
USNESENÍ 
 
z  13. zasedání Zastupitelstva m ěsta Olomouce, konaného dne 5.10.2000  
 

I. 
 

Kontrola usnesení  
A)  Rozpočtové zm ěny roku  2000  
Zastupitelstvo města Olomouce  
 
1.  bere na v ědomí            
předloženou důvodovou zprávu, týkající se rozpočtových změn roku 2000 
 
 
B)  Program hospodá řského rozvoje – pololetní informace  
Zastupitelstvo města Olomouce  
 
1.  bere na v ědomí            
vyhodnocení programu dle důvodové zprávy 
 
 
C)  Kontrola usnesení – úprava stanov VFO, a.s. – návr h na revokaci  
Zastupitelstvo města Olomouce  
 
1.  bere na v ědomí            
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. revokuje            
usnesení ZMO ze dne 30.9.1999, část VIII., bod 5 b 
 
 
D)  Další informace z kontroly usnesení  
Zastupitelstvo města Olomouce  
 
1.  bere na v ědomí            
informace  z kontroly usnesení  

 
 

II. 
 

A) Manipulace s majetkem m ěsta Olomouce  
Zastupitelstvo města Olomouce  
 
1.  schvaluje            
a) předložený návrh na odprodej nemovitostí ve vlastnictví Města Olomouce dle  
důvodové zprávy bod 16, 17, 19, 21, 28, 33, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 51, 54 
 
b) předložený návrh na odprodej nemovitostí ve vlastnictví Města Olomouce dle  
důvodové zprávy bod 67 s podmínkou, že do 12.10.2000 nedojdou připomínky a 
nepřihlásí se žádný jiný zájemce 
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2. nevyhovuje    
žádostem o odprodej nemovitostí v majetku Města Olomouce dle důvodové  
zprávy bod 4, 7, 10, 22, 27, 30, 31, 32, 36, 37, 47, 53, 58, 59, 66 
 
3. schvaluje    
předložený návrh na  nabytí nemovitostí do majetku Města  Olomouce dle  
důvodové zprávy bod 5, 11, 12, 13, 18, 29, 44, 45, 46, 50 a, b, c, d, 55, 63, 64, 65, 
70 
 
4. schvaluje    
předložený návrh na směnu nemovitostí dle důvodové zprávy bod 23, 62 
 
5. nevyhovuje    
žádosti pana Urbana o bezúplatný převod pozemku parc. č. 424/6  ost. pl. o výměře 
1282 m2 v k.ú. Slavonín ve vlastnictví ČR - Okresní úřad do vlastnictví Města 
Olomouce dle důvodové zprávy bod 1 
 
6. schvaluje    
předložený návrh na uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě dle důvodové 
zprávy bod 2, 15, 20, 24, 26, 34, 35, 40, 56, 60, 61 
 
7. schvaluje  
uzavření smluv o budoucích smlouvách na bezúplatný převod inženýrských sítí a 
pozemků parc. č. 167/4 o výměře 380 m2, parc. č. 167/6 o výměře 380 m2, parc. č. 
167/6 o výměře 350 m2, parc. č. 168 o výměře 5296 m2, parc. č. 169/1 o výměře 
1259 m2, parc. č. 169/2 o výměře 1505 m2, parc. č. 170/1 o výměře 1798 m2, parc. 
č. 170/2 o výměře 1663 m2, parc. č. 171/1 o výměře 4675 m2, parc. č. 172/2 o 
výměře 1207, 5 m2, parc. č. 173 o výměře 1398, 5 m2, parc. č. 174 o výměře 1116 
m2, parc. č. 175/1 o výměře 718 m2, parc. č. 175/2 o výměře 1286 m2, parc. č. 176/1 
o výměře 1887 m2, parc. č. 238/3 o výměře 380 m2, vše v k.ú. Nová Ulice z 
vlastnictví ČR - Ministerstva obrany do vlastnictví Města Olomouce za podmínek 
OKR dle důvodové zprávy bod 3  
 
8. schvaluje  
bezúplatný převod objektu provozní budovy č. p. 2, Sušilovo nám. č. 1 s 
příslušenstvím a  s pozemkem parc. č.  3/1 st. pl. o výměře 8 124 m2, vše v k.ú.  
Klášterní Hradisko ČR - MO dle důvodové zprávy bod 8 
 
9. nevyhovuje   
žádosti Ing. arch. Ivana Blatného o revokaci usnesení ZMO ze dne 16. 3. 2000, čís. 
spis. seznamu 3, bod 1 ve věci nevyhovění žádosti o odprodej pozemku parc. č. 
535/27 zahrada o výměře 31 m2 v k.ú. Nové Sady dle důvodové zprávy bod 9 
 
10. schvaluje   
změnu subjektu na straně nájemce a budoucího kupujícího na pozemky parc. č. 777 
st. pl. o výměře 204 m2 a parc. č. 115/5 zahrada o výměře 1760 m2 v k.ú. Nová Ulice 
z firmy ŽS REAL a. s. na ŽS BRNO a. s. dle důvodové zprávy bod 14 
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11. schvaluje  
záměr města směnit část pozemku parc. č. 945/12 orná půda o výměře 1000 m2 v 
k.ú. Řepčín a pozemku parc. č. 401/30 orná půda o výměře 548 m2 v k.ú. Hejčín, vše 
ve vlastnictví firmy GEMO Olomouc, spol. s r. o. za pozemek parc. č. 1184 orná půda 
o výměře 2355 m2 v k.ú. Slavonín ve vlastnictví Města Olomouce dle důvodové 
zprávy bod 25 
 
12. schvaluje  
předložený návrh na zřízení zástavního práva na objekty Kateřinská č. 23 a Horní 
nám. č. 20  prospěch  Státního fondu ŽP ČR dle důvodové  zprávy bod 48 
 
13. nevyhovuje  
žádosti SBD Sigma Olomouc o odprodej  části pozemku parc. č. 75/99 ost. pl. o 
výměře 155 m2 v k.ú. Olomouc - město a bezúplatný převod parkoviště na části  
pozemku parc. č. 75/68 ost. pl.   v k.ú. Olomouc - město do vlastnictví Města 
Olomouce dle důvodové zprávy bod 49 
 
14. revokuje  
usnesení zastupitelstva města usnesení  ZMO ze dne 1. 7. 1999, čís.spis. seznamu 
3, bod 10 ve věci  odprodeje pozemku parc. č.  1416/7 ost.pl. o výměře 136 m2 
manželům Magdě a Jaroslavu  Dosoudilovým za kupní cenu ve výši 21.760,-Kč, 
parc. č. 1416/8 ost.pl. o výměře 71 m2  paní Zdeňce Kočí za kupní cenu ve výši  
11. 360,-Kč, parc.č. 1416/4 ost.pl. o výměře 113 m2 panu Erbenovi za  kupní cenu ve 
výši 18. 080,-Kč, parc.č. 1416/2 díl „a“ o výměře 68 m2 panu Bláhovi za  kupní cenu 
ve výši 10. 880,-Kč, vše v k.ú. Chválkovice + úhrada daně  z převodu nemovitostí dle 
důvodové zprávy dle důvodové zprávy bod 52 
 
15. schvaluje  
záměr vkladu  NP tř. Svobody č. 43   (Křivá č. 12) - 104, 60 m2 do a.s.        
Technické služby města Olomouce dle důvodové zprávy bod 53  
 
16. revokuje   
usnesení ZMO ze dne 16. 12. 1999 čís. spis. seznamu 3a, bod 87 ve věci revokace 
usnesení ZMO ze dne 6.5.1999 čís.spis seznamu 4, bod 41 ve věci  směny pozemku 
parc. č. 959/15 ost.pl. o výměře 1400 m2 v k.ú. Hodolany ve vlastnictví Města 
Olomouce za pozemky parc. č. 11 st.pl. o výměře 303 m2 a parc. č. 782 ost. pl. o 
výměře 1475 m2, vše v k.ú. Chomoutov a pozemek parc.č. 31/46 ost.pl. o výměře 
243 m2 v k.ú. Klášterní Hradisko, vše ve vlastnictví ČR - Okresní úřad Olomouc a 
bezúplatného převodu pozemku parc. č. 232/15 ost.pl. o výměře 1082 m2 v k.ú. 
Nové Sady z majetku ČR - Okresní úřad Olomouc do vlastnictví Města Olomouce a 
schvaluje směnu pozemku parc. č. 959/15 ost. pl. o výměře 1400 m2 v k. ú. 
Hodolany ve vlastnictví Města Olomouce za pozemek parc. č. 31/46 ost. pl. o výměře 
243 m2 v k. ú. Klášterní Hradisko a pozemek parc. č. 232/15 ost. pl. o výměře 1082 
m2 v k. ú. Nové Sady, vše ve vlastnictví ČR - Okresní úřad Olomouc dle důvodové 
zprávy bod 55 

 

17. schvaluje   
změnu subjektu na straně  budoucího  kupujícího části pozemku parc. č. 831/2 
zahrada o výměře 1384 m2 v k.ú.  Nová Ulice z pana Tomáše Navrátila na manžele 
Ing. Zdeňka a Ing. Danuši Kovaříkovi dle důvodové zprávy bod 57 
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18. revokuje   
část usnesení ZMO ze dne 15.6.2000 čís. spis. seznamu 3a, bod 31 ve věci výše 
kupní ceny za odprodej pozemků parc. č. 1253/13 o výměře 560 m2, parc. č 1253/14 
o výměře 548 m2, parc. č. 1253/15 o výměře 502 m2, vše orná půda v k.ú. Hynkov 
panu Jiřímu Čelouchovi a  schvaluje  novou kupní cenu ve výši 28.930,- Kč dle 
důvodové zprávy bod 68 
 
19. revokuje   
usnesení ZMO ze dne 15.6.2000, čís. spis. seznamu 3a, bod 39 a schvaluje  nový 
rozsah změny katastrálních hranic města Olomouce  a obce Bystrovany dle 
důvodové zprávy bod 69 
 
 
B) ARPRO -výsledek šet ření komise zastupitelstva  
Zastupitelstvo města Olomouce  
 
1.  nevyhovuje            
žádosti  ARPRO, s.r.o.  o prominutí pohledávky ve výši 1,250.000,- Kč 
 
2.  schvaluje            
bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 315/8 a 315/9, vše ost. pl. v k.ú. Hejčín ve 
vlastnictví ARPRO, s.r.o. do majetku Města Olomouce 
 
3.  schvaluje            
bezúplatné nabytí id. 9/20 ke komunikaci, chodníku, veřejnému osvětlení, 
vodovodnímu řadu, terénním a sadovým úpravám dle důvodové zprávy ve vlastnictví 
ARPRO, s.r.o. do majetku Města Olomouce 
 
4.  schvaluje            
uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na pozemek parc. č. 320/1 louka 
v k.ú. Hejčín ve SJM manželů ing. arch. Ladislava a Mgr. Marcely Opletalových 
 
5.  schvaluje            
uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na podíl  id. 9/20 ke komunikaci, 
chodníku, veřejnému osvětlení a  terénním úpravám dle důvodové zprávy ve 
vlastnictví ARPRO, s.r.o. 
 
 
 
C) Průmyslová zóna Holice – Keplerova – prodej pozemk ů M.L.S. Holice,  
spol. s r.o.  
Zastupitelstvo města Olomouce  
 
1.  bere na v ědomí            
upravenou důvodovou zprávu  
 
2.  schvaluje            
prodej pozemků   parc. č. 319/6 o výměře 15 410 m2, parc. č. 319/5 o výměře 20 561 
m2 a  parc. č. 319/1 o výměře 14 880 m2 vše ost. pl. v k.ú. Holice společnosti M.L.S. 
Holice, spol. s r.o. za kupní cenu celkem ve výši 2,542.550,- Kč 
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D) Odkup t ělesa komunikace a souvisejících pozemk ů – ul. K Mrazírnám –  
z konkurzní   podstaty SUBON + BASON a.s.  
Zastupitelstvo města Olomouce  
 
1.  bere na v ědomí            
předloženou důvodovou zprávu  
 
2.  schvaluje            
nabytí tělesa komunikace a souvisejících pozemků do majetku města dle důvodové 
zprávy za kupní cenu ve výši 1 mil. Kč 
 
 
 
E) Převod majetku na OkÚ – sirény  
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 5.343.635,- Kč na ČR Okresní úřad Olomouc formou darovací smlouvy 
 
 
 

III. 
 

A) 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 
a - g 
 
3. schvaluje  
možnost proinvestování celé  druhé poloviny kupní ceny dle důvodové zprávy bod 3 
 
4. schvaluje   
možnost proinvestování celé druhé poloviny kupní ceny dle důvodové zprávy bod 4 
 
5. revokuje   
část svého usnesení ze dne 16.12.1999 a schvaluje  prodej domu  Slovenská 10 dle    
důvodové zprávy bod 5 
 
6. nevyhovuje   
žádosti  vydražitele Tomáše Zavadila a trvá  na svém původním rozhodnutí prodat 
dům tř.1 máje 10 formou veřejné dražby dle důvodové zprávy bod 6 
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7. nevyhovuje  
žádosti nájemníků domu Dolní nám.22 a trvá  na svém původním rozhodnutí prodat 
dům  formou veřejní dražby dle důvodové zprávy bod 8 
 
8. schvaluje  
prodej domu Boženy Němcové 3 po bytových jednotkách dle důvodové zprávy bod 9 
 
9. schvaluje  
prodej bytů oprávněným nájemníkům dle důvodové zprávy bod 10 
 
10. nevyhovuje  
žádosti manželům Petrovým a paní Miladě Balzerové  dle důvodové zprávy  bod 11 
 
11. nevyhovuje  
žádosti  pana Marcela Handla dle důvodové zprávy bod 12 
 
12. nevyhovuje  
žádosti paní  Jarmily Hlaváčové dle důvodové zprávy bod 13 
 
13. schvaluje  
prodej pozemku parc.č. 734 zast.pl. o výměře 199 m2 a pozemku parc.č. 257/19 
zahrada v k.ú.Nová ulice dle důvodové zprávy bod 14 
 
14. schvaluje  
prodej pozemku parc.č. 289 zast.pl. o výměře 263 v k.ú.Nová ulice dle důvodové 
zprávy bod 15 
 
15. revokuje   
část svého usnesení ze dne 30.9.1999  a schvaluje prodej domu do podílového 
spoluvlastnictví dle důvodové zprávy bod 16 
 
16. schvaluje  
uzavření bezúplatného věcného břemene na umístění technologického zařízení dle 
důvodové zprávy bod 17 
 
17. schvaluje  
prodej pozemku parc. č. 1374 a 1375  zast.pl. o výměře 424 m2 v k.ú.Nová ulice dle 
důvodové zprávy bod 18 
 
18. nevyhovuje  
nájemníkům domů dle důvodové zprávy bod 19 a schvaluje ponechání těchto domů 
v majetku Města Olomouce 
 
 
B) Majetkoprávní záležitosti -  prodej dom ů - dodatek  
Zastupitelstvo města Olomouce  
 
1. schvaluje  
prodej domů Kaštanova 16, kpt. Nálepky 11,13 po bytových jednotkách dle důvodové 
zprávy bod 1 
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2. schvaluje  
výkup části pozemku parc. č. 510/1 ost. pl. v k.ú. Nové Sady o výměře 36,80 m2 dle 
důvodové zprávy bod 2 
 
3. schvaluje  
možnost proinvestování celé druhé poloviny kupní ceny dle důvodové zprávy bod 3 
 
4. schvaluje  
prodej  pozemku parc. č. 407/5 zahrada o výměře 432 m2 v k.ú. Hodolany dle 
důvodové zprávy bod 4 
 
5. nevyhovuje  
žádostem  nájemníků domů dle  upravené důvodové zprávy bod 5  a  schvaluje  
ponechání domů  dle upravené důvodové zprávy v majetku města Olomouce 
 
 
 
 
C) Vyhláška č. 8/2000, kterou se m ění a dopl ňuje vyhláška č. 13/1997, o 
převodu n ěkterých nemovitostí z majetku m ěsta Olomouce, ve zn ění vyhlášky 
č. 14/1998 
Zastupitelstvo města Olomouce  
 
1.  bere na v ědomí            
předloženou důvodovou zprávu  
 
2.  schvaluje            
vyhlášku č. 8/2000, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 13/1997, o převodu 
některých nemovitostí z majetku města Olomouce, ve znění vyhlášky č. 14/1998 
 
 
 
 

IV. 
 
Zásady poskytování podpory investor ům v oblasti výroby  
Zastupitelstvo města Olomouce  
 
1.  bere na v ědomí            
upravenou důvodovou zprávu  
 
2.  schvaluje            
zásady pro poskytování podpory dle upraveného bodu 4 důvodové zprávy 
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V. 
 

Vyhláška č. 9/2000 o zřízení Fondu hospodá řského rozvoje  
Zastupitelstvo města Olomouce  
 
1.  bere na v ědomí            
předloženou důvodovou zprávu  
 
2.  schvaluje            
upravenou obecně závaznou Vyhlášku o zřízení Fondu hospodářského rozvoje 

 
 

VI. 
Půjčka občanskému sdružení FK Holice  
Zastupitelstvo města Olomouce  
 
1.  bere na v ědomí            
předloženou důvodovou zprávu  
 
2.  schvaluje            
poskytnutí bezúročné půjčky ve výši   500.000,-- Kč Fotbalovému klubu Holice 1932 
dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá   Radě města Olomouce 
a) zařadit částku 500.000,-- Kč do soupisu nekrytých požadavků na rozpočet města 

Olomouce 
T: 10.10.2000 
 
b) po vytvoření zdroje uzavřít smlouvu o poskytnutí bezúročné půjčky za podmínek 

uvedených v důvodové zprávě 
 
 

VII. 
 

A) Refinancování devizových úv ěrů 
Zastupitelstvo města Olomouce  
 
1.  bere na v ědomí            
důvodovou zprávu  
 
2.  schvaluje            
a) přijetí nového úvěru do celkové výši 130 mil. Kč od peněžního ústavu Komerční 

banka, a.s.,  za účelem refinancování stávajících úvěrů u Volksbank CZ, a.s. se 
splatností 2001 – 2008, za podmínky nezvýšení celkové zadluženosti města 

 
b) ručení budoucími rozpočtovými příjmy města za úvěr dle bodu 2. a) 
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B) Informace o prodeji akcií SME, a.s.  
Zastupitelstvo města Olomouce  
 
1.  bere na v ědomí            
důvodovou zprávu  
 
 

VIII. 
 

Západní tangenta R 35  
Zastupitelstvo města Olomouce  
 
1. bere na v ědomí            
důvodovou zprávu v předloženém znění 

 
2. revokuje  

své usnesení ze dne 6. 3. 1997 v bodě VII. odst. 3, 4, 5 
 

3. doporu čuje, 

aby západní tangenta R 35 byla na katastru města Olomouce vedena ve variantě 
C/B 

 
4. souhlasí 

s vyjádřením města ke konceptu změny č. I územního plánu velkého územního celku 
olomoucké aglomerace v intencích doporučení dle bodu 3 usnesení 
 

5. ukládá primátorovi města Olomouce 

jednat ve smyslu přijatého usnesení s Ministerstvem dopravy a spojů ČR a 
Ředitelstvím silnic a dálnic ČR 

T:  prosinec 2000 
  
 

IX. 
 

Tunel pod Červenohorským sedlem  
Zastupitelstvo města Olomouce  
 
1.  bere na v ědomí            
upravenou důvodovou zprávu, týkající se možného vstupu města Olomouce do 
připravované akciové společnosti „Tunel pod Červenohorským sedlem“ 
 
2 ukládá   pracovní skupině pro posouzení záměru vstupu města do připravované 
akciové společnosti „Tunel pod Červenohorským sedlem“  
- dále postupovat dle podmínek uvedených pod bodem 1 – 4 závěrů důvodové 
zprávy. Výslednou zprávu o záměru vstupu  města Olomouce do této akciové 
společnosti předložit na nejbližším Zastupitelstvu města Olomouce 
O: Mgr. Ščudlík, předseda prac. skupiny, člen RMO 
T: nejbližší ZMO 
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X. 
 

Strategický plán rozvoje mikroregionu Olomoucko a m ěsta Olomouce  
Zastupitelstvo města Olomouce  
 
1.  bere na v ědomí            
předloženou důvodovou zprávu  
 
2.  ukládá       Radě města Olomouce     
- zaslat členům ZMO závěrečnou verzi Strategického plánu projednanou v RMO, 

včetně navrženého harmonogramu plnění a politických garantů pro jednotlivé 
strategie 

T: 31.10.2000 
 

- informovat ZMO o výsledku procesu strategického plánování 
T: příští jednání ZMO 
 
 

XI. 
 

Informace o pr ůběhu projednávání návrhu Regula čního plánu Povel Čtvrtky  
Zastupitelstvo města Olomouce  
 
1. bere na v ědomí   
důvodovou zprávu v předloženém znění 
 
2. schvaluje   
další postup pořizování Regulačního plánu Sídliště Povel Čtvrtky dle důvodové 
zprávy 
 
3. ukládá   vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
pořídit upravený návrh Regulačního plánu Povel Čtvrtky a předložit jej do ZMO 
T: březen 2001 
 
 
 
 

XII. 
 

Schválení zm ěny č. I Územního plánu sídelního útvaru Olomouc  
Zastupitelstvo města Olomouce  
 
1. bere na v ědomí   
- důvodovou zprávu v předloženém znění 
- stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování dle přílohy usnesení č. 5 
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2. schvaluje   
a) změnu č. I  v lokalitě I/4 a I/5 ÚPnSÚ Olomouc v rozsahu dle přílohy č. 1 usnesení 

v souladu s ustanovením § 36, odst. (1), písm. n) zák. č. 367/1990 Sb. o obcích 
ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 31 odst. (2) zák. č. 
50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (Stavebního zákona) ve 
znění pozdějších předpisů 

 
b) rozhodnutí o námitce vlastníka pozemku, jehož práva jsou dotčena řešením 

změny č. I ÚPnSÚ, dle přílohy usnesení č. 3 
 
3. vymezuje 
v souladu s ustanovením § 29, odst. 2 Stavebního zákona závaznou část změny č. I 
v lokalitě I/4 a I/5 ÚPnSÚ Olomouc včetně veřejně prospěšných staveb ve smyslu § 
108, odst. (2), písm. a) Stavebního zákona v rozsahu dle přílohy usnesení č. 1 
 
4. ukládá odboru koncepce a rozvoje 
a) pořídit čistopis změny č. I ÚPnSÚ Olomouc v souladu s předchozími částmi 

usnesení ZMO, dohodami s DOSS a stanoviskem nadřízeného orgánu,  předat 
ověřený čistopis změny č. I ÚPnSÚ stavebnímu odboru ÚMO a Okresnímu úřadu 

T: leden 2001 
 
b) rozeslat schválenou závaznou část a schéma hlavního výkresu změny č. I 

ÚPnSÚ dotčeným orgánům státní správy (obecně závazná vyhláška bude 
zaslána samostatně po projednání a schválení Změny č. IV) 

T: leden 2001 
 
 
 
 

XIII. 
 
Pořízení změny č. I  regula čního plánu MPR Olomouc  
Zastupitelstvo města Olomouce  
 
1. bere na v ědomí   
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje   
v souladu s ustanovením § 36, odst. 1, písmena n zákona č. 367/1990 Sb. o obcích 
ve znění  pozdějších změn a doplňků a v souladu s ustanovením § 17 zák. č. 
50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších změn a 
doplňků, pořízení změny č. I  regulačního plánu městské památkové rezervace 
Olomouc (RPn MPR)    

3. ukládá   vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
pořídit změnu č. I  RPn MPR Olomouc dle bodu 2. usnesení 
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XIV. 
 

Schválení Zadání zm ěn č. V a VI ÚPnSÚ Olomouc  
Zastupitelstvo města Olomouce  
 
1. bere na v ědomí   
důvodovou zprávu v předloženém znění 
 
2. schvaluje   
Zadání změny ÚPnSÚ č. V v rozsahu přílohy usnesení č. 1 a Zadání změny ÚPnSÚ 
Olomouc č. VI v rozsahu přílohy usnesení  č. 2 v souladu s ustanovením § 36, odst. 1 
písm. n zák. č. 367/1990 Sb. o obcích ve znění pozdějších změn a doplňků a 
v souladu s ustanovením § 20, odst. 7, zák. č. 50/1976 Sb. o územním plánování a 
stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů ( dále jen Stavebního zákona) 

 

3. ukládá    vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
pokračovat v pořizování změny ÚPnSÚ Olomouc č. V a změny ÚPnSÚ Olomouc  
č. VI 
 
 
 
 

XV. 
 

Naplňování ÚPnSÚ Olomouc – po řízení změny ÚPnSÚ Olomouc č. VII 
Zastupitelstvo města Olomouce  
 
1. bere na v ědomí   
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje   
v souladu s ustanovením § 21 zák. č. 50/1976 Sb. (stavební zákon) ve znění 
pozdějších změn a doplňků, pořízení změn ÚPnSÚ Olomouc v lokalitách: 
Radíkov – Pod bořím, Holice – Pod pivovarem (Holická ulice), Slavonín – Za 
sokolovnou (východně od Kyselovské), Nová Ulice – Hynaisova,  Nové Sady – „Za 
Andělskou“, Nedvězí – „ Vrchní díly“ a Slavonín – „U sladovny“, Hejčín – Tomkova, 
Sv. Kopeček – Pod Hvězdou, Nemilany – „ K novosadům“(Lotos), Droždín – Na 
kopci“ 
 
3. ukládá   vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
pořídit změny ÚPnSÚ Olomouc dle bodu 2. usnesení 
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XVI. 
 
Dodatkový vklad majetku M ěsta Olomouce do Výstavišt ě Flora Olomouc, a.s.  
Zastupitelstvo města Olomouce  
 
1. bere na v ědomí   
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje   
dodatkový nepeněžitý vklad majetku Města Olomouce, tvořeného movitým a 
nemovitým majetkem oceněným v souladu s ust. § 59 obchodního zákoníku 
v celkové výši 2,886.000,- Kč do a.s. Výstaviště Flora Olomouc  
 
3. schvaluje   
zvýšení základního jmění a.s. Výstaviště Flora Olomouc o 2 mil. Kč. Tím se zvýší 
základní jmění akciové společnosti ze 105 mil. Kč na 107 mil. Kč. Zvýšení základního 
jmění bude provedeno úpisem 20 ks nových akcií a 100.000,- Kč znějících na jméno 
v listinné podobě s využitím přednostního práva na úpis. Schvaluje také úpravu 
zakladatelské listiny a stanov v tomto smyslu. Rozdíl mezi hodnotou dodatkového 
nepeněžitého vkladu a zvýšením základního jmění bude vyrovnán vůči emisnímu 
ážiu. 
 
4. ukládá    Radě města Olomouce  
zajistit příslušné právní kroky k zapsání tohoto zvýšení základního jmění 
v obchodním rejstříku vedeném Krajským obchodním soudem v Ostravě a k převodu 
nemovitosti zápisem do katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu v Olomouci 
T: zahájit v říjnu 2000  
 
 
 

XVII. 
 
Dějiny m ěsta Olomouce - projekt  
Zastupitelstvo města Olomouce  
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí  
s realizací projektu dle důvodové zprávy 
 

3. ukládá    Radě města Olomouce 
zahájit realizaci projektu dle důvodové  zprávy 
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XVIII. 
 

Nabídka p řevodu hlasovacích práv k akciím VHS  
Zastupitelstvo města Olomouce  
 
1. bere na v ědomí   
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. jmenuje   
pracovní komisi pro posouzení nabídky ve složení: 
- zástupce města Uničova, ing. Czmero, ing. Horák, Mgr. Kubešová, RSDr. Černý, 
MUDr. Andrš a zástupce klubu ODS 
 
3. ukládá    pracovní komisi 
vyhodnotit nabídku města Šternberka na převod hlasovacích práv k akciím VHS a 
předložit návrh Zastupitelstvu města Olomouce 
 
 
 

XIX. 
 
Přísedící krajského soudu  
Zastupitelstvo města Olomouce v souladu se zák. č. 436/1991 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů: 
 
zvolilo   
do funkce přísedící  Krajského soudu v Ostravě pro funkční období 2000 - 2004: 
Mgr. Vladislavu Utíkalovou, bytem Olomouc- Sv.  Kopeček, Sadové nám. 35   
 
 

 
 
 

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


