USNESENÍ
z 24. zasedání Zastupitelstva města Olomouce, konaného dne 27.6.2002
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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 usnesení dle důvodové zprávy
Předložil: Rada města Olomouce
Hlasování č.: 8
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Rozpočtové změny roku 2002 + dodatek

Zastupitelstvo města Olomouce
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu, týkající se rozpočtových změn roku 2002 - část B
2. schvaluje
rozpočtovou změnu, týkající se závazného ukazatele (Fond bytové výstavby) - část A
3. bere na vědomí
důvodovou zprávu, týkající se rozpočtových změn roku 2002 - dle dodatku důvodové zprávy
4. schvaluje
rozpočtovou změnu, týkající se závazného ukazatele - dle dodatku důvodové zprávy
Předložil: Rada města Olomouce
Hlasování č.: 9 - 11
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Majetkoprávní záležitosti + dodatky č. 1 a 2

Zastupitelstvo města Olomouce
1. schvaluje
1. předložený návrh na odprodej nemovitostí ve vlastnictví statutárního města Olomouce dle
dodatku důvodové zprávy bod 10, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 38
2. předložený návrh na uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě dle důvodové zprávy bod
36
3. předložený návrh na nabytí nemovitostí do majetku statutárního města Olomouce dle
důvodové zprávy bod 39, 40

4. předložený návrh na zřízení věcných břemen dle důvodové zprávy bod 9, 11, 17, 19, 20,
22
5. předložený návrh na směnu nemovitostí dle důvodové zprávy bod 34
2. nevyhovuje žádosti
1. o odprodej nemovitostí v majetku statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 16, 18, 21, 25, 26, 30, 37
2. o revokaci usnesení ZMO, resp. jeho části dle důvodové zprávy bod 31
3. o zřízení věcného břemene dle důvodové zprávy bod 1
4. o nabytí nemovitostí do majetku statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod
15
3. revokuje
usnesení ZMO, resp. jeho část dle důvodové zprávy bod 32, 34
4. souhlasí
s rozšířením subjektu na straně kupujícího pozemku parc. č. 549/3 ost. pl. o výměře 8 m2 v
k.ú. Neředín o manžele Lubomíra a Jitku Vojáčkovi dle důvodové zprávy bod 33
5. schvaluje
1. předložený návrh na odprodej nemovitostí ve vlastnictví statutárního města Olomouce dle
důvodové zprávy bod 57, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67
2. předložený návrh na uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě dle důvodové zprávy bod
49, 54, 55, 61 70,
3. předložený návrh na nabytí nemovitostí do majetku statutárního města Olomouce dle
důvodové zprávy bod 71
4. předložený návrh na zřízení věcných břemen dle důvodové zprávy bod 47, 51, 53, 56, 59,
68, 74
5. předložený návrh na směnu nemovitostí dle důvodové zprávy bod 42 dle doporučení RMO
ze dne 23. 4. 2002 uvedené v důvodové zprávě a dále body důvodové zprávy 46, 50, 73
6. záměr vkladu pozemku parc. č. 274 zahrada o výměře 347 m2 v k.ú. Olomouc - město,
obec Olomouc do majetku společnosti Technické služby města Olomouce a. s. dle
důvodové zprávy bod 41
7. pravidlo, na základě kterého budou věcná břemena v lokalitě průmyslové zóny Šlechtitelů
zřizována bezúplatně dle důvodové zprávy bod 47
8. zřízení zástavního práva na dům č. p. 487 na pozemku parc. č. st. 869 zast. pl. a nádvoří
v k.ú. Povel, obec Olomouc, ulice Peškova ve prospěch ČR - Ministerstva pro místní rozvoj
dle důvodové zprávy bod 72
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6. nevyhovuje žádosti
1. o odprodej nemovitostí v majetku statutárního města Olomouce dle dodatku důvodové
zprávy bod 43, 44, 45, 52, 61, 69, 75
2. o revokaci usnesení ZMO, resp. jeho části dle důvodové zprávy bod 69
3.

o směnu nemovitostí dle důvodové zprávy bod 48

7. souhlasí
s odpuštěním nájemného za pronájem části pozemku parc. č. 1348 ost. pl. o výměře 400 m2
v k.ú. Slavonín společnosti EQ ECO PLUS spol. s r. o. za podmínky, že bývalý nájemce
uhradí soudní výlohy ve výši 4 196,- Kč a část dlužného nájemného ve výši 20 000,- Kč dle
dodatku důvodové zprávy bod 76
8. schvaluje
odprodej objektu č.p. 184, který se nachází v ulici Panská 9 s pozemkem parc. č. st. 605
zast. pl. o výměře 321 m2, vše v k.ú. Olomouc - město společnosti IES REAL &
CONSULTING spol. s r. o. za kupní cenu ve výši 5. 000 000,-Kč za podmínky, že kupující
uhradí daň z převodu nemovitosti dle důvodové zprávy bod 58
9. nevyhovuje žádosti
společnosti Hénik - Interiér spol. s r. o., Ing. Jaroslava Moťky, společnosti FEROSYM spol. s
r.o., společnosti TAU COLOR a. s., pana Milana Pinzíka, společnosti Premiér Marketing
Group spol. s r.o., manželů Začalových a manželů Doleželových, společnosti H.P. - WORLD
s.r.o., pana Wiedermanna Františka, paní Hany Vackové, společnosti CERVUS s.r.o., Ing.
arch. Jana Polácha a Ing. Roberta Bravence, pana Müllera Vlastimila, paní Ludmily
Liščinské, Ing. arch. Lubomíra Václavka o odprodej objektu č.p. 184, který se nachází v ulici
Panská 9 s pozemkem parc. č. st. 605 zast. pl. o výměře 321 m2, vše v k.ú. Olomouc město dle důvodové zprávy bod 58
10. schvaluje
odprodej objektu č.p. 326, který se nachází v ulici Ostružnická 8 a Ztracená 5 s pozemkem
parc. č. st. 275 zast. pl. o výměře 527 m2, vše v k.ú. Olomouc - město panu Ivanu Dronovi
za kupní cenu ve výši 7. 800 000,- Kč za podmínky odstoupení od kupní smlouvy v případě,
že objekt nebude po dobu 10-ti let sloužit k navrhovanému účelu a v případě, že kolaudace
neproběhne do 30. 4. 2004 dle důvodové zprávy bod 77
11. nevyhovuje žádosti
Ing. Ivanky Routnerové – PROTEX, Ing. Jaroslava Moťky, Ing. Jaroslava Spurného,
společnosti ENDL s. r. o., PhDr. Zdeňka Prázdného, společnosti EVOCO s. r. o., společnosti
Premiér marketing group spol. s r. o., paní Ivety Kortišové o odprodej objektu č.p. 326, který
se nachází v ulici Ostružnická 8 a Ztracená 5 s pozemkem parc. č. st. 275 zast. pl. o výměře
527 m2, vše v k.ú. Olomouc – město dle důvodové zprávy bod 77
12. souhlasí
s převodem nemovitostí po kolaudaci objektu za podmínek uvedených v nabídce pana Ivana
Drona dle důvodové zprávy bod 77
Předložil: Rada města Olomouce
Hlasování č.: 12-19
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4

Návrhy zřizovacích listin příspěvkových organizací

Zastupitelstvo města Olomouce
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
2.1 znění nové zřizovací listiny Moravského divadla Olomouc s účinností od 1. 7. 2002 dle
přílohy I. A
2.2 znění nové zřizovací listiny Moravské filharmonie Olomouc s účinností od 1. 7. 2002 dle
přílohy II. A
2.3 znění nové zřizovací listiny Divadla hudby Olomouc s účinností od 1. 7. 2002 dle přílohy
III. A
2.4 znění nové zřizovací listiny Hřbitovů města Olomouce s účinností od 1. 7. 2002 dle
přílohy IV. A
3. ukládá
primátorovi statutárního města Olomouce Ing. Martinu Tesaříkovi a náměstku primátora Ing.
Pavlu Horákovi podepsat schválené zřizovací listiny do 30. 6. 2002
T: nejbližší zasedání ZMO
O: Tesařík Martin, Ing., primátor města
Horák Pavel, Ing., náměstek primátora
Předložil:

Horák Pavel, Ing., náměstek primátora
Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Hlasování č.: 20
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Majetkoprávní záležitosti odboru investic + dodatek

Zastupitelstvo města Olomouce
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
1. uzavření budoucí kupní smlouvy dle důvodové zprávy bod č. 1, 6, 9 a 14
2. uzavření smlouvy na zřízení úplatného věcného břemene dle důvodové zprávy bod č. 13
3. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení bezúplatného věcného břemene dle
důvodové zprávy bod č. 2, 5, 11, 12
4. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení úplatného věcného břemene dle
důvodové zprávy bod č. 3, 4, 7, 8, 10

3. revokuje
část usnesení ZMO ze dne 1. 3. 2002 bod 6 část 2/1 číslo 6 dle DZ ve věci uzavření
smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení bezúplatného věcného břemene ve prospěch
Statutárního města Olomouce na pozemku parc.č. 36 o výměře 1709 m2 - zahrada
vedeném na LV č. 27 k.ú. Pavlovičky obec Olomouc ve vlastnictví manželů Petra a Zlaty
Májových dle důvodové zprávy bod č. 12 a schvaluje uzavření smlouvy budoucí o smlouvě
na zřízení bezúplatného věcného břemene na pozemku p.č. 122 - zastavěná plocha o
výměře 560 m2 vedeném na LV č. 27 k.ú. Pavlovičky obec Olomouc ve vlastnictví manželů
Petra a Zlaty Májových.
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4. bere na vědomí
předložený dodatek k důvodové zprávě
5. schvaluje
1. uzavření budoucí kupní smlouvy dle dodatku k DZ bod č.15, 19, 21
2. bezúplatný převod pozemku do vlastnictví SmOl dle dodatku k DZ bod č. 16
3. uzavření budoucí kupní smlouvy na plynárenské zařízení od firmy HOLÍK Agroservis s.r.o.
dle dodatku k DZ bod č. 18
4. uzavření budoucí směnné smlouvy se Svatoplukem Letochou dle dodatku k DZ bod č. 20
6. revokuje
1. část usnesení ZMO č. 5 bod 2/2 ze dne 11. 4. 2002 ve věci uzavření smlouvy o budoucí
smlouvě na zřízení bezúplatného věcného břemene ve prospěch Statutárního města
Olomouce na pozemku parc. č. 185 o výměře 13230 m2 - vodní plocha , vedená na LV č.
164 k.ú. Topolany, obec Olomouc, ve vlastnictví ČR-Zemědělské vodohospodářské správy
a schvaluje zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch Statutárního města Olomouce
na pozemku parc. č. 185 o výměře 13230 m2 - vodní plocha , vedená na LV č. 164 k.ú.
Topolany, obec Olomouc, ve vlastnictví ČR-Zemědělské vodohospodářské správy za cenu
1224,- Kč dle dodatku k DZ bod č. 22
2. část usnesení ZMO č. 5 bod 2/2 ze dne 11. 4. 2002 ve věci uzavření smlouvy o budoucí
smlouvě na zřízení bezúplatného věcného břemene ve prospěch Statutárního města
Olomouce na pozemku parc. č. 420/5 o výměře 4850 m2 - orná půda , vedená na LV č. 953
k.ú. Neředín, obec Olomouc, ve vlastnictví Ing. Zuzany Setínkové a schvaluje uzavření
budoucí smlouvy na zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch Statutárního města
Olomouce na pozemku parc. č. 420/5 o výměře 4850 m2 - orná půda , vedená na LV č. 953
k.ú. Neředín, obec Olomouc, ve vlastnictví Ing. Zuzany Setínkové za cenu 10 440,- Kč dle
dodatku k DZ bod č. 23
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Hlasování č.: 21 – 22
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Prominutí pohledávek

Zastupitelstvo města Olomouce
1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2. schvaluje
prominutí pohledávky ve výši 32 585 Kč dle důvodové zprávy bod č. 1
3. schvaluje
prominutí pohledávky ve výši 78 650 Kč dle důvodové zprávy bod 2
4. schvaluje
prominutí pohledávky ve výši 30 000 Kč dle důvodové zprávy bod 3
5. schvaluje
prominutí pohledávky ve výši 28 684 Kč dle důvodové zpráva bod 4
6. schvaluje
prominutí pohledávky ve výši 45 860 Kč dle důvodové zprávy bod 5
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7. schvaluje
prominutí pohledávky ve výši 34 900 Kč dle důvodové zpráva bod 6
8. schvaluje
prominutí pohledávky ve výši 299.162,25 Kč dle důvodové zprávy bod 7
9. schvaluje
prominutí pohledávky ve výši 500 000 Kč dle důvodové zprávy bod 8
10. schvaluje
prominutí pohledávky ve výši 660 000 Kč dle důvodové zprávy bod 10
11. schvaluje
prominutí pohledávky ve výši 84 000 Kč dle důvodové zprávy bod 11
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., člen rady města
Hlasování č.: 25
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Příprava III. etapy přednádražního prostoru

Zastupitelstvo města Olomouce
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
postup prací dle důvodové zprávy
3. schvaluje
uzavření dohody mezi Statutárním městem Olomouc a Českými drahami, s.o. obsahující
závazek Statutárního města Olomouc :
a) k odkoupení plochy B
b) k přestavbě objektu DKV
c) k příspěvku na přemístění kolejiště
vše ve finančním krytí dle důvodové zprávy
4. ukládá
ve spolupráci s příslušnými náměstky iniciovat získání mimorozpočtových zdrojů ze státního
rozpočtu
T: trvale
O: Horák Pavel, Ing., náměstek primátora
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Hlasování č.: 26
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Program regenerace MPR - změna státní dotace

Zastupitelstvo města Olomouce
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. souhlasí
s předloženým návrhem na změnu alokace státní dotace z Programu regenerace MPR a
MPZ
3. schvaluje
poskytnutí příspěvku dle důvodové zprávy
Předložil: Horák Pavel, Ing., náměstek primátora
Hlasování č.: 27
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Další postup v koncepci bytové politiky

Zastupitelstvo města Olomouce
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Hlasování č.: 28
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Požární řád města

Zastupitelstvo města Olomouce
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. vydává
obecně závaznou vyhlášku číslo 2 /2002 „Požární řád Statutárního města Olomouce“ a
současně ruší vyhlášku číslo 8/1997 „Požární řád města Olomouce“
Předložil: Látal Jan, Ing., náměstek primátora
Hlasování č.: 29
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Fond hospodářského rozvoje

Zastupitelstvo města Olomouce
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
navržené čerpání z Fondu hospodářského rozvoje
Předložil: Rada města Olomouce
Hlasování č.: 30
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Strategický plán mikroregionu Olomoucko

Zastupitelstvo města Olomouce
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
Předložil: Rada města Olomouce
Hlasování č.: 31
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Nové názvy ulic

Zastupitelstvo města Olomouce
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. souhlasí
s pojmenováním ulic dle důvodové zprávy
3. ukládá
informovat, dle schválených pravidel příslušné instituce o názvech nových ulic
T: 26.9.2002
O: vedoucí odboru vnějších vztahů a informací
Předložil: Rada města Olomouce
Hlasování č.: 32
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Návrh zadání změny č.VIII ÚPnSÚ Olomouc

Zastupitelstvo města Olomouce
1. bere na vědomí
- důvodovou zprávu v předloženém znění
- předložené stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování
2. schvaluje
Zadání změny č.VIII ÚPnSÚ Olomouc v lokalitě 1. Nemilany - Sokolovna, bydlení, 2. Neředín
- „U dvorů“, bydlení, 3. Nemilany - Loučky, bydlení, 4.a Radíkov - Malinovského a Lesní
zátiší, bydlení, 5. Droždín - „Na panských“, bydlení, 6. Chomoutov - ulice Za Moravou,
bydlení, 7. Nová Ulice - ulice Na trati, bydlení, 8. Chválkovice - Švabinského ulice, bydlení, 9.
Neředín - „Nivy“, bydlení, 10. Droždín - Jesenická, bydlení, 11. Topolany - Dětské centrum,
vybavenost, 13. Holice - „Amerika“, zeleň, těžba, 14. Chomoutov, Řepčín, Hejčín, Černovír „Litovelské Pomoraví“, ÚSES, 15. Neředín, Řepčín - Polit. vězňů, doprava, 16. Neředín „Záp. tangenta“, plochy zeleně, 17. Slavonín - „U statku“, komerční plocha, 18. Hodolany - J.
V. Pavelky, průmysl, v rozsahu přílohy usnesení č.1 v souladu s ustanovením § 84 odst.2
písm. b) zák.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.
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3. neschvaluje
Zadání změny č.VIII ÚPnSÚ Olomouc v lokalitě 12. Černovír-„Nivy“, bydlení dle přílohy
usnesení č. 1 v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. b) zák. č.128/2000 Sb., o obcích
a v souladu s ustanovením § 20 odst. 7 a §31 zák. č. 50/1976 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavebního zákona), ve znění pozdějších předpisů
4. ukládá
a) vedoucí odboru koncepce a rozvoje pokračovat v pořizování změny č.VIII ÚPnSÚ
Olomouc, dle schváleného zadání
b) odboru koncepce a rozvoje jednat u lokality 4.b Radíkov - střed, plocha pro sport a
rekreaci, s vlastníkem pozemku o změně jeho stanoviska k projednávanému návrhu zadání,
ve vazbě na odkup pozemku do vlastnictví města, připravovaný majetkoprávním odborem
c) odboru koncepce a rozvoje dále jednat s dotčenými orgány státní správy o lokalitě 19.
Nemilany - „U remízku“, komerce
T: 26.9.2002
O: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Hlasování č.: 33
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Návrh na pořízení změny č. X ÚPnSÚ Olomouc

Zastupitelstvo města Olomouce
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
Pořízení změny č. X ÚPnSÚ Olomouc v lokalitě „Hodolany - areál ČSAD“ dle důvodové
zprávy v souladu s ustanovením § 31 zák.č. 50/76 Sb. o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
3. ukládá
vedoucí odboru koncepce a rozvoje pořídit změnu č. X ÚPnSÚ dle bodu 2. usnesení
T: ihned
O: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Hlasování č.: 34
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Obecně závazná vyhláška o závazné části regulačního plánu
Sídliště Povel Čtvrtky

Zastupitelstvo města Olomouce
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
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2. schvaluje
Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2002 o závazné části regulačního plánu Sídliště Povel
Čtvrtky v rozsahu dle přílohy usnesení v souladu s ustanovením § 10, písm. a), a § 84, odst.
2, písm. b, zákona č. 128/2000 Sb., o 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
Hlasování č.: 35
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Změna RPn MPR č.I

Zastupitelstvo města Olomouce
1. bere na vědomí
- důvodovou zprávu v předloženém znění
- stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování dle přílohy důvodové zprávy č.3
2. schvaluje
Změnu č.I regulačního plánu MPR Olomouc 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 Sb. o územním plánování a stavebním řádu
(stavebního zákona) ve znění pozdějších předpisů.
3. neschvaluje
Změnu č.I RPn MPR Olomouc v grafické části F1 a R1 (posun stavební čáry v bloku 26 na
„malé“ třídě Svobody)
a v grafické části F19 a R19 (změna zákresu podloubí „U zlatého Jelena“ - Horní náměstí 16
a sousedního domu Horní náměstí 15 ze závazného značení na směrné).

4. vymezuje
v souladu s ustanovením §29 odst. (2) Stavebního zákona závaznou část změny č.I RPn
MPR Olomouc v rozsahu dle přílohy usnesení č.1 (část C)
5. ukládá
a) odboru koncepce a rozvoje pořídit čistopis změny č.I RPn MPR Olomouc v souladu s
předchozími částmi usnesení ZMO, dohodami s DOSS a stanoviskem nadřízeného orgánu,
předat ověřený čistopis změny č. I RPn MPR Olomouc stavebnímu odboru Magistrátu města
Olomouce a referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu
b) odboru koncepce a rozvoje rozeslat schválenou závaznou část a schéma hlavního
výkresu změny č I RPn MPR Olomouc dotčeným orgánům státní správy
c) odboru koncepce a rozvoje zpracovat novelu obecně závazné vyhlášky města o závazné
části regulačního plánu městské památkové rezervace Olomouc dle schválené změny č.I a
předložit ji ke schválení ZMO
T: 26.9.2002
O: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Hlasování č.: 36
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Centrum - jih – informace o výsledcích urbanistické soutěže a
principech urbanistického řešení

Zastupitelstvo města Olomouce
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Hlasování č.: 37
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Přísedící Okresního soudu Olomouc - doplnění

Zastupitelstvo města Olomouce
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. zvolilo
v souladu se zák. č. 436/1991 Sb. ve znění novel
paní Pavlu Svobodovou, bytem Olomouc, Štítného 17
přísedící Okresního soudu v Olomouci pro funkční období 2002 až 2006
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města
Hlasování č.: 38
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Návrh deklarace o spolupráci města Olomouce s městem Pécs

Zastupitelstvo města Olomouce
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu včetně přílohy č. 1 a 2
2. souhlasí
s uzavřením Deklarace o spolupráci s městem Pécs v Maďarsku, která je přílohou č. 1
důvodové zprávy
3. ukládá
primátorovi města Olomouce Ing. Martinu Tesaříkovi Deklaraci o spolupráci s městem Pécs
podepsat
T: 26.9.2002
O: Tesařík Martin, Ing., primátor města
Předložil:

Ščudlík Svatopluk, Mgr., člen rady města
Petřík Miroslav, člen rady města
Hlasování č.: 39
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Program prevence kriminality

Zastupitelstvo města Olomouce
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
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2. bere na vědomí
2.1. Program prevence kriminality pro rok 2002 - výsledky dotačního řízení
2.2. Analýzu bezpečnostní situace ve městě Olomouci za rok 2001
2.3. Hodnocení Komplexního součinnostního programu prevence kriminality a sociální
patologie za rok 2001
Předložil: Rada města Olomouce
Hlasování č.: 40
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Rekonstrukce - Náves Svobody (Olomouc - Holice)

Zastupitelstvo města Olomouce
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
realizaci akce v roce 2002 s financováním akce v roce 2003 dle bodu D důvodové zprávy
Předložil: Látal Jan, Ing., náměstek primátora
Hlasování č.: 41
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Palác MORAVA

Zastupitelstvo města Olomouce
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. ukládá
věcně příslušnému nám. primátora jednat s D.A.Engineering s.r.o. o ukončení smluvních
vztahů v lokalitě tržnice
T: 26.9.2002
O: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
3. ukládá
věcně příslušnému nám. primátora zpracovat návrh dalšího funkčního a dopravního využití
lokality tržnice
T: 26.9.2002
O: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Hlasování č.: 42 – 45
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Prodej domů + dodatek

Zastupitelstvo města Olomouce
1. schvaluje
- prodej pozemku parc. č. st. 1036 zast. pl. o výměře 336 m2 v k. ú. Hodolany podílovým
spoluvlastníkům domu za kupní cenu 80 320,- Kč a to Milanu Andrýskovi, manželům Aloisu a
Stanislavě Bartoňovým, Jaroslavě Bulové, Zdeňce Čechové, Janě Filákové, manželům
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Jiřímu a Věře Hrušákovým, MUDr. Vladimíře Kráčmarové, Radce Králikové, Marii Kujové,
manželům Františkovi a Miloslavě Kytlicovým, Bohumilu Nepustilovi, manželům Janu a
Danuše Paličkovým, Lubomíru Petříkovi, Romanu Scigelovi, Marii Skopalové, Jaroslavě
Skovajsové, Evě Slezákové, manželům MUDr. Prof. DrSc. Karlovi a PhDr. Heleně
Tabarkovým, Ivanu Tobiášovi, Miroslavě Vrtělové dle důvodové zprávy bod 1a
- proinvestování celé II. poloviny kupní ceny v opravách domu dle důvodové zprávy bod 1b
2. schvaluje
- nové kupující za kupní ceny dle vyhlášky č. 13/97 a 14/98 dle důvodové zprávy bod 2a
- nové kupující za kupní ceny dle vyhlášky č. 2/2000 dle důvodové zprávy bod 2b
3. schvaluje
proinvestování celé II. poloviny kupní ceny v opravách domu dle důvodové zprávy bod 3
4. schvaluje
snížení kupní ceny o 10% dle důvodové zprávy bod 4
5. revokuje
část svého usnesení ze dne 11.4.2002 a schvaluje nové kupní ceny domu Wellnerova 4 dle
důvodové zprávy bod 5
6. schvaluje
prodej domu Universitní 2 za kupní ceny podle vyhlášky č. 13/97 a 14/98 dle důvodové
zprávy bod 6 a přílohy č. 1
7. nevyhovuje
žádosti paní Jitky Tatárové o zohlednění vložených investic v kupní ceně za byt dle
důvodové zprávy bod 7
8. schvaluje
prodej domu tř. Svornosti 31 za kupní ceny podle vyhlášky č. 2/2000 dle důvodové zprávy
bod 8 a přílohy č. 2
9. revokuje
část svého usnesení ze dne 29.10.1998 a schvaluje kupní ceny dle důvodové zprávy bod 9
a přílohy č. 3
10. nevyhovuje
revokaci usnesení ve věci snížení kupní ceny za byt paní Ludmile Gruntové dle důvodové
zprávy bod 10
11. nevyhovuje žádosti
paní Markétě Duchoňové o odkoupení bytu v domě Černá cesta 7 dle důvodové zprávy bod
11
12. nevyhovuje žádosti
spoluvlastníkům domu tř. Svobody 43 o odkoupení NP v domě dle důvodové zprávy bod 12.
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13. revokuje
a) část svého usnesení ze dne 1.3.2002 a schvaluje kupní ceny dle dodatku důvodové
zprávy bod 13 a přílohy č.1
14. schvaluje
- prodej NP paní Evě Řezníčkové a Jaroslavě Zdařilové za kupní cenu ve výši 148 890,-Kč,
- prodej NP Ing. Pavlu Hemžnému za kupní cenu ve výši 271 950,-Kč dle dodatku důvodové
zprávy bod 13b)
15. revokuje
část svého usnesení ze dne 1.3.2002 a schvaluje prodej NP ateliéru panu Bohumilu
Teplému za kupní cenu ve výši 120 750,- Kč dle dodatku důvodové zprávy bod 13d)
16. revokuje
část svého usnesení ze dne 1.3.2002 a schvaluje kupní ceny dle dodatku důvodové zprávy
bod 14a) a přílohy č.2
17. nevyhovuje žádosti
společnosti KAHAN s.r.o. a pozastavuje prodej NP do ukončení soudu dle dodatku důvodové
zprávy bod 14 b)
18. revokuje
část svého usnesení ze dne 1.3.2002 a schvaluje kupní ceny dle dodatku důvodové zprávy
bod 15 a přílohy č. 3
19. revokuje
část svého usnesení ze dne 1.3.2002 a schvaluje kupní ceny dle dodatku důvodové zprávy
bod 16a a přílohy č. 4
20. schvaluje
prodej NP paní Evě Henarové za kupní cenu ve výši 284 980,-Kč , prodej NP panu Karlu
Markovi za kupní cenu ve výši 151 500,-Kč dle dodatku důvodové zprávy bod 16 b)
21. revokuje
část svého usnesení ze dne 25.2.1999 a schvaluje prodej domu oprávněnému nájemníkovi
panu Hynku Maxovi dle vyhlášky č. 13/97 a 14/98 za kupní cenu ve výši 705 450,-Kč dle
dodatku důvodové zprávy bod 17
22. nevyhovuje žádosti
nájemníků domu Dolní nám. 34 dle dodatku důvodové zprávy bod 18
23. schvaluje
prodej pozemků parc.č. 101/7 zahrada o výměře 67 m2 a parc.č. 101/11 zahrada o výměře
275 m2 v k.ú. Lazce za kupní cenu ve výši 234 470,-Kč spoluvlastníkům domu Václava III.10
a to paní Marii Šubové, panu Jaroslavu Protivánkovi, paní Květoslavě Valouchové, panu
Mgr. Romanu Peškovi, paní Ludmile Eichertové ,manželům Michalu a Jeleně
Černoškovým, manželům Ing. Františku a Blance Procházkovým, panu Petru Kratochvílovi,
panu Marku Drškovi, panu Tomáši Bodnarovi a nevyhovuje žádosti manželům Michalu a
Jeleně Černoškovým dle dodatku důvodové zprávy bod 19
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24. schvaluje
prodej pozemku parc.č.st .82 zast.pl.o výměře 303 m2 v k.ú. Olomouc město paní Ritě
Schinkeové za kupní cenu ve výši 115 550,-Kč dle dodatku důvodové zprávy bod 20
25. schvaluje
zřízení bezúplatného věcného břemene v domech Tovární 33,35,37 a Vídeňská 12 ve
prospěch společnosti Olterm &TD Olomouc a.s. dle dodatku důvodové zprávy bod 21
26. nevyhovuje žádosti
pana Aloise Ondráše ve věci snížení kupní ceny dle dodatku důvodové zprávy bod 22
27. schvaluje
prodej bytů oprávněným nájemníkům za kupní ceny dle vyhlášky č. 13/97 a 14/98 a vyhlášky
č. 2/2000 dle dodatku důvodové zprávy bod 23
28. nevyhovuje žádosti
pana PharmDr. Zdenka Kroupy ve věci odkoupení domu 8.května 12/14 dle dodatku
důvodové zprávy bod 24
29. schvaluje
možnost proinvestování celých II. polovin kupních cen dle dodatku důvodové zprávy bod 25
30. schvaluje
proinvestování celé II. poloviny kupní ceny v opravách domu dle dodatku důvodové zprávy
bod 26
31. schvaluje
prodej garáží v domě Vídeňská 19,21,23 do podílového spoluvlastnictví spoluvlastníkům
domu Vídeňská 19,21,23 za kupní ceny dle vyhlášky č. 13/97 a 14/98 a schvaluje prodej
garáží v domě Remešova 1,3 formou neveřejné dražby mezi vlastníky bytových jednotek dle
dodatku důvodové zprávy bod 27
32. revokuje
část svých usnesení ze dne 11.4.2002 a schvaluje kupní ceny dle dodatku důvodové
zprávy bod 28 a příloh č 7,8,9
33. schvaluje
prodej pozemku parc.č. 475 zast.pl. o výměře 264 m2 a pozemku parc.č. 501/2 zast.pl. o
výměře 224 m2 v k.ú. Olomouc město f: Olomoucká investorská s.r.o Olomouc za kupní
cenu ve výši 780 800,-Kč dle dodatku důvodové zprávy bod 29
34. revokuje
část svého usnesení ze dne 13.12.2001 a schvaluje nové kupní ceny dle dodatku důvodové
zprávy bod 30 a přílohy č 11
35. schvaluje
prodej garáže č. 428/11 Polská 46 manželům Karlu a Haně Trnkalovým za kupní cenu ve
výši 34 058,-Kč dle dodatku důvodové zprávy bod 31
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36. schvaluje
prodej pozemků parc.č.st. 617/1 zast.plocha výměře 306 m2 a parc.č. 617/2 ost.pl. o výměře
126 m2 a parc.č. 617/3 ost.pl. o výměře 276 m2 v k.ú. Holice u Olomouce spoluvlastníkům
domu manželům Jitce a Janu Drápalovým a manželům Haně a Romanovi Juřenovým dle
dodatku důvodové zprávy bod 32
Předložil: Rada města Olomouce
Hlasování č.: 46
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Delegování zástupce statutárního města Olomouce na valnou
hromadu SK Sigma Olomouc, a.s.

Zastupitelstvo města Olomouce
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. deleguje
primátora Ing. Martina Tesaříka k zastupování akcionáře statutárního města Olomouce na
valné hromadě společnosti SK Sigma Olomouc, a.s. konané dne 28.6.2002, a to ke všem
úkonům na této valné hromadě, zejména pak ke schválení účetní závěrky společnosti a k
rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti o 7.000.000,-- Kč v souladu s
uzavřenou Smlouvou o podmínkách kapitálového vstupu statutárního města Olomouce do
společnosti SK Sigma Olomouc, a.s., která byla schválena zastupitelstvem na jeho 18.
zasedání konaném dne 27.9.2001
Předložil: Rada města Olomouce
Hlasování č.: 47

Ing. Martin Tesařík
primátor města Olomouce

Ing. Pavel Horák
náměstek primátora
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