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ZASEDÁNÍ

ZASTUPITELSTVA

MĚSTA OLOMOUCE

KONANÉ DNE 18. ČERVENCE 2006
V BUDOVĚ MAGISTRÁTU MĚSTA OLOMOUCE, VELKÉM ZASEDACÍM SÁLE,
HYNAISOVA 10, OLOMOUC
_______________________________________________________________

PŘÍTOMNI:

1. ČLENOVÉ ZASTUPITELSTVA MĚSTA OLOMOUCE - DLE PREZENCE
2. VEDOUCÍ ODBORŮ A PRACOVNÍCI MAGISTRÁTU MĚSTA OLOMOUCE
3. ŘEDITELÉ PŘÍSP. ORGANIZACÍ MĚSTA A AKCIOVÝCH SPOLEČNOSTÍ
4. ZÁSTUPCI SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKŮ
5. VEŘEJNOST, HOSTÉ

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Olomouce byl vyhotoven dne 19. 7. 2006.
..........................................................................................................................................

Zahájení
Dvacáté čtvrté zasedání Zastupitelstva města Olomouce, konané 18. července 2006 zahájil
v 16.00 hodin primátor města Ing. Martin Tesařík, který toto zasedání dále řídil.
Zasedání bylo svoláno do velkého zasedacího sálu, budovy Magistrátu města Olomouce,
Hynaisova 10.
Primátor požádal přítomné zastupitele, aby použili hlasovací zařízení ke zjištění počtu
přítomných zastupitelů, bylo zjištěno, že je přítomna nadpoloviční většina - 37 členů
zastupitelstva.
omluveni: Ing. Czmero, PaedDr. Cardová, PaedDr. Skácel, Doc. PhDr. Schulz,
Ing. arch. Obenaus, Ing. Šputa
nepřítomni: MVDr. Procházka, Prof.dr. Šarapatka
Primátor uvedl, že k zápisu z minulého zasedání zastupitelstva, které se konalo 20. 6. 2006
nebyla podána námitka a v souladu se zákonem o obcích a Jednacím řádem zastupitelstva
je tento zápis pokládán za schválený.
Na zasedání bylo využíváno elektronické hlasovací zařízení.
V souladu se zákonem o obcích a jednacím řádem ZMO byli jako ověřovatelé zápisu určeni:
- Mgr. Martin Major
- Jana Schwarzová
Předsedající připomněl, že zápis je třeba ověřit do 10 dnů, tj. do 28.7.2006.
Zapisovatelkou byla určena Bc. Daniela Horňáková, vedoucí kanceláře primátora
SCHVÁLENÍ PROGRAMU:
Předsedající konstatoval, že zastupitelé v souladu s jednacím řádem obdrželi podkladové
materiály s návrhem programu, které jim byli odeslány poštou dne 4.7.2006.
Na stůl byly předány materiály:
- dodatek č. 1 k Rozpočtovým změnám r. 2006
- Prodej domů
- Majetkoprávní záležitosti
- Zastupování SmOl na valné hromadě akciové společnosti SK Sigma Olomouc, a.s.
Předsedající doporučil schválit zařazení nových bodů do návrhu programu, přečíslovat
původní bod 3 a 4 a upravit program zasedání takto:
rekapitulace návrhu programu:
1.
Zahájení, schválení programu
2.
Rozpočtové změny roku 2006
3.
Prodej domů
4.
Majetkoprávní záležitosti
5.
Zastupování SmOl na valné hromadě akciové společnosti SK Sigma Olomouc, a.s.
6.
Různé
7.
Závěr
Hlasování o programu:
37 pro
0 proti
0 zdržel se hlasování
0 nehlasoval
Závěr: Primátor konstatoval, že program zasedání zastupitelstva byl schválen.
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Dříve než bylo přistoupeno k projednávání jednotlivých bodů programu, nechal předsedající
v souladu s jednacím řádem zastupitelstva odsouhlasit možnost vystoupení konzultantů
k projednávaným bodům programu – en bloc:
- k Rozpočtovým změnám r. 2006 - pí Látalová
- k Majetkoprávním záležitostem - Mgr. Křížková
- k Prodeji domů - pí Navrátilová
Hlasování o konzultantech:
37 pro
0 proti
0 zdržel se hlasování
0 nehlasoval
Závěr: vystoupení konzultantů bylo schváleno

Bylo přistoupeno k projednávání bodů dle programu:
Bod 2 programu:
Rozpočtové změny roku 2006
Bod uvedl náměstek primátora M. Novotný, konstatoval, že kromě běžných rozpočtových
změn, projednaných RMO od posledního zasedání ZMO, jsou k projednání předloženy i
aktuální změny, projednané RMO 18.7. dopoledne (dodatek d.z.). Na str. 10 základního
materiálu požádal o provedení úpravy textu „Posílení inv. akce „Aquapark – vklad do
obchodní společnosti“ –na nový text: „Nová investiční akce – „Aquapark – příspěvek na
dobudování infrastruktury“. Dále podrobněji okomentoval bod na str. 10 – investiční akce
„Nabytí vojenského areálu Tabulový vrch z vlastnictví MO ČR“, k témuž bodu další
podrobnosti uvedl primátor. RMO vyslyšela žádost Vojenského stavebního družstva o
urychlené řešení záležitosti tak, aby mohly probíhat práce na výstavbě bytových domů již
v této stavební sezóně.
V rozpravě k bodu vystoupil Ing. Látal – dotaz na obsah položky na str. 7 – odbor správy –
pořízení volného interiéru na Hynaisově 10, tajemník Bc. Večeř upřesnil, že se jedná o
nábytek.
Usnesení bylo doplněno o slova „vč. dodatku č. 1“.

Hlasování o předloženém návrhu usnesení:
37 pro
0 proti
0 zdržel se hlasování
0 nehlasoval
Závěr: předložený návrh usnesení byl schválen, k uvedenému bodu programu bylo přijato
usnesení bod 1.
„Zastupitelstvo města Olomouce
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu, týkající se rozpočtových změn – část A a část B, vč. dodatku č.1
2.
schvaluje
rozpočtové změny roku 2006 dle předložené důvodové zprávy – část B“, vč. dodatku č.1
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Bod 3 programu
Prodej domů
Bod uvedla PhDr. Hanáková, náměstkyně primátora, okomentovala jednotlivé body
důvodové zprávy.
Dotazy v diskusi nebyly, návrh usnesení zůstal bez úprav.

Hlasování o předloženém návrhu usnesení:
35 pro
0 proti 0
2 zdržel se hlasování
0 nehlasoval
Závěr: předložený návrh usnesení byl schválen, k uvedenému bodu programu bylo přijato
usnesení bod 2.
„Zastupitelstvo města Olomouce
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
revokuje
usnesení ze dne 20. 9.2005 bod 7 část. 21 a schvaluje snížení kupní ceny za bytovou jednotku č.
481/7 v domě Vodární 1 o 30%. Kupní cena činí 208 935,-Kč z toho cena za jednotku 174 922,- Kč,
za pozemek 31 210,-Kč a náklady 2 803,- Kč dle důvodové zprávy bod I/1
3.
schvaluje
prodej nebytové jednotky č. 746/104 v domě č. p. 746 (Legionářská 1) se spoluvlastnickým podílem o
velikosti 3014/21732 na společných částech domu č. p. 746 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti
3014/21732 na pozemku parc. č. st. 1040, zast. pl., o výměře 614 m2, vše v k. ú. Olomouc-město,
obec Olomouc Dopravnímu podniku a. s. Olomouc za kupní cenu ve výši 2 179 250,- Kč dle
důvodové zprávy bod I/2
4.
schvaluje
nového kupujícího dle důvodové zprávy bod I/3“

Bod 4 programu
Majetkoprávní záležitosti
Bod uvedl Ing. Tesařík, primátor města, uvedl, že SmOl má zájem na zachování stávajícího
hřiště na Einsteinově ul. a jeho případné rekonstrukci, hřiště je situováno na 3 pozemcích,
z nichž jeden je ve vlastnictví Ministerstva obrany ČR, které jej nyní nabízí k odprodeji. SmOl
chce proto projevit zájem o jeho odkoupení, je třeba stanovit částku, kterou může SmOl
nabídnout (resp. její maximální výši).
Diskuse:
MUDr. Fischer: zda je záměr města odkoupit i další pozemek, na němž je hřiště umístěno
(144/1 – vlastníkem je soukromá osoba)
odpověď Ing. Tesařík: ano, probíhají jednání o možnosti získání i tohoto pozemku, případně i
např. formou směny pozemků
MUDr. Fischer: jak je závazná výše ceny, která se teď případně odsouhlasí
odpověď Mgr. Křížková: pokud město uspěje se svou nabídkou, nabídnutá cena bude
závazná
p. Martinák: pokud bychom se stali majiteli pozemku a došlo na odstranění stavby, bude
město muset realizovat toto odstranění?
odpověď Ing. Tesařík: toto vše bude předmětem dalšího jednání, nyní je třeba reagovat na
zahájené zjištění zájemce o koupi, jež prování MO ČR
Ing. Látal: podporuje doporučení RMO, hřiště by v této lokalitě mělo zůstat zachováno.
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Navržené usnesení nebylo upravováno.
Hlasování o předloženém návrhu usnesení:
35 pro
0 proti
2 zdržel se hlasování
0 nehlasoval
Závěr: předložený návrh usnesení byl schválen, k uvedenému bodu programu bylo přijato
usnesení bod 3
„Zastupitelstvo města Olomouce
1.
schvaluje
úplatný převod pozemku p. č. 143/1 ostatní plocha o výměře 3.252 m2 v k. ú. Neředín z vlastnictví
České republiky - Ministerstva obrany do vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní cenu ve
výši max. 3 000,- Kč/m2.

2.
pověřuje
primátora města Ing. Martina Tesaříka zpracováním přihlášky zájemce statutárního města Olomouce“

.
Bod 5 programu:
Zastupování SmOl na valné hromadě akciové společnosti SK Sigma, a.s.
Bod uvedl Mgr. Ing. Konečný .
Předložený materiál byl projednán bez diskuse.
Pozměňující návrh usnesení nebyl podán.
Hlasování o předloženém návrhu usnesení:
36 pro
0 proti
0 zdržel se hlasování
1 nehlasoval
Závěr: předložený návrh usnesení byl schválen, k uvedenému bodu programu bylo přijato
usnesení bod 4.
„Zastupitelstvo města Olomouce
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
deleguje
zástupce SmOl (včetně náhradníků) na valnou hromadu SK Sigma Olomouc, a.s., dle důvodové
zprávy“

Bod 6 programu:
Různé
Ing. Tesařík:
- připomněl, že zastupitelé obdrželi nové plány města, vydané MPO, další kusy je možno
získat na sekretariátě primátora, případně v IC,
- upozornil na změnu termínu zářijového ZMO – místo původně plánovaného úterý 19.9.
bude v pondělí 18.9.2006
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-

11.10.2006 se uskuteční slavností setkání členů ZMO v Redutě na závěr volebního
období

Bod 7 programu:
Závěr
Primátor poděkoval přítomným za účast na zasedání Zastupitelstva města Olomouce, popřál
členům zastupitelstva příjemný zbytek léta a v 16.45 hodin jednání ukončil.

Ing. Martin Tesařík
primátor města Olomouce

Mgr. Martin Major
ověřovatel

Jana Schwarzová
ověřovatelka

Bc. Daniela Horňáková
zapisovatelka
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