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ZASEDÁNÍ

ZASTUPITELSTVA

MĚSTA OLOMOUCE

KONANÉ DNE 6. KVĚTNA 2003
V AULE PRÁVNICKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO
V OLOMOUCI
_______________________________________________________________

PŘÍTOMNI:

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

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Olomouce byl vyhotoven dne
12. 5. 2003.
.....................................................................................................................

bod 1.1 programu:
Zahájení
Páté zasedání
Zastupitelstva města Olomouce, konané dne 6. května 2003,
zahájil v 9.oo hod. primátor města Olomouce Ing. Martin Tesařík, toto zasedání
řídil. V úvodní části zasedání přivítal starostu
našeho partnerského města
Nördlingenu pana Paula Klinga. Paul Kling poděkoval za možnost vystoupit na
zasedání zastupitelstva, kladně hodnotil dosavadní spolupráci obou partnerských
měst. Členové zastupitelstva obdrželi pozvánku na vernisáž do galerie Patro dnes v
18.oo hod. na výstavu ikon D.M. Ryska z Nördlingenu.
Po slavnostním úvodu pokračovalo pracovní zasedání. Primátor konstatoval, že dle
prezenčních listin bylo přítomno 37 členů zastupitelstva, tj. nadpoloviční většina. V
průběhu jednání se počet měnil - přítomno bylo max. 44 členů zastupitelstva;
omluven: RNDr. Kosatík a z důvodu pozdějšího příchodu od 11.oo hod. byl jako
oddávající omluven: MUDr. Tozzi .
Primátor konstatoval, že k zápisu z minulého zasedání zastupitelstva, které se konalo
11.3.2003, nebyla podána námitka a v souladu se zákonem o obcích a jednacím
řádem zastupitelstva je tento zápis pokládán za schválený.
Připomenul že k přijetí usnesení je třeba nejméně 23 hlasů.
Na zasedání bylo instalováno hlasovací zařízení ( v úvodu zasedání proběhlo
zkušební hlasování k prověření funkčnosti hlasovacího zařízení).
V souladu se zákonem o obcích a Jednacím řádem ZMO byli jako
ověřovatele zápisu určeni Ing. Marek Lach a Mgr. Svatopluk Sčudlík.
Zapisovatelem byl určen Martin Hála.
SCHVÁLENÍ PROGRAMU
Primátor sumarizoval materiály, které zastupitelé obdrželi:
1.1
Zahájení, schválení programu
1.2
Úprava Jednacího řádu ZMO
2.1
Kontrola usnesení
2.2
Rozpočtové změny r. 2003
2.3
Průmyslová zóna Šlechtitelů - provizorní příjezd (nově zařazený bod,materiál u
prezence)
3.1
Majetkoprávní záležitosti + dodatek (dodatek rozvezen dodatečně 2.5.)
3.2
Majetkoprávní záležitosti odboru investic (materiál rozvezen dodatečně 2.5.)
4.
Prodej domů + dodatek (dodatek rozvezen dodatečně 2.5.)
5.
Žádost občanů o znovuprojednání změny č. X ÚPnSÚ Olomouc (+ stanovisko
nadřízeného orgánu - u prezence )
6.
Ceny města Olomouce (+ scénář slavnostního předání cen – u prezence)
7.
Návrh čerpání z Fondu bytové výstavby
8.
Návrh na zrušení vyhlášky č. 21/1993 o kritériích pro určení pořadí žadatelů o
poskytnutí bytových náhrad (dodatečně 2.5. rozvezena: Pravidla pro
poskytování bydlení v nájemních bytech v majetku města schválená v radě
města dne 29.4.2003 – materiál předložen pouze pro informaci)
9.
Přísedící Okresního soudu Olomouc – změna složení
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10.
11.
12.
13.

Delegování zástupce města na valnou hromadu (nově zařazený bod,
rozvezeno 2.5.)
Informace o činnosti výborů ZMO (nově zařazený bod, rozvezeno 2.5.)
Různé
Závěr

Jiné návrhy na úpravu programu nebyly předloženy. Primátor doporučil takto
upravený program schválit.
Hlasování o takto upraveném návrhu programu:
43 pro
0 proti
0 zdržel se hlasování
0 nehlasoval
Závěr:
Takto upravený návrh programu byl schválen.
Čistopis schváleného programu byl po zpracování a namnožení rozdán v průběhu
zasedání.
Dříve než bylo přistoupeno k projednávání dalších bodů programu, nechal primátor
v souladu s jednacím řádem zastupitelstva odsouhlasit možnost vystoupení
konzultantů k projednávaným bodům programu - an blok :
k majetkoprávním záležitostem - Mgr. Hrbáčková, Mgr. Konečná a JUDr. Vačkářová
k prodeji domů
- pí Navrátilová
k žádosti občanů o znovuprojednání změny č. X ÚPnSÚ Olomouc
- ing. arch. Šnyrchová
k cenám města Olomouce - p. Linek
k návrhu čerpání z Fondu bytové výstavby - Ing. Doležel
Jiné návrhy na doplnění nebyly podány.
Hlasování o konzultantech:
38 pro
0 proti
0 zdržel se hlasování
5 nehlasoval
Závěr: vystoupení konzultantů bylo schváleno

Sumarizace přihlášek do diskuse z řad občanů
Primátor konstatoval, že v souladu s jednacím řádem se do diskuse přihlásili:
-k bodu programu 4
- 2 občané
-k bodu programu 5
- 6 občanů
bod 1.2 programu:
Úprava jednacího řádu ZMO
Primátor - uvedl bod, opravil překlep v závěru důvodové zprávy , tj. původní označení
odstavce d) nově na odst. c) a následné odstavce byly označeny jako d), e), g); dále
jako předkladatel navrhl stáhnout nově označené body d) a e) závěru – akceptováno,
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promítnuto v usnesení. Část g) závěru důvodové zprávy se týkala úpravy jednacího
řádu § 8 odst. 1 a 2, primátor doporučil akceptovat předložený návrh.
Dílčí hlasování o části a) závěru důvodové zprávy:
38 pro
0 proti
4 zdržel se hlasování
1 nehlasoval ; závěr: schváleno
Dílčí hlasování o části b) závěru důvodové zprávy:
43 pro
0 proti
0 zdržel se hlasování
0 nehlasoval závěr: schváleno
Dílčí hlasování o části c) závěru důvodové zprávy:
43 pro
0 proti
0 zdržel se hlasování
0 nehlasoval závěr: schváleno
Primátor v předloženém návrhu usnesení promítnul odsouhlasené dílčí změny.
Závěrečné hlasování o usnesení vč.promítnutých úprav:
42 pro
0 proti
1 zdržel se hlasování
0 nehlasoval
Závěr: návrh usnesení byl schválen, k uvedenému bodu programu bylo přijato
usnesení bod 1.
„Zastupitelstvo města Olomouce
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s doporučeními Rady města Olomouce dle bodů a - c závěru důvodové zprávy
3.
schvaluje
úpravu jednacího řádu ZMO dle důvodové zprávy, bod 3“

bod 2.1 programu:
Kontrola usnesení
Primátor – uvedl bod (projednáno bez diskuse).
Hlasování o usnesení:
41 pro
0 proti
0 zdržel se hlasování
2 nehlasoval
Závěr: návrh usnesení byl schválen, k uvedenému bodu programu bylo přijato
usnesení bod 2.
„Zastupitelstvo města Olomouce
1.
bere na vědomí
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informace o plnění usnesení ZMO dle důvodové zprávy
2.
schvaluje
prodloužení termínů plnění usnesení dle důvodové zprávy“

bod 2.2 programu:
Rozpočtové změny roku 2003
M. Novotný – uvedl bod (projednáno bez diskuse).
Hlasování o usnesení:
38 pro
0 proti
0 zdržel se hlasování
5 nehlasoval
Závěr: návrh usnesení byl schválen, k uvedenému bodu programu bylo přijato
usnesení bod 3.
„Zastupitelstvo města Olomouce
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
rekapitulaci rozpočtu SMO na rok 2003 dle přílohy č. 1
3.
revokuje
část usnesení ZmO a to čl. 13, bod 2 e) ze dne 11. 03. 2003 ve věci poskytnutí
bezúročné půjčky ve výši 300 tis. Kč se splatností do 31. 05. 2004, na dobudování
lyžařského areálu v Hlubočkách firmě SIMIVER, zastoupené p. Michalem
Stojmenovem
4.
schvaluje
poskytnutí bezúročné půjčky ve výši 300 tis. Kč se splatností do 31. 05 .2004, na
dobudování lyžařského areálu v Hlubočkách, firmě SKI AREÁL HLUBOČKY, spol. s
r. o., se sídlem Křelov - Břuchotín, M. Majerové 264/6, PSČ 783 36“

bod 2.3 programu:
Průmyslová zóna Šlechtitelů - provizorní příjezd
Ing. Czmero – uvedl bod (projednáno bez diskuse).
Hlasování o usnesení:
39 pro
0 proti
0 zdržel se hlasování
4 nehlasoval
Závěr: návrh usnesení byl schválen, k uvedenému bodu programu bylo přijato
usnesení bod 4.
„Zastupitelstvo města Olomouce
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
rozpočtovou změnu dle důvodové zprávy“

bod 3.1 programu:
5
Majetkoprávní záležitosti + dodatek
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Ing. Czmero – uvedl základní materiál (důvodovou zprávu body 1 až 35) s návrhem
na usnesení ( body 1 až 3).
Samostatně bylo hlasováno o usnesení k základnímu materiálu,tj. o bodech 1 až 3:
39 pro
0 proti
0 zdržel se hlasování
3 nehlasoval
Ing. Czmero u vedl dodatek důvodové zprávy, body 36 až 47 s tím, že jako
předkladatel stáhl bod 37 (nutno ošetřit právo průjezdu), v této souvislosti byl z části
4 návrhu usnesení („ZMO schvaluje…“) vypuštěn podbod 1, akceptováno.
Samostatně bylo hlasováno o usnesení k dodatku, mimo bod 37 důvodové zprávy, tj.
o bodech 4 až 6:
38 pro
0 proti
1 zdržel se hlasování
4 nehlasoval
Závěr: návrh usnesení k základnímu materiálu i dodatku byl schválen, k uvedenému
bodu programu bylo přijato usnesení bod 5.
„Zastupitelstvo města Olomouce
1.
schvaluje
1. odprodej části pozemku parc. č. 336/1 ost. pl. o výměře 5 m2 v k. ú. Nová Ulice
manželům Pavlu a Barboře Mojžíšovým za kupní cenu ve výši 4 950,- Kč dle
důvodové zprávy bod 2
2. odprodej pozemku parc. č. st. 1208/2 zast. pl. o výměře 17 m2 v k. ú. Nová Ulice
paní Mgr. Martě Kostelanské za kupní cenu ve výši 9 700,- Kč dle důvodové zprávy
bod 3
3. odprodej pozemku parc. č. st. 1205/5 zast. pl. o výměře 17 m2 v k. ú. Nová Ulice
paní Danuši Jezerské za kupní cenu ve výši 9 700,- Kč dle důvodové zprávy bod 4
4. odprodej části pozemku parc. č. 1000/2 ost. pl. o výměře 138 m2 v k. ú. Řepčín
manželům Františku a Evě Štenclovým za kupní cenu ve výši 74.387,- Kč dle
důvodové zprávy bod 15
5. výkup pozemku parc. č. 608/7 ost. pl. o výměře 556 m2 v k. ú. Neředín z
vlastnictví pana Ing. Leonarda Zelinky do vlastnictví statutárního města Olomouce za
kupní cenu ve výši 72 280,- Kč dle důvodové zprávy bod 16
6. výkup pozemku parc. č. 662/25 orná půda o výměře 39 m2 v k.ú. Chomoutov z
vlastnictví manželů Ing. Pavla a Věry Zmitkových do vlastnictví statutárního města
Olomouce za kupní cenu ve výši 6 240,- Kč dle důvodové zprávy bod 17
7. výkup části pozemku parc. č. 1106/57 ost. pl. o výměře 7 m2 (dle GP parc. č.
1106/67) v k. ú. Černovír z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových do vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní cenu ve výši 1
120,- Kč dle důvodové zprávy bod 18
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8. následující postup:
a) trvá na svém rozhodnutí ze dne 26.9. 2002 odprodat pozemek parc.č. st. 992
zast.pl. o výměře 286 m2 v k.ú. Nové Sady u Olomouce spoluvlastníkům objektu
bydlení č.p. 732
( Handkeho 7, Olomouc).
b) souhlasí s tím, že pokud nebudou někteří spoluvlastníci objektu Handkeho 7
souhlasit s nabytím ideálních částí pozemku parc. č. st. 922 zast.pl. o výměře 286
m2 v k.ú. Nové Sady u Olomouce, budou tyto ideální podíly nemovitosti z titulu
předkupního práva nabídnuty ostatním spoluvlastníkům objektu domu Handkeho 7,
za kupní cenu 490,-Kč/m2.
c) souhlasí s tím, že pokud nebudou spoluvlastníci objektu Handkeho 7 akceptovat
nabídku na odkoupení ideálních podílu nemovitosti, ponechá si tyto podíly ve svém
vlastnictví statutární město Olomouc.
dle důvodové zprávy bod 19
9. následující postup :
a) trvá na svém rozhodnutí ze dne 26.9. 2002 odprodat pozemky parc.č. st. 993/1
zast.pl. o výměře 273 m2, parc.č. 993/2 zast.pl. o výměře 29 m2 a parc.č. 993/3
zast.pl. o výměře 251 v k.ú. Nové Sady u Olomouce spoluvlastníkům objektu bydlení
č. p. 733 (Handkeho 9-11, Olomouc).
b) souhlasí s tím, že pokud nebudou někteří spoluvlastníci objektu Handkeho 9 -11
souhlasit s nabytím ideálních částí pozemků parc.č. st. 993/1 zast.pl. o výměře 273
m2, parc.č. 993/2 zast.pl. o výměře 29 m2 a parc.č. 993/3 zast.pl. o výměře 251 v
k.ú. Nové Sady u Olomouce, budou tyto ideální podíly nemovitosti z titulu
předkupního práva nabídnuty ostatním spoluvlastníkům domu Handkeho 9-11, za
kupní cenu 490,-Kč/m2.
c) souhlasí s tím, že pokud nebudou spoluvlastníci objektu Handkeho 9-11
akceptovat nabídku na odkoupení ideálních podílu nemovitosti, ponechá si tyto
podíly ve svém vlastnictví statutární město Olomouc.
dle důvodové zprávy bod 20
10. následující postup:
a) trvá na svém rozhodnutí ze dne 26.9. 2002 odprodat pozemky parc.č. st. 991/1
zast.pl. o výměře 696 m2, parc.č. st. 991/2 zast.pl. o výměře 14 m2 a parc.č. st.
991/3 zast.pl. o výměře 1 m2 v k.ú. Nové Sady u Olomouc spoluvlastníkům objektu
bydlení č.p. 731 (Handkeho 3-5, Olomouc).
b) souhlasí s tím, že pokud nebudou někteří spoluvlastníci objektu Handkeho 9 -11
souhlasit s nabytím ideální části pozemků parc.č. st. 991/1 zast.pl. o výměře 696 m2,
parc.č. st. 991/2 zast.pl. o výměře 14 m2 a parc.č. st. 991/3 zast.pl. o výměře 1 m2 v
k.ú. Nové Sady u Olomouc, budou tyto ideální podíly nemovitosti z titulu předkupního
práva nabídnuty ostatním spoluvlastníkům domu Handkeho 3-5, za kupní cenu 490,Kč/m2.
c) souhlasí s tím, že pokud nebudou spoluvlastníci objektu Handkeho 3-5 akceptovat
nabídku na odkoupení ideálních podílu nemovitosti, ponechá si tyto podíly ve svém
vlastnictví statutární město Olomouc.
dle důvodové zprávy bod 21
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11. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 69 ost. pl. o
výměře 13 m2 v k. ú. Droždín s paní Věrou Sekaninovou při kupní ceně ve výši 400,Kč/m2 dle důvodové zprávy bod 23
12. odprodej pozemku parc. č. st. 1205/3 zast. pl. o výměře 16 m2 v k. ú. Nová Ulice
paní Jitce Mlýnské za kupní cenu ve výši 9 200,- Kč dle důvodové zprávy bod 25
13. odprodej části pozemku parc. č. 451/30 ost. pl. o výměře 15 m2 v k. ú. Povel
paní Miladě Schafferové za kupní cenu ve výši 7 200,- Kč dle důvodové zprávy bod
30
14. výkup pozemku parc. č.1651/4 orná půda o výměře 2696 m2 v k. ú. Holice u
Olomouce z vlastnictví paní Smyslové Zdeňky, paní Balekové Marie a pana Baleky
Zdeňka do vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní cenu ve výši
1.348.000,- Kč dle důvodové zprávy bod 32
15. výkup pozemku parc. č. 1651/1 orná půda o výměře 567 m2 v k. ú. Holice u
Olomouce z vlastnictví paní Ludmily Tökölyové do vlastnictví statutárního města
Olomouce za kupní cenu ve výši 283.500,- Kč dle důvodové zprávy bod 32
16. výkup pozemku parc. č. 1652 zahrada o výměře 1117 m2 v k. ú. Holice u
Olomouce z vlastnictví paní Vágnerové Evy a pana Michaela Zatloukala do
vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní cenu ve výši 558.500,- Kč dle
důvodové zprávy bod 32
17. výkup pozemku parc. č. 1653 zahrada o výměře 1339 m2 v k. ú. Holice u
Olomouce z vlastnictví paní Vágnerové Evy a pana Michaela Zatloukala do
vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní cenu ve výši 669. 500,- Kč dle
důvodové zprávy bod 32
18. bezúplatný převod pozemku parc. č. 155/2 ost. pl. o výměře 645 m2 v k.ú. Nové
Sady u Olomouce ve vlastnictví ČR - Pozemkového fondu ČR do vlastnictví
statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod 33
19. odprodej části pozemku parc. č. 779 ost. pl. o výměře 5 m2 (dle GP parc. č.
574/2 zast. pl.) v k. ú. Chomoutov panu Radomíru Hadámkovi za kupní cenu ve výši
3 350,- Kč dle důvodové zprávy bod 34
20. bezúplatný 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 1 006 m2 (dle GP
parc. č. 959/34), vše v k. ú. Hodolany z vlastnictví ČR - Ministerstvo obrany do
vlastnictví statutárního města Olomouce a to z důvodu veřejného zájmu za
podmínek, že po dobu 10 let nepřevede statutární město Olomouc vlastnická práva k
takto nabytým nemovitostem ani zčásti na další subjekty vyjma zpětného
bezúplatného převodu těchto nemovitostí do vlastnictví České republiky, po dobu 10
let bude statutární město Olomouc využívat všechny nemovitosti ve veřejném zájmu,
po dobu 10 let nebude tento majetek přenechán k dalšímu komerčnímu využití jiným
subjektům dle důvodové zprávy bod 35
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2.
nevyhovuje žádosti
1. paní Taťány Skývové o výkup pozemků parc. č. 700/1 ost. pl. o výměře 88 m2,
parc. č. 700/2 ost. pl. o výměře 172 m2, parc. č. 701/1 zahrada o výměře 276 m2,
parc. č. 701/2 vodní plocha o výměře 19 451 m2, parc. č. 1106/56 ost. pl. o výměře 2
090 m2, vše v k. ú. Černovír z vlastnictví paní Taťány Skývové do vlastnictví
statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod 1
2. pana Petra Taláška o odprodej části pozemku parc. č. 24/9 ost. pl. o výměře 2
000 m2 v k. ú. Lazce dle důvodové zprávy bod 5
3. pana Miroslava Janíčka o odprodej pozemků parc. č. st. 18 zast. pl. o výměře 257
m2 a parc. č. 9/1 zahrada o výměře 525 m2, vše v k. ú. Povel dle důvodové zprávy
bod 6
4. manželů Miroslava a Mgr. Soni Ševčíkových o odprodej části pozemku parc. č.
247/11 ost. pl. o výměře 300 m2 v k. ú. Neředín dle důvodové zprávy bod 7
5. pana Ing. Ivana Polácha o odprodej části pozemku parc. č. 971/2 o výměře 160
m2 v k. ú. Řepčín dle důvodové zprávy bod 8
6. manželů Věry a Jindřicha Paličkových o odprodej části pozemku parc. č. 862/213
zahrada o výměře 141 m2 v k. ú. Slavonín dle důvodové zprávy bod 9
7. manželů Pavla a Petruše Stejskalových o odprodej části pozemku parc. č. 784/1
zahrada o výměře 280 m2 v k. ú. Chválkovice dle důvodové zprávy bod 10
8. pana Luďka Švorce o odprodej části pozemku parc. č. 207/15 orná půda o
výměře 700 m2 v k. ú. Hodolany dle důvodové zprávy bod 11
9. paní Hany Vranové a pana Jana Přikryla o odprodej pozemků parc. č. 360/2
zahrada o výměře 769 m2 v k. ú. Týneček a parc. č. 1487/2 orná půda o výměře 1
121 m2 v k. ú. Chválkovice dle důvodové zprávy bod 12
10. manželů Pavla a Hany Látalových o odprodej pozemku parc. č. 296 zahrada o
výměře 512 m2 v k. ú. Svatý Kopeček, popř. části předmětného pozemku o výměře
226 m2 dle důvodové zprávy bod 13
11. pana Tomáše Theimera o odprodej části pozemku parc. č. 1937 ost. pl. o výměře
40 m2 v k. ú. Holice u Olomouce dle důvodové zprávy bod 14
12. manželů Miroslava a Marie Šindelových a paní Alžběty Hnátkové o směnu
ideálních podílů nemovitosti, a to pozemku parc.č. st. 992 zast.pl. o výměře 286 m2 v
k.ú. Nové Sady u Olomouce ve vlastnictví statutárního města Olomouce za ideální
podíl ostatních stavebních objektů - chodníků, příjezdové komunikace, parkoviště
nacházející se na pozemcích parc.č. 5/9, 5/10, 5/11 a 5/12 vše ost.pl. v k.ú. Nové
Sady u Olomouce ve vlastnictví spoluvlastníku domu Handkeho 3,5,7,9,11, Olomouc
dle důvodové zprávy bod 19
13. manželů MUDr. Tomáše a Světlany Brychtových o odprodej části pozemku parc.
č. 1465/1 ost. pl. o výměře 65 m2 v k. ú. Chválkovice dle důvodové zprávy bod 24
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14. Římskokatolické farnosti Hněvotín o převod pozemku parc. č. 206 ost. pl. o
výměře 432 m2 v k. ú. Topolany u Olomouce z vlastnictví statutárního města
Olomouce do vlastnictví Římskokatolické farnosti Hněvotín dle důvodové zprávy bod
26
15. pana Jaroslava Zatloukala o odprodej pozemku parc. č. 239/1 orná půda o
výměře 330 m2 v k. ú. Týneček dle důvodové zprávy bod 27
16. pana Bc. Ladislava Vacka o odprodej části pozemku parc. č. 536/2 ost. pl. o
výměře 535 m2 v k. ú. Povel dle důvodové zprávy bod 28
17. pana Ing. Jiřího Hronka o odprodej pozemku parc. č. 633/3 orná půda o výměře
622 m2 v k. ú. Slavonín dle důvodové zprávy bod 29
18. pana Ing. Martina Pražáka o odprodej části pozemku parc. č. 470/1 ost. pl. o
výměře 1 500 m2 v k. ú. Droždín dle důvodové zprávy bod 31
3.
revokuje
1. část usnesení ZMO ze dne 26. 9. 2002, čís. spis. seznamu 3.1, bod 53 ve věci
výše kupní ceny za odprodej objektu Dobnerova č. 24 s pozemkem parc. č. 1153/2
zast. pl. o výměře 679 m2 v k.ú. Nová Ulice paní Janě Hladišové a schvaluje kupní
cenu ve výši 2. 119 980,- Kč, tj. snížená o polovinu požadované částky dle důvodové
zprávy bod 22
2. usnesení ZMO ze dne 4. 2. 2003, čís. spis. seznamu 3, bod 11 ve věci schválení
převodu 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 1 006 m2 (dle GP parc. č.
959/34), vše v k. ú. Hodolany z vlastnictví ČR - Ministerstvo obrany do vlastnictví
statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod 35
4.
schvaluje
1. odprodej části pozemku parc. č. 460/7 ost. pl. o výměře 60 m2 v k. ú. Povel
společnosti LIDL ČR v. o. s. za kupní cenu ve výši 30.100,- Kč dle důvodové zprávy
bod 38
2. odprodej části pozemku parc. č. 2082 zast. pl. o výměře 185 m2 v k. ú. Velká
Bystřice (dle GP parc. č. 2082/2) manželům Zdeňkovi a Zdence Křivovým za kupní
cenu ve výši 42.440,- Kč dle důvodové zprávy bod 39
3. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 650 ost. pl. o
výměře 18 m2 v k. ú. Lošov s manžely Liborem a Marcelou Konštackými při kupní
ceně ve výši 360,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod 40
4. odprodej pozemků parc. č. 1470/2 ost. pl. o výměře 61 m2, parc. č. 894/26 ost. pl.
o výměře 249 m2, parc. č. 894/90 ost. pl. o výměře 460 m2 a parc. č. 894/35 ost. pl.
o výměře 374 m2, pozemků parc. č. 886 zast. pl. o výměře 98 m2, parc. č. 893 zast.
pl. o výměře 101 m2, parc. č. 555/5 zast. pl. o výměře 180 m2, parc. č. 555/9 zast. pl.
o výměře 269 m2 a parc. č. 894/62 ost. pl. o výměře 9 m2, vše v k. ú. Chválkovice
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společnosti AGRA Chválkovice s r. o. za kupní cenu ve výši 100,- Kč/m2 dle
důvodové zprávy bod 42
5. odprodej části pozemku parc. č. 1721/6 orná půda o výměře 2 869 m2, části
pozemku parc. č. 1721/7 orná půda o výměře 445 m2, části pozemku parc. č.
1721/17 orná půda o výměře 244 m2, části pozemku parc. č. 1721/18 orná půda o
výměře 958 m2, části pozemku parc. č. 1721/19 orná půda o výměře 1026 m2, a
části pozemku parc. č. 1721/20 orná půda o výměře 833 m2, vše v k.ú. Holice u
Olomouce, obec Olomouc, Státní rostlinolékařské správě při kupní ceně 340,- Kč/m2
dle důvodové zprávy bod 43
6. směnu pozemků p.č. 1843/49 o výměře 470 m2, p.č. 1843/181 o výměře
3 228 m2, p.č. 1843/53 o výměře 330 m2, p.č. 1843/184 o výměře 2 319 m2,
p.č. 1845/9 o výměře 4 548 m2, p.č. 1845/19 o výměře 7 522 m2, p.č.
1845/24 o výměře 7 820 m2, p.č. 1845/26 o výměře 11 196 m2, p.č. 1845/29
o výměře 4 663 m2, p.č. 1845/38 o výměře 1 376 m2, p.č. 1847/28 o výměře
772 m2, p.č. 1847/11 o výměře 1 707 m2, p.č. 1847/21 o výměře 2 584 m2, p.č.
1847/22 o výměře 1 050 m2, p.č. 1847/25 o výměře 186 m2, p.č. 1941/5 o výměře 2
763 m2 , vše orná půda, vše v k.ú. Holice u Olomouce, které jsou ve vlastnictví
České republiky a správě Pozemkového fondu České republiky za pozemky p.č.
1793/7 o výměře 37 900 m2, p.č. 1800/23 o výměře 17 175 m2, p.č. 1863/174
o výměře 3 030 m2, p.č. 1863/175 o výměře 1 702 m2, vše orná půda, vše v k.ú.
Holice u Olomouce, ve vlastnictví Statutárního města Olomouce, bez doplatku
cenového rozdílu dle důvodové zprávy bod 45
7. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi statutárním městem Olomouc a
Římskokatolickou farností Olomouc- Holice na pozemky p.č.1843/182 o výměře 2
644 m2,p.č.1845/1 o výměře 982 m2,p.č.1845/10 o výměře 4 608 m2 a p.č.1847/14
o výměře 1 474 m2, vše orná půda, vše v k.ú.Holice u Olomouce, které jsou v
současné době ve vlastnictví České republiky a ve správě Pozemkového fondu
České republiky při kupní ceně 992,- Kč/m2, tj. 9 630 340,-Kč dle důvodové zprávy
bod 45
8. uzavření smlouvy o budoucí směnné smlouvě na pozemky p.č.1843/182 o výměře
2 644 m2,p.č.1845/1 o výměře 982 m2,p.č.1845/10 o výměře 4 608 m2,p.č.1847/14
o výměře 1 474 m2, vše orná půda, v k.ú.Holice u Olomouce, které jsou ve vlastnictví
České republiky a správě Pozemkového fondu České republiky za pozemky
p.č.1130/26 o výměře 7 169 m2,p.č.904/14 o výměře 1 701 m2,p.č.1024/12 o výměře
986 m2,vše orná půda, vše v k.ú.Chválkovice ve vlastnictví Statutárního města
Olomouce, bez doplatku cenového rozdílu dle důvodové zprávy bod 45
9. výkup části pozemku parc. č. 991 orná půda o výměře 107 m2 v k. ú. Grygov z
vlastnictví pana Jiřího Zrosta a paní Moniky Řezníčkové do vlastnictví statutárního
města Olomouce za kupní cenu ve výši 7 490,- Kč dle důvodové zprávy bod 47
5.
nevyhovuje žádosti
1. pana Ing. Jindřicha Častka o odprodej pozemku parc. č. 1171/1 orná půda o
výměře 4 376 m2 v k. ú. Grygov dle důvodové zprávy bod 36
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2. ČR - Vězeňská služba ČR o revokaci usnesení ZMO ze dne 27. 6. 2001 čísl. spis.
seznamu 5 bod 51 ve věci schválení bezúplatného převodu objektu č. p. 1048 s
pozemkem parc. č. 1520 zast. pl. o výměře 182 m2, objektu č. p. 1049 s pozemkem
parc. č. 1521 zast. pl. o výměře 182 m2 a pozemků parc. č. 392/10 ost. pl. o výměře
614 m2, parc. č. 392/11 ost. pl. o výměře 614 m2, vše v k.ú. Hodolany z vlastnictví
ČR - Vězeňská služba ČR do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové
zprávy bod 41
3. ČR - Vězeňská služba ČR o výkup objektu č. p. 1048 s pozemkem parc. č. 1520
zast. pl. o výměře 182 m2, objektu č. p. 1049 s pozemkem parc. č. 1521 zast. pl. o
výměře 182 m2 a pozemků parc. č. 392/10 ost. pl. o výměře 614 m2, parc. č. 392/11
ost. pl. o výměře 614 m2, vše v k. ú. Hodolany z vlastnictví ČR - Vězeňská služba
ČR do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod 41
4. SBD Olomouc, U kovárny 44 o bezúplatný převod pozemku parc. č. 348/2 ost. pl.
o výměře
4 077 m2 v k. ú. Nová Ulice z vlastnictví SBD Olomouc, U kovárny 44 do vlastnictví
statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod 46
6.
revokuje
1. usnesení ZMO ze dne 26. 9. 2002 čísl. spis. seznamu 3. 1. bod 31 ve věci
nevyhovění žádosti společnosti AGRA Chválkovice s r. o. o odprodej pozemků parc.
č. 1470/2 ost. pl. o výměře 61 m2, parc. č. 894/26 ost. pl. o výměře 249 m2, parc. č.
894/90 ost. pl. o výměře 460 m2 a parc. č. 894/35 ost. pl. o výměře 374 m2, vše v
k. ú. Chválkovice dle důvodové zprávy bod 42
2. usnesení ZMO ze dne 11. 3. 2003 čísl. spis. seznamu 3. 1. bod 32 ve věci
schválení odprodeje části pozemku parc. č. 1721/6 orná půda o výměře 2 869 m2,
části pozemku parc. č. 1721/7 orná půda o výměře 445 m2, části pozemku parc. č.
1721/17 orná půda o výměře 244 m2, části pozemku parc. č. 1721/18 orná půda o
výměře 958 m2, části pozemku parc. č. 1721/19 orná půda o výměře 1026 m2, a
části pozemku parc. č. 1721/20 orná půda o výměře 833 m2, vše v k.ú. Holice u
Olomouce, obec Olomouc, Státní rostlinolékařské správě při kupní ceně 340,- Kč/m2
za podmínky zřízení předkupního práva na výše uvedené pozemky ve prospěch
statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod 43
3. část usnesení ZMO ze dne 11. 4. 2002 čísl. spis. seznamu 4. 1. bod 1. ve věci
schválení podmínky zapůjčení dvou optických vláken statutárnímu městu Olomouc v
souvislosti se schválením úplatného zřízení věcného břemene obsahující právo
umístění telekomunikační sítě na pozemcích parc. č. 531 zast. pl. o výměře 43 m2,
parc. č. 136/1 o výměře 2 255 m2, parc. č. 148/3 o výměře 4 867 m2 , parc. č. 599/1
o výměře 4 372 m2, parc. č. 601/1 o výměře 7 493 m2, parc. č. 602 o výměře 1 274
m2, parc. č. 603 o výměře 682 m2, parc. č. 604 o výměře 2 085 m2, parc. č. 605/9 o
výměře 51 m2, parc. č. 600 o výměře 2 464 m2, parc. č. 150/3 o výměře 31 601m2,
parc. č. 155/1 o výměře 7 628 m2 a parc. č. 150/12 o výměře 1 865 m2, vše ost. pl.
v k. ú. Neředín ve prospěch společnosti ČESKÝ TELECOM, a. s. dle důvodové
zprávy bod 44
4. usnesení ZMO ze dne 27.6.2002 čís.spis.seznamu 3.1. bod 34 ve věci schválení
směny pozemků p.č. 1835 o výměře 69 509 m2, orná půda v k.ú. Holice u Olomouce
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ve vlastnictví Statutárního města Olomouc v ceně 2 337 309,63 Kč za pozemky p.č.
1843/49 o výměře 470 m2, p.č. 1843/52 o výměře 5 940 m2 (část 3 228 m2),p.č.
1843/53 o výměře 330 m2, p.č. 1843/60 o výměře 7 560 m2 (část 2 643 m2), p.č.
1843/83 o výměře 28 436 m2 (část 8 719 m2), p.č. 1843/94 o výměře 10 647 (část 2
319), p.č. 1845/1 o výměře 982 m2, p.č. 1845/9 o výměře 4 548 m2, p.č. 1845/10 o
výměře 4 608 m2, p.č. 1845/19 o výměře 7 522 m2,p.č. 1845/24 o výměře 7 820 m2,
p.č. 1845/26 o výměře 11 196 m2, p.č. 1845/29 o výměře 4 663 m2, p.č. 1845/38 o
výměře 1 376 m2, p.č. 1847/7 o výměře 954 m2 (část 772 m2),p.č. 1847/11 o výměře
1 707 m2, p.č. 1847/14 o výměře 1 474 m2, p.č. 1847/21 o výměře 2 584 m2, p.č.
1847/22 o výměře 1 050 m2, p.č. 1847/25 o výměře 186 m2,vše orná půda v k.ú.
Holice u Olomouce ve vlastnictví ČR a správě Pozemkového fondu ČR o celkové
výměře 68 197 m2 v ceně 1 359 895,36 Kč bez doplatku cenového rozdílu dle
důvodové zprávy bod 45“
bod 3.2 programu:
Majetkoprávní záležitosti odboru investic
Ing- Czmero –uvedl bod (projednáno bez diskuse).
Hlasování o usnesení:
42 pro
0 proti
0 zdržel se hlasování
1 nehlasoval
Závěr: návrh usnesení byl schválen, k uvedenému bodu programu bylo přijato
usnesení bod 6.
„Zastupitelstvo města Olomouce
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
uzavření kupní smlouvy dle bodu 2 důvodové zprávy
3.
revokuje
část usnesení č. 4 ze dne 11. 3. 2003 bod 2/4 týkající se odkládací podmínky pro
zaplacení splátek a termínů splátek a schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí
finančního příspěvku z rozpočtu Statutárního města Olomouce za účelem úhrady
nutných nákladů na vyvolanou investici - vymístění plochy B, potřebné pro stavbu
Úprava přednádražního prostoru III. etapa bez odkládacích podmínek pro úhradu
splátek a s novými termíny splátek dle bodu č. 1 důvodové zprávy“

bod 4 programu:
Prodej domů + dodatek
Vystoupení občanů:
- k tomuto bodu se přihlásili do diskuse pan Dohnal a Ing. Krejčí; v úvodu tohoto
bodu nechal primátor hlasovat o délce diskusního vystoupení, byl schválen
časový limit v délce 5 minut.
Hlasování:
35 pro
3 proti
2 zdržel se
1 nehlasoval
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V diskusi vystoupili občané – pan Dohnal a pan Krejčí.
PhDr. Hanáková – reagovala na podněty z řad občanů; uvedla základní materiál
(důvodovou zprávu – body 1 až 10), a návrh na usnesení – body 1 až 10, u bodu 9
návrhu na usnesení opravila č. vyhlášky, akceptováno. V diskusi postupně vystoupili
zastupitelé RNDr. Šnevajs, MUDr. Sovová, Mgr. Vláčilová, Ing. Czmero, MUDr.
Vomáčka, Ing. Lach.
Závěr z diskuse členů zastupitelstva RNDr. Šnevajse a MUDr. Sovové, týkající se
domu Wellnerova 15, byl formulován jako pozměňující návrhy na usnesení.
Primátor navrhl ukončení diskuse, o tomto návrhu bylo hlasováno bez rozpravy:
38 pro
1 proti
4 zdržel se hlasování
0 nehlasoval; závěr: schváleno
Jiné návrhy na usnesení k základnímu materiálu:
RNDr. Šnevajs – navrhl body 1-9 ponechat, doporučil bod 10 návrhu na usnesení
vypustit a nahradit novým zněním:
„ZMO trvá na předchozím rozhodnutí ze dne 15.6.2000 ve věci prodeje domů
Wellnerova 15 do podílového spoluvlastnictví“
Hlasování o úpravě usnesení dle návrhu RNDr. Šnevajse:
11 pro
16 proti
15 zdržel se hlasování
2 nehlasoval; závěr: neschváleno
MUDr. Sovová – doporučila ponechat body 1 až 9 návrhu na usnesení, navrhla
vypustit bod 10 návrhu na usnesení, týkající se domu Wellnerova 15 a doplnit nový
bod 10 takto:
„ZMO ukládá komisi pro prodej domů a RMO zpracovat komplexní materiál o prodeji
domu Wellnerova 15 (výhody, nevýhody jednotlivých způsobů prodeje, právní
náležitosti) a předložit jej na příštím zasedání ZMO“
Hlasování o úpravě usnesení dle návrhu MUDr. Sovové:
19 pro
15 proti
10 zdržel se hlasování
0 nehlasoval; závěr: neschváleno
Ing. Látal navrhl oddělené hlasování o základním návrhu na usnesení, tj. o bodech 1
až 9 a samostatně o bodu 10.
Hlasování o odděleném hlasování dle návrhu Ing. Látala:
43 pro
0 proti
0 zdržel se hlasování
1 nehlasoval; závěr: oddělené hlasování schváleno
Hlasování o bodech 1 až 9 základního návrhu usnesení:
43 pro
0 proti
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1 zdržel se hlasování
0 nehlasoval; závěr: schváleno
Hlasování o bodu 10 základního návrhu usnesení:
19 pro
14 proti
9 zdržel se hlasování
2 nehlasoval; závěr: neschváleno
PhDr. Hanáková – uvedla dodatek důvodové zprávy, tj. body 11 až 15 a návrh na
usnesení body 11 až 15 (u bodu 12 návrhu usnesení bylo doplněno v textu č.
vyhlášky, akceptováno)
Diskuse a pozměňující návrhy na usnesení:
RNDr. Šnevajs - vznesl výhrady k návrhu usnesení u bodu 15 důvodové zprávy
(Masarykova 51 až 55). Doporučil bod 15 návrhu usnesení vypustit a nově nahradit
textem:
„ZMO nevyhovuje žádosti o Mgr. Lexové o snížení I. poloviny kupní ceny za NP
lékárny v domě Masarykova 51, 53, 55 o částku 435 144,- Kč“
Primátor - navrhl oddělené hlasování o návrhu na usnesení k dodatku , tj. o bodech
11 až 14 a samostatně o bodu 15.
Hlasování:
40 pro
0 proti
0 zdržel se hlasování
3 nehlasoval; závěr: oddělené hlasování schváleno
Hlasování o bodech 11 až 14 usnesení dodatku:
40 pro
0 proti
0 zdržel se hlasování
3 nehlasoval; závěr: schváleno
Hlasování o pozměňujícím usnesení k bodu 15 navržené RNDr. Šnevajsem:
15 pro
12 proti
12 zdržel se hlasování
4 nehlasoval; závěr: neschváleno
Hlasování o bodu 15 usnesení dodatku dle základního návrhu:
18 pro
8 proti
14 zdržel se hlasování
3 nehlasoval; závěr: neschváleno
Závěr: k uvedenému bodu programu základnímu materiálu a dodatku bylo přijato
usnesení bod 7.
„Zastupitelstvo města Olomouce
1.
nevyhovuje
žádosti pana Hynka Maxy a trvá na původní kupní ceně dle důvodové zprávy bod 1
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2.
schvaluje
prodej bytové jednotky č. 192/8 v domě Norská 23, 25 spoluvlastníkům domů za
kupní cenu ve výši 174.807,- Kč dle důvodové zprávy bod 2
3.
schvaluje
snížení kupní ceny za NP prodejna potravin v domě Hanušova 2, 4 o částku 26
700,- Kč. Kupní cena za NP po odečtu činí 342 287,- Kč dle důvodové zprávy bod 3
4.
schvaluje
prodej bytů oprávněným nájemcům dle vyhlášky č. 13/97, č. 14/98 a č. 8/2000 dle
důvodové zprávy bod 4
5.
vyhovuje žádosti
manželům Hradilovým a Pekařovým a schvaluje prodej NP garáže č. 1047/8
manželům Aleně a Drahomíru Hradilovým za kupní cenu ve výši 15 158,- Kč a
prodej NP garáže č. 1047/7 manželům Marcele a Ladislavu Pekařovým za kupní
cenu ve výši 13 987,- Kč dle důvodové zprávy bod 5
6.
nevyhovuje žádosti
nájemníků domu Divišova 5 dle důvodové zprávy bod 6
7.
trvá
na původním rozhodnutí ze dne 8.3.2001, tj. odprodej pozemku parc. č. 87/20 a
87/21 zahrada do podílového spoluvlastnictví spoluvlastníkům domů Dobrovského
15 a Dobrovského 17 dle důvodové zprávy bod 7
8.
schvaluje
prodej pozemku parc. č. 454/1 zast. pl. o výměře 941 v k. ú. Holice spoluvlastníkům
domu U Cukrovaru 4, a to Ivu a Janě Fouskovým, Karlu a Martě Vragovým,
Miroslavu a Anežce Zemanovým, Věře Vaňkové, Josefu a Zoře Sládkovým, Věře
Prdové, Josefu a Zdeňce Čechovým za kupní cenu ve výši 75 280,- Kč dle důvodové
zprávy bod 8
9.
vyhovuje žádosti
o odprodej bytových jednotek dle vyhlášky č. 2/2000 za podmínky úhrady I. poloviny
kupní ceny do 15-ti dnů po podpisu kupní smlouvy dle důvodové zprávy bod 9
10.
vyhovuje
žádosti o odprodej bytových jednotek dle vyhlášky č. 2/2000 a podmínky úhrady I.
poloviny kupní ceny do 15-ti dnů po podpisu kupní smlouvy dle dodatku důvodové
zprávy bod 11
11.
schvaluje
prodej bytů novým kupujícím podle vyhlášky města č. 13/1997, č. 14/1998 a č.
8/2000 dle dodatku důvodové zprávy bod 12
12.
schvaluje
novou kupní cenu ve výši 99.887,- Kč za bytovou jednotku č. 712/4 v domě tř.
Spojenců 10 dle dodatku důvodové zprávy bod 13
13.
schvaluje
prodej domu Na Bystřičce 12 a Blanická 21 po bytových jednotkách za kupní ceny
dle přílohy č. 1 dle dodatku důvodové zprávy bod 14“

bod 5 programu:
Žádost občanů o znovuprojednání změny č. X ÚPnSÚ Olomouc
Vystoupení občanů:
- k tomuto bodu se přihlásilo do diskuse 6 občanů; v úvodu tohoto bodu nechal
primátor hlasovat o délce diskusního vystoupení, byl schválen časový limit v délce
5 minut.
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Hlasování:
30 pro
2 proti
2 zdržel se
10 nehlasoval, závěr: schváleno
V diskusi vystoupili občané Kroupová, Skopal, Smolková a Rašnerová. Přihlášení
občané Skopalová a Račáková se vzdali možnosti vystoupit.
Ing. Czmero – uvedl bod a okomentoval důvodovou zprávu.
Diskuse:
Ing. Látal – konstatoval, že především křižovatka se SSZ na Rolsberské ulici způsobí
komplikace v dopravě v této lokalitě. Rovněž vznesl dotaz, kdy bude odborem
koncepce a rozvoje předložen návrh změny ÚPnSÚ týkající se komunikace u
Globusu.
Jiné návrhy na usnesení:
Doc. Ing. Šarapatka – navrhl změnu bodu 2 návrhu usnesení takto:
„ ZMO schvaluje záměr pořízení nové změny ÚPnSÚ Olomouc v lokalitě ČSAD
Hodolany“
Hlasování:
9 pro
21 proti
12 zdržel se
2 nehlasoval; závěr: neschváleno
Ing. arch. Obenaus navrhl doplnit nově bod 3:
„ ZMO ukládá RMO pořídit alternativní dopravně urbanistickou studii s cílem vyřešit
napojení předmětného areálu tak, aby došlo ke zlepšení životního prostředí a kvality
bydlení na ulici Rolsberská“
Primátor -navrhl oddělené hlasování o bodech 1 a 2 základního návrhu a samostatně
o bodu 3 dle návrhu Ing. arch. Obenause:
Hlasování:
38 pro
0 proti
2 zdržel se
4 nehlasoval; závěr: schváleno
Hlasování o nově doplněném budu dle návrhu Ing. arch. Obenause:
22 pro
7 proti
14 zdržel se
1 nehlasoval; závěr: neschváleno
Hlasování o bodech 1 a 2 základního návrhu:
Hlasování:
26 pro
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6 proti
11 zdržel se
1 nehlasoval; závěr: schváleno
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 8.
„Zastupitelstvo města Olomouce
1.
bere na vědomí
- důvodovou zprávu
- stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování s právním výkladem
(dle přílohy důvodové zprávy č. 2)
2.
neschvaluje
záměr pořízení nové změny ÚPnSÚ Olomouc v lokalitě ČSAD Hodolany“
bod 6 programu:
Ceny města Olomouce
Ing. Pokorný - uvedl bod a okomentoval důvodovou zprávu.
V diskusi vystoupil PhDr. Schulz – uvedl, že nebude hlasovat a to z toho důvodu, že
se nemohl z důvodu zahraniční cesty zúčastnit práce v komisi pro udílení cen.
Hlasování o usnesení:
42 pro
0 proti
0 zdržel se hlasování
2 nehlasoval
Závěr: návrh usnesení byl schválen, k uvedenému bodu programu bylo přijato
usnesení bod 9.
„Zastupitelstvo města Olomouce
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
udělení Ceny města Olomouce za rok 2002 Mgr. Bohumíru Kolářovi v oblasti kultura
3.
schvaluje
udělení Ceny města Olomouce za rok 2002 prof. PaedDr. Zdeňku Přikrylovi v oblasti
výtvarné umění
4.
schvaluje
udělení Ceny města Olomouce za rok 2002 Evě a Pavlu Romanovým /p. Roman - in
memoriam/ v oblasti sportu
5.
schvaluje
udělení Ceny města Olomouce za rok 2002 prof. RNDr. Otakaru Štěrbovi v oblasti
přírodní vědy
6.
schvaluje
udělení Ceny města Olomouce za rok 2002 Doc. PhDr. Lucy Topol´ské, CSc. v
oblasti literární činnost
7.
schvaluje
udělení Ceny města Olomouce za rok 2002 PhDr. Vojtěchu Gajovi v oblasti
společenské vědy - in memoriam“

bod 7 programu:
Návrh čerpání z Fondu bytové výstavby
Ing. Czmero - uvedl bod (projednáno bez dikuse).
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Hlasování o usnesení:
42 pro
0 proti
1 zdržel se hlasování
1 nehlasoval
Závěr: návrh usnesení byl schválen, k uvedenému bodu programu bylo přijato
usnesení bod 10.
„Zastupitelstvo města Olomouce
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
návrh čerpání finančních prostředků z Fondu bytové výstavby dle důvodové zprávy“

bod 8 programu:
Návrh na zrušení vyhlášky č. 21/1993 o kriteriích pro určení pořadí žadatelů o
poskytnutí bytových náhrad
PhDr. Hanáková - uvedla bod a okomentovala důvodovou zprávu včetně přílohy.
Hlasování o usnesení:
40 pro
0 proti
2 zdržel se hlasování
1 nehlasoval
Závěr: návrh usnesení byl schválen, k uvedenému bodu programu bylo přijato
usnesení bod 11.
„Zastupitelstvo města Olomouce
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
vydává
obecně závaznou vyhlášku, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 21/1993 o
kriteriích pro určení pořadí žadatelů o poskytnutí bytových náhrad“

bod 9 programu:
Přísedící Okresního soudu Olomouc - změna složení
Primátor - uvedl bod (bez diskuse).
Hlasování o usnesení:
42 pro
0 proti
0 zdržel se hlasování
1 nehlasoval
Závěr: návrh usnesení byl schválen, k uvedenému bodu programu bylo přijato
usnesení bod 12.
„Zastupitelstvo města Olomouce
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu vč. přílohy
2.
souhlasí
se zproštěním funkce přísedící Okresního soudu v Olomouci paní Marie Kubáčové,
Olomouc, Kmochova 17 - na vlastní žádost“
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bod 10 programu:
Delegování zástupce města na valnou hromadu
Primátor - uvedl bod (bez diskuse).
Hlasování o usnesení:
42 pro
0 proti
0 zdržel se hlasování
1 nehlasoval
Závěr: návrh usnesení byl schválen, k uvedenému bodu programu bylo přijato
usnesení bod 13.
„Zastupitelstvo města Olomouce
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
ruší
delegování Ing. Martina Tesaříka k zastupování statutárního města Olomouce na
valné hromadě Vodohospodářské společnosti Olomouc, a.s. dle usnesení ZMO ze
dne 4.2.2003 bod 6, část 4
3.
deleguje
k zastupování akcionáře statutární město Olomouc na valné hromadě společnosti
Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. konané dne 16.5.2003 pana Ing.
Vladimíra Pokorného a to ke všem úkonům činěným na jednání valné hromady“

bod 11 programu:
Informace o činnosti výborů ZMO
Primátor - uvedl bod (bez diskuse).
Hlasování o usnesení:
43 pro
0 proti
1 zdržel se hlasování
0 nehlasoval
Závěr: návrh usnesení byl schválen, k uvedenému bodu programu bylo přijato
usnesení bod 14.
„Zastupitelstvo města Olomouce
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu“

bod 12 programu:
Různé
V bodu různé vystoupili:
- Bc. Večeř, tajemník MMOL – požádal poslanecké kluby o delegování občanů do
členů volebních komisí pro referendum o vstupu ČR do EU
PhDr. Schulz – uvedl, že na minulém jednání ZMO vznesl žádost o doplnění
komisí městských částí o další členy (Nezávislí)
navrhl usnesení : „ZMO jmenuje ing. Petra Opletala členem KMČ Droždín“
- Mgr. Vláčilová v souvislosti s vystoupením PhDr. Schulze uvedla, že nelze
vyhovět všem klubům

-
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-

M. Petřík uvedl, že ZMO nemůže jmenovat členy KMČ, neboť jsou to komise,
které jmenuje Rada města Olomouce
Primátor navrhl, aby bylo posouzeno právníky a projednáno na příštím jednání
ZMO – PhDr. Schulz souhlasil a svůj návrh usnesení stáhl

- Ing. Pokorný – poděkoval za schválení nominovaných na Ceny města Olomouce
- Primátor informoval o akcích, na které pozval členy ZMO.
bod 13 programu:
Závěr
Primátor poděkoval přítomným za účast na zasedání Zastupitelstva města
Olomouce a zasedání ukončil v 13.15 hodin.

V Olomouci dne 12.5.2003

Ing. Martin Tesařík
primátor města

Mgr. Ščudlík
ověřovatel

Ing. Marek Lach
ověřovatel

Martin Hála
zapisovatel
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