
 
USNESENÍ 

 
z 25. zasedání Zastupitelstva m ěsta Olomouce, konaného dne 26.9.2002  

 
 

 
1 Návrh na úpravu Jednacího řádu Zastupitelstva m ěsta 

Olomouce  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
úpravu Jednacího řádu Zastupitelstva města Olomouce dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
Hlasování č.: 2 
 
2 Vzdání se funkce členky rady  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
rezignaci Mgr. Ireny Marie Kubešové na funkci členky Rady města Olomouce ke dni 
12.8.2002 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
Hlasování č.: 5 
 
3 Kontrola usnesení  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
informace o plnění usnesení ZMO dle důvodové zprávy 
 
2. souhlasí 
s prodloužením termínů plnění usnesení dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
Hlasování č.: 6 
 
4 Rozpočtové zm ěny roku 2002  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu, týkající se rozpočtových změn roku 2002 - část A 
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2. schvaluje 
rozpočtové změny roku 2002, týkající se závazných ukazatelů - část B 
 
Předložil: Rada města Olomouce 
Hlasování č.: 8 
 
5 Schvalování rozpo čtových zm ěn 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
předkládat ke schválení ZMO jednotlivé rozpočtové změny přesahující výši 5 mil. Kč u jedné 
položky, kromě přijatých účelových dotací a příspěvků 
O: Rada m ěsta Olomouce 
 
Předložil: Horák Pavel, Ing., náměstek primátora 
Hlasování č.: 9 
 
6 Rozpočtové zm ěny roku 2002 - dodatek  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu, týkající se rozpočtových změn závazných ukazatelů v roce 2002 
 
2. schvaluje 
rozpočtové změny závazných ukazatelů v roce 2002 dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Rada města Olomouce 
Hlasování č.: 10 
 
7 Majetkoprávní záležitosti  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. schvaluje 
1. odprodej části pozemku parc. č. 120/1 ost. pl. o výměře 110 m2 v k.ú. Bělidla 
Tělovýchovné jednotě SOKOL Olomouc - Bělidla za kupní cenu ve výši 5 500,- Kč dle 
důvodové zprávy bod 3 
 
2. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 663/1 ost. pl. o 
výměře 38 m2 v k. ú. Nové Sady s manžely Mgr. Zdeňkem a Hanou Kroutilovými při kupní 
ceně ve výši 340,- Kč/m2 za podmínek OKR dle  důvodové zprávy bod 5     
 
3. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 663/1 ost. pl. o 
výměře 38 m2 v k.ú. Nové Sady s manžely Přemyslem a Lenkou Pavlovými při kupní ceně 
ve výši 340,- Kč/m2 za podmínek OKR dle důvodové zprávy bod 6     
 
4. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na  část pozemku parc. č. 663/1 ost. pl. o 
výměře 38 m2 v k. ú. Nové Sady s manžely Ing. Jiřím a Yvettou Stupňánkovými při kupní 
ceně ve výši 340,- Kč za podmínek OKR dle důvodové zprávy bod 7  
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5. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na  část pozemku parc. č. 663/1 ost. pl. o 
výměře 38 m2 v k. ú. Nové Sady s manžely Ing. Horymírem a Annou Svobodovými při kupní 
ceně ve výši 340,- Kč za podmínek OKR dle důvodové zprávy bod 8 
 
6. bezúplatné zřízení  věcného břemene obsahujícího právo uložení inženýrských sítí na  
pozemku 205/1 ost. pl. v k.ú. Nový Svět ve prospěch společnosti Holík - Agroservis, spol.  
s r.o. dle důvodové zprávy bod 9 
 
7. výkup ideální 1/8 pozemku parc. č. 368/3 ost. pl. v k. ú. Nové Sady z vlastnictví pana 
MUDr. Čestmíra Neorala, paní Jaroslavy Neoralové a paní Věry Poučové do vlastnictví 
statutárního města Olomouce za kupní cenu ve výši 4. 620,- Kč dle důvodové zprávy bod 11  
 
8. směnu části pozemku parc. č. st. 72/1 o výměře 7 m2 ( dle GP 1045/45 o výměře 3 m2 a 
1045/46 o výměře 4 m2) v k. ú. Černovír ve vlastnictví paní Blanky Kantorové za část 
pozemku parc. č. 1045/25 o výměře 11 m2 ( dle GP 1195/2) v k. ú. Černovír ve vlastnictví 
statutárního města Olomouc s tím, že statutární město Olomouc uhradí poplatky spojené se 
zrušením zástavního práva dle důvodové zprávy bod 12    
 
9. výkup pozemku parc. č. 581 lesní půda  o výměře 6 731 m2 v k. ú. Hlubočky z vlastnictví 
manželů Rudolfa a Marie Pečínkových do vlastnictví statutárního města Olomouce za 
symbolickou kupní cenu ve výši 1,- Kč dle důvodové zprávy bod 13  
 
10. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 478/1 ost. pl. o 
výměře 520 m2 v k. ú. Neředín se společností VH PROSPEKT s. r. o. při kupní ceně ve výši 
1 408,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod 15 
 
11. směnu části  pozemku parc. č. 619/2 louka  o výměře 90 m2  ve vlastnictví manželů 
MUDr. Josepha a MUDr. Renaty Sheetyových a části  pozemku parc. č. 619/1 louka o  
výměře 58 m2, vše v k.ú. Lošov ve vlastnictví manželů MUDr. Romana a MUDr. Ilony 
Havlíkových za pozemek parc. č. 1759/2 louka o výměře 270 m2 v k. ú. Lošov ve vlastnictví 
statutárního města Olomouce bez doplatku cenového rozdílu dle důvodové zprávy bod 16 
 
12. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na části pozemku parc. č. 1650/1 ost. pl. o 
výměře 363 m2, parc. č. 1650/10 ost. pl. o výměře 257 m2, pozemku parc. č. 1650/2 ost. pl. 
o výměře 417 m2,  částí pozemků parc. č. 1650/3 orná půda o výměře 256, parc. č. 1650/4 
orná půda o výměře 441 m2, parc. č. 1650/5 orná půda o výměře 1284 m2, parc. č. 1650/11 
orná půda o výměře 3527 m2, parc. 1650/12 orná půda o výměře 1406 m2, vše v k. ú. Holice 
u Olomouce s panem Ing. Vladislavem Uličným  - INTEXT při kupní ceně ve výši 150,- 
Kč/m2 dle důvodové zprávy bod 20   
 
13. bezúplatné zřízení věcného břemene obsahující právo vedení vodovodní přípojky na 
pozemku parc. č. 8 zahrada o výměře 8 322 m2 v k. ú. Lazce ve prospěch pana Michala 
Sedláka dle důvodové zprávy bod 22 
 
14. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení dvou betonových podpěr pro 
TS a AES vodič a umístění kabelů NN  na pozemku parc. č. 2002 ost. pl. o výměře 25 309 
m2 v k. ú. Lošov ve prospěch Severomoravské energetiky, a. s. dle důvodové zprávy bod 27 
 
15. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení kabelového vedení NN, 
přípojkové a rozpojovací pilíře na pozemcích parc. č. 787/1 o výměře 3 970 m2, parc. č. 772 
o výměře 546 m2 a parc. č. 55 o výměře 954 m2, vše ost. pl.  v k. ú. Chomoutov ve prospěch 
Severomoravské energetiky, a. s. Ostrava dle důvodové zprávy bod 28 
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16. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo umístění vjezdů do areálu 
Společensko – obchodního centra Olomouc na pozemku parc. č. 1115 ost. pl. o výměře  
11 775 m2  v k. ú. Nová Ulice ve prospěch společnosti TK Czech Development VI, s. r. o. dle 
důvodové zprávy bod 32 
 
17. směnu části pozemku parc. č. 812/5 zahrada o výměře 31 m2 v k. ú. Slavonín ve 
vlastnictví manželů Jiřího a Marty Blešových za část pozemku parc. č. 812/30 orná půda o 
výměře 93 m2 v k. ú. Slavonín  ve vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové 
zprávy bod 33 
 
18. výkup části pozemku parc. č. 812/2 zahrada  o výměře 40 m2 v k. ú. Slavonín z 
vlastnictví paní Jarmily Rolné do vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní cenu ve 
výši 19 200,- Kč dle důvodové zprávy bod 34  
 
19. bezúplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení vodovodní přípojky na 
pozemcích parc. č. 75/3 o výměře 776  m2 a parc. č. 75/6 o výměře 761 m2, vše zahrada v 
k.ú. Nová Ulice ve prospěch Ing. arch. Ladislava Opletala dle důvodové zprávy bod 35 
 
20. odprodej pozemku parc. č. st. 992  zast. pl o výměře 286 m2 v k. ú. Nové Sady u 
Olomouce spoluvlastníkům objektu bydlení č. p. 732 nacházejícího se na tomto pozemku, 
pozemků parc. č. st. 991/2 zast. pl. o výměře 14 m2, parc. č. st. 991/1 zast. pl. o výměře 696 
m2 a parc. č. st. 991/3 zast. pl. o výměře 273 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce 
spoluvlastníkům objektu bydlení č.p. 731 nacházejícího se na těchto pozemcích  a pozemků 
parc. č. st. 993/1 zast. pl o výměře 273 m2, parc. č. st. 993/3 zast. pl. o výměře 251  m2 a 
parc. č. st. 993/2 zast. pl. o výměře 29 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce 
spoluvlastníkům objektu bydlení č. p.  733 a objektů bydlení bez č. p. nacházejících se na 
těchto pozemcích za kupní cenu ve výši 490,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod 37  
 
21. bezúplatné zřízení věcného břemene obsahující právo průjezdu přes pozemek parc. č. 
401/1 zahrada  o výměře  2 499 m2 v k. ú. Nové Sady ve prospěch společnosti TRNY, s.r.o. 
dle důvodové zprávy bod 39 
 
22. odprodej části pozemku parc. č. 115/44 orná půda o výměře 349 m2 v k. ú. Nová Ulice 
Bytovému družstvu Bacherova Olomouc za kupní cenu ve výši 191. 950,- Kč dle důvodové 
zprávy bod 41  
 
23. výkup pozemků  parc. č. 809/11 lesní plocha  o výměře 3 634 m2,  parc. č. 809/207 lesní 
plocha o výměře 1 645 m2,  parc. č. 809/271 lesní plocha  o výměře 1 471 m2, vše v k. ú. 
Černovír z vlastnictví paní Dany Benýškové do vlastnictví statutárního města Olomouce za 
kupní cenu ve výši 40 000,- Kč dle důvodové zprávy bod 42  
 
24. bezúplatné zřízení věcného břemene obsahující právo stavby okružní křižovatky Holická 
ulice a veřejné osvětlení křižovatky na pozemcích parc. č. 710/7 o výměře 7 692 m2, parc. č. 
842 o výměře 11 030 m2, parc. č. 710/13 o výměře 765 m2, parc. č. 841/10 o výměře 807 
m2, parc. č. 841/2 o výměře 10 013 m2, parc. č. 841/11 o výměře 1 514 m2, parc. č. 710/6 o 
výměře 16 241 m2, vše ost. pl. v k. ú. Hodolany ve prospěch Praha West Investment, k. s. 
Praha dle důvodové zprávy bod 43  
 
25. bezúplatné zřízení věcného břemene obsahující právo stavby okružní křižovatky 
Babíčkova ulice a veřejného osvětlení této křižovatky na pozemcích parc. č. 710/6 o výměře 
16 241 m2, parc. č. 677/2 o výměře 812 m2, parc. č. 1025/23 o výměře 2 877 m2, parc. č. 
1025/24 o výměře 2 552 m2,  vše ost. pl. v k. ú. Hodolany ve prospěch Praha West 
Investment, k. s. Praha dle důvodové zprávy bod 43  
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26. bezúplatné zřízení věcného břemene obsahující právo úpravy komunikace a stavby 
chodníků v ulici Babíčkova a úprava křižovatky  Babíčkova - Holická na pozemcích parc. č. 
842 o výměře 11 030 m2, parc. č. 677/2 o výměře 812 m2 a parc. č. 710/20 o výměře 183 
m2, vše v k. ú. Hodolany ve prospěch Praha West Investment, k. s. Praha dle důvodové 
zprávy bod 43  
 
27. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení vodovodního řadu v ulici 
Babíčkova  na pozemku  parc. č. 1025/24 ost. pl. o výměře 2 552 m2 v k. ú. Hodolany ve 
prospěch Praha West Investment, k. s. Praha dle důvodové zprávy bod 43 
 
28. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení přípojky plynu na pozemcích 
parc. č. 842 o výměře 11 030 m2, parc. č. 1025/23 o výměře 2 877 m2 a parc. č. 1025/24 o 
výměře 2 552 m2, vše ost. pl. v k. ú. Hodolany ve prospěch Praha West Investment, k. s. 
Praha dle důvodové zprávy bod 43 
 
29. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení přeložky horkovodu na 
pozemku  parc. č. 1025/3 o výměře250 m2 v k. ú. Hodolany ve prospěch Praha West 
Investment, k. s. Praha dle důvodové zprávy bod 43  
 
30. směnu pozemků  p.č.132/9 o výměře 1826 m2,p.č.132/10 o výměře 1717 m2 a 
p.č.132/11 o výměře 1818 m2, vše orná půda v k.ú.Klášterní Hradisko ve správě PF ČR v 
ceně 214 550,- Kč za pozemek p.č.741/43 o výměře 6195 m2 orná půda v k.ú.Nemilany ve 
vlastnictví SmOl v ceně 247 920,- Kč a to bez cenového doplatku dle důvodové zprávy bod 
44 
 
31. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení telekomunikačních kabelů na 
pozemcích parc. č. 116/6 ost. pl. o výměře 1 764 m2  a 116/8 ost. pl. o výměře 1 746 m2, 
vše  v k. ú. Olomouc - město ve prospěch společnosti ČESKÝ TELECOM, a. s. za podmínky 
použití bezvýkopové technologie při přechodu přes komunikace dle důvodové zprávy bod 45 
 
32. odprodej části pozemku parc. č. 392/1 zast. pl. a nádvoří o výměře 6 m2 v k. ú. Nové 
Sady paní Taťáně Valentové za kupní cenu ve výši 9.965,- Kč dle důvodové zprávy bod 48 
 
33. odprodej části pozemku parc. č. 294/1 ost. pl. o výměře 83 m2 v k.ú. Týneček manželům 
Bc. Petru a Světlaně Novákovým za kupní cenu ve výši 45.215,- Kč dle důvodové zprávy 
bod 49 
 
34. odprodej  pozemku parc. č. 686/2 ost. pl. o výměře 287 m2 a části pozemku parc. č. 
685/2 ost. pl. o výměře 193 m2, vše v k. ú. Nová Ulice paní Evě a Marii Drlíkovým za kupní 
cenu ve výši 244. 509,- Kč dle důvodové zprávy bod 50 
 
35. odprodej pozemků parc. č. 314/17 zast. pl. o výměře 161 m2, parc. č. 314/18 zast. pl. o 
výměře 100 m2,   vše  v k. ú. Nová Ulice podílovým spoluvlastníkům garáží  Dvořákova 9 za 
kupní cenu ve výši 304.865,- Kč dle důvodové zprávy bod 51 
 
36. odprodej části pozemku parc. č. 404/3 ost. pl. o výměře 288 m2 v k. ú. Řepčín 
společnosti  BARD Moravia s. r. o. za kupní cenu ve výši 118.085,- Kč dle důvodové zprávy 
bod 52 
 
37. 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 za kupní cenu ve výši 2. 543 733,- Kč dle 
důvodové zprávy bod 53   
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38. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 590/3 ost. pl.  o 
výměře 27 m2 v k. ú. Nová Ulice Zdravotnímu centru SALUS, spol. s r. o. za kupní  cenu ve 
výši 310,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod 54 
 
39. odprodej části pozemku parc. č. 180/4 zahrada o výměře 375 m2  k. ú. Hodolany 
manželům Smolkovým za kupní cenu ve výši 186.995,- Kč dle důvodové zprávy bod 55 
 
40. odprodej části pozemku parc. č. 180/4 o výměře 157 m2 v k. ú. Hodolany panu Ladislavu 
Berkovi za kupní cenu ve výši  80.175,- Kč dle důvodové zprávy bod 55 
 
41. odprodej pozemků parc. č. 1211/2  o výměře 3 m2 a parc. č. 1211/3 o výměře 2 m2, vše 
st. pl. v k. ú. Hodolany společnosti Alpha Immorent  s. r. o. za kupní cenu ve výši 3302,- Kč 
dle důvodové zprávy bod 56 
 
42. splátky kupní ceny za odprodej pozemku parc. č. 1673 zast. pl. o výměře 1 172 m2  v k. 
ú. Nová Ulice Zdravotnímu centru  SALUS spol. s r. o. s tím, že 50% ceny pozemku, tj. 482 
322,- Kč bude uhrazeno při podpisu kupní smlouvy, zbývající část  v ročních splátkách po 
dobu 3 let dle důvodové zprávy bod 58  
 
43. odprodej objektu č. 18 na letišti v Neředíně panu Ing. Břetislavu Valentovi za kupní cenu 
ve výši 565 744,- Kč bez možnosti splátek dle důvodové zprávy bod 61  
 
44. odprodej pozemku parc. č. 1200/10 zast. pl. o výměře 18 m2 v k. ú. Nová Ulice 
manželům MVDr. Oldřichu a MUDr. Karle Kubešovým za kupní cenu ve 9.788,- Kč a 
pozemku parc. č. 1205/8 zast. pl. o výměře 16 m2 v k. ú. Nová Ulice manželům Karlu a 
Miroslavě Čepelákovým za kupní cenu ve výši 8.788,- Kč dle důvodové zprávy bod 63 
 
45. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 307/1 ost. pl. o 
výměře 25 m2 v k.ú. Olomouc - město s paní Evou Tichou při kupní ceně ve výši 600,- 
Kč/m2 dle důvodové zprávy bod 64  
 
46. výkup pozemků parc. č. st. 1333/2 zast. pl. o výměře 480 m2 včetně objektu č. 64 a 39, 
parc. č. st. 1343 zast. pl. o výměře 343 m2 včetně objektu č. 41, parc. č. st. 1352/1 zast. pl.  
o výměře 14 m2 včetně objektu č. 55, parc. č. st. 1330/2 zast. pl. o výměře 574 m2 včetně 
objektu č. 65, parc. č. st. 1331/2 zast. pl. o výměře 743 m2 včetně objektu č. 66, parc. č. st. 
1342 zast. pl. o výměře 1345 m2 včetně objektů č. 200 a 12, parc. č. st. 1334/2 zast. pl.o 
výměře 4506 m2 včetně objektu č. 38  a 80, parc.č. st. 1341 zast. pl. o výměře 1120 m2 
včetně objektu č. 46, parc. č. st. 1332/3 zast. pl. o výměře 349 m2 včetně objektu č. 47 a 84, 
parc. č. st. 1329/2 zast. pl o výměře 376 m2 včetně objektu č. 49, parc. č. st. 1328/2 zast. pl. 
o výměře 562 m2 včetně objektu č.  50, parc. č. st. 1327/2 zast. pl. o výměře 667 m2 včetně 
objektu č. 51 a 52, parc. č. st. 1326/2 zast. pl. o výměře 606 m2 včetně objektu č.53, parc. č. 
st. 1351/1 zast. pl. o výměře 282 m2 včetně objektu č. 54, parc. č. st. 1349/1 zast. pl o 
výměře 22 m2 včetně objektu č.202 a 419, parc. č. st. 1346/4 zast. pl o výměře 993 m2 
včetně objektu č. 101, parc. č. st. 1347/1 zast. pl. o výměře 3641 m2 včetně objektu č .82, 
parc. č. st. 1346/1 zast. pl. o výměře 1268 m2 včetně objektu č. 83, parc. č. st. 1348/1 zast. 
pl. o výměře 737 m2 včetně objektu č. 88, parc. č. st. 1350/1 zast. pl. o výměře 169 m2 
včetně objektu č. 99, parc. č. st. 1344 zast. pl.  o výměře 42 m2 včetně objektu č. 36, parc. č. 
st. 1360/2 zast. pl. včetně objektu č.93,  pozemek parc. č. 615/19 ost. pl. o výměře 30176 
m2, část parc. č. 615/28 ost. pl. o výměře 2679 m2 a část parc. č. 615/30 ost. pl.  o výměře 
838 m2 a dále objekty č. 94, 95, 96, 100, 37, skladu nacházejícího se na pozemku parc. č. 
1361 a nedokončené stavby nacházející se na pozemku parc. č. 1362, kanalizace, rozvodu 
pitné vody, rozvodu užitkové vody, teplovodního kanálu, parovodu, kabelových rozvodů VN, 
hlavní komunikace, zpevněných ploch, přístřešku na pozemku parc. č. 1349/2, plechového a 
betonového oplocení., nádrže LTO a bezpečnostní vany LTO z vlastnictví ČR - Ministerstva  
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obrany ČR do vlastnictví statutárního města Olomouce, vše za kupní cenu ve výši 
1.500.000,- Kč dle důvodové zprávy bod 65 
 
47. bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 320/1 louka v k.ú. Hejčín z vlastnictví společnosti 
ARPRO, spol. s r.o. do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod 66  
 
48. bezúplatný převod pozemků p.č.1916/23 a 1916/24  (oddělených z p.č.1916/1 ) v 
k.ú.Holice z vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic ČR do vlastnictví statutárního města 
Olomouce dle důvodové zprávy bod 67 
 
2. nevyhovuje 
1. žádosti manželů Lubomíra a Evy Kaštovských o odprodej pozemku parc. č. 52/2 louka  o 
výměře 907 m2  v k. ú. Nová Ulice dle důvodové zprávy bod 1 
 
2. žádosti pana Mgr. Tomáše Konečného o odprodej pozemku parc. č. 99/3 ost. pl. o výměře 
453 m2 v k. ú. Holice dle důvodové zprávy bod 2  
 
3. žádosti paní PhDr. PaedDr. Olze Krejčířové o odprodej části pozemku parc. č. 71/1 ost. pl. 
o výměře 50 m2 v k. ú. Holice u Olomouce dle důvodové zprávy bod 4   
 
4. žádosti pana Radka Havigera o odprodej objektu s pozemkem parc. č. 1153/1 o výměře  
271 m2 a části pozemku parc. č. 1153/2 o výměře 420 m2, vše st. pl. v k. ú. Nová Ulice dle 
důvodové zprávy bod 10  
 
5. žádosti manželů Oldřicha a Ing. Marty Urbánkových o odprodej části pozemku parc. č. 
(1328/1) o výměře 1 500 m2 v k. ú. Hynkov dle důvodové zprávy bod 14  
 
6. žádosti pana Petra Doseděla o odprodej pozemků parc. č. 360/5 orná půda o výměře 588 
m2 a parc. č. 360/6 orná půda o výměře 588 m2 v k. ú. Týneček dle důvodové zprávy bod 17  
  
7. žádosti pana Mojmíra Doseděla, manželů Mgr. Martina a  Marty Pátkových a pana Petra 
Grohmanna o odprodej pozemků parc. č. 360/7 orná půda  o výměře 571 m2 a parc. č. 360/8 
orná půda o výměře 415 m2, vše v k. ú. Týneček dle důvodové zprávy bod 18  
 
8. žádosti manželů Miroslava a Blanky Bačových o odprodej pozemku parc. č. 295/5 ost. pl.  
o výměře 198 m2  v k. ú. Slavonín dle důvodové zprávy bod 19   
 
9. žádosti pana Vojtěcha Kuby o odprodej části pozemku parc. č. 17/5 ost. pl. o výměře 200 
m2,  pozemku parc. č. 249 zast. pl. o výměře 1 483 m2 a objektu s pozemkem parc. č. 246 
zast. pl. o výměře 198 m2, vše v k. ú. Klášterní Hradisko dle důvodové zprávy bod 21   
 
10. žádosti společnosti RESTA v. o. s. o odprodej pozemku parc. č. 1794/1 ost. pl.  o výměře 
42 108 m2 v k. ú. Holice dle důvodové zprávy bod 23  
 
11. žádosti společnosti AUTONOVUM, s. r. o. Olomouc o odprodej pozemku parc. č. 17/1 
zast. pl. o výměře 599 m2 v k. ú. Chválkovice dle důvodové zprávy bod 24  
 
12. žádosti manželů Jaroslava a Jarmily Baďurových o odprodej pozemku parc. č. 438/39 
orná půda o výměře 345 m2 v k. ú. Chválkovice za kupní cenu ve výši 10 000,- Kč dle 
důvodové zprávy bod 25  
 
13. žádosti pana Ing. Petra Váchala o odprodej pozemku parc. č. 447/67 ost. pl. o výměře 97 
m2 v k. ú. Nová Ulice za kupní cenu ve výši 9 700,- Kč dle důvodové zprávy bod 26  
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14. žádosti pana Ladislava Staňka  o odprodej objektu č. 2 na letišti v Neředíně včetně 
pozemku parc. č. st. 1384 zast. pl. v k. ú. Neředín dle důvodové zprávy bod 29  
 
15. žádosti pana Petra Rosmaníka o odprodej pozemku parc. č. 150/22 orná půda  o výměře 
939 m2 v k. ú. Nedvězí dle důvodové zprávy bod 30  
 
16. 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 31  
 
17. žádosti paní Heleny Vlachové o  bezúplatný převod části pozemku parc. č. 1185 ost. pl. o 
výměře 54 m2 v k.ú.  Slavonín dle důvodové zprávy bod 36   
 
18. žádosti pana Josefa Slaniny o odprodej části pozemku parc. č. 136/1 ost. pl. o výměře 70 
m2 (dle GP 136/60) v k. ú. Neředín dle důvodové zprávy bod 38 
 
19. žádosti společnosti MERA - CZECH a. s. v likvidaci o zřízení věcného břemene 
obsahujícího právo umístění přeložky  VN, přípojky NN, vodovodní přípojky, kanalizace, 
veřejného osvětlení  a automobilové a pěší komunikace na pozemcích parc. č. 615/1 ost. pl. 
o výměře 4209 m2 a parc. č. 809/4 ost. pl. o výměře 1845 m2 dle důvodové zprávy bod 40  
 
20. žádosti pana Libora Filipoviče o odprodej pozemku parc. č. 412/1 zahrada o výměře 604 
m2  v k.ú. Nová Ulice dle důvodové zprávy bod 46 
 
21. žádosti společnosti MORA MORAVIA, a. s. o směnu pozemků parc. č. 37 ost. pl. o 
výměře 720 m2 v k. ú. Pavlovičky  ve vlastnictví společnosti MORA MORAVIA, a. s.  za 
pozemek parc. č. 442/3 ost. pl. o výměře 59 m2  a část pozemku parc. č. 442/1 orná půda o 
výměře 661 m2,  vše v k. ú. Povel  ve vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové 
zprávy bod 47 
 
22. žádosti manželů MUDr. Soni a Pavla Procházkových o revokaci části  usnesení ZMO ze 
dne 1. 3. 2002 čísl. spis seznamu 4. 1. bod 74 ve věci výše kupní ceny za odprodej části  
pozemku parc. č. 24/6 orná půda o výměře 187 m2 v k.ú. Pavlovičky dle důvodové zprávy 
bod 59   
 
3. revokuje 
1. část usnesení ZMO ze dne 27. 6. 2002 čísl. spis. seznamu 3. 1. bod 64 ve věci splátek 
kupní ceny za odprodej pozemku parc. č. 1673 zast. pl. o výměře 1 172 m2  v k. ú. Nová 
Ulice Zdravotnímu centru  SALUS spol. s r. o. dle důvodové zprávy bod 58 
 
2. část usnesení ZMO ze dne 27. 6. 2002, čís. spis. seznamu 3.1, bod 36 ve věci výše kupní 
ceny za odprodej části  pozemku parc. č. 1953/1ost. pl. o výměře 280 m2 v k. ú. Holice 
manželům Jiřímu a Renátě Kameným a schvaluje kupní cenu ve výši 400,- Kč/m2 dle 
důvodové zprávy bod 60  
 
3. usnesení ZMO ze dne 27. 9. 2001, čís. spis. seznamu 3, bod 111 ve věci nevyhovění 
žádosti společnosti České dráhy, s. o. o odprodej pozemku parc. č. 938/18 ost. pl. o výměře 
25 m2 v k. ú. Hodolany a schvaluje odprodej pozemku parc. č. 938/18 ost. pl. o výměře 25 
m2 v k. ú. Hodolany společnosti České dráhy s. o. za kupní cenu ve výši 12.772,-Kč dle 
důvodové zprávy bod 62 
 
4. usnesení ZMO ze dne 5. 10. 2000, čís.  spis. seznamu 2b) ve věci nevyhovění žádosti 
ARPRO, spol. s r.o. o prominutí pohledávky ve výši 1,250.000,- Kč dle důvodové zprávy  
bod 66  
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5. usnesení ZMO ze dne 5. 10. 2000, čís. spis. seznamu 2b) ve věci schválení uzavření 
smlouvy o budoucí darovací na pozemek parc. č. 320/1 louka v k.ú. Hejčín ve SJM manželů 
ing. arch. Ladislava a Mgr. Marcely Opletalových dle důvodové zprávy bod 66 
 
4. souhlasí 
s prominutím pohledávky ve výši 1,200.000,- Kč společnosti  ARPRO, spol. s r.o. dle 
důvodové zprávy bod 66 
 
Předložil: Rada města Olomouce 
Hlasování č.: 11 
 
8 Majetkoprávní záležitosti odboru investic + dodate k 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
1. uzavření kupní smlouvy dle důvodové zprávy bod č.21 
2. uzavření budoucí kupní smlouvy dle důvodové zprávy bod č.1, 6, 8, 11, 14, 17, 19,  
3. uzavření smlouvy o budoucí  smlouvě na  zřízení bezúplatného věcného břemene dle 
důvodové zprávy bod č. 2, 5, 12,  
4. uzavření smlouvy o budoucí  smlouvě na  zřízení úplatného věcného břemene dle 
důvodové zprávy bod č .3, 4, 9, 13, 15,  
5. uzavření směnné smlouvy dle důvodové zprávy bod č.16  
6. uzavření budoucí směnné smlouvy dle důvodové zprávy bod č.7 , 20 
7. uzavření dodatku k dodatku č. 1 ke smlouvě č. 35/OI-BVB/2002/Va 
8. uzavření nájemní smlouvy dle důvodové zprávy bod č.10  
 
3. 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 s ČR - Ministerstvem obrany a 
schvaluje uzavření smlouvy o budoucí  smlouvě na  zřízení úplatného věcného břemene dle 
důvodové zprávy bod č.15 
2. část usnesení ZMO č. 6 bod 2/4 ze dne 1. 3. 2002 ve věci uzavření směnné smlouvy  s 
manžely Juříkovými a  schvaluje uzavření směnné smlouvy  na větší výměru směňovaných 
dílů pozemků dle důvodové zprávy bod č.16 
3. část usnesení ZMO č. 5 bod 2/1 ze dne 26. 7. 2002 ve věci uzavření budoucí kupní 
smlouvy s Josefem Čechákem a schvaluje uzavření budoucí kupní smlouvy na dotčené 
pozemky za novou cenu  80 Kč/m2 dle důvodové zprávy bod č.17 
4. část usnesení ZMO č. 5 bod 2/1 ze dne 26. 7. 2002 ve věci uzavření budoucí kupní 
smlouvy s Pavlem Drápalem a schvaluje uzavření budoucí kupní smlouvy na dotčené 
pozemky za novou cenu  700 Kč/m2 dle důvodové zprávy bod č.19 
5. část usnesení ZMO č. 5 bod 2/1 ze dne 27. 6. 2002 ve věci uzavření  budoucí  kupní 
smlouvy  s Darinou Hacarovou a schvaluje uzavření  budoucí směnné smlouvy dle důvodové 
zprávy bod č.20 
6. část usnesení ZMO č. 5 bod 2/2 ze dne 11. 4. 2002 ve věci uzavření  kupní smlouvy s 
Františkem a Jiřím Dočkalovými a schvaluje uzavření  kupní smlouvy  za novou cenu  550 
Kč/m2 dle důvodové zprávy bod č.21 
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4. nevyhovuje 
žádosti Jiřího Schneidra o revokaci části usnesení ZMO č. 5 bod 5/1 ze dne 26. 7. 2002 ve 
věci uzavření budoucí kupní smlouvy  a schválení uzavření budoucí kupní smlouvy za novou 
cenu 200,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod č.18 
 
5. bere na v ědomí 
předložený dodatek k důvodové zprávě  
 
6. revokuje 
1. část usnesení ZMO č. 5 bod 5/1 ze dne 26. 7. 2002 ve věci uzavření budoucí kupní 
smlouvy a schvaluje uzavření budoucí kupní smlouvy na  pozemky parc. č.  265/134 o 
výměře 195 m2 - orná půda, p. č. 265/313 o výměře 1272 m2 - orná půda, p. č. 630/4 o 
výměře 34 m2 - orná půda a  p. č. 265/317 o výměře 572 m2 - orná půda, vše vedené na LV 
č. 895 k.ú. Neředín, obec Olomouc, ve vlastnictví VZ STAV s. r. o. za cenu 550,- Kč/m2  dle 
dodatku k DZ bod č. 22. 
2. část usnesení ZMO č. 5 bod 2/1 ze dne 27. 6. 2002 ve věci uzavření budoucí kupní 
smlouvy a schvaluje uzavření budoucí kupní smlouvy na pozemek parc. č. 849/42  o výměře 
616 m2 – orná půda, vedený na LV č. 437  k.ú. Řepčín, obec Olomouc, ve vlastnictví Heleny 
Fordeyové a jejich dětí za cenu 800 Kč/m2  dle dodatku k DZ bod č. 23. 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Hlasování č.: 12 
 
9 Prominutí pohledávek  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
prominutí pohledávky ve výši 484 247,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 1 
 
3. schvaluje 
prominutí pohledávky ve výši 663 386,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2 
 
4. schvaluje 
prominutí pohledávky ve výši 31 520,-  Kč dle důvodové zprávy bod č. 3 
 
5. schvaluje 
prominutí pohledávky ve výši 301 556,- Kč dle důvodové zprávy bod č.4 
 
6. schvaluje 
prominutí pohledávky ve výši 99 969,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 5 
 
7. schvaluje 
prominutí pohledávky ve výši 30 297, 40 Kč dle důvodové zprávy bod č. 6 
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8. schvaluje 
prominutí pohledávky ve výši 236 942,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 7 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., člen rady města 
Hlasování č.: 13 
 
10 Prodej dom ů 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. nevyhovuje žádosti 
nájemníků domu Blažejské nám. 10 dle důvodové zprávy bod 1 
 
2. schvaluje 
prodej pozemku parc.č. st.85/2 zast.pl. o výměře 77 m2 za kupní cenu ve výši  267 650,-Kč 
dle důvodové zprávy bod 2. 
 
3. nevyhovuje žádosti 
nájemníků  domu Wanklova 12 dle důvodové zprávy bod  3 
 
4. schvaluje 
prodej garáže č.  428/2 v  domě Polská 46 formou dražby mezi nájemníky dle důvodové 
zprávy bod 4 
 
5. revokuje 
část svého usnesení ze dne 16.12.2002 a schvaluje nové kupní ceny dle důvodové zprávy 
bod 5 
 
6. nevyhovuje žádosti 
nájemníků domu Slovenská 4  ve věci snížení kupní ceny dle důvodové zprávy bod 6  
 
7. schvaluje 
prodej NP  v domě Komenského 1 formou  veřejné dražby dle důvodové zprávy bod 7 a 
schvaluje nové kupní ceny dle  důvodové zprávy bod 7 a přílohy č.1   
 
8. nevyhovuje žádosti 
 pana Pharm.Dr.Zdeňka Kroupy dle důvodové zprávy bod 8 
 
9. nevyhovuje žádosti 
nájemníků domu Divišova 5 dle důvodové zprávy bod 9 
 
10. schvaluje 
 kupní ceny domu  Vídeňská 12 dle důvodové  zprávy bod 10 a přílohy č. 2 
 
11. schvaluje 
nové kupující dle důvodové zprávy bod 11   
 
12. schvaluje 
uzavření  bezúplatných věcných břemen dle důvodové zprávy bod 12  
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13. schvaluje 
prodej bytové jednotky č.525/9 paní Mileně Slezingerové ( včetně podílu paní Kateřiny 
Balážové)  za kupní cenu  ve výši  72 953,-Kč z toho  byt 59 752,-Kč  a 13 201,-Kč za 
pozemek dle důvodové zprávy bod  13 
 
14. nevyhovuje žádosti 
paní Olgy Orságové dle důvodové zprávy bod 13 
 
15. nevyhovuje žádosti 
paní Věry Kubálkové  ve věci snížení kupní ceny dle důvodové zprávy bod  14 
 
16. schvaluje 
proinvestování celé II. poloviny  kupní ceny v opravách domu dle důvodové zprávy bod  15 
 
17. schvaluje 
proinvestování celé II. poloviny kupní ceny v opravách domu dle důvodové zprávy bod 16 
 
Předložil: Rada města Olomouce 
Hlasování č.: 14 až 18 
 
11 Poskytnutí p ůjčky FK Holice  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
poskytnutí bezúročné půjčky ve výši 1.600.000,-- Kč Fotbalovému klubu Holice 1932 dle 
důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
zařadit částku 1.600.000,-- Kč do soupisu nekrytých požadavků na rozpočet statutárního 
města Olomouce 
O: Rada m ěsta Olomouce 
 
4. ukládá 
po vytvoření zdroje uzavřít Smlouvu o poskytnutí bezúročné půjčky za podmínek uvedených 
v důvodové zprávě 
T: TP nestanoven 
O: Horák Pavel, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Rada města Olomouce 
Hlasování č.: 19 
 
12 Žádost o odsunutí splatnosti p ůjčky - DHK Zora  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. schvaluje 
změnu splátkového kalendáře dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Rada města Olomouce 

Horák Pavel, Ing., náměstek primátora 
Hlasování č.: 20 
 
13 Změny v síti škol, p ředškolních za řízení a školských za řízení 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. ruší 
organizační složky obce k 31.12.2002 
 
- Mateřská škola Olomouc, Nedvědova 13 
- Mateřská škola Olomouc, Bieblova 7 
- Mateřská škola Olomouc, Husitská 19 
- Mateřská škola Olomouc, P. Přichystala 20 
- Mateřská škola Olomouc, Hodolanská 4 
- Mateřská škola Olomouc, Purkyňova 3 
- Mateřská škola Olomouc, Táboritů 36 
- Mateřská škola Olomouc, Holečkova 7 
- Mateřská škola Olomouc, Schweitzerova 12 
- Mateřská škola Olomouc, Střední Novosadská 50 
- Mateřská škola Olomouc, Na Trati 82 
- Mateřská škola Olomouc, Čapka Choda 12 
- Mateřská škola Olomouc, Kovařovicova 11 
- Mateřská škola Olomouc, Gagarinova 17 
- Mateřská škola Olomouc, Blahoslavova 2 
- Mateřská škola Olomouc, Karafiátova 5 
- Mateřská škola Olomouc, Rožňavská 19 
- Mateřská škola Olomouc, Radova 5 
- Základní škola Olomouc, P. Přichystala 20 
- Základní škola Olomouc, Rooseveltova 103 
- Základní škola Olomouc, Helsinská 6 
- Školní jídelna Olomouc, Rumunská 1 
- Školní jídelna Olomouc, Svatoplukova 11  
 
3. schvaluje 
převod organizačních složek obce  
 
- Mateřská škola Olomouc, Nedvědova 13 
- Mateřská škola Olomouc, Bieblova 7 
- Mateřská škola Olomouc, Husitská 19 
- Mateřská škola Olomouc, P. Přichystala 20 
- Mateřská škola Olomouc, Hodolanská 4 
- Mateřská škola Olomouc, Purkyňova 3 
- Mateřská škola Olomouc, Táboritů 36 
- Mateřská škola Olomouc, Holečkova 7 
- Mateřská škola Olomouc, Schweitzerova 12 
- Mateřská škola Olomouc, Střední Novosadská 50 
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- Mateřská škola Olomouc, Na Trati 82 
- Mateřská škola Olomouc, Čapka Choda 12 
- Mateřská škola Olomouc, Kovařovicova 11 
- Mateřská škola Olomouc, Gagarinova 17 
- Mateřská škola Olomouc, Blahoslavova 2 
- Mateřská škola Olomouc, Karafiátova 5 
- Mateřská škola Olomouc, Rožňavská 19 
- Mateřská škola Olomouc, Radova 5 
- Základní škola Olomouc, P. Přichystala 20 
- Základní škola Olomouc, Rooseveltova 103 
- Základní škola Olomouc, Helsinská 6 
- Školní jídelna Olomouc, Rumunská 1 
- Školní jídelna Olomouc, Svatoplukova 11  
 
na příspěvkové organizace obce k 1.1.2003 
 
- Základní škola Olomouc, Nedvědova 17 
- Základní škola Olomouc, Řezníčkova 1 
- Základní škola Olomouc, Holečkova 10 
- Základní škola Olomouc, Svatoplukova 11 
- Základní škola Olomouc, Dvorského 33 
- Základní škola Olomouc, Františka Stupky 16 
- Základní škola Olomouc, Tererovo náměstí 1 
- Základní škola Olomouc, Rožňavská 21 
- Základní škola Olomouc, Petřkova 3 
- Mateřská škola Olomouc, Helsinská 11 
dle přílohy důvodové zprávy 
 
4. ruší 
organizační složky ke dni 31.12.2002 
 
- Základní škola Olomouc, Raisova 1 
- Základní škola Olomouc, E. Zoly 2 
- Základní škola Olomouc, Gorkého 39 
- Základní škola Olomouc, tř. Svornosti 37 
- Mateřská škola Olomouc, Arbesova 48 
- Mateřská škola Olomouc, Lidická 57 
- Mateřská škola Olomouc, Blodkovo náměstí 15 
- Mateřská škola Olomouc, Selské náměstí 42 
- Mateřská škola Olomouc, kpt. Nálepky 10 
- Mateřská škola Olomouc, Na Bystřičce 16 
- Mateřská škola Olomouc, Žižkovo náměstí 3 
- Mateřská škola Olomouc, Sokolská 19 
- Mateřská škola Olomouc, I. Herrmanna 1 
- Mateřská škola Olomouc, J. Š. Baara 5 
- Mateřská škola Olomouc, Čajkovského 14 
- Mateřská škola Olomouc, Vojanova 10 
- Mateřská škola Olomouc, Wolkerova 34 
- Mateřská škola Olomouc, Mozartova 22 
- Mateřská škola Olomouc, Petelinova 18 
- Školní jídelna Olomouc, tř. Svornosti 37 
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5. zřizuje 
příspěvkové organizace se součástmi s účinností od 1.1.2003 
 
- Základní škola Olomouc, Raisova 1 
součást: 
Základní škola Olomouc, E. Zoly 2 
Mateřská škola Olomouc, Arbesova 48 
Mateřská škola Olomouc, Lidická 57 
 
- Základní škola Olomouc, Gorkého 39 
součást: 
Mateřská škola Olomouc, Blodkovo náměstí 15 
Mateřská škola Olomouc, Selské náměstí 42 
 
- Základní škola Olomouc, tř. Svornosti 37 
součást: 
Školní jídelna Olomouc, tr. Svornosti 37 
 
- Mateřská škola Olomouc, kpt. Nálepky 10 
součást:  
Mateřská škola Olomouc, Na Bystřičce 16 
 
- Mateřská škola Olomouc, Žižkovo náměstí 3 
součást: 
Mateřská škola Olomouc, Sokolská 19 
 
- Mateřská škola Olomouc, I. Herrmanna 1 
součást: 
Mateřská škola Olomouc, J. Š. Baara 5 
 
- Mateřská škola Olomouc, Čajkovského 14 
součást: 
Mateřská škola Olomouc, Vojanova 10 
 
- Mateřská škola Olomouc, Wolkerova 34 
součást: 
Mateřská škola Olomouc, Mozartova 22 
Mateřská škola Olomouc, Petelinova 18 
 
- nově zřízené příspěvkové organizace Základní škola Olomouc, Raisova 1, Základní škola 
Olomouc, Gorkého 39, Základní škola Olomouc, tř. Svornosti 37, Mateřská škola Olomouc, 
kpt. Nálepky 10, Mateřská škola Olomouc, Žižkovo náměstí 3, Mateřská škola Olomouc, I. 
Herrmanna 1, Mateřská škola Olomouc, Čajkovského 14, Mateřská škola Olomouc, 
Wolkerova 34 přebírají s účinností od 1.1.2003 veškerá práva a povinnosti organizačních 
složek obce uvedených v bodě 4 tohoto usnesení 
 
6. ruší 
organizační složky obce ke dni 31.12.2002 
 
Mateřská škola Olomouc, Náves Svobody 38 
Mateřská škola Olomouc, Dělnická 17b 
Mateřská škola Olomouc, Lužická 7 
Mateřská škola Olomouc, Michalské stromořadí 11 
Mateřská škola Olomouc, Mozartova 6 
Mateřská škola Olomouc, Zeyerova 23 
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Mateřská škola Olomouc, Rooseveltova 101 
Základní škola Olomouc, Na Hradě 5 
Základní škola Olomouc, Čajkovského 11 
 
7. zřizuje 
příspěvkové organizace s účinností od 1.1.2003 
 
Mateřská škola Olomouc, Náves Svobody 38 
Mateřská škola Olomouc, Dělnická 17b 
Mateřská škola Olomouc, Lužická 7 
Mateřská škola Olomouc, Michalské stromořadí 11 
Mateřská škola Olomouc, Mozartova 6 
Mateřská škola Olomouc, Zeyerova 23 
Mateřská škola Olomouc, Rooseveltova 101 
Základní škola Olomouc, Na Hradě 5 
Základní škola Olomouc, Čajkovského 11 
 
příspěvkové organizace přebírají s účinností od 1.1.2003 veškerá práva a povinnosti 
organizační složky obce uvedené v bodě 6 tohoto usnesení 
 
Předložil: Rada města Olomouce 
Hlasování č.: 21 
 
14 Návrh Zadání zm ěny č. X ÚPnSÚ Olomouc, Hodolany - areál 

ČSAD 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu v předloženém znění 
 
2. schvaluje 
návrh zadání změny č. X ÚPnSÚ Olomouc 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 (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů 
 
3. ukládá 
vedoucí odboru koncepce a rozvoje pokračovat v pořizování změny č. X ÚPnSÚ Olomouc 
T: ihned 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Rada města Olomouce 
Hlasování č.: 22 
 
15 Návrh zadání zm ěny č. VIII ÚPnSÚ Olomouc - sporné lokality  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu v předloženém znění 
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2. schvaluje 
Zadání změny č. VIII ÚPnSÚ Olomouc v lokalitě 4.b Radíkov-střed, plocha pro sport a 
rekreaci 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 zák.č. 
50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona) ve znění 
pozdějších předpisů 
 
3. neschvaluje 
Zadání změny č. VIII ÚPnSÚ Olomouc v lokalitě 19. Nemilany-„U remízku“, plocha pro 
komerci, 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 
vedoucí odboru koncepce a rozvoje pokračovat v pořizování změny č. VIII ÚPnSÚ Olomouc 
v lokalitě 4.b Radíkov - střed, plocha pro sport a rekreaci dle schváleného zadání 
T: zasedání ZMO 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Hlasování č.: 23 
 
16 Tržnice - návrh dalšího využití  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
návrh dalšího postupu dle bodu 5 důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
zahájit veřejnou diskusi o využití lokality 
T: říjen 2002 
O: Rada m ěsta Olomouce 
 
4. ukládá 
předložit k projednání ZMO výsledky veřejné diskuse 
T: leden 2003 
O: Rada m ěsta Olomouce 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Hlasování č.: 24 až 25 
 
17 Novela OZV - regula ční plán MPR  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
-důvodovou zprávu v předloženém znění 
-stanovisko OkÚ k návrhu OZV dle přílohy důvodové zprávy 
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2. schvaluje 
obecně závaznou vyhlášku o závazné části regulačního plánu MPR Olomouc v rozsahu dle 
přílohy usnesení a v souladu s ustanovením § 10 písm. a) a § 84, odst. (2), písmena 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 (stavebního zákona) ve znění 
pozdějších předpisů 
 
Předložil: Rada města Olomouce 
Hlasování č.: 26 
 
18 Multimediální park  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Horák Pavel, Ing., náměstek primátora 
Hlasování č.: 27 
 
19 Analýza zdravotních a environmentálních rizik v Ol omouci  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. schvaluje 
závěrečnou zprávu o projektu „Analýza zdravotních a environmentálních rizik v Olomouci“ 
 
Předložil: Vomáčka Jaroslav, MUDr., člen rady města 
Hlasování č.: 28 
 
20 Svazek obcí „Vodovod Pomoraví“ - zm ěna stanov  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
 s návrhem nového znění stanov svazku obcí „Vodovod Pomoraví“ s výjimkou bodu 3.5 a 6.3 
návrhu stanov dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
zástupcům města Olomouce ve svazku obcí Vodovod Pomoraví prosazovat úpravu stanov 
dle bodu 2 usnesení 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Hlasování č.: 29 
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21 Zastupování statutárního m ěsta Olomouce v dražb ě – 
upřesnění usnesení  

Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
zplnomocnit tajemníka SmOl pana Jana Večeře k zastupování statutárního města Olomouc v 
dražbě dle důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
nabytí nemovitostí za vyvolávací cenu 5,9 mil. Kč :  
rozestavěná budova na pozemku parc.č.st.1469 
pozemek parc.č.st.1469, zast.plocha a nádvoří, o výměře 175 m2  
rozestavěná budova na pozemku parc. č.st.1470 
pozemek parc.č.st.1470, zast.plocha a nádvoří, o výměře 175 m2 
rozestavěná budova na pozemku parc.č.st.1471 
pozemek parc. č.st.1471, zast.plocha a nádvoří, o výměře 175 m2 
rozestavěná budova na pozemku parc.č.st.1472/1 
pozemek parc.č.st.1472/1,zast.plocha a nádvoří, o výměře 137 m2 
rozestavěná budova na pozemku parc.č.st.1472/2 
pozemek parc.č.st 1472/2, zast. plocha a nádvoří, o výměře 38 m2 
rozestavěná budova na pozemku parc.č.st.1473 
pozemek parc.č.st.1473.zast.plocha a nádvoří, o výměře 175 m2 
rozestavěná budova na pozemku parc.č.st.1474 
pozemek parc.č.st.1474,zast.plocha a nádvoří, o výměře 176 m2 
rozestavěná budova na pozemku parc.č.st.1475 
pozemek parc.č.st.1475,zast.plocha a nádvoří, o výměře 175 m2 
rozestavěná budova na pozemku parc.č.st.1476 
pozemek parc.č.st.1476, zast.plocha a nádvoří, o výměře 176 m2  
 
Předložil: Rada města Olomouce 
Hlasování č.: 30 
 
22 Evropská asociace historických m ěst a region ů - členství  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
členství v Evropské asociaci historických měst a regionů 
 
Předložil: Rada města Olomouce 
Hlasování č.: 31 
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23 Program regenerace MPR - zm ěna státní dotace  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
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.: 32 
 
 
 
 

 

 

 

Ing. Martin Tesa řík                      Ing. Pavel Horák 
primátor m ěsta Olomouce                      nám ěstek primátora 
 


