USNESENÍ
z 22. zasedání Zastupitelstva města Olomouce, konaného dne 11.4.2002
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Kontrola usnesení

Zastupitelstvo města Olomouce
1. bere na vědomí
informace o plnění usnesení ZMO dle důvodové zprávy
2. schvaluje
prodloužení termínů plnění dle důvodové zprávy
Předložil:
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Rada města Olomouce

Rozpočtové změny r. 2002

Zastupitelstvo města Olomouce
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. ukládá
ekonomické komisi zabývat se podnětem člena ZMO Doc. RNDr. Vanžury, CSc. a výsledek
předložil na jednání zastupitelstva
T: nejbližší zasedání ZMO
O: Horák Pavel, Ing., náměstek primátora
Předložil:
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Rada města Olomouce

Rozpočet roku 2002

Zastupitelstvo města Olomouce
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
tyto závazné ukazatele rozpočtu roku 2002:
- vyrovnaný rozpočet,
- příjmy a výdaje příspěvkových organizací
- příjmy a výdaje účelových fondů,
- objednávky veřejných služeb.
Předložil:

Horák Pavel, Ing., náměstek primátora
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Majetkoprávní záležitosti + dodatek

Zastupitelstvo města Olomouce
1. schvaluje
1. úplatné 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. za podmínek použití bezvýkopové technologie při přechodu přes komunikace a zapůjčení dvou optických
vláken statutárnímu městu Olomouc na dobu 10-ti let dle důvodové zprávy bod 1).
2. výkup pozemků parc. č. 1633/17 lesní půda o výměře 609 m2 a parc. č. 1629/42 ost.
komunikace o výměře 86 m2, vše v k. ú. Horka nad Moravou z vlastnictví paní Věry
Houškové do vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní cenu ve výši 2 600,- Kč dle
důvodové zprávy bod 2.
3. výkup části pozemku parc. č. 373 zahrada o výměře 115 m2 v k.ú. Radíkov z vlastnictví
pana Jaroslava Bernarda a paní Lenky Oravové do vlastnictví statutárního města Olomouce
za kupní cenu ve výši 55 200,- Kč dle důvodové zprávy bod 3.
4. výkup pozemku parc. č. 432 ost. pl. o výměře 18 m2 v k. ú. Olomouc - město z vlastnictví
manželů Nikodema a Marie Šnevajsových do vlastnictví statutárního města Olomouce za
kupní cenu ve výši 8 640,- Kč dle důvodové zprávy bod 4.
5. výkup pozemku parc. č. (607/10) o výměře 221 m2 v k. ú. Hodolany z vlastnictví MUDr.
Jany Tomanové, Ing. Juraje Buriánka, Evy Perknovské a Anežky Janouškové do vlastnictví
statutárního města Olomouce za kupní cenu ve výši 106.080,- Kč dle důvodové zprávy bod
5.
6. výkup pozemku parc. č. 809/9 ost. pl. o výměře 429 m2 a části pozemku parc. č. 809/8
ost. pl. (dle GP parc. č. 809/19) o výměře 367 m2, vše v k. ú. Nová Ulice z vlastnictví
společnosti RD Rýmařov, spol. s r. o. do vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní
cenu ve výši 987. 040,- Kč dle důvodové zprávy bod 6.
7. úplatné zřízení věcného břemene přístupu a užívání objektu bydlení č.p. 1052 s
pozemkem parc.č.st.1083/2, vše v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc (Foerstrova 32) za účelem
zřízení, umístění, vedení, provozu, kontroly, opravy, údržby, montáže (resp. demontáže) a
modernizace tepelného zdroje a expanzního zařízení, vnitřních teplovodních rozvodů včetně
koncových topných a regulačních zařízení zdroje, odběru a vedení studené vody a el.
energie a připojení na kanalizaci za účelem výroby a rozvodu tepelné energie ve prospěch
společnosti OLTERM & TD Olomouc, a. s. dle důvodové zprávy bod 9.
8. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení telefonního kabelu na
pozemku parc. č. 913/59 ost. pl. o výměře 2 109 m2 v k. ú. Nová Ulice ve prospěch
společnosti ČESKÝ TELECOM, a. s. za podmínky použití bezvýkopové technologie při
přechodu přes komunikace dle důvodové zprávy bod 10.
9. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení kabelů NN a rozpojovacích
skříní na pozemcích parc. č.89/4 ost. pl. o výměře 9 939 m2 v k. ú. Olomouc - město, parc.
č. 101/1 zahrada o výměře 759 m2, parc. č. 374 zast. pl. o výměře 301 m2, parc. č. 101/66
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ost. pl. o výměře 1 659 m2, parc. č. 101/61 ost. pl. o výměře 1 011 m2, parc. č. 98/9 ost. pl. o
výměře 1 386 m2, parc. č. 98/5 zahrada o výměře 602 m2, parc. č. 105/54 ost. pl. o výměře
5 841 m2, parc. č. 375 zast. pl. o výměře 315 m2, parc. č. 101/16 ost. pl. o výměře 1 546 m2,
parc. č. 104/7 ost. pl. o výměře 1 687 m2, parc. č. 105/15 ost. pl. o výměře 1 723 m2, parc. č.
105/56 ost. pl. o výměře 1 713 m2, parc. č. 103/16 ost. pl. o výměře 1 796 m2, parc. č. 289
ost. pl. o výměře 2 521 m2, parc. č. 105/75 zahrada o výměře 150 m2, parc. č. 105/60 ost.
pl. o výměře 1 741 m2, parc. č. 105/64 ost. pl. o výměře 2 840 m2, parc. č. 106/6 ost. pl. o
výměře 1 280 m2, parc. č. 104/11 ost. pl. o výměře 268 m2, vše v k. ú. Lazce ve prospěch
společnosti Severomoravská energetika, a. s. Ostrava za použití bezvýkopové technologie
při přechodu přes komunikace a za podmínky uzavření dohody s vlastníkem chodníků o
společném postupu jejich obnovy dle důvodové zprávy bod 12.
10. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení kabelů NN a umístění osmi
rozpojovacích skříní na pozemcích parc. č. 41 zast. pl. o výměře 461 m2, parc. č. 68/1zast.
pl. o výměře 457 m2, parc. č. 209 zast. pl. o výměře 450 m2, parc. č. 4/2 zahrada o výměře
55 m2, parc. č. 6 zahrada o výměře 151 m2, parc. č. 53/2 ost. pl. o výměře 2 073 m2, parc.
č. 39/2 ost. pl. o výměře 251 m2, parc. č. 50/2 zahrada o výměře 45 m2, parc. č. ost. pl. o
výměře 40 m2, parc. č. 62/4 ost. pl. o výměře 43 m2, parc. č. 63/5 ost. pl. o výměře 214 m2,
parc. č. 67/3 ost. pl. o výměře 2 146 m2, parc. č. 68/3 ost. pl. o výměře 1 182 m2, parc. č.
71/2 ost. pl. o výměře 2 659 m2, parc. č. 71/4 zahrada o výměře 144 m2, parc. č. 72/3
zahrada o výměře 379 m2, parc. č. 75/3 zahrada o výměře 241 m2, parc. č. 78/22 ost. pl. o
výměře 342 m2, parc. č. 78/29 ost. pl. o výměře 133 m2, parc. č. 247/5 zahrada o výměře 59
m2, parc. č. 247/25 zahrada o výměře 456 m2, parc. č. 541/2 ost. pl. o výměře 4 434 m2,
parc. č. 573/1 ost. pl. o výměře 21 m2, parc. č. 580 ost. pl. o výměře 582 m2, parc. č. 582
zahrada o výměře 83 m2, parc. č. 541/1 ost. pl. o výměře 13 772 m2, parc. č. 547/1 ost. pl. o
výměře 3 356 m2, parc. č. 558/2 ost. pl. o výměře 2 727 m2, vše v k. ú. Neředín ve prospěch
společnosti Severomoravská energetika, a. s. Ostrava za podmínky použití bezvýkopové
technologie při přechodu přes komunikace a za podmínky uzavření dohody s vlastníkem
chodníků o společném postupu jejich obnovy dle důvodové zprávy bod 13.
11. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení telekomunikačního kabelu na
pozemcích parc. č. 457/1 ost. pl. o výměře 6 618 m2, parc. č. 457/3 zahrada o výměře 31
m2, parc. č. 457/2 zahrada o výměře 167 m2, parc. č. 457/5 zahrada o výměře 304 m2 a
parc. č. 38/1 zast. pl. o výměře 595 m2, vše v k. ú. Hejčín ve prospěch společnosti ČESKÝ
TELECOM a. s. dle důvodové zprávy bod 14.
12. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení telekomunikačního kabelu na
pozemcích parc. č. 1zahrada o výměře 602 m2 a parc. č. 204 ost. pl. o výměře 4 684 m2,
vše v k. ú. Nový Svět, parc. č. 848 ost. pl. o výměře 11 337 m2 v k. ú. Hodolany a parc. č.
1963/1 ost. pl. o výměře 27 657 m2 v k. ú. Holice ve prospěch společnosti ČESKÝ
TELECOM , a. s. za podmínky použití bezvýkopové technologie při přechodu přes
komunikace dle důvodové zprávy bod 15.
13. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení vodovodního řadu a
kanalizační přípojky na pozemcích parc. č. 115/5 zahrada o výměře 1 775 m2 a 636/1 ost. pl.
o výměře 1 497 m2, vše v k. ú. Nová Ulice ve prospěch společnosti Czasch spol. s r. o. za
podmínky použití bezvýkopové technologie při přechodu přes komunikace dle důvodové
zprávy bod 16.
2. nevyhovuje
1. žádosti manželů Ing. Vlastimila a Mileny Žertových o odprodej části pozemku parc. č. 284
louka o výměře 143 m2 v k. ú. Radíkov dle důvodové zprávy bod 7.
2. žádosti pan Mgr. Radka Ostrčila o odprodej části pozemku parc. č. 131/3 ost. pl. o
výměře 130 m2 v k. ú. Droždín dle důvodové zprávy bod 8.
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3. žádosti manželů Jiřího a Elišky Bábkových o odprodej pozemku parc. č. 435 orná půda o
výměře 1 586 m2 v k. ú. Nemilany dle důvodové zprávy bod 11.
3. souhlasí
1. s umístěním tepelného zdroje v objektu bydlení č.p. 1052 s pozemkem parc. č. st. 1083/2,
vše v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc (Foerstrova 32) dle důvodové zprávy bod 9.
4. revokuje
1. část usnesení ZMO ze dne 27. 9. 2001 čísl. spis. seznamu 3 bod 8 ve věci úplaty za
zřízení věcného břemene obsahující právo uložení optického kabelu na pozemcích parc.č.
1963/1 ostatní plocha o výměře 27 657 m2 v k. ú. Holice, parc.č. 848 ostatní plocha o
výměře 11 337 m2 v k. ú. Hodolany, parc.č. 842 ostatní plocha o výměře 11 030 m2 v k. ú.
Hodolany, parc.č. 204 ostatní plocha o výměře 4 684 m2, parc. č. 1 zahrada o výměře 602
m2, vše v k. ú. Nový Svět ve prospěch UP Olomouc a schvaluje zřízení věcného břemene
bezúplatně za podmínky bezplatného zapůjčení dvou optických vláken pro potřeby
statutárního města Olomouce po dobu 10-ti let dle důvodové zprávy bod 17.
2. část usnesení ZMO ze dne 13. 12. 2001čísl. spis seznamu 3 bod 11 ve věci úplaty za
zřízení věcného břemene obsahujícího právo uložení optického kabelu na parc. č. 654 v k. ú.
Olomouc - město ve prospěch University Palackého a schvaluje zřízení věcného břemene
bezúplatně dle důvodové zprávy bod 18.
5. schvaluje
1. zřízení předkupního práva na sousoší Klanění sv. Tří Králů ve prospěch statutárního
města Olomouce dle ust. § 602 občanského zákoníku za stejných podmínek jako při prodeji
sousoší Klanění sv. Tří Králů ČR –Památkovému ústavu, tj. za kupní cenu ve výši 1.000,- Kč
dle důvodové zprávy bod 21)
2. odprodej části pozemku parc. č. 1064 ost. pl. o výměře 7 m2 v k. ú. Hodolany paní Janě
Kobzové za kupní cenu ve výši 4 220,- Kč dle důvodové zprávy bod 23)
3. bezúplatné zřízení věcného břemene obsahující právo vedení kanalizace a vodovodu na
pozemku parc. č. 1756 louka o výměře 4 459 m2 v k. ú. Lošov ve vlastnictví pana Jana
Johanese, manželů Jana a Dany Johanesových ve prospěch statutárního města Olomouce
dle důvodové zprávy bod 24)
4. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 207/14 orná půda o
výměře 20 m2 v k.ú. Hodolany s panem Milanem Trávníčkem a na část pozemku parc. č.
207/14 orná půda o výměře 20 m2 v k.ú. Hodolany s panem Ing. Jiřím Zrníkem při kupní
ceně ve výši 570,- Kč/m2 a za podmínky zbudování zpevněné obslužné komunikace dle
důvodové zprávy bod 26)
5. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení, vedení a vstupu za účelem
oprav optického kabelu na pozemcích parc. č. 148/4 o výměře 2 694 m2 a parc. č. 75/83 o
výměře 8 784 m2, vše ost. pl. v k. ú. Olomouc - město ve prospěch společnosti Metropolitní
síť Olomouc, a. s. za podmínky bezúplatného zapůjčení dvou optických vláken statutárnímu
městu Olomouc pro budoucí předem nespecifikované potřeby propojení objektů města
Olomouce a za podmínky použití bezvýkopové technologie při přechodu přes komunikace
na dobu 10-ti let dle důvodové zprávy bod 28)
6. směnu pozemku p.č.1081/43 o výměře 5589 m2 orná půda v k. ú. Slavonín ve vlastnictví
ČR a správě PF za pozemky p.č.1070/58 o výměře 2067 m2, p.č.1130/25 o výměře 3614 m2
a p.č.1130/60 o výměře 2453 m2, vše orná půda v k. ú. Chválkovice ve vlastnictví
statutárního města Olomouce bez doplatku cenového rozdílu dle důvodové zprávy bod 31)

4

7. směnu pozemků p.č. 1835 o výměře 69 509 m2,orná půda v k.ú. Holice ve vlastnictví
Statutárního města Olomouc 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.1843/81 o výměře 10 211 m2 (část 4 197 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 ve vlastnictví ČR a správě Pozemkového
fondu ČR o celkové výměře 72 394 m2 bez doplatku cenového rozdílu dle důvodové zprávy
bod 33)
8. bezúplatný převod části pozemku parc. č. 849/24 o výměře 178 m2 a části pozemku parc.
č. 849/26 o výměře 284 m2, vše orná půda v k.ú.Řepčín z vlastnictví ČR - Pozemkového
fondu ČR do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod 34)
9. odprodej části pozemku parc. č. 332/2 zahrada o výměře 182 m2 v k.ú. Hejčín Ing.
Tomáši Petrlemu za kupní cenu ve výši 92 250,- Kč dle důvodové zprávy bod 35)
10. odprodej části pozemku parc. č. 136/1 ost. pl. o výměře 60 m2 v k. ú. Neředín manželům
Josefu a Evě Slaninovým za kupní cenu ve výši 52 522,- Kč dle důvodové zprávy bod 36)
11. bezúplatné zřízení věcného břemene obsahující právo přístupu a užívání objektu bydlení
č.p. 202 s pozemkem parc.č.st.623 zast.pl. a nádvoří, vše v k.ú. Olomouc-město, obec
Olomouc (Školní 2a) za účelem zřízení, umístění, vedení, provozu, kontroly, opravy, údržby,
montáže (resp. demontáže) a modernizace tepelného zdroje a expanzního zařízení, vnitřních
teplovodních rozvodů včetně koncových topných a regulačních zařízení zdroje, odběru a
vedení studené vody a el. energie a připojení na kanalizaci za účelem výroby a rozvodu
tepelné energie ve prospěch společnosti OLTERM & TD Olomouc, a.s. dle důvodové zprávy
bod 37)
12. odprodej části pozemku parc. č. 810/1 ost. pl. o výměře 33 m2 v k.ú. Hodolany panu
Petru Maříkovi za kupní cenu ve výši 19 823,- Kč dle důvodové zprávy bod 40)
6. nevyhovuje
1. žádosti paní Mgr. Magdalény Harlenderové a manželů Ing. Miroslava a Anny Rešlových o
odprodej pozemku parc. č. 76 ost. pl. o výměře 87 m2 v k. ú. Radíkov dle důvodové zprávy
bod 19)
2. žádosti manželů Jana a Ludmily Zatloukalových o odprodej pozemku parc. č. 76 ost. pl. o
výměře 87 m2 v k. ú. Radíkov dle důvodové zprávy bod 20)
3. žádosti pana JUDr. Leoše Viktorina a paní Pavlíny Grohmannové o odprodej pozemků
parc. č. 360/3 orná půda o výměře 595 m2, parc. č. 360/4 orná půda o výměře 588 m2 a
parc. č. 360/9 orná půda o výměře 250 m2, vše v k. ú. Týneček dle důvodové zprávy bod
22)
4. žádosti Českého zahrádkářského svazu - osada Na Vyhlídce - Slavonín o odprodej
pozemku parc. č. 862/1 zahrada o výměře 39 004 m2 v k. ú. Slavonín dle důvodové zprávy
bod 25)
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5. žádostem o odprodej pozemků parc. č. 319/4 zahrada o výměře 1 880 m2, parc. č. 318/2
zahrada o výměře 1 863 m2 , parc. č. 319/3 zahrada o výměře 746 m2 , parc. č. 319/7
zahrada o výměře 786 m2, parc. č. 319/1 louka o výměře 1 827 m2 , vše v k. ú. Nové Sady dle GP parc. č. 319/4 o výměře 271 m2 panu Vladimíru Krejčířovi, parc. č. 319/21 zahrada
o výměře 289 m2 manželům PhDr. Jiřímu a Anně Koplíkovým,parc. č. 319/16 zahrada o
výměře 295 m2 paní Danuši Kopecké, parc. č. 319/17 zahrada o výměře 346 m2 panu ing.
Vladimíru Nejezchlebovi, parc. č. 318/8 zahrada o výměře 314 m2 manželům Václavu a
Elišce Gelnerovým, parc. č. 318/9 zahrada o výměře 373 m2 panu Pavlu Dvorskému, parc.
č. 318/6 zahrada o výměře 321 m2 panu Ing. Miroslavu Bernátovi, parc. č. 318/7 zahrada o
výměře 316 m2 manželům Jitce a Jiřímu Coufalovým, parc. č. 319/3 zahrada o výměře 328
m2 panu Jaroslavu Skácelovi, parc. č. 319/22 zahrada o výměře 261 m2 paní Milici
Vaňharové, parc. č. 319/23 zahrada o výměře 164 m2 paní Žofii Kameníčkové, parc. č.
319/25 zahrada o výměře 417 m2 panu Vilému Grohmannovi, parc. č. 319/7 zahrada o
výměře 441 m2 manželům MUDr. Milanu a Pavle Brázdilovým, parc. č. 319/26 zahrada o
výměře 504 m2 panu Jaroslavu Opletalovi, parc. č. 319/11 louka o výměře 325 m2 paní
Anežce Flachsové, parc. č. 319/10 louka o výměře 381 m2 panu Ing. Ivo Pospíšilovi, parc.
č. 319/13 louka o výměře 219 m2 paní Ing. Marii Frantíkové, parc. č. 319/12 louka o výměře
323 m2 paní Ludmile Flégrové, parc. č. 319/9 louka o výměře 461 m2 panu Vojtěchu
Uhlířovi, vše v k. ú. Nové Sady dle důvodové zprávy bod 27)
6. žádosti pana Josefa a Ing. Pavla Fritscherových o odprodej části pozemku parc. č. 449 st.
pl. o výměře 60 m2 v k.ú. Olomouc - město dle důvodové zprávy bod 29)
7. žádosti manželů Ing. Jiřího a Aleny Havelkových o odprodej pozemku parc. č. 28/5 orná
půda o výměře 293 m2 v k.ú. Pavlovičky dle důvodové zprávy bod 39)
8. žádosti společnosti Obchodní centrum Olomouc a. s. o odprodej části pozemku parc. č.
75/135 ost. pl. o výměře 20 m2 v k.ú. Olomouc - město dle důvodové zprávy bod 30)
7. souhlasí
1. se vzdáním se práva převodu pozemku parc. č. 1863/158 orná půda o výměře 5097 m2 v
k.ú. Holice ve vlastnictví ČR - Pozemkového fondu ČR dle důvodové zprávy bod 32)
8. nesouhlasí
1. s přijetím navráceného majetku ve smyslu vlastnických práv k pozemkům, které tvoří
koryta vodních toků, které nejsou dosud vedeny v katastru nemovitostí jako parcely s
druhem pozemku vodní plocha a které se staly podle zákona č. 138/1973 Sb., o vodách
(vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, státním vlastnictvím a přecházejí na vlastníky
pozemků evidovaných v katastru nemovitostí, na nichž tato koryta leží dle důvodové zprávy
bod 41)
9. revokuje
usnesení ZMO ze dne 13.12. 2001, čís. spis. seznamu 3, bod 36 ve věci výše kupní ceny za
výkup pozemků parc. č. 276/26 a 276/27, vše ost. pl. v k.ú. Nové Sady z vlastnictví paní
Jany Khýrové a paní Sylvy Šindlerové do vlastnictví statutárního města Olomouce a
schválit kupní cenu ve výši 72 260,- Kč dle důvodové zprávy bod 38)
Předložil:

Rada města Olomouce
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Majetkoprávní záležitosti - pozemková agenda odboru investic
+ dodatek

Zastupitelstvo města Olomouce
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu s dodatkem
2. schvaluje
1. uzavření smlouvy kupní na pozemky dle důvodové zprávy bod č. 5 , 8 a 11
2. smlouvy budoucí o smlouvě na zřízení bezúplatného věcného břemene dle důvodové
zprávy bod č. 2, 3, 6, 7, 9 a dle upravené důvodové zprávy bod č. 10
3. uzavření smlouvy budoucí o smlouvě na zřízení úplatného věcného břemene dle
důvodové zprávy bod č. 1 a 4
3. ukládá
uzavřít příslušné smlouvy dle důvodové zprávy a dodatku
T: průběžně
O: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Předložil:
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Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora

Prodej domů + dodatek

Zastupitelstvo města Olomouce
1. nevyhovuje žádosti
paní Gruntové o snížení kupní ceny dle důvodové zprávy bod 1
2. nevyhovuje žádosti
spoluvlastníkům domu Polská 70 dle důvodové zprávy bod 2
3. schvaluje
prodej bytu oprávněnému nájemníku p. Hrčkovi podle vyhlášky č. 13/97 a 14/98 dle
důvodové zprávy bod 3
4. nevyhovuje žádosti
pana Pacáka o odkoupení bytu po pí Herckové dle důvodové zprávy bod 4
5. nevyhovuje
žádostem nájemníků k odprodeji domů Masarykova 21, Masarykova 3 a Palackého 1 dle
důvodové zprávy bod 6
6. schvaluje
prodej NP do podílového spoluvlastnictví a to manželům Bohumilu a Vojtěšce Ticháčkovým,
Daně Žaludové, Aleně Hájkové, Vladimíru a Josefě Berkové, Ladislavě a Martě Zelinkovým,
Oldřichu a Emílii Bártkovým, Michalu a Jarmile Zavřelovým, Zdeňkovi a Jitce Pospíšilovým,
Miroslavě Gargelové za kupní cemu 13 174,- Kč dle dodatku důvodové zprávy bod 7
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7. schvaluje
prodej domu Wellnerova 4 dle dodatku důvodové zprávy bod 8 s tím, že pokud nájemníci
domu na uvedené podmínky v dodatku důvodové zprávy nepřistoupí nebude dům
Wellnerova 4 odprodán
8. schvaluje
kupující za kupní ceny dle vyhlášky č. 13/97 a 14/98 dle dodatku důvodové zprávy bod 9
9. schvaluje
možnost proinvestování celé II. poloviny kupní ceny v opravách domu (vyhláška č. 9/95 doplatek v hotovosti) dle dodatku důvodové zprávy bod 10
10. schvaluje
uzavření věcného břemene spočívající ve věcném právu přístupu a užívání nemovitosti č.p.
1060, 1061, 1062 na pozemku parc. st. č. 1069, 1068, 1067 zast. pl. v k.ú. Hodolany za
účelem zřízení, umístění, vedení, provozu, kontroly, opravy, údržby, montáže (resp.
demontáže) a modernizaci tepelného zdroje a expanzního zařízení, vnitřních tepelných
přívodů a rozvodů včetně koncových topných a regulačních zařízení zdroje odběru a vedení
vody, el. energie a připojení na kanalizaci za účelem výroby a rozvodu tepelné energie pro
OLTERM & TD Olomouc, a.s. se sídlem Jánského 469/8 v Olomouci, PSČ 779 00, IČ
47677511 dle dodatku důvodové zprávy bod 11
Předložil:
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Rada města Olomouce

Prodej domů - koncepce

Zastupitelstvo města Olomouce
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. souhlasí
s ustavením výboru pro bytovou politiku ve složení stávající pracovní skupiny ZMO
3. ukládá
výboru pro bytovou politiku předložit na jednání ZMO společný návrh na další postup v
koncepci bytové politiky
T: nejbližší zasedání ZMO
O: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
4. ukládá
Radě města Olomouce přijat opatření k urychlení převodu schválených bytových jednotek do
vlastnictví oprávněných osob
O: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Předložil:

Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
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Fond rozvoje bydlení

Zastupitelstvo města Olomouce
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
poskytnutí účelového úvěru dle důvodové zprávy
Předložil:
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Horák Pavel, Ing., náměstek primátora

Fond hospodářského rozvoje

Zastupitelstvo města Olomouce
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
příjem fondu dle důvodové zprávy
Předložil:
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Rada města Olomouce

Ceny města Olomouce

Zastupitelstvo města Olomouce
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. schvaluje
udělení Ceny města Olomouce za rok 2001 Václavu Burianovi za celoživotní dílo v oblasti
historie - in memoriam
3. schvaluje
udělení Ceny města Olomouce za rok 2001 Vladimíru Panošovi, Doc. RNDr., CSc. za
celoživotní dílo v oboru přírodní vědy a za hrdinství v 2. svět. válce
4. schvaluje
udělení Ceny města Olomouce za rok 2001 Rostislavu Czmerovi za celoživotní dílo v oboru
publicistika
5. schvaluje
udělení Ceny města Olomouce za rok 2001 Miroslavu Stiborovi, PaedDr. za celoživotní dílo v
oboru výtvarné umění
6. schvaluje
udělení Ceny města Olomouce za rok 2001 Milanu Tognerovi, Prof. PhDr. za významný
podíl na zápisu Sloupu Nejsvětější Trojice na seznam památek UNESCO a celoživotní dílo v
oblasti historie umění
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7. schvaluje
udělení Ceny města Olomouce za rok 2001 P. Jakubu Karlovi Berkovi OPraem., Mgr. za
kulturní a duchovní činnost
8. schvaluje
udělení Ceny města Olomouce za rok 2001 Květoslavě Hegrové, Mgr. za sociální a
charitativní činnost
Předložil:
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Rada města Olomouce

Návrh Zadání změny ÚPnSÚ Olomouc č IX - Protipovodňová
opatření

Zastupitelstvo města Olomouce
1. bere na vědomí
- důvodovou zprávu v předloženém znění
- předložené stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování
2. schvaluje
Zadání změny ÚPnSÚ Olomouc č. IX - Protipovodňová opatření v rozsahu přílohy usnesení
č.1 v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb, o obcích a v
souladu s ustanovením § 20 odst. 7 a § 31 zákona č. 50/1976 Sb, o územním plánování a
stavebním řádu (stavebního zákona) ve znění pozdějších předpisů.
3. ukládá
vedoucí odboru koncepce a rozvoje pokračovat v pořizování změny ÚPnSÚ Olomouc č. IX Protipovodňová opatření
T: 26.9.2002
O: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Předložil:
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Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora

Program regenerace sídliště Úzké Díly

Zastupitelstvo města Olomouce
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. schvaluje
Projekt regenerace panelového sídliště Úzké Díly dle důvodové zprávy
3. ukládá
odboru koncepce a rozvoje ve spolupráci s Občanskou poradní komisí sídliště Úzké Díly
dopracovat etapizaci realizace regenerace sídliště Úzké Díly v návaznosti na možnosti
města
T: pololetně
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje
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4. ukládá
odboru investic ve spolupráci s OKR připravovat jednotlivé akce v souladu s projektem
regenerace sídliště Úzké Díly tak, aby byly vytvářeny podmínky pro uplatnění žádostí o
dotace státu v souladu s Programem regenerace panelových sídlišť
T: pololetně
O: vedoucí odboru investic
vedoucí odboru koncepce a rozvoje
5. ukládá
pokračovat v přípravě projektů regenerace dalších panelových sídlišť v Olomouci
T: ročně
O: Horák Pavel, Ing., náměstek primátora
Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
6. ukládá
uplatňovat do návrhu investičního rozpočtu města prostředky pro přípravu a realizaci
jednotlivých částí programu regenerace
T: ročně
O: vedoucí odboru investic
Předložil:
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Horák Pavel, Ing., náměstek primátora
Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora

Obecně závazná vyhláška č. 1/2002 statutárního města
Olomouc o změně a doplnění vyhlášky č.1/2001 o závazné části
ÚPnSÚ Olomouc, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 6/2001

Zastupitelstvo města Olomouce
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu v předloženém znění
stanovisko OkÚ Olomouc k návrhu OZV dle přílohy důvodové zprávy
2. schvaluje
Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2002 statutárního města Olomouc o změně a doplnění
vyhlášky č.1/2001 o závazné části ÚPnSÚ Olomouc, ve znění obecně závazné vyhlášky č.
6/2001 v rozsahu dle přílohy usnesení č.1 a v souladu s ustanovením § 10, písm.a) a § 84,
odst. (2), písm. b) zákona č.128/2000 Sb., obcích, a v souladu s ustanovením § 29, odst. (3)
zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších
předpisů
Předložil:

Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
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Návrh podmínek pro vstup investorů do průmyslové zóny
Šlechtitelů

Zastupitelstvo města Olomouce
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
podmínky pro vstup investorů dle bodu 3 důvodové zprávy
Předložil:
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Rada města Olomouce

Delegování zástupců města na valné hromady akciových
společností v nichž má město majetkovou účast

Zastupitelstvo města Olomouce
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. deleguje
následující zástupce města na valné hromady akciových společností:
a) OLTERM & TD Olomouc, a.s.:
Ing. Jaromír Czmero
náhradník:
PaedDr. Miroslav Pilát
b) Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.:
Ing. Martin Tesařík
náhradník:
Ing. Jan Látal
Předložil:
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Rada města Olomouce

Program regenerace MPR, příspěvek na obnovu kostela sv.
Michala

Zastupitelstvo města Olomouce
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu v předloženém znění
2. schvaluje
navýšení příspěvku města na obnovu kostela sv. Michala v rámci „Programu regenerace“ o
zůstatek částky v rozpočtu odboru investic.
Předložil:

Horák Pavel, Ing., náměstek primátora
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Diskuse - zveřejňování materiálů ZMO

Zastupitelstvo města Olomouce
1. ukládá
zveřejnit všechny materiály do zastupitelstva (včetně programu) na webových stránkách
Internetu a to okamžitě po schválení Radou města Olomouce
O: Rada města Olomouce
Předložil:

Bc. Pavel Konečný, člen ZMO

Ing. Martin Tesařík
primátor města Olomouce

Ing. Pavel Horák
náměstek primátora
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