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USNESENÍ 

 
ze  16. zasedání Zastupitelstva m ěsta Olomouce, konaného dne 31.5.2001  
 
 

I. 
 

 
Kontrola usnesení  
A) Rozpo čtové zm ěny roku  2001  
Zastupitelstvo města Olomouce  
 
1.  bere na v ědomí            
důvodovou zprávu, týkající se rozpočtových  změn roku 2001 
 
 
 
B)  Další informace z kontroly usnesení  
Zastupitelstvo města Olomouce  
 
1.  bere na v ědomí            
informace z kontroly usnesení 
 
2.  vypouští ze sledování            
bod XI. svého usnesení ze dne 30.9.1999 - týkající se Programu hospodářského 
rozvoje  
 
 
 
 

II. 
 
Ceny m ěsta Olomouce   
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
uděluje   Cenu města Olomouce za rok 2000 následujícím osobnostem: 
 
1. Jan Peřina, Prof. RNDr., DrSc.    *11.11.1936:  
      fyzik, tvůrce kvantové optiky, vysokoškolský učitel  
–    za celoživotní dílo v oblasti přírodní vědy 
 
2. Drahomíra Hamplová   *17.4.1950: 
      majitelka umělecké agentury ARS VIVA Olomouc  
– za uměleckou činnost a významný přínos v oblasti hudby 
 
3. Slavoj Kova řík  *22.9.1923: 
      malíř, scénograf, sochař, vysokoškolský učitel  
–    za celoživotní tvůrčí činnost v oblasti výtvarné umění 
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4. Věra Pánková   *17.10.1929  +27.11.2000: 
      zakladatelka literárně-dramatického oboru; 
      Milada Mašatová, Mgr.   * 2.2.1934  + 23.6.2000: 
      loutkářská režisérka a dramatička 
 –   za celoživotní dílo v oblasti dramatické umění  in memoriam 
 
5. Stanislav Komenda, Prof. RNDr., DrSc.   *7.5.1936: 
      matematik, spisovatel, překladatel, vysokoškolský učitel  
–    v oblasti osobnost 
 
6. Drahomír Válek   *18.11.1925: 
      sportovní trenér 
–    za celoživotní činnost v oblasti sportu 
 
7. Antonín Mores, Prof. MUDr.   *24.5.1908  +1.2.1997: 
      lékař, pediatr, vysokoškolský učitel 
–    za celoživotní dílo v oblasti lékařství in memoriam 
 
8. gen. František Pe řina   *8.4.1911: 
      pilot, válečný letec RAF 
–    za hrdinství a odvahu za 2. světové války 
 
 
   

III. 
 
A) Manipulace s majetkem statutárního m ěsta Olomouce   
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. schvaluje    
předložený návrh na nabytí nemovitostí do majetku statutárního města Olomouce dle 
důvodové zprávy bod 4, 5, 6, 10 
 
2. schvaluje   
 předložený návrh na směnu nemovitostí dle důvodové zprávy bod 8 
 
3. schvaluje   
předložený návrh na uzavření smlouvy o budoucí  kupní smlouvě dle důvodové 
zprávy bod 13 
 
4. schvaluje   
předložený návrh na zřízení věcných břemen dle důvodové zprávy bod 2, 3, 11  
 
5. revokuje  
část usnesení ZMO ze dne 16. 3. 2000, čís. spis. seznamu 3, bod 75 a část usnesení 
ZMO ze dne 30. 9. 1999, čís. spis. seznamu 4, bod 6 ve věci výše kupní ceny za 
odprodej objektu s pozemkem parc. č. 175 st. pl. v k.ú. Topolany panu Zdeňku 
Lakomému a    schvaluje    novou kupní cenu ve výši 20 000,- Kč za podmínky, že 
řádná kupní smlouva bude uzavřena na objekt a pozemek pod garáží dle důvodové 
zprávy bod 1  
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6. schvaluje     
předložený návrh na převod nemovitostí z vlastnictví statutárního města Olomouce 
dle důvodové zprávy bod 7 
 
7. schvaluje  
uzavření smlouvy o půjčce 567 tun dlažebních kostek vel. 20/20 cm od Dopravního 
podniku města Olomouce, a.s. na dobu 5 let dle důvodové zprávy bod 9 
 
8. schvaluje    
změnu druhu věcného břemene, kdy věcné břemeno nebude působit ve prospěch 
pozemku parc. č. 560 ost. pl. o výměře 1. 462 m2 v k. ú. Neředín, ale ve prospěch 
statutárního města Olomouc jako vlastníka pozemku parc. č. 560 ost. pl. dle 
důvodové zprávy bod 12 
 
9. schvaluje  
změnu termínu převodu pozemku v areálu současné městské tržnice dle důvodové 
zprávy bod 14 
 
 
B) Převod majetku - elektrocentrála   
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí    
s bezúplatným převodem majetku dle důvodové zprávy  
 
3. ukládá    PaedDr. Pilátovi, náměstkovi primátora    
zajistit realizaci přijatého usnesení 
 
 
 

IV. 
 
Majetkoprávní záležitosti – prodej dom ů  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. schvaluje  
možnost proinvestování celé druhé poloviny kupní ceny dle důvodové zprávy bod 1 
 
2. schvaluje  
možnost proinvestování celé druhé poloviny kupní ceny dle důvodové zprávy bod 2 
 
3. nevyhovuje   
žádosti pana Ivana Drona a schvaluje  prodej domu K. Světlé 10 po bytových 
jednotkách dle důvodové zprávy bod 3 
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4. schvaluje  
prodej bytů oprávněným nájemníkům dle důvodové zprávy bod 4 
 
 
 

V. 
 
Schválení zm ěny č. V Územního plánu sídelního útvaru Olomouc (ÚPnSÚ)  
v lokalit ě Pod Vlachovým – komer ční plocha   
Zastupitelstvo města Olomouce 

 
1. bere na v ědomí  
• důvodovou zprávu v předloženém znění 
• stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování dle přílohy důvodové zprávy 

č.3 
 

2. schvaluje 
a) změnu č. V ÚPnSÚ Olomouc v lokalitě Pod Vlachovým – komerční plocha 

v rozsahu dle přílohy usnesení č. 1 v souladu s ustanovením § 84, odst. (2), 
písmena b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, a v souladu s ustanovením § 31 
odst. (2) zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, 
(stavebního zákona) ve znění pozdějších předpisů 
 

b) rozhodnutí o námitce vlastníků pozemků, jejichž práva jsou dotčena řešením 
návrhu změny č. V, dle přílohy usnesení č. 2 

 
3. vymezuje 
v souladu s ustanovením § 29, odst. 2 Stavebního zákona závaznou část změny č. V 
ÚPnSÚ Olomouc včetně veřejně prospěšných staveb ve smyslu § 108, odst. (2), 
písmena a) Stavebního zákona v rozsahu dle přílohy usnesení č.1 část C 

 
 

4. ukládá      odboru koncepce a rozvoje 
a) pořídit čistopis změny č. V ÚPnSÚ Olomouc v souladu s předchozími částmi 

usnesení ZMO, dohodami s DOSS, rozhodnutí o námitce vlastníků a 
stanoviskem nadřízeného orgánu, předat ověřený čistopis změny č. V ÚPnSÚ 
Olomouc stavebnímu odboru Magistrátu města Olomouce a referátu regionálního 
rozvoje Okresního úřadu 
 

b) rozeslat schválenou závaznou část a schéma hlavního výkresu změny č. V 
ÚPnSÚ dotčeným orgánům státní správy  

 
c) zpracovat novelu obecně závazné vyhlášky města o závazné části územního 

plánu sídelního útvaru Olomouc v části přílohy č 2 a 4 a předložit ji ke schválení 
ZMO 
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VI. 
 
Schválení zm ěny č. VI Územního plánu sídelního útvaru Olomouc (ÚPnSÚ ) 
v lokalit ě Horní lán – dopravní propojení  
Zastupitelstvo města Olomouce 

 
1. bere na v ědomí  
• důvodovou zprávu v předloženém znění 
• stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování dle přílohy důvodové zprávy 

č.3 
 

2. schvaluje 
a) změnu č. VI ÚPnSÚ v lokalitě Horní lán – dopravní propojení Olomouc dle přílohy 

usnesení č. 1 v souladu s ustanovením § 84, odst. (2), písmena b) zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích, a v souladu s ustanovením § 31 odst. (2) zákona č. 
50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, (stavebního zákona) ve 
znění pozdějších předpisů 

 
3. vymezuje 
v souladu s ustanovením § 29, odst. 2 Stavebního zákona závaznou část změny č. 
VI ÚPnSÚ Olomouc včetně veřejně prospěšných staveb ve smyslu § 108, odst. (2), 
písmena a) Stavebního zákona v rozsahu dle přílohy usnesení č.1 část C 

 
4. ukládá    odboru koncepce a rozvoje 
a)  pořídit čistopis změny č. VI ÚPnSÚ Olomouc v souladu s předchozími částmi 

usnesení ZMO, dohodami s DOSS a stanoviskem nadřízeného orgánu, předat 
ověřený čistopis změny č. VI ÚPnSÚ Olomouc stavebnímu odboru Magistrátu 
města Olomouce a referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu 

 
 b) rozeslat schválenou závaznou část a schéma hlavního výkresu změny č. VI   

ÚPnSÚ dotčeným orgánům státní správy  
 
 

 
VII. 

 
P- centrum – návrh na zp ůsob splácení poskytnuté bezúro čné půjčky formou 
hmotného pln ění  
Zastupitelstvo města Olomouce  
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
způsob  splácení poskytnuté bezúročné půjčky ve výši 300 tis. Kč formou hmotného 
plnění dle důvodové zprávy 
 
3. souhlasí 
s odkladem termínu  splácení půjčky formou hmotného plnění do 31.12.2001 
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4. ukládá     Radě města Olomouce 
předložit zprávu o realizaci schváleného způsobu splácení půjčky dle důvodové 
zprávy Zastupitelstvu města Olomouce nejpozději na jeho posledním letošním 
jednání 
T: prosinec 2001 
O: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
 
 
 

VIII. 
 
Dotace z programu ISPA  
Zastupitelstvo města Olomouce  
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
způsob financování investiční akce „Dobudování kanalizační sítě města Olomouce“  
v souvislosti s podáním žádosti o podporu z programu ISPA dle důvodové zprávy 
bod C) 

 
 

IX. 
 

Poskytnutí dotace a p ůjčky SFŽP na akci „Rekultivace skládky TKO Grygov, 
okres Olomouc“   
Zastupitelstvo města Olomouce  
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 

 
2. schvaluje  
návrh financování investiční akce „Rekultivace skládky TKO Grygov, okres Olomouc“ 
se spoluúčastí státních prostředků dle přiložených návrhů smluv – Smlouva č. 
0790041 o poskytnutí podpory“  a  „Zástavní smlouva č. 07970041-Z“  dle důvodové 
zprávy – přílohy č. 1 a 2 
 

 
X. 

 
A) Bytová výstavba – zvýšení zástavy a z řízení zástavního práva   
Zastupitelstvo města Olomouce  
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 

 
2. schvaluje  
zvýšení zástavního práva na bytový dům Rumunská 11 za hypotéční úvěr pro Bytové 
družstvo Olomouc, Jižní ve výši 21,9 mil. Kč  
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3. schvaluje  
zřízení  zástavního práva  za hypotéční úvěry pro Bytové družstvo Olomouc, Jižní do 
výše 12 862 465,-  Kč na B 1.4 ve Slavoníně a dále do výše 14 805 000,- na bytový 
dům Povel - Peškova 

 
 
B) Bytová výstavba – Ru čitelská smlouva   
Zastupitelstvo města Olomouce  
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 

2. schvaluje  
uzavření Ručitelské smlouvy dle doplňku  důvodové zprávy 

 
 

XI. 
 

Fond hospodá řského rozvoje – návrh čerpání   
Zastupitelstvo města Olomouce  
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 

2. schvaluje  
návrh čerpání z Fondu hospodářského rozvoje dle důvodové zprávy 
 
 
 

XII. 
 
Inaugurace sloupu Nejsv ětější Trojice   
Zastupitelstvo města Olomouce  
 
1.   bere na v ědomí  
      předloženou důvodovou zprávu 

2. bere s pot ěšením na v ědomí,  
že Výbor pro světové dědictví na návrh ministra kultury České republiky rozhodl o 
zápisu sloupu Nejsvětější Trojice do Seznamu světového kulturního a přírodního 
dědictví UNESCO. Vnímá tuto skutečnost jako ocenění zásluh předcházejících 
generací, jako povzbuzení pro generaci dnešní a jako závazek pro generace 
následující. 

 
3. oceňuje  

uměleckou invenci, řemeslnou dovednost, osobní nasazení, odhodlání k osobním 
obětem a vůli, která vedla k vytvoření tohoto mimořádného monumentu, 
završujícího obnovu města po pohromě a devastaci způsobené třicetiletou 
válkou. Připomíná, že šlo o iniciativu jednotlivců, vynaloženou ve prospěch 
všeobecného blaha a  vyjadřuje jim za to své uznání. 
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4. děkuje  
všem, kteří se zasloužili o to, že sloup Nejsvětější Trojice se dochoval od doby 
svého vzniku až do dnešního dne jako klenot městské památkové rezervace, se 
zvláštním důrazem na ty, kteří se podíleli na jeho posledním a za několikasetleté 
období jeho existence nejrozsáhlejším restaurování. 
 

5. vyjad řuje 
plné vědomí závazku dodržovat Úmluvu o světovém dědictví a všechna její 
ustanovení, která se týkají ochrany, zachování a prezentování tohoto statku. 
Uvědomuje si, že jeho správa je nejen v zájmu občanů města Olomouce a České 
republiky, ale v zájmu celého lidstva. 
 

6. vyzývá 
všechny občany města Olomouce, aby se připojili k tomuto závazku, aby svým 
konáním a jednáním přispívali k tomu, že i naši potomci budou mít příležitost 
oceňovat um našich předchůdců. 

 
 
 

 
XIII. 

 
Delegování zástupc ů města na valné hromady a. s. v nichž má m ěsto 
majetkovou ú čast  
Zastupitelstvo města Olomouce  
 
1. revokuje 
své usnesení č. XVII. ze dne 8.3.2001 
 
2. deleguje 
tyto zástupce města na valné hromady akciových společností: 
 
a) OLTERM & TD Olomouc, a.s.:    Ing. Jaromír Czmero 

náhradník :   Ing. Vladimír Procházka 
b) Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.: PaedDr. Miroslav Pilát 

náhradník :    Mgr. Svatopluk Ščudlík 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Martin Tesa řík        Ing. Pavel Horák 
primátor m ěsta Olomouce       nám ěstek primátora 


