USNESENÍ
z 3. zasedání Zastupitelstva města Olomouce, konaného dne 4.2.2003
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Rozpočtové změny roku 2002

Zastupitelstvo města Olomouce
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu, týkající se rozpočtových změn roku 2002
Předložil:

2

Novotný Martin, náměstek primátora

Majetkoprávní záležitosti

Zastupitelstvo města Olomouce
1. schvaluje
1. odprodej části pozemku parc. č. 621/1 ost. pl. o výměře 28 m2 v k.ú. Nová Ulice panu Ing.
Milanu Kroupovi za kupní cenu ve výši 13 440,- Kč dle důvodové zprávy bod 1.
2. odprodej části pozemku parc. č. 320/1 ost. pl. o výměře 102 m2 v k.ú. Olomouc - město
manželům Ing. Františku a Stanislavě Wünschovým za kupní cenu ve výši 58 120,- Kč dle
důvodové zprávy bod 2.
3. odprodej pozemku parc. č. 1204/3 zast. pl. o výměře 18 m2 v k. ú. Nová Ulice panu
Františku Lindnerovi za kupní cenu ve výši 9 824,- Kč dle důvodové zprávy bod 3.
4. odprodej části pozemku parc. č. 510 ost. pl. o výměře 161 m2 a části pozemku parc. č.
512 ost. pl. o výměře 8 m2, vše v k. ú. Hejčín manželům Ivanu a Ivetě Henikovým za kupní
cenu ve výši 82 077,- Kč za podmínky zřízení bezúplatného věcného břemene obsahujícího
právo umístění sloupu VO a vstupu na část pozemku parc. č. 512 ost. pl. (dle GP parc. č.
510/2) v k.ú. Hejčín ve prospěch statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod 4.
5. odprodej části pozemku parc. č. 1117 ost. pl. o výměře 9 m2 a část pozemku parc. č.
1907/11 vodní plocha o výměře 9 m2, vše v k. ú. Holice paní MUDr. Jarmile Koutné za kupní
cenu ve výši 7 740,- Kč dle důvodové zprávy bod 5.
6. odprodej části pozemku parc. č. 487/1 ost. pl. o výměře 528 m2 v k. ú. Neředín
společnosti VH PROSPEKT s. r. o. za kupní cenu ve výši 1.408,- Kč/m2
dle důvodové zprávy bod 6.
7. směnu části pozemku parc. č. 265/131 o výměře 11 m2 v k. ú. Neředín ve vlastnictví
manželů MUDr. Miroslava a MUDr. Zuzany Heřmanových za část pozemku parc. č. 2/95 o
výměře 22 m2 v k. ú. Neředín ve vlastnictví statutárního města Olomouce s tím, že manželé
Heřmanovi doplatí cenový rozdíl ve výši 4 747,- Kč a za podmínky, že manželé Heřmanovi
zruší zástavní právo na pozemku parc. č. 265/131 orná půda v k.ú. Neředín dle důvodové
zprávy bod 8.

8. odprodej části pozemku parc. č. 1028/7 ost. pl. o výměře 68 m2 v k. ú. Řepčín paní Marii
Bartoňkové za kupní cenu ve výši 38.088,- Kč dle důvodové zprávy bod 9.
9. převod části pozemku parc. č. 959/13 ost. pl. o výměře 640 m2 ( dle GP parc. č. 959/35),
části pozemku parc. č. 959/11 ost. pl. o výměře 387 m2 ( dle GP parc. č. 959/33) a části
pozemku parc. č. 959/11ost. pl. o výměře 1 106 m2 , vše v k. ú. Hodolany z vlastnictví ČR Ministerstvo obrany do vlastnictví statutárního města Olomouce za podmínky, že statutární
město Olomouc přenechá ČR - Ministerstvu obrany parkovací místa dle důvodové zprávy
bod 11.
2. revokuje
usnesení ZMO ze dne 1. 3. 2002, čís. spis. seznamu 4.1, bod 51 ve věci nevyhovění
žádosti manželů Ing. Františka a Stanislavy Wünschových o odprodej části pozemku parc.
č. 320/1 ost. pl. o výměře 102 m2 v k.ú. Olomouc - město dle důvodové zprávy bod 2.
Předložil:
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Rada města Olomouce

Majetkoprávní záležitosti odboru investic + dodatek

Zastupitelstvo města Olomouce
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. revokuje
část usnesení ZMO č. 5 bod 2/2 ve ze dne 19.12.2002 ve věci uzavření směnné smlouvy
mezi SmOl a manžely Pavlíkovými na pozemek p.č. 265/294 k.ú. Neředín obec Olomouc
ve vlastnictví manželů Pavlíkových za pozemek p.č. 132/2 k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc
ve vlastnictví SmOl s cenovým doplatkem manželům Pavlíkovým a schvaluje uzavření
směnné smlouvy mezi SmOl a manžely Pavlíkovými na celý pozemek p.č. 265/1 k.ú.
Neředín obec Olomouc ve vlastnictví manželů Pavlíkových za pozemek p.č. 132/2 k.ú.
Nová Ulice, obec Olomouc ve vlastnictví SmOl s cenovým doplatkem manželům Pavlíkovým
dle upravené důvodové zprávy bod č. 1.
3. bere na vědomí
předložený dodatek k důvodové zprávě
4. revokuje
část usnesení ZMO č. 5 bod 2.1 ze dne 19. 12. 2002 ve věci uzavření kupní smlouvy na
pozemky parc. č. 75/8 o výměře 87 m2 – ostatní plocha a parc. č. 72/5 o výměře 38 m2 ostatní plocha, vše vedené na LV č. 310 k.ú. Neředín, obec Olomouc ve vlastnictví ČROkresní veterinární správy Olomouc do vlastnictví Statutárního města Olomouc a schvaluje
bezúplatnou směnnou smlouvu na pozemky parc. č. 75/8 - ostatní plocha a parc. č. 72/5 ostatní plocha, vše vedené na LV č. 310 k.ú. Neředín, obec Olomouc ve vlastnictví ČROkresní veterinární správy Olomouc za pozemek p.č. 474/2 - zastavěná plocha , vedený na
LV č. 10001 k.ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví Statutárního města
Olomouce dle dodatku k důvodové zprávě
Předložil:

Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
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Návrh zřizovací listiny příspěvkové organizace Knihovna města
Olomouce

Zastupitelstvo města Olomouce
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
nové znění zřizovací listiny s účinností od 1. 4. 2003
3. ukládá
podepsat novou zřizovací listinu Knihovny města Olomouce
T: ihned
O: Tesařík Martin, Ing., primátor města
Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora
4. ukládá
podepsat návrh na zapsání do obchodního rejstříku
T: ihned
O: Tesařík Martin, Ing., primátor města
Předložil:
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Rada města Olomouce
Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora
Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora

Akciové společnosti se 100 % účastí města

Zastupitelstvo města Olomouce
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. schvaluje
návrh na členy statutárních orgánů akciových společností Technické služby města
Olomouce, a.s., Dopravní podnik města Olomouce, a.s., Výstaviště Flora Olomouc, a.s. a
Správa nemovitostí Olomouc, a.s. dle důvodové zprávy
3. ukládá
vydat rozhodnutí jediného akcionáře dle příloh č. 1 - 4
T: 11.3.2003
O: Tesařík Martin, Ing., primátor města
Předložil:
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Rada města Olomouce

Akciové společnosti s částečnou účastí města + dodatek

Zastupitelstvo města Olomouce
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
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2. schvaluje
návrh na členy statutárních orgánů akciových společností Vodohospodářská společnost
Olomouc, a.s., OLTERM & TD Olomouc, a.s. a SK Sigma Olomouc, a.s. dle důvodové
zprávy
3. schvaluje
návrh na změnu stanov Vodohospodářské společnosti Olomouc, a.s. dle dodatku důvodové
zprávy
4. deleguje
k zastupování akcionáře Statutární město Olomouc na valné hromadě společnosti
Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. pana Ing. Martina Tesaříka a to ke všem
úkonům činěným na jednání valné hromady a v souladu s usnesením Zastupitelstva města
Olomouce
5. deleguje
k zastupování akcionáře Statutární město Olomouc na valné hromadě společnosti OLTERM
& TD Olomouc, a.s. pana Ing. Jaromíra Czmera a to ke všem úkonům činěným na jednání
valné hromady a v souladu s usnesením Zastupitelstva města Olomouce
6. deleguje
k zastupování akcionáře Statutární město Olomouc na valné hromadě společnosti SK Sigma
Olomouc, a.s. pana Ing. Martina Tesaříka a to ke všem úkonům činěným na jednání valné
hromady a v souladu s usnesením Zastupitelstva města Olomouce
Předložil:
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Rada města Olomouce

Schválení změny č. X ÚPnSÚ Olomouc, Hodolany - areál ČSAD

Zastupitelstvo města Olomouce
1. bere na vědomí
-důvodovou zprávu v předloženém znění
-stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování dle přílohy důvodové zprávy č.4
2. schvaluje
Změnu č . X ÚPnSÚ Olomouc, Hodolany -areál ČSAD 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 b., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů.
3. vymezuje
v souladu s ustanovením § 29 odst. (2) Stavebního zákona závaznou část změny č. X
ÚPnSÚ Olomouc včetně veřejně prospěšných staveb ve smyslu § 108 odst. (2) písm. a)
Stavebního zákona v rozsahu dle přílohy usnesení č.1 část C.
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4. ukládá
a) odboru koncepce a rozvoje pořídit čistopis změny č. X ÚPnSÚ Olomouc v souladu s
předchozími částmi usnesení ZMO, dohodami s DOSS a stanoviskem nadřízeného orgánu ,
předat ověřený čistopis změny č. X ÚPnSÚ Olomouc stavebnímu odboru Magistrátu města
Olomouce a odboru strategického rozvoje kraje Krajského úřadu
b) odboru koncepce a rozvoje rozeslat schválenou závaznou část a schéma hlavního
výkresu změny č. X 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. X a předložit ji ke
schválení ZMO
O: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Předložil:
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Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora

Doplnění návrhu na pořízení změny č. XI ÚPnSÚ Olomouc

Zastupitelstvo města Olomouce
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. revokuje
část usnesení ze dne 19.12. 2002, bod č.12/3 o neschválení změny č. XI. ÚPnSÚ Olomouc v
lokalitě č. 16. Černovír „Na sezníku“- dopravní propojení
3. schvaluje
v souladu s ustanovením § 21 zákona č. 50/1976 Sb., stavebního zákona, ve znění
pozdějších předpisů pořízení změny č. XI ÚPnSÚ Olomouc
a) v lokalitě č. 16. Černovír „Na sezníku“ - dopravní propojení
4. ukládá
vedoucí OKR zahájit pořízení změny č. XI ÚPnSÚ Olomouc dle bodu 2.usnesení
T: ihned
O: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
5. ukládá
předložit záměr změny v lokalitě č. 21. Chválkovice, Selské nám. k projednání v komisi pro
architekturu a územní plánování a v příslušné KMČ a následně předložit na zasedání ZMO
T: 11.3.2003
O: Rada města Olomouce
Předložil:

Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora

Ing. Martin Tesařík
primátor města Olomouce

Ing. Jaromír Czmero
náměstek primátora
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