
 
USNESENÍ 

 
z 20. zasedání Zastupitelstva m ěsta Olomouce, konaného dne 13.12.2001  

 
 

 
1 Kontrola usnesení  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
informace o plnění usnesení ZMO dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Rada města Olomouce 
 
 
2 Rozpočtové zm ěny roku 2001  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu, týkající se rozpočtových změn roku 2001 
 
Předložil: Rada města Olomouce 
 
 
3 Rozpočtová zm ěna - akcie  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
rozpočtovou změnu dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Rada města Olomouce 
 
 
4 Kontrola usnesení - Smlouva s euroAWK s.r.o  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s postupem dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Petřík Miroslav, člen rady města 
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5 Majetkoprávní záležitosti  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
1. výsledek výběru  budoucího kupujícího pozemku parc. č. 686 zast. pl. o výměře  102 m2 v 
k.ú. Hodolany mezi panem Ing. Pavlem Pišťákem a RNDr.  Milanem Roubalem formou 
obálkové metody na výši kupní ceny dle důvodové zprávy bod 1.  
 
2. schvaluje 
1. úplatné zřízení věcného břemene obsahující  právo  uložení kanalizace a vodovodu  na 
pozemku parc. č. 471/1 dráhy - provozní pl.  v k. ú. Hejčín ve vlastnictví organizace České 
dráhy, s. o. ve prospěch statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod 2. 
 
2. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení kabelového vedení VN na 
pozemcích  parc. č. 311/1 zahrada  o výměře 14 459 m2 v k. ú. Holice a  parc. č. 2004/1 ost. 
pl. o výměře 589 m2, parc. č. 2004/2 ost. pl. o výměře 2 494 m2 a parc. č. 2004/7 ost. pl. o 
výměře 165 m2 (dle GP),  vše v k. ú. Holice ve prospěch společnosti Severomoravská 
energetika, a. s. dle důvodové zprávy bod 8. 
 
3. úplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo zřízení, vedení a provozu kanalizace 
na pozemku parc. č. 1672 st. pl. v k.ú. Nová Ulice ve prospěch statutárního města Olomouce 
dle důvodové zprávy bod 9. 
 
4. odprodej části pozemku parc. č. 311/1 zahrada o výměře 14 069 m2 v k.ú. Holice 
společnosti Czech Republic Onamba, s. r. o. za kupní cenu ve výši 422 070,- Kč a 
bezúplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo vedení kanalizačního sběrače na 
pozemku parc. č. 311/1 zahrada v k.ú. Holice ve prospěch statutárního města Olomouce dle 
důvodové zprávy bod 10.  
 
5. zřízení předkupního  práva na část pozemku parc. č. 311/1 zahrada o výměře 14 069 m2 
v k.ú. Holice ve prospěch statutárního města Olomouce dle ust. § 602 občanského zákoníku 
dle důvodové zprávy bod 10. 
 
6. odprodej pozemku parc. č. 312/7 ost. pl. o výměře 698 m2 v k. ú. Holice společnosti 
Czech Republic Onamba, s. r. o. za kupní cenu ve výši 30,- Kč/m2, tj. 20. 940,- Kč dle 
důvodové zprávy bod 10.  
 
7.  zřízení předkupního  práva na pozemek parc. č. 312/7 ost. pl. o výměře 698 m2 v k.ú. 
Holice ve prospěch statutárního města Olomouce dle ust. § 602 občanského zákoníku za 
stejných podmínek jako při prodeji pozemku společnosti Czech Republic Onamba, s. r. o. , tj. 
za kupní cenu ve výši 30,- Kč/m2, tj. 20 940,- Kč dle důvodové zprávy bod 10. 
 
8. úplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo uložení optického kabelu na parc. č. 
654 v k. ú. Olomouc - město ve prospěch University Palackého dle důvodové zprávy bod 11. 
 
9. uzavření kupní smlouvy na technologické zařízení horkovodní objektové předávací stanice 
dle důvodové zprávy bod 12.  
 
10. uzavření kupní smlouvy na technologické zařízení plynové kotelny dle důvodové zprávy 
bod 12.  
 
11. uzavření smlouvy o umístění technologie horkovodní objektové předávací stanice, o 
smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a o smlouvě budoucí o dodávce a odběru tepla 
pro vytápění a teplé užitkové vody dle důvodové zprávy bod 12. 
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12. zřízení zástavního práva na objekty bytových domů ve Slavoníně- ul. Topolová, v 
Neředíně - ul. Rumunská a Hodolanech - ul. Jiráskova, Sladkovského ve prospěch ČR - 
Ministerstva pro místní rozvoj dle důvodové zprávy bod 13. 
 
13. odprodej části pozemku parc. č. 1132/1 ost. pl. o výměře 67 m2 v k.ú. Slavonín 
manželům Miroslavu a Evě Tichým za kupní cenu ve výši 35 760,- Kč, za podmínky 
bezúplatného zřízení věcného břemene obsahujícího právo uložení plynovodu na části 
pozemku parc. č. 1132/1 o výměře 67 m2 ve prospěch statutárního města Olomouce dle 
důvodové zprávy bod 14. 
 
14.  bezúplatný převod  objektu na pozemku parc. č. 172/8 st. pl. o výměře 58 m2 v k.ú. 
Topolany z majetku Zemědělského družstva Hněvotín do majetku statutárního města 
Olomouce dle důvodové zprávy bod 15.   
 
15. schvaluje zveřejnění odprodeje pozemku parc. č. 149 ost. pl. o výměře 867 m2 v k. ú. 
Nové Sady předem určenému zájemci panu Ing. Radomíru Pechovi za podmínky 
bezúplatného zřízení věcného břemene obsahujícího právo uložení kabelových rozvodů NN 
na pozemku parc. č. 149 ost. pl. o výměře 867 m2 ve prospěch statutárního města 
Olomouce dle důvodové zprávy bod 16. 
 
16.  výkup pozemku parc. č. 92 ost. pl. o výměře 366 m2 v k.ú. Lošov z vlastnictví pana 
Františka Utíkala do vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní cenu ve výši 175 
680,- Kč dle důvodové zprávy bod 17.  
 
17. směnu pozemků p. č. 111/23 v k.ú. Hejčín o výměře 17 062 m2 ostatní plocha  ve 
vlastnictví ČR - Pozemkového fondu ČR za pozemky  p. č. 150/1  o výměře 17 110 m2, p. č. 
1576/4 o výměře 4 884 m2,  p. č. 1577 o výměře 1 614 m2, p. č. 1591/45 o výměře 4 402 
m2,  p. č. 1616 o výměře 2 113 m2, p. č. 1576/1 o výměře 1938 m2, p. č. 1576/3 o výměře 
2117 m2,  p. č. 1070/3 o výměře 329 m2, vše orná půda v k.ú. Chválkovice ve vlastnictví 
statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod 18. 
 
18. bezúplatné nabytí 49/100  pozemků parc. č. 755 zast. pl. o výměře 1 682 m2 včetně 
objektu bydlení č. p. 149, parc. č. 757/1 ost. pl. o výměře 11382 m2 a parc. č. 758/1 zahrada 
o výměře 283, vše  v k. ú. Slavonín z vlastnictví Tělovýchovné jednoty Sokol Slavonín do 
vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod 22. 
 
19. směnu části  pozemku parc. č. 451/1 zahrada o výměře 1818 m2 v k. ú. Povel ve 
vlastnictví statutárního města Olomouce za pozemek parc. č. 420/4 orná půda o výměře 
1964 m2 v k. ú. Neředín ve vlastnictví pana Mgr. Antonína Pernici ml., parc. č. 443/5 orná 
půda o výměře 1680 m2 a parc. č. 443/6 orná půda o výměře 362 m2, vše v k. ú. Povel ve 
vlastnictví pana Antonína Pernici st. bez doplatku cenového rozdílu dle důvodové zprávy bod 
24. 
 
20. odprodej pozemku parc. č. 209 orná půda o výměře 29 m2  v k. ú. Týneček manželům 
Pavlovi a Janě Dadákovým za kupní cenu ve výši 33. 250,- Kč dle důvodové zprávy bod 26. 
 
21. odprodej pozemku parc. č. 180/4 zahrada o výměře 597 m2 v k.ú. Hodolany panu 
Luďkovi Smolkovi s tím, že pan Smolka vstoupí do práv a závazků vyplývajících z 
uzavřených nájemních smluv na předmětném pozemku za kupní cenu ve výši 293.780,- Kč 
dle důvodové zprávy bod 27.  
 
22. odprodej ideální 1/2 pozemku parc. č. 77 zast. pl. v k. ú. Hodolany panu Janu Pospíšilovi 
za kupní cenu ve výši 9. 689,- Kč dle důvodové zprávy bod 28. 
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23. odprodej části pozemku parc. č. 877/35  ost. pl. o výměře 1059 m2 v k.ú. Holice panu 
Ing. Petru Nohelovi za kupní cenu ve výši 416. 330,-  Kč dle důvodové zprávy bod 29. 
 
24. odprodej části pozemku parc. č. 877/35  ost. pl. o výměře 100 m2 v k.ú. Holice firmě 
MNG Comp. s. r. o. za kupní cenu ve výši 41. 482,- Kč dle důvodové zprávy bod 30. 
 
25. odprodej pozemku parc. č. 894/63 ost. pl. o výměře 2423 m2 v k. ú. Chválkovice 
společnosti AGRA Chválkovice s r. o. za kupní cenu ve výši 774.998,- Kč dle důvodové 
zprávy bod 31. 
 
26. odprodej pozemku  parc. č. 247/2 zahrada o výměře 616 m2 v k. ú. Neředín panu Doc. 
ing. Miroslavu Strnadovi CSc. za kupní cenu ve výši 300,- Kč/m2, tj. 184 800,- Kč dle 
důvodové zprávy bod 32.   
 
27.  odprodej části pozemku parc. č. 841/19 ost. pl. o výměře 180 m2 v k. ú. Hodolany 
manželům Janu a Ludmile Vochtovým za kupní cenu ve výši 510,- Kč/m2, tj. 95. 465,- Kč dle 
důvodové zprávy bod 33.   
 
28.  odprodej části pozemku parc. č. 841/19 ost. pl. o výměře 60 m2 v k.ú. Hodolany panu 
Vladislavu Milarovi za kupní cenu ve výši 510,- Kč/m2, tj. 34. 265,- Kč dle důvodové zprávy 
bod 33.   
 
29. výkup pozemku parc. č. 31/19 ost. pl. o výměře 115 m2 v k.ú. Řepčín ve vlastnictví paní 
Evy Fazekašové do vlastnictví  statutárního města Olomouce za kupní cenu ve výši 50 000,- 
Kč dle důvodové zprávy bod 34.  
 
30.  uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 295/1 role o 
výměře 1002 m2 v k.ú. Slavonín s panem Michalem Holubíkem při kupní ceně ve výši 480,- 
Kč/m2 dle důvodové zprávy bod 35.  
 
31. výkup pozemků 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 z vlastnictví paní Jany Khýrové a paní Sylvy  Šindlerové do 
vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní cenu ve výši 61. 920,- Kč dle důvodové 
zprávy bod 36.  
 
32. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 1721/31 orná půda 
o výměře 240 m2 v k. ú. Holice s panem Zdeňkem Kroutilem při kupní ceně ve výši 360,- 
Kč/m2 dle důvodové zprávy bod 37.   
 
33. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 1721/1 orná půda o 
výměře 50m2 v k. ú. Holice s panem Zdeňkem Kroutilem při kupní ceně ve výši 500,- Kč/m2 
po nabytí tohoto pozemku do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy 
bod 37.  
 
3. nevyhovuje 
1. žádosti pana Karla Očenáška o odprodej části pozemku parc. č. 94/1 zahrada v k. ú. Nové 
Sady dle důvodové zprávy bod 3. 
  
2. žádosti paní Libuše Zdařilové o odprodej pozemku parc. č. 648/3 zahrada o výměře 880 
m2 v k. ú. Chválkovice dle důvodové zprávy bod 4. 
 
3. žádosti manželů Ing. Lukáše a Jany Chocových o odprodej pozemku parc. č. 195 zahrada 
o výměře 158 m2 a části pozemku parc. č. 1132/1 ost. pl.  o výměře 170 m2, vše v k. ú. 
Slavonín dle důvodové zprávy bod 5. 
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4. žádosti manželů Ludmily a Andreje Kuračových o odprodej pozemku parc. č. 195 zahrada  
o výměře 158 m2 v k. ú. Slavonín dle důvodové zprávy bod 5. 
 
5. žádosti pana Zdeňka Melničuka o odprodej  pozemku parc. č. 537 st. pl. o výměře 24 m2 v 
k. ú. Černovír dle důvodové zprávy bod 6.  
 
6. žádosti paní Pavly Mikulicové o odprodej části pozemku  parc. č. 105/1 ost. pl. o výměře 
180 m2 v k. ú. Olomouc - město dle důvodové zprávy bod 7.  
 
7. žádosti manželů Miroslava a Evy Tichých o odprodej části pozemku parc. č. 1132/1 ost. pl. 
o výměře 187 m2 v k.ú. Slavonín dle důvodové zprávy bod 14. 
 
8. žádosti Ing. Libuše Chlumecké o výkup ideální 1/21  pozemku parc. č. 32/1 ost. pl.  o 
celkové výměře 4095 m2 v k. ú. Svatý Kopeček z vlastnictví paní Ing. Libuše Chlumecké do 
vlastnictví statutárního města Olomouce  za kupní cenu ve výši 200 000,- Kč dle důvodové 
zprávy bod 19. 
 
9. žádosti společnosti GRIOS, s. r. o. a společnosti SPIKAS, s. r. o. o výkup části pozemku 
parc. č. 187/2  ost. pl. o výměře 94 m2 z vlastnictví společnosti GRIOS, s. r. o. a část 
pozemku parc. č. 187/8 ost. pl. o výměře 84 m2 z vlastnictví společnosti SPIKAS, s. r. o., vše  
v k. ú. Lazce do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod 20. 
 
10. žádosti Silvio a Gabriely Bairovových o odprodej části pozemku parc. č. 224 st. pl. o 
výměře 244 m2 v k. ú. Černovír dle důvodové zprávy bod 21A). 
 
11. žádosti pana ing. Alexandra Gaydara a Mgr. Zdeňky Fridrichové o bezúplatné zřízení 
věcného břemene na části pozemku parc. č. 224 st. pl.  o výměře 66 m2 v k.ú. Černovír 
obsahující právo průjezdu a průchodu dle důvodové zprávy bod 21 B).  
 
12. žádosti společnosti OLTAU s. r. o. o úplatné zřízení věcného břemene na pozemku 
parc.č. 224  st. pl. o výměře 66 m2 v k.ú. Černovír obsahující právo průjezdu a průchodu dle 
důvodové zprávy bod 21 C).  
 
13. žádosti Českého zahrádkářského svazu ZO Slunečnice o odprodej části pozemku parc. 
č. 887/1 ost. pl.  o výměře 34 m2 v k.ú. Slavonín dle důvodové zprávy bod 23.  
 
14. žádosti společnosti Radio Haná, spol. s r. o. o odprodej části pozemku parc. č. 99/1 ost. 
pl. o výměře 62 m2 v k.ú. Olomouc - město dle důvodové zprávy bod 25.  
 
4. revokuje 
1. usnesení ZMO ze dne 8. 3. 2001, čís. spis. seznamu 5, bod 64 věci  schválení odprodeje 
části pozemku parc. č. 311/1 zahrada o výměře 14 175 m2 v k.ú. Holice společnosti Czech 
Republic Onamba, s. r. o. za kupní cenu ve výši 425. 250,- Kč a bezúplatného  zřízení 
věcného břemene obsahujícího právo vedení kanalizačního sběrače na pozemku parc. č. 
311/1 zahrada v k.ú. Holice ve prospěch statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy 
bod 10. 
 
2. usnesení ZMO ze dne 8. 3. 2001, čís. spis. seznamu 5, bod 64 ve věci schválení zřízení 
předkupního  práva na část pozemku parc. č. 311/1 zahrada o výměře 14 175 m2 v k.ú. 
Holice ve prospěch statutárního města Olomouce dle ust. § 602 občanského zákoníku dle 
důvodové zprávy bod 10. 
 
 3. usnesení ZMO ze dne 27. 9. 2001, čís. spis. seznamu 3, bod 14 ve věci schválení 
odprodeje pozemku parc. č. 312/7 ost. pl. o výměře 796 m2 v k. ú. Holice společnosti Czech 
Republic Onamba, s. r. o. za kupní cenu ve výši 30,- Kč/m2, tj. 23 880,- Kč dle důvodové 
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zprávy bod 10. 
 
4. usnesení ZMO ze dne 27. 9. 2001, čís. spis. seznamu 3, bod 14 ve věci  schválení zřízení 
předkupního  práva na pozemek parc. č. 312/7 ost. pl. o výměře 796 m2 v k.ú. Holice ve 
prospěch statutárního města Olomouce dle ust. § 602 občanského zákoníku za stejných 
podmínek jako při prodeji pozemku společnosti Czech Republic Onamba, s.r.o. , tj. za kupní 
cenu ve výši 30,- Kč/m2, tj. 23 880,- Kč dle důvodové zprávy bod 10.  
 
5. část usnesení ZMO ze dne 8. 3. 2001, čís. spis. seznamu 5, bod 62 ve věci bezúplatného 
převodu  objektu na pozemku parc. č. 172/8 st. pl. o výměře 58 m2 v k.ú. Topolany z majetku 
ČR - Okresního úřadu do majetku statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod 
15.   
 
6.  usnesení ZMO ze dne 27. 9. 2001, čís. spis. seznamu 3, bod 49 ve věci nevyhovění 
žádosti pana Ing. Radomíra Pecha o odprodej pozemku parc. č. 149 ost. pl. o výměře 867 
m2 v k. ú. Nové Sady dle důvodové zprávy bod 16. 
 
7.  usnesení ZMO ze dne 27. 6. 2001 číslo spis. seznamu 5 bod 27 ve věci nevyhovění 
žádosti o výkup pozemku parc. č. 92 ost. pl. o výměře 366 m2 v k.ú. Lošov z vlastnictví pana 
Františka Utíkala do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod 17. 
 
8.  usnesení ZMO ze dne 27.9.2001, čís. spis. seznamu 3, bod 75 ve věci  směny pozemků 
parc. č. 111/23 ost. pl. o výměře 17 062 m2  v k.ú.Hejčín ve vlastnictví ČR - Pozemkového 
fondu České republiky za pozemky parc. č. 150/1 o výměře 17 110 m2 ,  parc.č. 1576/4 o 
výměře 4884 m2, parc. č. 1577 o výměře 1614 m2,  parc. č. 1591/45 o výměře 4402 m2 a 
parc. č. 1616 o výměře 2113 m2, vše orná půda v k.ú.Chválkovice ve vlastnictví statutárního 
města Olomouce dle důvodové zprávy bod 18.  
 
9. usnesení ZMO ze dne 27. 9. 2001, čís. spis. seznamu 3, bod 87 ve věci nevyhovění 
žádosti pana Doc. ing. Miroslava Strnada CSc. o odprodej pozemku  parc. č. 247/2 zahrada 
o výměře 616 m2 v k. ú. Neředín dle důvodové zprávy bod 32.  
 
10. část usnesení ZMO ze dne 27. 9. 2001, čís. spis. seznamu 3, bod 89 ve věci výše kupní 
ceny za odprodej části pozemku parc. č. 841/19 ost. pl. o výměře 180 m2 v k. ú. Hodolany 
manželům Janu a Ludmile Vochtovým dle důvodové zprávy bod 33.  
 
11.  část usnesení ZMO ze dne 27. 9. 2001, čís. spis. seznamu 3, bod 89 ve věci výše kupní 
ceny za odprodej části pozemku parc. č. 841/19 ost. pl. o výměře 60 m2 v k.ú. Hodolany 
panu Vladislavu Milarovi dle důvodové zprávy bod 33.  
 
12. usnesení ZMO ze dne 8. 3. 2001 čís. spis. seznamu 4 bod 88 ve věci neschválení 
výkupu pozemku parc. č. 31/19 ost. pl. o výměře 115 m2 v k.ú. Řepčín ve vlastnictví paní 
Evy Fazekašové do vlastnictví  statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod 34.  
 
13. část usnesení ZMO ze dne 16. 12. 1999, čís. spis. seznamu   3a, bod 82 ve věci rozsahu 
úplatného pronájmu a budoucího odprodeje části pozemku parc. č. 295/1 role v k.ú. Slavonín 
panu  Michalu Holubíkovi dle důvodové zprávy bod 35. 
 
14. usnesení ZMO ze dne 8. 3. 2001, čís. spis. seznamu 5, bod 67 ve věci nevyhovění 
žádosti paní Jany Khyrové a pana Stanislava Šindlera o výkup pozemků parc. č. 276/26 a 
276/27, vše ost. pl. v k.ú. Nové Sady do vlastnictví statutárního města  Olomouce dle 
důvodové zprávy bod 36. 
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5. souhlasí 
1. se zrušením věcného břemene obsahující právo chůze a jízdy přes část pozemku parc. č. 
247/3 pastvina o výměře 2.685 m2 v k. ú. Neředín ve prospěch části pozemku parc. č. 30 
zahrada o výměře 40 m2 v k. ú. Neředín dle důvodové zprávy bod 38. 
 
Předložil: Rada města Olomouce 
 
 
6 Prominutí pohledávek  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
prominutí pohledávek dle důvodové zprávy, bod č. 1 – 37 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., člen rady města 
 
 
7 Převod majetku na HZS Olomouckého kraje – hlasové sir ény 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
převod části  „Varovného a informačního systému města a okresu Olomouc“  v hodnotě  Kč 
500.000,-- na Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje formou darovací smlouvy 
 
3. pověřuje 
primátora Statutárního města Olomouce podpisem darovací smlouvy  
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
 
 
8 Prodej dom ů 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. vyhovuje žádosti 
a schvaluje úhradu dluhů formou splátek dle důvodové zprávy 
 
2. schvaluje 
změnu spoluvlastnických podílů dle důvodové zprávy 
 
3. nevyhovuje žádosti 
dle důvodové zprávy 
 
4. nevyhovuje žádosti 
dle důvodové zprávy 



 8 

 
5. schvaluje 
prodej NP - ateliéru panu Josefu Šlechtovi za kupní cenu ve výši 188.593,- Kč dle důvodové 
zprávy 
 
6. schvaluje 
prodej pozemku parc. č. 1056 st. pl. o výměře 200 m2 v k. ú. Hodolany spoluvlastníkům 
domu Lermontovova 3, a to Lískové Jiřině, Richterové Martě, Hanouskovi Martinovi, 
Kupkovým Petrovi a Věře, Poštůlkovým Zdeňkovi a Haně, Vykydalovým Radkovi a Michaele 
za kupní cenu ve výši 21.950,- Kč dle důvodové zprávy 
 
7. schvaluje 
prodej bytů oprávněným nájemníkům za kupní ceny dle vyhlášky č. 13/97, 14/98 a 2/2000 
dle důvodové zprávy 
 
8. nevyhovuje žádosti 
dle důvodové zprávy 
 
9. schvaluje 
uzavření bezúplatného věcného břemene práva přístupu a užívání části společných prostor 
za účelem vedení, odběru a vedení studené vody a el. energie a připojení na kanalizaci, 
provozu, kontroly, oprav a údržby, náhrady a demontáže tepelného zdroje a rozvodů pro 
dodávku tepla pro vytápění a teplé užitkové vody pro firmu OLTERM TD Olomouc, a. s., se 
sídlem Olomouc, Janského 469/8, PSČ 779 00, IČ 47677511 dle důvodové zprávy 
 
10. nevyhovuje žádosti 
paní Jiřiny Tomešové dle důvodové zprávy 
 
11. schvaluje 
možnost proinvestování celé druhé poloviny kupní ceny v opravách domů Jiráskova 11, 
Šubova 46 a tř. Svornosti 45 dle důvodové zprávy 
 
12. schvaluje 
prodej domu Pekařská 11, 13 dle přiložené tabulky a  dodatku důvodové zprávy bod 1 
 
13. schvaluje 
prodej bytů oprávněným nájemníků dle vyhlášky č. 2/2000 dle dodatku důvodové zprávy bod 
2 
 
14. schvaluje 
kupní cenu ve výši 190.750,- Kč za prodej ateliéru v domě Komenského 1 dle vyhlášky č. 
2/2000 dle dodatku důvodové zprávy bod 3 
 
15. schvaluje 
kupní cenu ve výši 233.650,- Kč za prodej ordinace v domě Norská 43 dle vyhlášky č. 2/2000 
dle dodatku důvodové zprávy bod 4 
 
16. revokuje 
část svého usnesení ze dne 8. 3. 2001 a 31. 5. 2001 a schvaluje nové kupní ceny dle 
přiložených tabulek dle dodatku důvodové zprávy bod 5 
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17. schvaluje 
prodej domu  za kupní ceny dle přiložené tabulky a dodatku důvodové zprávy bod 6 
 
18. schvaluje 
prodej domu za kupní ceny dle přiložené tabulky a dodatku důvodové zprávy bod 7 
 
19. revokuje 
část svého usnesení ze dne 30. 9. 1999 a neschvaluje Evžena Chrapka jako oprávněného 
nájemníka domu dle dodatku důvodové zprávy bod 8 
 
20. schvaluje 
prodej bytu oprávněným nájemníkům manželům Neoralovým za kupní cenu dle vyhlášky č. 
13/97 a 14/98 dle dodatku důvodové zprávy bod 9 
 
21. schvaluje 
prodej pozemků Družstvu vlastníků bytů Tabulový vrch parc. č. 1174/2 zast. pl. za kupní 
cenu 28.320,- Kč, parc. č. 1174/1 zast. pl. za kupní cenu 28.320,- Kč, parc. č. 1173/1 zast. 
pl. za kupní cenu 28.320,- Kč a parc. č. 1173/2 zast. pl. za kupní cenu 28.416,- Kč, vše v  
k. ú. Nová Ulice dle dodatku důvodové zprávy bod 10 
 
22. schvaluje 
prodej pozemků Družstvu vlastníků bytů Tabulový vrch parc. č. 1170/1 zast. pl. za kupní 
cenu 29.664,- Kč a parc. č. 1170/2 zast. pl. za kupní cenu 28.512,- Kč + náklady, vše v k. ú. 
Nová Ulice dle dodatku důvodové zprávy bod 11 
 
23. schvaluje 
prodej pozemků Družstvu vlastníků bytů Tabulový vrch  parc. č. 1055/1 zas.t pl. za kupní 
cenu 28.128,- Kč a parc. č. 1055/2 zast. pl. za kupní cenu 25.224,- Kč + náklady, vše v k. ú. 
Nová Ulice dle dodatku důvodové zprávy bod 12 
 
24. schvaluje 
prodej pozemku Družstvu vlastníků bytů Tabulový vrch parc. č. 1054/1 zast. pl. v k. ú. Nová 
Ulice za kupní cenu 28.896,- Kč + náklady dle dodatku důvodové zprávy bod 13 
 
25. ukládá 
k bodu 4 důvodové zprávy, týkající se nebytové prostory Dolní nám. 30: 
- projednat s nájemcem ing. Čenkem Beranem změnu délky nájmu z doby určité na dobu 
neurčitou a návrh předložit RMO 
- o výsledku a záměrech informovat ZMO 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
26. ukládá 
projednat podněty předložené občany v diskusi k bodu 6 (Prodej domů) a informovat 
nejbližší zasedání ZMO 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Rada m ěsta Olomouce 
 
Předložil: Rada města Olomouce 
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9 Návrh Komplexního sou činnostního  programu prevence 
kriminality a sociální patologie „Naše m ěsto“ pro rok 2002  

Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
Komplexní součinnostní program prevence kriminality a sociální patologie „Naše město“ pro 
rok 2002 dle bodu IV.1.důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
rozpočet jednotlivých dílčích projektů Komplexního součinnostního programu prevence 
kriminality a sociální patologie „Naše město“ pro rok 2002 dle bodu IV.2.důvodové zprávy 
 
4. ukládá 
předložit žádost o poskytnutí státní účelové dotace na realizaci Komplexního součinnostního 
programu prevence kriminality a sociální patologie „Naše město“ pro rok 2002 ministerstvu 
vnitra ČR v termínu, který bude vyhlášen 
O: Pilát Miroslav, PaedDr., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Rada města Olomouce 
 
 
10 Návrh rozpo čtu roku 2002  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
a) upravený návrh rozpočtu STATUTÁRNÍHO MĚSTA OLOMOUCE na rok 2002 dle 
upravené důvodové zprávy 
b) přenesení pravomoci Zastupitelstva města Olomouce na Radu města Olomouce 
schvalovat rozpočtové změny roku 2002 
c) přijetí úvěru do výše 30 mil. Kč v roce 2002, se splatností 1 rok, od Komerční banky a.s. 
 
3. ukládá 
Radě města Olomouce informovat Zastupitelstvo města Olomouce o provedených 
rozpočtových změnách 
T: průběžně 
O: Horák Pavel, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Rada města Olomouce 
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11 Schválení zm ěny č.VII Územního plánu sídelního útvaru 
Olomouc (ÚPnSÚ)  

Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
- důvodovou zprávu v předloženém znění 
- stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování dle přílohy důvodové zprávy č.4 
 
2. schvaluje 
Změnu č.VII ÚPnSÚ Olomouc 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 
 
3. neschvaluje 
Změnu č.VII ÚPnSÚ Olomouc v lokalitě č.9 Nedvězí, Slavonín - „Vrchní díly“ a „U Sladovny“. 
 
4. vymezuje 
v souladu s ustanovením § 29 odst. 2 Stavebního zákona závaznou část změny č.VII ÚPnSÚ 
Olomouc včetně veřejně prospěšných staveb ve smyslu § 108 odst. (2) písm. a) Stavebního 
zákona v rozsahu dle přílohy usnesení č.1 část C. 
 
5. ukládá 
a) odboru koncepce a rozvoje pořídit čistopis změny č. VII ÚPnSÚ Olomouc v souladu s 
předchozími částmi usnesení ZMO, dohodami s DOSS a stanoviskem nadřízeného orgánu, 
předat ověřený čistopis změny č. VII ÚPnSÚ Olomouc stavebnímu odboru Magistrátu města 
Olomouce a referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu 
 
b) odboru koncepce a rozvoje rozeslat schválenou závaznou část a schéma hlavního 
výkresu změny č. VII ÚPnSÚ dotčeným orgánům státní správy 
 
c) odboru koncepce a rozvoje zpracovat novelu obecně závazné vyhlášky města o závazné 
části územního plánu sídelního útvaru Olomouc dle schválené změny č. VII a předložit ji ke 
schválení ZMO 
 
d) odboru koncepce a rozvoje dále jednat s MŽP jako orgánem ochrany ZPF o lokalitě č.2 
Slavonín - Za sokolovnou s cílem dosáhnout dohody 
T: březen 2002 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
12 Schválení zm ěny č.II Územního plánu sídelního útvaru 

Olomouc (ÚPnSÚ)  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
- důvodovou zprávu v předloženém znění 
- stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování dle přílohy důvodové zprávy  č.4 
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2. schvaluje 
Změnu č. II ÚPnSÚ Olomouc v rozsahu dle přílohy usnesení č.1 v souladu s ustanovením § 
84 odst. (2) písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a v souladu s ustanovením § 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. II 
ÚPnSÚ Olomouc včetně veřejně prospěšných staveb ve smyslu § 108 odst. (2) písm. a) 
Stavebního zákona v rozsahu dle přílohy usnesení č. 1 část C 
 
4. ukládá 
a) odboru koncepce a rozvoje pořídit čistopis změny č. II ÚPnSÚ Olomouc v souladu s 
předchozími částmi usnesení ZMO, dohodami s DOSS a stanoviskem nadřízeného orgánu , 
předat ověřený čistopis změny č. II ÚPnSÚ Olomouc stavebnímu odboru Magistrátu města 
Olomouce a referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu 
 
b) odboru koncepce a rozvoje rozeslat schválenou závaznou část a schéma hlavního 
výkresu změny č. II ÚPnSÚ dotčeným orgánům státní správy 
 
c) odboru koncepce a rozvoje zpracovat novelu obecně závazné vyhlášky  města o závazné 
části územního  plánu sídelního útvaru Olomouc dle schválené změny č. II a předložit ji ke 
schválení ZMO 
T: březen 2002 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
13 Pořízení změny ÚPnSÚ Olomouc č. VIII. 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
v souladu s ustanovením § 21 zák.č. 50/1976 Sb., (stavební zákon) ve znění pozdělších 
změn a doplňků, pořízení změny č.VIII ÚPnSÚ Olomouc v lokalitách: 
1. Nemilany - Sokolovna, bydlení, 2. Neředín - „U dvorů“, bydlení, 3. Nemilany - Loučky, 
bydlení, 4. Radíkov - sport a bydlení, 5. Droždín - „Na panských, bydlení, 7. Chomoutov - 
ulice Za Moravou, bydlení, 8. Nová Ulice - ulice Na trati, bydlení, 10. Chválkovice - 
Švabinského ulice, bydlení, 11. Bělidla - Divišova, bydlení a komerce, 12. Neředín - „Nivy“, 
bydlení, 13. Droždín - Jesenická, bydlení, 14. Topolany - Dětské centrum, vybavennost, 15. 
Holice -„ Amerika“, zeleň rekreační, 16. Chomoutov, Řepčín, Hejčín, Černovír - „Litovelské 
pomoraví“, ÚSES, 17. Neředín, Řepčín - Politických vězňů, doprava, 18. Neředín - „Záp. 
tangenta“, plochy zeleně, 19. Slavonín - „U statku“, komerce, 20. Hodolany - J.V. Pavelky, 
komerce, 21 Nemilany - „U remízku“, komerce, 22 Černovír - „Nivy“, komerce 
 
3. neschvaluje 
v souladu s ustanovením § 21 zák.č. 50/1976 Sb. (Stavební zákon) ve znění pozdějších 
předpisů, pořízení změny č. VIII ÚPnSÚ Olomouc v lokalitách: 
6. Lošov - „Na kopaninách, bydlení, 9. Droždín - Radíkovská ulice, bydlení 
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4. ukládá 
vedoucí OKR zahájit pořízení změny č. VII ÚPnSÚ Olomouc dle bodu 2. usnesení  
T: březen 2002 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
14 Pořízení změny ÚPnSÚ Olomouc č. IX – Protipovod ňová 

opat ření 
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 
změn a doplňků, pořízení změny č. IX ÚPnSÚ - Protipovodňová opatření 
 
3. ukládá 
vedoucí OKR pořídit změnu č. IX ÚPnSÚ Olomouc - Protipovodňová opatření dle bodu 2. 
usnesení 
T: březen 2002 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
15 Obecně závazná vyhláška o zm ěně a dopln ění vyhlášky 

č.1/2001 o závazné části územního plánu sídelního útvaru 
Olomouc  

Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
- důvodovou zprávu v předloženém znění 
- stanovisko OkÚ Olomouc k návrhu OZV dle přílohy důvodové zprávy 
 
2. schvaluje 
obecně závaznou vyhlášku o změně a doplnění vyhlášky č.1/2001 o závazné části ÚPnSÚ 
Olomouc v rozsahu dle přílohy usnesení č. 1 a v souladu s ustanovením §10 písm. a) a §84 
odst. (2) písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a v souladu s ustanovením §29 odst. (3) 
zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování  a stavebním řádu (stavebního zákona) ve 
znění pozdějších předpisů 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
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16 Vyhláška o odpadech  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
upravenou vyhlášku č.  3/2001 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území 
města Olomouce 
 
Předložil: Rada města Olomouce 
 
 
17 Vyhláška o zavedení místního poplatku - odpady  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu a upravenou přílohu č. 1 
 
2. schvaluje 
vyhlášku č. 4/2001 o zavedení místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Olomouce 
dle upravené přílohy č. 1 důvodové zprávy se stanovením výše místního poplatku ve výši Kč 
468,-- 
 
Předložil: Rada města Olomouce 
 
 
18 Vyhláška o čistot ě 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
vyhlášku č.  5 /2001, kterou se zrušují příslušná ustanovení vyhlášky č. 2/2001, o udržování 
čistoty ulic, veřejných prostranství, veřejné zeleně a o zabezpečení místních záležitostí 
veřejného pořádku na území města Olomouce 
 
Předložil: Rada města Olomouce 
 
 
19 Návrh z řizovacích listin základních škol - p říspěvkových 

organizací  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
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2. schvaluje 
nové znění zřizovacích listin příspěvkových organizací dle důvodové zprávy s účinností od 
1.1.2002 
 
3. ukládá 
podepsat nové znění zřizovacích listin 
T: ihned 
O: Tesařík Martin, Ing., primátor m ěsta 

Pilát Miroslav, PaedDr., nám ěstek primátora 
 
4. schvaluje 
bezplatný převod majetku dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora 
 
 
20 Zrušení p říspěvkové organizace SDFMO  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou upravenou důvodovou zprávu 
 
2. ruší 
příspěvkovou organizaci Správa domovního fondu města Olomouce s účinností k 31. 12. 
2001, bez likvidace, na základě zákona č. 128/2000 Sb.  
 
Předložil: Rada města Olomouce 
 
 
21 Transformace SDFMO, p říspěvkové organizace  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
poskytnutí návratné bezúročné půjčky pro SNO, a. s. na rok 2002 max. do výše 5 mil. Kč, dle 
podmínek předložené důvodové zprávy 
 
Předložil: Rada města Olomouce 
 
 
22 Strategický plán rozvoje cyklistické dopravy m ěsta Olomouce  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu „Strategie cyklistické dopravy“ 
 
2. schvaluje 
strategický plán rozvoje cyklistické dopravy 
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3. pověřuje 
dosavadní „Pracovní skupinu“ (která byla pověřena přípravou strategie) koordinací 
navržených opatření 
 
Předložil: Andrš Pavel, MUDr., člen rady města 
 
 
23 P-centrum -  informace o splacení poskytnuté bezúro čné půjčky 

formou hmotného pln ění 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
realizaci splacení poskytnuté bezúročné půjčky formou hmotného plnění dle důvodové 
zprávy 
 
Předložil: Pilát Miroslav, PaedDr., náměstek primátora 
 
 
24 Kontrola hospoda ření SLMO - finan ční výbor  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu o kontrole hospodaření SLMO 
 
Předložil: Procházka Vladimír, Ing. Bc., člen rady města 
 
 
25 Zpráva o po čtu a druhu projednaných p řestupk ů proti vyhlášce 

města Olomouce č. 2/2001 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
 
 
26 Přísedící okresního a krajského soudu  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. zvolilo 
v souladu se zák. č.  436/1991 Sb. ve znění novel   
55 přísedících Okresního soudu v Olomouci pro funkční období 2002 až 2006 - dle důvodové 
zprávy, část A) 
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2. zvolilo 
v souladu se zák. č.  436/1991 Sb. ve znění novel   
10 přísedících Krajského soudu v Ostravě pro funkční období 2002 až 2006 - dle důvodové 
zprávy, část B) 
 
3. žádá 
poslanecké kluby, aby v termínu do 31.12.2001  předložily své návrhy na zvolení nových 
přísedících Okresního soudu v Olomouci - dle důvodové zprávy, část C) 
 
Předložil: Rada města Olomouce 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Ing. Martin Tesa řík                       Ing. Pavel Horák 
primátor m ěsta Olomouce                       nám ěstek primátora 
 


