
 
USNESENÍ 

 
ze 4. zasedání Zastupitelstva m ěsta Olomouce, konaného dne 6. 5.1999  

 
I. 

Kontrola usnesení  
Zastupitelstvo města Olomouce  
 
1. bere na v ědomí 
ústní informace z kontroly usnesení  
 

II. 
 
Schválený rozpo čet Města Olomouce  na rok 1999 – vazba na globální dotac i 
ze státního rozpo čtu schválenou Okresním shromážd ěním dne 26.2.1999. 
Rozpočtové zm ěny roku 1999  
Zastupitelstvo města Olomouce  
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu, týkající se: 
a) zajištění vazby schváleného rozpočtu Města Olomouce na rok 1999 na globální 

dotaci ze státního rozpočtu v roce 1999  
b) rozpočtových změn 
 
2. ukládá    Radě města Olomouce 
při předkládání rozpočtových změn do zastupitelstva předkládat rovněž soupis 
nekrytých požadavků 
 
 

III. 
 

Návrh na revokaci bodu XI. A, B usnesení Zastupitel stva m ěsta Olomouce ze 
dne 29.10.1998 
Zastupitelstvo města Olomouce  
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu  
 
2. revokuje  
své usnesení bod XI. A, B z 27. zasedání, konaného dne 29.10.1999 ve smyslu 
důvodové zprávy 
 

IV. 
Úvěr DPMO, a.s.  
Zastupitelstvo města Olomouce  
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu , týkající se poskytnutí záruky Města Olomouce za 
úvěr DPMO, a.s. ve výši 22 mil. Kč 



 2 

2. schvaluje  
poskytnutí záruky Města Olomouce za úvěr DPMO, a.s. na  nákup dvou tramvají 
rozpočtem Města Olomouce do max. výše  22 mil. Kč 
 
3. ukládá   ing. Horákovi, náměstkovi primátora 
podepsat prohlášení ručitele 
 
 

V. 
 
Výsledek hospoda ření města Olomouce v r. 1998  
Zastupitelstvo města Olomouce  
 
1. bere na v ědomí 
a) důvodovou zprávu, týkající se výsledku hospodaření Města Olomouce  
     v roce 1998  
b) výrok auditora dle auditorské zprávy 
 
2. schvaluje  
a) výsledek hospodaření Města Olomouce v roce 1998 dle předložené důvodové 

zprávy 
b) finanční vypořádání se státním rozpočtem za rok 1998 

 
 

VI. 
 
Manipulace s majetkem m ěsta Olomouce  
Zastupitelstvo města po projednání : 
 
1. schvaluje     
předložený návrh na odprodej nemovitostí ve vlastnictví Města Olomouce dle  
důvodové zprávy bod 1, 11, 13, 21, 22, 23, 24, 25, 33, 35,36, 38, 39, 40, 47, 51, 53,  
 
2. nevyhovuje    
žádostem o odprodej nemovitostí v majetku Města Olomouce dle důvodové      
zprávy bod 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 14, 15, 16, 18, 20, 28, 29, 30, 31, 34, 37, 42, 43, 44  
 
3. schvaluje    
bezúplatný převod nemovitostí do vlastnictví Města Olomouce bod 4, 12 
 
4. neschvaluje    
nabytí nemovitostí do vlastnictví Města Olomouce dle důvodové zprávy bod 17, 32 
 
5. schvaluje     
předložený návrh na směnu nemovitostí dle důvodové zprávy bod 19, 41, 50,  52 
 
6.   revokuje   část usnesení: 
 
a) ze dne 29. 10. 1998, čís.spis.seznamu 4, bod 21, a ze dne 25. 2. 1999, 

čís.spis.seznamu 4, bod 32 ve věci směny pozemku parc.č. 388/30 role o výměře 
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470 m2 v k.ú. Hodolany ve vlastnictví paní Heleny Navrátilové za pozemek 
parc.č. 5/2 role o výměře 655 m2 v k.ú. Bělidla ve vlastnictví Města Olomouce bez 
doplatku cenového rozdílu dle důvodové zprávy bod 45 

 
b) ze dne 25. 2. 1999 čís. spis. seznamu 5 bod 17 ve věci výše kupní ceny za 

odprodej objektu  č. p. 80 s pozemkem parc. č. 105 zast. pl. o výměře 1 620   m 2 
v k.ú. Klášterní Hradisko - Sokolovská č. 4 (dříve dům „Družby)za podmínky 
zřízení věcného břemene obsahujícího právo trvalého užívání části prvního patra 
objektu o rozměrech cca 300 m2 ve prospěch Moravského divadla Olomouc 
(ubytovna) společnosti DGL s. r. o. dle důvodové zprávy bod 46  

 
c) ze dne 25. 2. 1999 , čís.spis.seznamu 6, bod 52) ve věci opravy výše doplatku 

cenového rozdílu směňovaných nemovitostí pozemku parc.č. 59 zahrada o 
výměře 1036 m2 v k.ú. Nová ulice ve vlastnictví Města Olomouce za pozemky 
parc.č. 40/2 zbořeniště, 18/5 zahrada, 1045/29 zahrada o celkové výměře 402 
m2,vše v k.ú. Černovír vše ve vlastnictví paní Květoslavy Slovákové, když ten činí 
193.920,-Kč dle důvodové zprávy bod 58 

 
7.   nevyhovuje     žádostem o: 
 
a) revokaci části usnesení ZMO ze dne 1. 10. 1998, čís.spis.seznamu 4, bod 51 ve 
věci snížení kupní ceny ve výši 200.010,-Kč na částku 70.000,-Kč za odprodej 
pozemku parc.č. 19/1 zahrada o výměře 339 m2 v k.ú. Bělidla panu Vaculovi dle 
důvodové zprávy bod 26 
 
b) revokaci části usnesení ZMO ze dne 1. 10. 1998, čís.spis.seznamu 4, bod 24 ve 
věci  odprodeje části pozemku parc.č. 144/2 ost.pl. o výměře cca 25 m2 v k.ú. 
Neředín panu  Josefu Chrzánovi dle důvodové zprávy bod 27 
 
8. schvaluje    
předložený návrh na záměr Města Olomouce na bezúplatné nabytí pozemků  pod  
komunikacemi dle důvodové zprávy bod 48 
 
9. schvaluje     
předložený návrh na uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě dle důvodové 
zprávy bod  54 
 
10. schvaluje     
předložený návrh na úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Města Olomouce dle  
důvodové zprávy bod 55 
 
11. schvaluje     
předložený návrh na zřízení zástavního práva na nemovitosti ve vlastnictví Města 
Olomouce dle důvodové zprávy bod 56, 57 
 
12. schvaluje     
předložený návrh na bezúplatný převod movitého majetku příspěvkovým organizacím 
Moravská filharmonie Olomouc a Divadlo hudby dle důvodové zprávy bod 59 
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13. schvaluje    
předložený návrh na prominutí dlužného penále za pronájem  NP Tererovo  nám. č. 3 
panu Františku Wiedermannovi a panu Radku Absatzovi ve výši 781. 832, 70 Kč   za 
podmínky uhrazení finanční náhrady Městu Olomouc ve výši 248 618, 50 Kč dle  
důvodové zprávy bod 60 –  v termínu do 20.5.1999, za podmínky ukončení všech 
soudních sporů vůči městu Olomouc ze strany p. Wiedermanna 
 
14. schvaluje    
předložený návrh na bezúplatné nabytí nemovitostí do majetku Města Olomouce dle 
důvodové zprávy bod 61, 62 
  
15. schvaluje    
předložený návrh na vrácení kupní ceny do výše 1,797.000,- Kč Jednotě spotřební 
družstvo Olomouc dle důvodové zprávy bod 63 
 
16. schvaluje    
předložený návrh na uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na části pozemků 
parc. č. 728 st.pl. o výměře 38 m2 ve vlastnictví manželů Antonína a Věry Novotných 
a parc. č. 73/1 zahrada o výměře 43 m2 ve vlastnictví manželů Ing. Petra a Marie 
Stejskalových, vše v  k.ú. Neředín při kupní ceně ve výši 800,- Kč/m2, když ta bude 
hrazena z rozpočtu odboru investic v rámci investiční akce dle důvod. zprávy bod 64 
 
 
 

VII. 

A) Majetkoprávní záležitosti - prodej dom ů 
Zastupitelstvo města Olomouce po projednání 
 
1) schvaluje  
prodej domů po jednotkách bod 1a ) - 1 ch)   důvodové zprávy, 
 
2) schvaluje  
prodej bytu manželům Ostrým bod 2 důvodové zprávy, 
 
3) revokuje  
část svých usnesení ze 30.10.1997, 18.12.1997, 29.10.1998 a schvaluje prodej   
domů jako celek bod 3 důvodové zprávy, 
 
4) revokuje  
část svého usnesení ze dne 29.10.1998 a schvaluje prodej domu manželům 
Zamykalovým ve výši Kč 2.735.890,-- bod 4 důvodové zprávy, 
 
5) revokuje  
část svého usnesení ze dne 25.2.1999 a schvaluje prodej garáží do podílového 
spoluvlastnictví bod 5 důvodové zprávy, 
 
6) schvaluje  
snížení kupní ceny za byt p. Dolečka bod 6 důvodové zprávy, 
 



 5 

7) revokuje   
část svého usnesení ze dne 7.5.1998 a schvaluje prodej domu po jednotkách bod 
7 důvodové zprávy, 
 
8) revokuje  
část svého usnesení ze dne 12.3.1998 a schvaluje snížení kupní ceny bod 8 
důvodové zprávy, 
 
9) nevyhovuje žádosti  
o revokaci bod 9 důvodové zprávy, 
 
10) nevyhovuje žádosti  
o revokaci bod 10 důvodové zprávy, 
 
11) nevyhovuje žádosti  
o revokaci bod 11 důvodové zprávy, 
 
12) revokuje  
část svého usnesení ze dne 1.10.1998 a schvaluje  kupní cenu ve výši  
Kč  123.877,-- bod 12 důvodové zprávy 
 

B) Majetkoprávní záležitosti - prodej dom ů ( dodatek)  
Zastupitelstvo města Olomouce po projednání 
 
1) schvaluje  
prodej domů po jednotkách bod 1a, b, c, d, f, g)   důvodové zprávy 
 
2) revokuje  
část svého usnesení ze dne 29.10.1998 a  schvaluje   prodej domu dle přílohy č. 2 
důvodové zprávy 
 
3) schvaluje  
prodej pozemku parc. č. 1054/2 st.pl.  o výměře 307 m2  v k.ú.  Nová Ulice 
spoluvlastníkům domu tř. Svornosti 47,  bod 3 důvodové zprávy 
 
 
 

VIII. 
 
Účastníci 4. kola výb ěrového řízení půjček z Povod ňového fondu oprav bydlení 
města Olomouce  
Zastupitelstvo města Olomouce  
 
1. schvaluje  
poskytnutí půjček z Povodňového fondu oprav bydlení města Olomouce dle 
důvodové zprávy 
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IX. 
Cena města Olomouce  
Zastupitelstvo města Olomouce  
 
1. uděluje 
Cenu města Olomouce těmto osobnostem, či kolektivům v následujících kategoriích: 
  
Osobnosti:  
   
Martina Langrová    * 2.7.1967 - pracovnice Charity, spolek Trend  vozíčkářů, cena   
Olgy Havlové za r. 1998  
 
Divadlo:  
   
František Řehák  * 4.10.1923 - divadelní  režisér, herec, dlouholetý člen MD 
Olomouc  
   
Doc. Ji ří Stýskal  * 30.8.1934 - spoluzakladatel ACADEMIA FILMU , teatrolog, 
spoluzakladatel  kateder: Dějiny umění, Teorie a dějin dramat. umění, Muzikologie 
FF UP Olomouc  
 
Literatura:  
  
Otto František Babler   * 26.1.1901, + 24.2.1984 - básník,  spisovatel, překladatel - 
in memoriam  
  
Hudba:  
  
Prof. MUDr. Josef Procházka, Csc.   * 22.12.1914 - spoluzakladatel Spolku pro 
komorní hudbu  
 
Karel Plíhal   * 23.8.1958 - folkový skladatel a písničkář  
  
Přírodní vědy:  
  
Doc. Ing. Miroslav Strnad, CSc.    * 9.1.1958 - skupina řešitelů výzkumu léčby 
rakoviny   
  
Výtvarné umění:  
   
Miroslav Šnajdr, st.    * 8.11.1938 - malíř, kreslíř, grafik, autodidakt  
DrHc. Ivan Theimer   * 18.9.1944  - sochař 
  
Architektura:  
   
Ing. arch. Tomáš Černoušek    * 6.12.1927 - architekt, výtvarník  
  
Ing. arch. Zden ěk Hynek   * 16.11.1922 - architekt  
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Fotografie:  
                                                                        Jan Hajn  * 17.10.1923 - fotograf  
Olomoucká skupina DOFO zastoupená   >    
                                                                         Ivo Přeček * 12.9.1935 - fotograf  
Historie:  
  
Prof. PhDr. Eduard Petr ů DrSc.    * 16.12.1928 - literární vědec, spoluzakladatel 
ACADEMIA  FILMU  
  
Prof. PhDr.  Ludvík Václavek, Csc.   * 28.4.1931 -  germanista  
   
Kultura:  
   
Bohuslav Smejkal   * 11.5.1924 - kulturní a osvětová činnost  
   
Doc. PhDr. Pavel Zatloukal   * 27.10.1948 - historik umění 
   
Sport:  
   
Marie Hanáková   * 22.1.1922  -  běžecké disciplíny, kategorie seniorů  
 
 

X. 
 
Přísedící okresního soudu pro funk ční období do r. 2002  
Zastupitelstvo města Olomouce v souladu se zák. č. 436/1991 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů  
 
1. zvolilo   do funkce přísedící Okresního soudu v Olomouci 
paní Marcelu Gromnicovou, bytem Olomouc, Jakoubka ze Stříbra 5 ( nar. 25.8.1958) 
 
 

XI. 
 
Odměny komisím Rady m ěsta Olomouce  
Zastupitelstvo města Olomouce  
 
1. schvaluje  
návrh odměn komisím RMO, dle upravené  důvodové zprávy s platností od 1.4.1999 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Martin Tesa řík         Ing. Pavel Horák 
primátor m ěsta Olomouce      nám ěstek primátora 


