany, obec Olomouc ve vlastnictví Ing. Miroslava Vilímce, Jany Modrovičové a  
Šincla Antonína , Šincla Petra a Kateřiny Sičové do vlastnictví Statutárního města Olomouc 
za cenu 1 225 075 ,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 11.  
 
4. ukládá 
uzavřít smlouvy dle důvodové zprávy 
T: průběžně 
O: vedoucí odboru investic 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Hlasování č.: 8 
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5 Majetkoprávní záležitosti odboru investic - Rekons trukce t ř. 
Míru 

Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
1. uzavření kupní smlouvy dle  důvodové zprávy bod č.1, 2, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13 
2. uzavření  směnné smlouvy dle důvodové zprávy bod č. 3, 4, 7,  
3. uzavření  budoucí směnné smlouvy a po realizaci stavby reálné směnné smlouvy dle 
důvodové zprávy bod č.  8 
 
3. revokuje 
1. část usnesení ZMO č. 5 bod 2/1 ze dne 27. 6. 2002 ve věci uzavření  budoucí  smlouvy 
kupní na pozemek parc. č. 420/108 o výměře 1880 m2 - orná půda, vedený na LV č. 27  k.ú. 
Neředín, obec Olomouc a pozemek parc. č. 849/37 o výměře 78 m2 - orná půda, vedený na 
LV č. 439  k.ú. Řepčín, obec Olomouc,  ve vlastnictví Věry Kučerové, Marie Peřinové a Hany 
Slavíkové do vlastnictví Statutárního města Olomouc za cenu dle znaleckého posudku  a 
schvaluje uzavření  kupní smlouvy na pozemek  parc. č. 420/108 o výměře 1880 m2 - orná 
půda, vedený na LV č. 27  k.ú. Neředín, obec Olomouc a pozemek parc. č. 849/37 o výměře 
78 m2 – orná půda, vedený na LV č. 439  k.ú. Řepčín, obec Olomouc,  ve vlastnictví Věry 
Kučerové, Marie Peřinové a Hany Slavíkové do vlastnictví Statutárního města Olomouc za 
cenu 680 Kč/m2 dle  důvodové zprávy bod č.5. 
 
2. část usnesení ZMO ze dne 27.6.2002 č. 5 bod 2/1 ve věci uzavření  budoucí kupní 
smlouvy na pozemky parc. č. 420/111 o výměře 377 m2 - orná půda, vedená na LV č. 394  
k.ú. Neředín, obec Olomouc  a parc. č. 849/40 o výměře 237 m2 - orná půda, vedená na LV 
č. 440 k.ú. Řepčín, obec Olomouc, ve vlastnictví manželů Wincorových a Jenovky Wincorové  
do vlastnictví Statutárního města Olomouc za cenu dle znaleckého posudku a schvaluje 
uzavření  kupní smlouvy na pozemek parc. č. 420/111 o výměře 377 m2 - orná půda, vedený 
na LV č. 394  k.ú. Neředín, obec Olomouc a pozemek parc. č. 849/40 o výměře 237 m2 - 
orná půda, vedený na LV č. 440 k.ú. Řepčín, obec Olomouc, ve vlastnictví manželů 
Wincorových a Jenovky Wincorové do vlastnictví Statutárního města Olomouc za cenu ve 
výši 550,-Kč/m2 dle důvodové zprávy bod č. 6. 
 
3. část usnesení ZMO č. 5 bod 2/1 a 5/1 ze dne 26. 7. 2002 ve věci uzavření budoucí kupní 
smlouvy  na  pozemky  parc. č.  420/105 o výměře 38 m2 - orná půda , 265/126 o výměře 
161 m2 - orná půda, 265/9 o výměře 2550 m2 - orná půda, vše vedené na LV č. 884 k.ú. 
Neředín, obec Olomouc, ve vlastnictví Pavla Drápala za cenu dle soudního znalce max. 
550,- Kč/ m2  a schvaluje uzavření  kupní smlouvy na pozemky  parc. č.  420/120 o výměře 
38 m2 - orná půda , p. č. 265/126 o výměře 161 m2 - orná půda, p.č. 265/9 o výměře 2550 
m2 - orná půda a p.č. 265/135 o výměře 45 m2 - ostatní plocha , vše vedené na LV č. 884 
k.ú. Neředín, obec Olomouc, ve vlastnictví Pavla Drápala za cenu  999,- Kč/ m2  u  pozemků 
p.č. 265/9, 265/126 a 265/135 a u pozemku p.č. 420/120 za cenu  550,- Kč/ m2 dle 
důvodové zprávy bod č. 9. 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Hlasování č.: 9 
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6 Prodej dom ů 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. schvaluje 
prodej pozemku parc.č. st. 399 zast.pl. o výměře 270 m2 v k.ú. Hejčín spoluvlastníkům domu 
a to manželům Josefu a Drahomíře Dlouhým, Ludmile  Králové, Lence Obšilové a  Pavlu 
Valůchovi za kupní cenu ve výši 41 300,-Kč dle důvodové zprávy bod 1 
 
2. schvaluje 
prodej pozemku parc.č. st.709 zast.plocha  v k.ú. Nová Ulice spoluvlastníkům domu a to 
manželům RNDr. Igoru a Mgr. Janě Kubínovým, manželům Jaroslavě a  Ivoně Sedláčkovým, 
Janu Sedlaříkovi, Alexandře Sedlaříkové, PhDr. Pavle Nachtmnanové , manželům 
Drahomíře a Františku Trávníčkovým, Ing. Vladimíru Vančurovi, Marii Vančurové, manželům 
ing. Janu a Mgr. Dagmar Zajíčkovým za kupní cenu ve výši  73 972,- Kč dle důvodové 
zprávy bod 2 
 
3. schvaluje 
prodej pozemku parc.č.  st. 110 zast.pl. o výměře 395 m2 v k.ú. Povel spoluvlastníkům domu 
a to manželům Marii a Josefu Černým, Miroslavu Bukáčkovi, manželům Kamile a Daně 
Lužným, manželům Jitce  a Zdeňku Svozilovým, Vlastimilu Šanovci, Ivaně Šmelové, Taťaně  
Valentové, Zdeňku Vaňkovi za kupní cenu ve výši 64 000,- Kč dle důvodové zprávy bod 3 
 
4. schvaluje 
prodej pozemku parc.č. st.  262 zast.pl. o výměře 312 m2 v k.ú. Hejčín  spoluvlastníkům 
domu a to manželům Haně a Petru Kopeckým, Karlu Půrovi, Jaroslavě Řehákové, 
manželům Janě a Jiřímu Švestkovým, Zdeňku Voglovi, Libuši Voglové za kupní cenu ve výši 
54 464,-Kč dle důvodové zprávy bod 4 
 
5. schvaluje 
prodej pozemku parc.č. st. 255 zast. pl. o výměře 300 m2 v k.ú. Hejčín a to Jiřímu Hulíkovi, 
manželům  Jarmile a Květoslavu Lančovým, Martinu Štěrbovi, Mgr. Evě Zuntychové za kupní 
cenu ve výši 52 400,-Kč dle důvodové zprávy bod 5 
 
6. schvaluje 
prodej pozemku parc.č. st. 150 zast.pl. v k.ú. Hejčín vlastníkům domu a to manželům Janě a 
Karlu Fialovým za kupní cenu ve výši 58 368,-Kč dle důvodové zprávy bod 6 
 
7. schvaluje 
prodej pozemku parc.č.st. 112 zast.pl. o výměře 480 m2 v k.ú. Hejčín vlastníkům domu a to 
paní Pavlíně Bolfové za kupní cenu ve výši 54 560,- Kč dle důvodové zprávy bod 7 
 
8. schvaluje 
prodej pozemku parc.č. st. 401 zast.pl. o výměře 275 m2 v k.ú. Hejčín spoluvlastníkům domu 
a to manželům Jiřímu a  Miluše Boháčkovi, Jiřímu Boháčkovi, manželům Josefu a Heleně 
Paulovým, Boženě Fichlerové za kupní cenu ve výši  42 050,- dle důvodové zprávy bod 8 
 
9. schvaluje 
prodej pozemku parc.č. st. 400 zast.pl. o výměře 272 m2 v k.ú. Hejčín spoluvlastníkům domu 
a to manželům Blance a Jiřímu Basalarovým, manželům Václavu a Miroslavě  Goblovým, 
Dobromile Horákové za kupní cenu ve výši 41 600,-Kč dle důvodové zprávy bod 9 
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10. schvaluje 
prodej pozemku patc.č. 403 zast.pl. o výměře 275 v k.ú. Hejčín spoluvlastníkům domu a to 
Marcele  Balážové, manželům Janu a Zdeňce Haníkovým, manželům Libuši a Emilu 
Jírovým, Davidu Kalábovi za kupní cenu ve výši 42 050,-Kč dle důvodové zprávy bod 10 
 
11. schvaluje 
prodej pozemku parc.č. st. 2/2 zast.pl. o výměře 939 m2 v k.ú. Hejčín spoluvlastníkům domu 
a to  Anně  Janečkové, Stanislavu Melčákovi, manželům  Zdeňku a Jaroslavě Pikalovým, 
Zdeňku Pikalovi, Jaroslavě Pikalové, manželům Haně a Miroslavu Popovým, Lubomíru 
Smutnému, manželům Miroslavu a Jindřišce Uhlířovým za kupní cenu ve výši  94 700,-Kč 
dle důvodové zprávy bod  11 
 
12. schvaluje 
prodej pozemku parc.č. st. 38/1 zast.pl,. o výměře 595 m2 v k.ú. Hejčín spoluvlastníkům 
domu a to panu Ludku Holíkovi, manželům Jaroslavu a Růženě  Poledničkovým, manželům 
Bronislavě a  Miroslavu Rozsypalovým za kupní cenu ve výši  67 440,-Kč dle důvodové 
zprávy  bod 12 
 
13. schvaluje 
prodej pozemku  parc. č. st. 204 zast. pl. o výměře 233 m2 v k.ú. Povel  spoluvlastníkům 
domu a to manželům Jiřině a Josefu  Dufkovým,manželům Zdeňku a Zdeňce Wágnerovým 
za kupní cenu ve výši  38 080,- Kč dle důvodové zprávy bod 13 
 
14. schvaluje 
prodej pozemku parc. č. st.  115 zast. pl. o výměře 875 m2 v k.ú. Povel  vlastníkům domu a 
to manželům Heleně a Ladislavu Přikrylovým za kupní cenu ve výši  140 800,- Kč dle 
důvodové zprávy bod 14 
 
15. schvaluje 
prodej pozemku  parc. č. st. 127 zast. pl. o výměře 174 m2 v k. ú. Povel  vlastníku domu a to  
panu Miroslavu Chytilovi za kupní cenu ve výši  28 640,- Kč dle důvodové zprávy bod 15 
 
16. schvaluje 
prodej pozemku parc. č. st. 315 zast. pl. o výměře 141 m2 v k.ú. Povel vlastníkům domu a to 
manželům Věře a Petru Náglovým za kupní cenu ve výši  23 360,- Kč dle důvodové zprávy 
bod 16 
 
17. schvaluje 
prodej pozemku parc. č. st. 203 zast. pl. o výměře 389 m2 v k.ú. Nové Sady u Olomouce 
spoluvlastníkům domu  a to Karlu Horákovi, manželům Tomáši  a Daniele Weberovým za 
kupní cenu ve výši 42 034,- Kč dle důvodové zprávy bod 17 
 
18. schvaluje 
prodej pozemku  parc. č. st.  165 zast. pl. o  výměře 389 m2 v k.ú. Nové Sady u Olomouce  a 
to Jarmile Loučkové, manželům Marii a Ivu Romančíkovým, manželům Františku a Marii 
Spurným a Evženii Špurkové za kupní cenu ve výši 54 482,- Kč dle důvodové zprávy bod 18 
 
19. schvaluje 
prodej pozemku parc. č.  st. 172 zast. pl. o výměře 411 m2 v k.ú. Nové Sady u Olomouce  
spoluvlastníkům domu a to  Aleně Čermákové, Jarmile Filípkové, Aleně Mihokové, 
manželům Marii a Albertu Olbortovým , manželům  Janě a Pavlu Schaferovým za kupní cenu 
ve výši 66 560,- Kč dle důvodové zprávy bod 19 
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20. schvaluje 
prodej pozemku parc. č. st. 183 zast. pl. o výměře 385 m2 v k.ú. Hodolany  spoluvlastníkům 
domu a to manželům Heleně a Ivanu Bartošovým, manželům Zuzaně a  Jaroslavu 
Pořízkovým za kupní cenu ve výši 44 690,- Kč dle důvodové zprávy bod 20 
 
21. schvaluje 
prodej pozemku parc. č. st. 1021 zast. pl. o výměře 108 m2 v k.ú. Hodolany spoluvlastníkům 
domu a to manželům  Danielu a Dagmar Macurovým, manželům  Petru a Miroslavě 
Nekardovým za kupní cenu ve výši 14 192,- Kč dle důvodové zprávy bod 21 
 
22. schvaluje 
prodej pozemku parc. č. st. 182 zast. pl. o výměře 181 m2 v k.ú. Neředín spoluvlastníkům 
domu a to manželům Jiřímu a Renatě Marešovým a manželům Josefu a Jiřině Pučálkovým 
za kupní cenu ve výši 29 760,- Kč dle důvodové zprávy bod 22 
 
23. schvaluje 
prodej pozemku parc. č. st. 149 zast. pl. o výměře 214 m2 v k.ú. Neředín spoluvlastníkům 
domu  a to Miloslavu Kamasovi,  manželům Čestmíru a Ludmile Koktánkovým za kupní cenu 
ve výši  29 904,- Kč dle důvodové zprávy bod 23 
 
24. schvaluje 
prodej pozemku parc. č. st. 76 zast. pl. o výměře  670 m2 v k.ú. Neředín  vlastníku domu  
Josefu Lébrovi za kupní cenu ve výši 108 000,- Kč dle důvodové zprávy bod 24 
 
25. schvaluje 
prodej pozemku parc. č. st.  448 zast. pl. o výměře 159 m2 v k.ú. Holice spoluvlastníkům 
domu  Romanu a Jaroslavě Jílkovým, Petru Meciáškovi a Evě Vojkůvkové za kupní cenu ve 
výši 13 520,- Kč dle důvodové zprávy bod 25 
 
26. schvaluje 
prodej pozemku parc. č. 381/19  zahrada o výměře  282 m2 v k.ú. Nová Ulice  
spoluvlastníkům domu a to  manželům Petru a Ivaně Klanicovým, Josefu a Daniele 
Kadlecovým, Romanu a Alici Hlatkým a Mikoláši Rosochovi za kupní cenu ve výši   135 860,- 
Kč dle důvodové zprávy bod 26 
 
27. nevyhovuje žádosti 
paní Evy Henarové ve věci snížení kupní ceny za NP - vinárna Labužník v domě Dukelská 3 
a trvat na původní kupní ceně 284 980,- Kč z toho NP 251 349,- Kč a pozemek 33 631,- Kč 
dle důvodové zprávy bod 27 
 
28. schvaluje 
prodej  NP v domě Karolíny Světlé 10 paní  Leoně Žárské za kupní cenu ve výši  132 830,-
Kč, z toho  NP 101 450,-Kč, pozemek 31 380,- Kč dle důvodové zprávy bod 28 
 
29. schvaluje 
prodej jednotlivých NP jejím současným nájemníkům a to Ing. Ladislavu Marečkovi (jednotka 
592/70) za kupní cenu 9 538,- Kč, Pavlu Kašparovi (592/71) za kupní cenu  9 061,- Kč, Karlu 
Pelcovi (593/72) za kupní cenu 9 061,- Kč a paní Ivetě Hornové (594/73) za kupní cenu  
9 061,- Kč a nevyhovuje  žádostem ostatních spoluvlastníků domu Stiborova 17, 19, 21 o 
odprodej předmětných NP v domě a to Rudolfu Pochylému, manželům Anně a Milanu 
Fekiačovým, manželům Jiřímu a Heleně Krampolovým, manželům Marii a Františku 
Pinďákovým dle důvodové zprávy bod 29 
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30. schvaluje 
prodej domu tř. Spojenců 18 za kupní ceny  dle přílohy č. 1 dle důvodové zprávy bod 30 
 
31. nevyhovuje žádosti 
pana Jana Ellnera ve věci  odkoupení bytové jednotky č. 960/10 v  domě Husova 5 dle 
důvodové zprávy bod 31 
 
32. schvaluje 
kupní ceny domu Vídeňská 4 dle přílohy č. 2 a dále schvaluje  kupní cenu u nebytové 
jednotky 633/1 (nájemce Zdeněk Bláha) za  390 467,- Kč dle důvodové zprávy bod 32 
 
33. revokuje 
část svého usnesení ze dne 27.6.20002 ve věci prodeje pozemku parc. č. st. 82 zast. pl. o 
výměře 303 m2 v k. ú. Olomouc - město paní Ritě Schimkeové a dále  schvaluje  prodej 
předmětného pozemku současnému majiteli panu Milanu Sentivanimu za kupní cenu 115 
550,- Kč. 
 
34. nevyhovuje žádosti 
paní PhDr. Bronislavě Grygové ve věci odkoupení půdních prostor v domě Wellnerova 12 dle 
důvodové zprávy bod 34 
 
35. schvaluje 
prodej bytových jednotek novým kupujícím za kupní ceny podle vyhlášky města č. 13/1997 a 
14/1998 dle důvodové zprávy bod 35 
 
36. schvaluje 
snížení I. poloviny kupní ceny o 10 % budoucím spoluvlastníkům domu Helsinská 10, 12, 14 
dle důvodové zprávy bod 36 
 
37. schvaluje 
změnu spoluvlastnických podílů a vyhovět  žádosti spoluvlastníků domu Polská 64 dle 
důvodové zprávy bod 37 
 
38. schvaluje 
kupní ceny domu Havlíčkova 13 dle přílohy č. 4 a nevyhovuje žádosti nájemce nebytové 
prostory paní Ivany Hauerové ve věci uznání vložených investic do nebytového prostoru 
(provozovna kadeřnictví) v domě Havlíčkova 13, Olomouc dle důvodové zprávy bod 38 
 
39. revokuje 
část svého usnesení ze dne 3.10.1997 a schvaluje nové kupní ceny dle přílohy č. 5  podle 
důvodové zprávy bod 40 
 
40. revokuje 
část svého usnesení ze dne 1.3.2002 a schvaluje  nové kupní ceny domu Tovární 35, 37, 39 
dle přílohy č. 6 podle důvodové zprávy bod 41 
 
41. revokuje 
část svého usnesení ze dne 27.6.2002 ve věci prodeje předmětných NP domů Vídeňská 19, 
21, 23 a Remešova 1, 3 a schvaluje prodej NP jednotek č. 1107/15, 1107/16, 1107/17 v 
domě Remešova 1 a  3 a nebytových prostor jednotek č. 1103/15, 1103/16 v domě Vídeňská 
19, 21, 23 do podílového spoluvlastnictví všem spoluvlastníkům domů Remešova 1 a 3 a 
Vídeňská 19, 21, 23 za kupní ceny dle vyhlášky  č. 13/97 a 14/98 a dále nevyhovuje žádosti 
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spoluvlastníků domů Vídeňská 19, 21, 23 a Remešova 1, 3 ve věci snížení kupní ceny v 
jednotce 1107/17 (dílna) v domě Remešova 3 a nevyhovuje žádostem pana Emila Zavřela, 
manželů Stanislava a Bohumíry Babišových a pana Stanislava Chytila v odkoupení 
předmětných NP v domech Vídeňská 19, 21, 23 a Remešova 1, 3 dle důvodové zprávy bod 
42 
 
Předložil: Rada města Olomouce 
Hlasování č.: 11 
 
7 Balbínova II. etapa  - schválení financování  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu   
 
2. schvaluje 
způsob financování dle důvodové zprávy  
 
Předložil: Rada města Olomouce 
Hlasování č.: 12 
 
8 Návrh rozpo čtového provizoria na období leden až b řezen r. 

2003 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
rozpočtové provizorium SMO na období leden až březen 2003 dle přílohy č. 1 důvodové 
zprávy 
 
3. schvaluje 
Pravidla rozpočtového provizoria SMO na období leden - březen r. 2003 
 
4. ukládá 
informovat Zastupitelstvo města Olomouce při schvalování rozpočtu SMO na r. 2003 o plnění 
rozpočtového provizoria  
O: Novotný Martin, nám ěstek primátora 
 
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora 
Hlasování č.: 13 až 15 
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9 Návrh vyhlášky o místním poplatku za provoz systém u 
shromaž ďování, sb ěru, p řepravy, t řídění, využívání a 
odstra ňování komunálních odpad ů na území statutárního 
města Olomouce pro rok 2003  

Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
upravenou vyhlášku č. 5/2002 o  místním poplatku za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území 
statutárního města Olomouce pro rok 2003 se stanovením výše místního poplatku ve výši  
Kč 468,- 
 
Předložil: Rada města Olomouce 

Novotný Martin, náměstek primátora 
Hlasování č.: 16 
 
10 Vstup m ěsta do honebních spole čenstev  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
se vstupem Statutárního města Olomouce do honebních společenstev Březová, Nový Dvůr - 
Slavonín a Rampach 
 
3. pověřuje 
ředitele SLMO zastupováním Statutárního města Olomouce v orgánech honebního 
společenstva Březová a Rampach 
T: trvale 
O: ředitel Správy les ů města Olomouce 
 
4. pověřuje 
vedoucího obchodního oddělení majetkoprávního odboru MmOl zastupováním Statutárního 
města Olomouce v orgánech Honebního společenstva Nový Dvůr - Slavonín 
T: trvale 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Hlasování č.: 17 
 
11 Poskytnutí záruky SMO za úv ěr SLMO 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. souhlasí 
s poskytnutím záruky statutárního města Olomouce za úvěr SLMO ve výši 3 mil. Kč dle 
důvodové zprávy  
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Hlasování č.: 18 
 
12 Změna ÚPnSÚ č. XI - pořízení 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
v souladu s ustanovením § 21 zákona č. 50/1976 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších 
předpisů, pořízení změny č. XI ÚPnSÚ Olomouc 
A) komplexní posouzení a pověření aktuálnosti všech ploch pro bydlení vč. lokalit z nových 
podnětů: 
1. Lošov - „Kluče“, ul. Zlaté doly, bydlení 
3.   Nové Sady - „Za andělskou“, bydlení 
4.   Chomoutov - „Bahna“, Štěpánovská ulice, bydlení 
5.   Řepčín - „Ovesniska“, Pražská východ, bydlení 
6.   Holice – Přichystalova ul., bydlení 
7.   Neředín – Okružní, Hněvotínská, bydlení (komerce) 
8. Droždín – Jesenická, bydlení 
B) v ostatních lokalitách dle podaných podnětů: 
11. Holice - „Hamerská pevnůstka“, komerce 
12. Klášterní Hradisko - Stratilova ul. „Hrubé vlčiny“, komerce 
13. Řepčín – Kopaniny, komerce 
14. Hodolany – Tovární, výroba 
17. Bělidla, Pavlovičky, Klášterní Hradisko, Černovír, Lazce, doprava „Severní spoj“ 
18. Hejčín – Balbínova ul., bydlení 
19. Hodolany – přednádražní prostor, komerce 
20. Nové sady - Na ostrově, rekreace, komerce  
 
3. neschvaluje 
v souladu s ustanovením § 21 zákona č. 50/1976 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších 
předpisů, pořízení změny č. XI ÚPnSÚ Olomouc v lokalitách: 
2. Droždín – Radíkovská ul., bydlení 
9. Holice - U solných mlýnů, rekreace 
10. Droždín - „Na kopci“, rekreace 
15. Sv. Kopeček - „Ovčačka“, statická doprava 
16. Černovír - „Na sezníku“, dopravní propojení 
 
4. ukládá 
vedoucí OKR zahájit pořízení změny č. XI ÚPnSÚ Olomouc dle bodu 2. usnesení 
T: ihned 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Hlasování č.: 19 až 21 
 



 15

13 Okresní knihovna  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. bere na v ědomí 
přechod Okresní knihovny v Olomouci na Statutární město Olomouc od 1.1.2003 dle zákona 
290/2002 Sb. dle bodu I. důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
změnu názvu převedené příspěvkové organizace z Okresní knihovna Olomouc na Knihovna 
města Olomouce 
 
4. schvaluje 
převod knihoven které jsou v samostatných obcích okresu Olomouc na tyto obce k 1.1.2003 
dle bodu II. důvodové zprávy 
 
5. souhlasí 
s výkonem regionálních  funkcí Knihovny města Olomouce dle bodu III. důvodové zprávy 
 
6. ukládá 
primátorovi podepsat protokol s Okresním úřadem Olomouc o přechodu Okresní knihovny v 
Olomouci na Statutární město Olomouc dle zák.  290/2002 Sb.  
T: ihned 
O: Tesařík Martin, Ing., primátor m ěsta 
 
7. ukládá 
uzavřít dohody  o převodu poboček Knihovny města Olomouce na dotčené obce okresu 
Olomouc 
T: ihned 
O: Pokorný Vladimír, Ing., nám ěstek primátora 
 
8. ukládá 
předložit návrh zřizovací listiny Knihovny města Olomouce  Zastupitelstvu města Olomouce 
T: únor 2002 
O: Rada m ěsta Olomouce 
 
Předložil: Rada města Olomouce 
Hlasování č.: 22 
 
14 Zřizovací listiny škol a p ředškolních za řízení 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
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2. schvaluje 
upravené zřizovací listiny níže uvedených škol a předškolních zařízení s účinností od 
1.1.2003 
Základní škola Olomouc - Holice, Náves Svobody 41 
Základní škola Olomouc, Mozartova 48 
Základní škola Olomouc, tř. Spojenců 8 
Základní škola Olomouc, Hálkova 4 
Základní škola Olomouc, 8. května 29 
Základní škola Olomouc, Gagarinova 19 
Základní škola Olomouc, Zeyerova 28 
Základní šhola Olomouc, Heyrovského 33 
Základní škola Olomouc, Demlova 18 
Základní škola Olomouc, Na Hradě 5 
Základní škola Olomouc, Čajkovského 11 
Základní škola Olomouc, Nedvědova 17 
Základní škola Olomouc, Holečkova 10 
Základní škola Olomouc, Svatoplukova 11 
Základní škola Olomouc, Dvorského 33 
Základní škola Olomouc, Stupkova 16 
Základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1 
Základní škola dr. Milady Horákové Olomouc, Rožňavská 21 
Základní škola Olomouc, Petřkova 3 
Základní škola Olomouc, Gorkého 39 
Základní škola Olomouc, tř. Svornosti 37 
Základní škola Olomouc - Nemilany, Raisova 1 
Základní škola Olomouc, Řezníčkova 1 
Mateřská škola Olomouc, Škrétova 2 
Mateřská škola Olomouc, Jílová 41 
Mateřská škola Olomouc  Holice, Náves Svobody 38 
Mateřská škola Olomouc, Dělnická 17 B 
Mateřská škola Olomouc, Lužická 7 
Mateřská škola Olomouc, Michalské stromořadí 11 
Mateřská škola Olomouc, Mozartova 6 
Mateřská škola Olomouc, Zeyerova 23 
Mateřská škola Olomouc, Rooseveltova 101 
Mateřská škola Olomouc, Helsinská 11 
Mateřská škola Olomouc, kpt. Nálepky 10 
Mateřská škola Olomouc, Herrmannova 1 
Mateřská škola Olomouc, Čajkovského 14 
Mateřská škola Olomouc, Wolkerova 34 
Mateřská škola Olomouc, Žižkovo nám. 3 
 
3. ukládá 
podepsat zřizovací listiny škol a předškolních zařízení 
T: ihned 
O: Tesařík Martin, Ing., primátor m ěsta 

Pokorný Vladimír, Ing., nám ěstek primátora 
 
4. ukládá 
podepsat návrh  na zapsání do obchodního rejstříku 
T: ihned 
O: Tesařík Martin, Ing., primátor m ěsta 
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5. bere na v ědomí 
zřízení rady školy u všech základních škol s právní subjektivitou dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Rada města Olomouce 
Hlasování č.: 23 
 
15 Organiza ční záležitosti - finan ční 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. schvaluje 
odměny: 
-  neuvolněným členům Rady města Olomouce 
-  předsedům komisí rady a výborů zastupitelstva 
-  členům zastupitelstva 
dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Hlasování č.: 24 
 
16 Organiza ční záležitosti - personální  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. mění 
ke dni 19.12.2002 své usnesení ze dne 11. 11. 2002 bod 2, část 2, ve kterém určilo v 
souladu s § 84 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů 
funkce, pro které budou členové Zastupitelstva města Olomouce k dnešnímu dni dlouhodobě 
uvolněni: 
- primátor 
- 4 náměstci primátora 
- 1 uvolněný člen zastupitelstva 
 
a nově určuje  v souladu s § 84 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění 
pozdějších předpisů funkce, pro které budou členové Zastupitelstva města Olomouce k 
dnešnímu dni dlouhodobě uvolněni: 
- primátor 
- 5 náměstků primátora 
 
2. mění 
ke dni 19.12.2002 své usnesení - bod 3 část 1 písm. c) ve znění: ZMO zvolilo v souladu s § 
84 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů: 
c) uvolněnou členku zastupitelstva a současně uvolněnou členku Rady města Olomouce: 
    PhDr. Marcelu Hanákovou 
    s těmito kompetencemi:  
    prodej domů, SNO, a.s. 
 
a nově volí v souladu s § 84 zák. č. 128/2000 Sb.,  o obcích (obecní zřízení) ve znění 
pozdějších předpisů: 
náměstkyní primátora města Olomouce 
PhDr. Marcelu Hanákovou 
s těmito kompetencemi: 
prodej domů, SNO, a.s. 
s platností od 19. 12. 2002 
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3. dopl ňuje 
usnesení ZMO ze dne 11. 11. 2002 bod 3, část 2 písm. b) - pořadí zastupování primátora v 
době jeho nepřítomnosti náměstky primátora o text: 
„PhDr. Marcela Hanáková“, uvedený za náměstka primátora Miroslavem Petříkem 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Hlasování č.: 26 až 29 
 
17 Organiza ční záležitosti - výbory zastupitelstva  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. odvolává 
stávající členy finančního výboru ZMO dle upravené důvodové zprávy 
 
3. odvolává 
stávající členy kontrolního výboru ZMO dle upravené důvodové zprávy 
 
4. ruší 
výbor pro koncepci bytové politiky ke dni 19.12.2002 
 
Předložil: Vomáčka Jaroslav, MUDr., člen rady města 

Ščudlík Svatopluk, Mgr., člen rady města 
Vláčilová Marta, Mgr., členka rady města 

Hlasování č.: 25 
 
18 Svazek obcí Vodovod Pomoraví  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. odvolává 
Ing. Jana Látala a doc. PhDr. Jindřicha Schulze, CSc. z funkce zástupců města Olomouce 
ve valné hromadě Svazku obcí Vodovod Pomoraví 
 
3. jmenuje 
Miroslava Petříka a Aleše Horáka do funkce zástupců města Olomouce ve valné hromadě 
Svazku obcí Vodovod Pomoraví 
 
4. doporu čuje 
Miroslava Petříka do funkce člena představenstva Svazku obcí Vodovod Pomoraví 
 
Předložil: Petřík Miroslav, náměstek primátora 
Hlasování č.: 30 
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19 Přísedící Okresního soudu Olomouc - zm ěna  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu, vč. příloh 
 
2. zvolilo 
do funkce přísedící Okresního soudu v Olomouci paní Olgu Rašnerovou, nar. 14.3.1945,  
Olomouc, Lužická 12 
 
3. souhlasí 
se zproštěním  funkce přísedící Okresního soudu v Olomouci paní Mgr. Boženy Petrů, nar. 
27.1.1930, Olomouc, Březinova 3 - na vlastní žádost 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
Hlasování č.: 31 
 
20 Delegování zástupce statutárního m ěsta Olomouce na valnou 

hromadu SK Sigma Olomouc, a.s.  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. deleguje 
primátora Ing. Martina Tesaříka k zastupování akcionáře Statutárního města Olomouce na 
valné hromadě společnosti SK Sigma Olomouc a.s. konané dne 23.1.2003, a to ke všem 
úkonům na této valné hromadě, zejména pak ke změně stanov společnosti a dále ke 
změnám v dozorčí radě společnosti.  
 
Předložil: Konečný Petr, Mgr., Ing., člen rady města 
Hlasování č.: 32 
 
21 Diskuse - komise RMO  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. doporu čuje 
Radě města Olomouce zabývat se možností ustavit Komisi pro sport, tělovýchovu a volný 
čas 
 
Předložili: členové zastupitelstva města 
Hlasování č.: 34 
 
 

 

 

 

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