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ZASEDÁNÍ

ZASTUPITELSTVA

MĚSTA OLOMOUCE

KONANÉ DNE 9. listopadu 2005
NA RADNICI V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI V 1. POSCHODÍ
HORNÍ NÁMĚSTÍ V OLOMOUCI
_______________________________________________________________

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 15.11.2005
..........................................................................................................................................

bod 1 programu:
Zahájení
Devatenácté zasedání Zastupitelstva města Olomouce, konané dne 9. listopadu 2005,
zahájil v 15.00 hod. primátor města Olomouce Ing. Martin Tesařík, toto zasedání řídil.
Zasedání bylo svoláno na radnici, do zasedací místnosti v 1. poschodí.
Primátor konstatoval, že:
- dle prezenčních listin bylo v úvodu přítomno 37 členů zastupitelstva, tj. nadpoloviční
většina; v průběhu jednání se počet měnil, maximálně bylo přítomno 39
- omluveni byli:
Mgr. Hušek, MUDr. Fischer, p. Ptačovský, p. Gottwald a RSDr. Černý
- nepřítomen : MVDr. Procházka
- k zápisu z posledního zasedání ZMO, které se konalo 20.9.2005 nebyly podány námitky
a v souladu se zákonem o obcích a jednacím řádem ZMO je tento zápis pokládán za
schválený.
Primátor uvedl, že na tomto zasedání nebude využíváno elektronické hlasovací zařízení a
hlasy budou sčítat skrutátorky.
V souladu se zákonem o obcích a jednacím řádem ZMO byli jako ověřovatelé zápisu na
návrh klubů určeni:
- Mgr. Svatopluk Ščudlík
- Mgr. Martin Major
zapisovatelkou byla určena G. Sedláková
SCHVÁLENÍ PROGRAMU
Primátor uvedl, že zastupitelé v souladu s jednacím řádem obdrželi podkladové materiály
s návrhem programu.
U prezence byly rozdány materiály:
- k bodu 2 Majetkoprávní záležitosti
- dodatek č. 1 k bodu 5 Rozpočtové změny roku 2005
Rekapitulace návrhu programu:
1. Zahájení, schválení programu
2. Majetkoprávní záležitosti
3. Přísedící Okresního soudu v Olomouci
4. Návrh programu Podpora terénní sociální práce 2006
5. Rozpočtové změny roku 2005 + dodatek
6. Různé
7. Závěr
Pozměňující návrhy nebyly podány, předložený návrh programu byl schválen.
Hlasování o programu:
37 hlasů pro
0 proti
0 zdržel se hlasování
Závěr: předložený program byl schválen.
Dříve než bylo přistoupeno k projednávání jednotlivých bodů programu, nechal primátor
v souladu s jednacím řádem zastupitelstva odsouhlasit možnost vystoupení konzultantů
k projednávaným bodům programu – an blok:
- k bodu 2 Majetkoprávní záležitosti: Ing. Doležel, Mgr. Křížková
- k bodu 4 Návrh programu Podpora terénní sociální práce: PhDr. Nachtmannová
- k bodu 5 Rozpočtové změny roku 2005: Bc. Vičarová
Hlasování o konzultantech:
Závěr: Konzultanti byli optickou většinou schváleni.
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Bod 2 programu:
Majetkoprávní záležitosti
Ing. Czmero – uvedl bod.
Konstatoval, že předložení tohoto materiálu předcházela řada jednání a vyjádřil víru, že
vložené finanční prostředky se městu formou nových pracovních míst vrátí. Předal slovo Ing.
Doleželovi, který doplnil předkládané informace a konstatoval že jedním z úskalí byly
majetkoprávní souvislosti. Konstatoval, že v minulosti byly na základě usnesení
zastupitelstev města Olomouce a obce Bystrovany upraveny hranice katastr. území tak, aby
se tehdejší závod Torrington nacházel na kat. úz. Hodolany. V roce 2003 došlo k prodeji
firmy Torrington americké nadnárodní korporaci Timken. Navrhovaná změna řeší rozšíření
území závodu, čímž se opět změní hranice kat. území tak, aby celý závod Timken patřil pod
k.ú. Bystrovany.
Ing. Doležel dále zmínil finanční stránku věci, kde uvedl, že výkup pozemků od společnosti
BASF bude z podstatné části hradit SmOl ze zálohy poskytnuté společností Timken
(13,332.000,- Kč), zbývajících 586.000,- Kč bude vykryto z investičního rozpočtu
majetkoprávního odboru. Pozemky soukromých vlastníků budou vykoupeny v celkové výši
3,610.000,- Kč, tato částka byla uplatněna do návrhu rozpočtu SmOl na rok 2006 a bude
vyplacena v únoru 2006.
Ing. Czmero dále informoval členy zastupitelstva o skutečnosti, že o toto území projevila
zájem také jiná společnost, což v případě nezdaru předkládaného záměru městu zaručuje
pojistku, jak tyto finanční prostředky získat zpět.
Primátor vyzval členy zastupitelstva k diskusi:
MUDr. Sovová - konstatovala, že rada města podporuje rozvoj pracovních míst, který bude
stát město cca 4 mil. Kč a vznesla dotaz proč se tedy má město zbavit území, ze kterého by
mohlo daňově těžit.
Doc. PhDr. Schulz – odmítl bod 3 Návrhu na usnesení v závěru důvodové zprávy a vyjádřil
nesouhlas se zbavováním se území města ve prospěch obce Bystrovany, případně dalších
obcí.
Ing. Czmero – reagoval na tyto připomínky ve smyslu, že při jednáních muselo město
přikročit k určitým kompromisům, jinak by záměr vytvoření nových pracovních míst
zkrachoval. K otázce daňové ztráty uvedl, že obci Bystrovany bude vyplácena pouze daň
z nemovitosti, zbývající daně jsou řešeny přes státní rozpočet.
Primátor – poukázal, že tento záměr podpoří vznik 200 pracovních míst, což při nákladech
vložených městem činí cca 20.000,- Kč na jedno pracovní místo.
MUDr. Sovová – vznesla dotaz na Czmera, v čem spočívalo kompromisní řešení.
Ing. Czmero – uvedl, že se nabízely dvě varianty řešení:
1. převod území celého závodu na město Olomouc
2. převod území celého závodu na obec Bystrovany
Konstatoval, že zastupitelstvo obce Bystrovany se přiklonilo ke druhé variantě, což by
zastupitelé města Olomouc měli respektovat.
Ing. Látal – konstatoval, že přestože se do diskuse hlásil opakovaně, bylo mu předsedajícím
uděleno slovo až po vystoupení dalších přihlášených; uvedl, že předsedající tímto porušil
jednací řád zastupitelstva. K diskutovanému tématu uvedl, že se zde nabízí třetí varianta, a
to výměna určitého území města Olomouce za území obce Bystrovany, a to v místě, kde
území Bystrovan hluboce zasahuje do území města Olomouce, navrhl jako řešení situace
tuto variantu směny. Současně se vyjádřil k rozdělování daní v minulosti a v současné době.
Primátor se neztotožnil s názorem Ing. Látal ohledně porušení jednacího řádu.
Ing. Marek – vznesl dotaz, zda v minulosti se při řešení problematiky kat. úz. při výstavbě
závodu firmy Torrington jednalo o převod těchto území z obce Bystrovany na město
Olomouc.
Předkladatel – potvrdil tuto skutečnost.
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MUDr. Skřivánek – vznesl dotaz o jakou částku město přijde v souvislosti s daní
z nemovitosti.
Předkladatel – konstatoval, že se jedná o částku v řádech desetitisíců, cca 100 tis. Kč.
M. Novotný – informoval členy zastupitelstva, že náklady na jedno pracovní místo v našem
regionu činí okolo 200 – 250 tis. Kč, proto apeloval na zastupitele, aby vzali v potaz tato čísla
a umožnili vytvořit 200 pracovních míst této renomované světové firmě.
RNDr. Šnevajs – konstatoval, že jestliže v minulosti došlo k převodu území z obce
Bystrovany na město Olomouc, nyní se mu jeví opačný převod logickým krokem
RNDr. Kosatík – informoval členy zastupitelstva o daru 50 tis. dolarů, který společnost
Timken věnovala Olomouckému kraji na pořízení vozu záchranné služby a konstatoval, že
vzniklá pracovní místa budou z větší části přínosem pro občany Olomouce, nežli obyvatele
Bystrovan
MUDr. Sovová – konstatovala, že není proti vzniku nových pracovních míst, pouze se snaží
získat co nejvíce výhod pro město Olomouc.
Předkladatel ve spolupráci s konzultanty navrhl úpravu návrhu usnesení doplněním bodu 2
usnesení; akceptováno.
MUDr. Sovová – navrhla hlasovat o bodech usnesení odděleně.
Ing. Czmero – konstatoval, že oddělené hlasování není možné; uvedl, že buď bude záměr
podpořen jako celek, nebo nebude přijat. Jiná možnost není.
Jiný pozměňující návrh usnesení nebyl podán.
Hlasování o upraveném návrhu usnesení:
35 pro
1 proti
3 zdržel se hlasování
Závěr: Upravený návrh usnesení byl schválen; k uvedenému bodu programu bylo přijato
usnesení bod 1.
Zastupitelstvo města Olomouce
1. schvaluje
nabytí pozemků a smlouvu dle důvodové zprávy a přílohy č. 5 důvodové zprávy
2. schvaluje
uzavření „Dohody statutárního města Olomouce a Obce Bystrovany o změně katastrálních
hranic“, předmětem dohody bude přesun pozemků p. č. 2223/1, 2223/2, 2223/3, 278/94,
278/102, 1105 z k.ú. Hodolany do k.ú. Bystrovany

Bod 3 programu:
Přísedící Okresního soudu v Olomouci
Primátor – uvedl bod a navrhl schválit všech 46 kandidátů na přísedící soudu. Konstatoval,
že dle vyjádření předsedkyně Okresního soudu v Olomouci JUDr. Šimkové mají všichni tito
kandidáti negativní lustrační osvědčení, jak stanovuje § 9 odst. 1, zákona č. 451/1991 Sb.
V předloženém návrhu usnesení byla upravena formulace u bodu 2 usnesení, nově: „ZMO
volí .......“ a dále byla opravena technická chyba na konci bodu 2 usnesení doplněním slova
„zprávy“.
Hlasování o upraveném návrhu usnesení:
39 pro
0 proti
0 zdržel se hlasování
Závěr: Upravený návrh usnesení byl schválen; k uvedenému bodu programu bylo přijato
usnesení bod 2.
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Zastupitelstvo města Olomouce
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. volí
v souladu se zák. č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o
změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), 46 přísedících Okresního
soudu v Olomouci pro funkční období 2005 - 2009 dle důvodové zprávy

Bod 4 programu:
Návrh programu Podpora terénní sociální práce 2006
Ing. Pokorný – uvedl bod.
Konstatoval, že hlavním smyslem je schválení žádosti o dotace na práci terénních sociálních
pracovníků. Celkový počet těchto pracovníků pro rok 2006 bude 6, tedy o 2 více jako
v předešlých letech. Tito pracovníci působí ve vybraných lokalitách: Přichystalova ul., Holická
ul., Hotelový dům a Mrštíkovo nám. Uvedl, že minimální spoluúčast města je 30 %
z požadované dotace, což městský rozpočet zatíží částkou 288 tis. Kč.
Pozměňující návrh na usnesen nebyl podán.
Hlasování o návrhu usnesení:
38 pro
0 proti
0 zdržel se hlasování
Závěr: Předložený návrh usnesení byl schválen; k uvedenému bodu programu bylo přijato
usnesení bod 3.
Zastupitelstvo města Olomouce
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. schvaluje
program Podpora terénní sociální práce 2006 dle přílohy důvodové zprávy
3. ukládá
předložit na Úřad vlády ČR Usnesení Zastupitelstva ze dne 9.11.2005, které je nedílnou
součástí zpracované žádosti o poskytnutí státní účelové dotace na realizaci programu
Podpora terénní sociální práce 2006
T: listopad 2005
O: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora

Bod 5 programu:
Rozpočtové změny roku 2005 + dodatek
M. Novotný – uvedl bod.
Základní materiál a současně i dodatek byl projednán standardně po jednotlivých stranách.
Ing. Pokorný – upozornil na část C dodatku, kterou tvoří žádost Univerzity Palackého
v Olomouci o posunutí termínu možnosti čerpání a vyúčtování finančního příspěvku na
nákup transmisního elektronového mikroskopu, a to do 30.6.2005.
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Ing. Pokorný navrhl doplnění nového bodu usnesení k této části C dodatku důvodové zprávy
„ZMO souhlasí s posunem termínu vyúčtování finančního příspěvku dle důvodové zprávy
dodatku č. 1 části C“
Jiný pozměňující návrh usnesení nebyl podán:
Hlasování o doplněném návrhu usnesení k základnímu materiálu a dodatku č. 1
38 pro
0 proti
0 zdržel se hlasování
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, týkající se rozpočtových změn roku 2005 - část A a část B,
vč. dodatku č. 1
2. schvaluje
rozpočtové změny roku 2005 (jmenovité dotace nad 50 tis. Kč) - část B, vč. dodatku č. 1
3. souhlasí
s posunem termínu vyúčtování finančního příspěvku dle dodatku č. 1, části C důvodové
zprávy

Bod 6 programu:
Různé
Ing. Czmero:
- z důvodu projednávání změny č. XIV. ÚPnSÚ byly osloveny politické kluby, aby navrhly
zástupce, kteří se zúčastní těchto jednání; doposud nebyl stanoven zástupce klubu
KSČM, proto Ing. Czmero požádal o navržení jednoho člena tohoto klubu, který by se
těchto jednání zúčastnil.
- Politickým klubem KSČM byl stanoven Mgr. Michálek.
- Czmero navrhl, aby se tato pracovní skupina sešla 21.11.2005 v 15.00 hodin v zasedací
místnosti odboru koncepce a rozvoje MmOl. Na tomto jednání budou vysvětleny principy
zpracování změn územního plánu a poté budou tyto změny projednány. Pozvánky budou
rozeslány.

Ing. Tesařík:
- připomněl, že v den Státního svátku ve čtvrtek 17. listopadu v 10.00 hodin se uskuteční
slavnostní akt kladení věnců k památníku na tř. 17. listopadu v Olomouci
- pozval přítomné na slavnostní dokončení další etapy výstavby Přednádraží v Olomouci,
které se uskuteční 18.11.2005 v 17.00 hodin. (pozvánky rozdány u prezence)
- příští zasedání ZMO se uskuteční 13.12.2005 v 9.00 hodin v budově RCO
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Bod 7 programu:
Závěr
Primátor poděkoval přítomným za účast na zasedání zastupitelstva města Olomouce a v
16.20 hodin zasedání ukončil.
V Olomouci dne 15. listopadu 2005

Ing. Martin Tesařík
primátor města Olomouce

Mgr. Svatopluk Ščudlík
ověřovatel

Mgr. Martin Major
ověřovatel

Gabriela Sedláková
zapisovatelka
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