
 
USNESENÍ 

 
z  15. zasedání Zastupitelstva m ěsta Olomouce, konaného dne 8.3.2001  
 
 

I. 
 
Jednací řád Zastupitelstva m ěsta Olomouce  
Zastupitelstvo města Olomouce  
 
1. bere na v ědomí  
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
jednací řád Zastupitelstva města Olomouce dle upravené důvodové zprávy 
 
  

II. 
 

Kontrola usnesení  
A)  Rozpo čtové zm ěny roku  2000  
Zastupitelstvo města Olomouce  
 
1.  bere na v ědomí            
důvodovou zprávu, týkající se rozpočtových  změn roku 2000 
 
 
B)  Rozpo čtové zm ěny roku  2001  
Zastupitelstvo města Olomouce  
 
1.  bere na v ědomí            
důvodovou zprávu, týkající se rozpočtových  změn roku 2001 
 
2. schvaluje  
rozpočtové změny dle důvodové zprávy, týkající se schváleného návrhu rozpočtu 
statutárního města Olomouce na rok 2001 v rámci zajištění vazby globální dotace ze 
státního rozpočtu na rozpočet města 
 
 
C) Další informace z kontroly usnesení  
Zastupitelstvo města Olomouce  
 
1.  bere na v ědomí            
informace z kontroly usnesení  
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III. 
 
Výsledky  hospoda ření statutárního m ěsta Olomouce za rok 2000  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1.  bere na v ědomí            
důvodovou zprávu včetně všech příloh 
 
2. schvaluje    
finanční vypořádání se státním rozpočtem za rok 2000 
 
3. vyjad řuje    
souhlas s celoročním hospodařením města Olomouce v roce 2000, a to bez výhrad 
 
 
 
 
 

IV. 
 
Manipulace s majetkem statutárního  m ěsta Olomouce + dodatek  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. schvaluje    
předložený návrh na odprodej nemovitostí ve vlastnictví statutárního města  
Olomouce dle  důvodové zprávy bod 16, 20, 28, 39, 41, 42, 45, 64 
 
2. nevyhovuje    
žádostem o odprodej nemovitostí v majetku  statutárního města Olomouce dle 
důvodové  zprávy bod 4, 5, 12, 13, 14, 22, 26, 35, 36, 37, 40, 43, 52, 53, 54, 55, 60, 
61 
 
3. schvaluje    
předložený návrh na  nabytí nemovitostí do majetku statutárního města   
Olomouce dle  důvodové zprávy bod 7, 11, 38, 47, 48, 62, 63, 66 
 
4. schvaluje    
předložený návrh na uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě dle  
důvodové zprávy bod 21, 24, 25, 44 
 
5. schvaluje   
předložený návrh na zřízení věcných břemene dle důvodové zprávy bod 1, 2, 3,  
8, 10, 11,  15, 17, 27, 50, 51, 56, 57, 64, 68 
 
6. nevyhovuje   
žádosti o zřízení věcného břemene dle důvodové zprávy bod 59 
 
7. schvaluje   
předložený návrh na zřízení zástavního práva dle důvodové zprávy bod 6, 46  
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8. revokuje  
usnesení ZMO ze dne 5. 10. 2000, čís. spis. seznamu 3, bod 48 ve věci zřízení 
zástavního práva na objekty Kateřinská 23 a Horní náměstí 20 ve prospěch  Státního 
fondu životního prostředí České republiky dle důvodové zprávy bod 6 
 
9.  nevyhovuje  
žádostem o převod nemovitostí do vlastnictví statutárního města Olomouce  
dle důvodové zprávy bod 9, 67  
 
10. schvaluje  
doplnění usnesení zastupitelstva města ze dne 16. 3. 2000 uvedeného v čísle 
spisového seznamu č. 3 pod bodem  č.39 ve věci směny pozemků parc.č.1650/1 o 
výměře 661 m2, parc. č.1650/9 o výměře 2 822 m2, parc. č.1650/10 o výměře 703 
m2, parc. č.1721/29 o výměře 4 928 m2, vše orná půda, vše v k.ú. Holice a pozemek 
parc. č.754/4 ost. plocha o výměře 182 m2 v k.ú. Chomoutov, parc.č.36/2 ost. plocha 
o výměře 253 m2 v k.ú. Klášterní Hradisko, část pozemku parc. č. 86/2 ost. plocha o 
výměře 350 m2 v k.ú. Klášterní Hradisko, pozemek parc.č.84 zahrada o výměře 154 
m2 v k.ú. Povel, vše ve vlastnictví Pozemkového fondu ČR za pozemky parc. 
č.1793/7 o výměře 37 900 m2, parc. č.1793/10 o výměře 4 179 m2, parc. č.1800/23 o 
výměře 17 175 m2, parc. č.1839 o výměře 15 084 m2, parc. č.1863/133 o výměře 
1 656 m2, parc. č. 1863/174 o výměře 3 030 m2, parc. č. 1863/175 o výměře 1 702 
m2, vše role v k.ú. Holice ve vlastnictví statutárního města Olomouce o  pozemky 
p.č.1721/4 o výměře 238 m2 orná půda, p. č.1721/36 o výměře 976 m2 orná půda a 
p.č.1646 o výměře 1400 m2 ostatní plocha a parc. č. 1721/32 orná půda o výměře  
3 227 m2, vše v k.ú. Holice ve vlastnictví ČR - správě Pozemkového fondu ČR dle 
důvodové zprávy bod 18 
 
11. nevyhovuje   
žádostem o revokace usnesení zastupitelstva města resp. jeho části dle  
důvodové zprávy bod  30, 31, 32, 49 
 
12. revokuje  
část svého usnesení ve věci schválení splátkového kalendáře na doplatek kupní 
ceny za objekt Mlýnská č.2 ze dne 25.2.1999 č. spis. seznamu 6 bod 10c a usnesení 
zastupitelstva města ze dne 16.12.1999 č. spis. seznamu 3a bod 86 ve věci revokace 
části svého usnesení ze dne 25.2.1999 čís.spis. seznamu 6 bod 10 C a schválení 
splátkového kalendáře na úhradu zbytkové kupní ceny za objekt Mlýnská č.2 a  
schvaluje    nový splátkový kalendář na úhradu zbytkové kupní ceny za objekt 
Mlýnská č. 2, když tato částka bude navýšena o 6% úrok z prodlení dle důvodové 
zprávy bod 34 
 
13. schvaluje  
zřízení předkupního  práva na část pozemku parc. č. 311/1 zahrada o výměře  
14 175 m2 v k.ú. Holice ve prospěch statutárního města Olomouce dle ust. § 602 
občanského  zákoníku dle  důvodové zprávy bod 64 
 
14. schvaluje   
předložený návrh na uzavření smlouvy o budoucí směnné smlouvě dle důvodové 
zprávy bod 65 
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15. schvaluje  
bezúplatný převod DHIM do vlastnictví Moravského divadla Olomouc dle  
důvodové zprávy bod 69 
 
16. schvaluje    
předložený návrh na odprodej nemovitostí ve vlastnictví statutárního města  
Olomouce dle  důvodové zprávy bod 80 a) , 82, 89  
 
17. nevyhovuje    
žádostem o odprodej nemovitostí v majetku  statutárního města Olomouce  dle 
důvodové  zprávy bod 75, 77, 87, 98, 99 
 
18. schvaluje    
předložený návrh na  nabytí nemovitostí do majetku statutárního města Olomouce 
dle  důvodové zprávy bod 72, 83 
 
19. schvaluje   
předložený návrh na zřízení věcných břemen dle upravené důvodové zprávy bod 70, 
71,  dle důvodové zprávy bod 73, 74,  76, 78, 81, 86 B), 93a), 93 c), 93 d), 93 e), 96 
 
20. schvaluje   
předložený návrh na rozšíření subjektu na straně kupujícího nemovitostí ve 
vlastnictví statutárního města  Olomouce dle důvodové zprávy bod 79 
 
21. schvaluje   
předložený návrh splátkového kalendáře na úhradu kupní ceny za odprodej  
nemovitosti v majetku statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod 80 b) 
 
22. schvaluje   
předložený návrh na směnu nemovitostí dle důvodové zprávy bod  93 b), 95, 97 
 
23. nevyhovuje   
žádosti o směnu nemovitostí dle důvodové zprávy bod 85, 87 
 
24. schvaluje   
předložený návrh na uzavření smluv o budoucích kupních smlouvách dle důvodové 
zprávy bod 86 A) 
 
25. schvaluje   
předložený návrh na výběr nájemce a budoucího kupujícího na nemovitosti  
v majetku statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod 87 
 
26. nevyhovuje   
žádostem o výkup nemovitostí do vlastnictví statutárního města Olomouce dle 
důvodové zprávy bod 88 
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27. nevyhovuje   
žádosti pana Ing. Pavla Vlčka o revokaci  části usnesení ZMO ze dne 16. 12. 1999,  
čís. spis. seznamu 3a, bod 68 ve věci výše  kupní ceny za odprodej části pozemku 
parc. č. 550/1 ost. pl.  o výměře 68 m2 v k.ú. Radíkov a revokaci části usnesení ZMO 
ze dne 16. 3. 2000 čís. spis. seznamu 3  bod 72 ve věci nevyhovění žádosti  pana 
Ing. Pavla Vlčka o revokaci  usnesení ze dne 16. 12. 1999 ve  věci výše kupní ceny 
za odprodej části pozemku parc č. 550/1 ost. pl. o výměře 68 m2 v k.ú. Radíkov a    
schvaluje    splátkový kalendář na úhradu kupní ceny za odprodej části pozemku 
parc. č. 550/1  ost. pl. o výměře 68 m2 v  k. ú. Radíkov dle důvodové zprávy bod 90 

   
28. revokuje  
část usnesení zastupitelstva města ze dne 14. 12. 2000 ve věci výše kupní ceny za  
odprodej pozemku parc. č. 6/1 ost. pl. o výměře 644 m2 v k.ú. Bělidla panu Tomáši  
Navrátilovi, manželům Miroslavu a Jarmile Navrátilovým, paní Ludmile  Fuksové,   
manželům Ing. Martinu a Ing. Lence Janečkovým, manželům MUDr. Marcelu a 
RNDr. Janě Matzenauerovým, manželům Ing. Michalu a Ing. Miriam  Macků a  
schvaluje   novou kupní cenu ve výši 160,- Kč/m2 tj. 103 040,- Kč dle důvodové 
zprávy bod 91 
 
29. nevyhovuje   
žádosti manželů Ing. Tomáše a Ing. Ireny Juřicových o revokaci části     usnesení 
ZMO ze dne 5. 10. 2000 čís. spis. seznamu 3 bod 41 ve věci výše kupní ceny  za    
odprodej  pozemku parc. č. 53/48 ost. pl. o výměře 184 m2 v k.ú. Neředín dle 
důvodové   zprávy bod 92 

 
30. schvaluje  
předložený návrh na bezúplatný převod nemovitého majetku dle důvodové  zprávy 
bod 94 
 
31. schvaluje  
směnu pozemků dle důvodové zprávy bod 84  a rozdíl ploch o výměře 6 954 m2 
doporučuje pronajmout na dobu 15 let za obvyklé nájemné 
 
 
 
 

V. 
 
A) Majetkoprávní záležitosti – prodej dom ů 
Zastupitelstvo města Olomouce  
 
1. schvaluje  
udělení souhlasu s umístěním objektových předávacích stanic v objektech  
Albertova 3, 3a, 3b, 3c, 3d, Albertova 11, 13, 15, Wolkerova 48, 50, Skupova 5,  
Skupova 11, Skupova 17, Trnkova 22, Skupova 6, Varšavské náměstí 7, MŠ 
Holečkova a ZŠ Holečkova a současně schvaluje zřízení věcného břemene umístění  
technologie horkovodních objektových předávacích stanic pro společnost OLTERM &  
TD Olomouc, a.s. v těchto objektech za podmínek uvedených v důvodové zprávě  
bod 1 
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2. schvaluje    
prodej pozemku parc. č. 1039   st.pl. o   výměře 230 m2  v k.ú. Hodolany      
spoluvlastníkům domu  Horova 2   manželům  Jaroslavě a Vladimíru  Lukešovým,  
Jaromíru  a Dagmar Kubovým,  Veronice Staňkové,   Marcelu     Petrovi,   Renátě  
Mádrové a  Luďce Weinlichové   za kupní cenu ve výši  28 965,- Kč dle důvodové  
zprávy bod  2 

 
3. nevyhovuje     
žádosti nájemníků  o revokaci   a trvá na ponechání domu v majetku statutárního 
města Olomouce dle důvodové zprávy bod 3a) – f)   

 
4. nevyhovuje   
žádosti o revokaci   trvá  na původním rozhodnutí prodeje domu  tř. Svornosti 17 po    
bytových jednotkách dle důvodové zprávy bod 4 
                          
5. schvaluje   
prodej domu  Wellnerova 23   oprávněným    nájemníkům po bytových jednotkách   
za kupní ceny dle  přiložené  tabulky 
 
6. schvaluje   
bezúplatné zřízení  věcného    břemene obsahující právo chůze na  pozemku parc. č. 
447/24 ve prospěch nemovitosti ost. st. objektu na pozemku parc.  č. 216/2 zast. pl. 
v k.ú. Nová Ulice dle důvodové zprávy bod 6 
 
7. nevyhovuje   
žádosti pana Vítězslava Šopíka dle důvodové zprávy bod 7    
   
8. schvaluje   
kupní cenu za byt pana Lukáše Koryčana ve výši   195 868,- Kč dle důvodové zprávy 
bod 8 
     
 9. schvaluje    
navýšení kupní  ceny za byt o částku 8 839,- Kč. Jedná se  o navýšení I.poloviny 
kupní  ceny  za byt v domě Komenského 6 dle důvodové  zprávy bod 9           
 
10. schvaluje   
prodej bytů oprávněným  nájemníkům za kupní ceny dle vyhlášky č.13/97 a 14/98 dle 
důvodové zprávy bod 10 
 
11. nevyhovuje   
žádosti  o snížení  kupní ceny   a  schvaluje   možnost proinvestování II.poloviny 
kupní ceny  v zateplení bytu dle důvodové zprávy bod  11  
 
12. nevyhovuje   
žádosti  pana Tomáše  Dolečka  dle důvodové zprávy bod  12 
 
13. nevyhovuje  
žádosti pana Mrtýnka Stanislava dle důvodové zprávy bod 13 
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14. nevyhovuje  
žádosti paní Vladimíry Krahulíkové dle důvodové zprávy bod 14 
 
15. nevyhovuje   
žádosti pana Martina Maidla dle důvodové zprávy bod 15    
 
16. schvaluje  
prodej   pozemku   parc. č. 564 st.pl. o výměře 209 m2 v k.ú. Olomouc – město dle 
důvodové zprávy bod 16  
 
17.  schvaluje    
záměr prodeje   domu po bytových jednotkách dle důvodové zprávy bod 17 
 
18.  vyhovuje   
žádosti nájemníků domu Vídeňská 3  a schvaluje  záměr prodeje domu po    
bytových  jednotkách  dle důvodové zprávy bod 18 
 
19.  nevyhovuje  
žádosti nájemníků  domu Rooseveltova 36 paní Dagmar Zamykalové a Petru 
Zamykalovi  a trvá  na původním rozhodnutí  to je prodej pozemku parc. č.            
497/4 zahrada o výměře 207 m2 za kupní cenu ve výši  52 992,- dle důvodové  
zprávy bod 19 
 
20. schvaluje  
zřízení věcného břemene obsahující právo chůze a jízdy přes objekt bydlení č.p. 340 
s pozemkem parc. č. 374 zast. pl. a objekt bydlení č. p. 341 s pozemkem parc. č. 375 
zast. pl. (Hanušova 2,4) ve prospěch objektu č. p. 339 s pozemkem parc. č. 373 zast. 
pl., objektu č. p. 338 s pozemkem par. č. 372 zast. pl. a dále pozemku parc. č. 101/1 
zahrada a pozemku parc. č. 660, vše v k.ú. Lazce, obec Olomouc, ve vlastnictví 
statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod 20 
 
21. schvaluje  
možnost proinvestování celé II. poloviny kupní ceny dle důvodové zprávy bod 21 
 
22. schvaluje  
možnost proinvestování celé II. poloviny kupní ceny  dle důvodové zprávy bod 22 
 
23. vyhovuje  
žádosti o prominutí úroků z prodlení  dle důvodové zprávy bod 23 
 
24. ukládá     Radě města Olomouce 
předkládat Zastupitelstvu města Olomouce všechny žádosti o prodej domů po 
bytových jednotkách, respektive  žádosti o prodej bytů 
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B) Majetkoprávní záležitosti – prodej dom ů (dodatek)  
Zastupitelstvo města Olomouce  
 
1. schvaluje  
prodej pozemku parc.č. 87/21 spoluvlastníkům domů a to  Ladislavu a Ludmile 
Novákovým, Jaromíru a Jiřině Nebeským, Josefu a Marii Kovářovým, Erichu a  Věře  
Vaculíkovým, Františku a Heleně Kolibovým, Františku a Magdě Kočíbovým, 
Oldřichu a Aleně Špirkovým, Jiřímu a Věře Sedlářovým, Františku a Marcele 
Kalabisovým, Boženě Neumayerové, Ludmile Copové a Vincentu Jelčovi -  
Dobrovského 15 ,  Aleši a Bronislavě Novákovým,  Ivetě Kristkové, Alici Bezděkové,  
Alici Vyhnánkové,  Arturu Habáňovi – Dobrovského 17 za kupní cenu ve výši 101 
650,-Kč dle důvodové zprávy bod 1 
 
2. schvaluje   
prodej bytů oprávněným nájemníkům za kupní ceny dle vyhlášky č.13/97 a  14/98 dle 
důvodové zprávy bod 2.   
 
3. schvaluje   
prodej domů po bytových jednotkách dle důvodové zprávy a přiložených  tabulek  
bod 3 - mimo bod 3 e) 
 
4. schvaluje   
prodej domů po bytových jednotkách dle důvodové zprávy a přiložených  tabulek  
bod 4. 
 
5. revokuje    
část svého  usnesení ze dne  5.10.2000 a schvaluje prodej domu manželům  
Štěpánkovým dle důvodové zprávy bod 5 
 
6. revokuje   
část svého  usnesení ze dne  15.6.2000 a schvaluje  prodej domu formou        
opětovné dražby mezi   nájemníky dle důvodové zprávy bod 7 
 
7. schvaluje  
prodej pozemku parc.č. 576 st.pl. o výměře 557 m2 v k.ú. Hodolany spoluvlastníkům 
domu Jungmanova 15 a to manželům  Herbertovi a Libuši Junkovým, Josefu a 
Anežce  Královým,  Ivu a Janě   Kotasovým,  Ivanu a Olze Blatným, Františkovi a 
Miladě  Vrbovým, Alfonsu a Janě    Kempným, Radku a Janě Zezulovým, Milanu 
Vlachovi, Miroslavě Jelínkové, Ivu  Sotorovi, Olze Komárkové, Ludmile Dostálové, 
Františce Vičánkové, Anně Černé a   Olze Kudrnové za kupní cenu ve výši  
91 348,-Kč + náklady   dle důvodové zprávy bod 8 
Příloha: snímek katastrální mapy 
 
8. schvaluje   
prodej pozemku parc.č. 578   st.pl. o výměře  249 m2 v k.ú. Olomouc – město 
vlastníkům domu  Kapucínská 16  společnosti TEMA-Technologie-and Management  
Consulting, s.r.o  Olomouc za kupní   cenu ve výši    267 675,-  Kč + náklady dle  
důvodové zprávy bod 9 
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9. schvaluje   
zřízení věcného břemene  přístupu, užívání, vedení, odběru vody, provozu, kontroly, 
oprav a údržby, náhrady a demontáže tepelného zdroje a  rozvodů  pro dodávku 
tepla pro vytápění a teplé   užitkové vody  OLTERM & TD Olomouc, a.s. věcné  
břemeno se uzavírá na dobu neurčitou a  bezúplatně  dle důvodové zprávy bod 9. 
 
10.  schvaluje   
zřízení bezúplatného věcného břemene na pozemcích parc.č. 290/10, ost.pl.,      
290/59 ost.pl.,  800/9 ost.p,  290/63 ost.pl., 290/51 ost.pl., v k.ú. Nová Ulice 
obsahující právo uložení horkovodu, horkovodní přípojky, vodovodní přípojky - 
studená voda, horizontální /ležaté/ rozvody ve prospěch společnosti OLTERM & TD 
Olomouc a.s. dle důvodové zprávy bod 11 

 
11. nevyhovuje   
žádostem nájemníků o revokaci a trvá na ponechání domů v majetku statutárního 
města Olomouce dle důvodové bod 12 a) –d) 
 
 
 
 

VI. 
 
Tržnice – výb ěrové řízení 
Zastupitelstvo města Olomouce  
 
1.  bere na v ědomí    
důvodovou   zprávu  
 
2. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemek parc. č. 
104/1 ost. pl. o výměře 4 205 m2, pozemek parc. č. 105/50 ost. pl.o výměře 537 m2 
a  část pozemku parc. č. 125/2 ost. pl. o výměře 2 008 m2, část pozemku parc. č. 
125/9 ost. pl. o výměře 272 m2 a část pozemku parc. č. 125/6 ost. pl. o výměře 27 
m2, vše v k.ú. Olomouc - město, obec Olomouc se společností D. A. Engineering  
s.r.o. Praha za podmínek dle bodu 4. důvodové zprávy 
 
 
 
 
 

VII. 
 
Transformace Správy domovního fondu m ěsta Olomouce, p říspěvkové 
organizace do akciové spole čnosti  
Zastupitelstvo města Olomouce  
 
1.  bere na v ědomí    
předloženou důvodovou   zprávu  
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2. ukládá  Radě města Olomouce 
a) doplnit důvodovou zprávu o stanovisko komise pro transformaci SDFMO a 

předložit  na nejbližším zasedání zastupitelstva 
b) předložit ekonomickou analýzu o výhodnosti  transformace SDF MO v akciovou 

společnost na nejbližším zasedání zastupitelstva 
 
 

VIII. 
 
Fond rozvoje bydlení m ěsta Olomouce  
Zastupitelstvo města Olomouce  
 
1. bere na v ědomí    
předloženou důvodovou   zprávu  
 
2. schvaluje 
udělení výjimek z vyhlášky 6/1999 o FRB dle důvodové zprávy 
 
3. schvaluje  
poskytnutí účelových úvěrů dle důvodové zprávy 
 
 
 

IX. 
 
Optimalizace  sít ě mateřských škol                            
Zastupitelstvo města Olomouce  
 
1. bere na v ědomí    
důvodovou zprávu                   
 
2. schvaluje 
ukončení provozu MŠ Olomouc, Dobrovského k 30.6.2001 
 
3. schvaluje 
ukončení provozu MŠ Olomouc, Lazecká k 30.6.2002  
 
4. ukládá   PaedDr. M. Pilátovi, náměstkovi primátora, 
zajistit ukončení provozu mateřských škol dle  bodu 2 a 3 tohoto usnesení 
 
 
 

X. 
 
A) Návrh z řizovacích listin – Zoologická zahrada Olomouc  
Zastupitelstvo města Olomouce  
 
1. bere na v ědomí    
důvodovou zprávu                   
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2. schvaluje 
nové znění zřizovací listiny s účinností od 1.4.2001 
 
 
 
B) Návrh z řizovací listiny  Základní školy Olomouc, Dvorského 33 
Zastupitelstvo města Olomouce  
 
1. bere na v ědomí    
důvodovou zprávu                   
 
2. schvaluje 
nové znění zřizovací listiny dle důvodové zprávy s účinností od 1.4.2001 
 
3. ukládá    
a) Ing. M. Tesaříkovi, primátorovi a PaedDr. M. Pilátovi, náměstkovi primátora, 
-   podepsat nové znění zřizovací listiny 
 
b) Ing. M. Tesaříkovi, primátorovi, 
-   podepsat návrh na zapsání do obchodního rejstříku 
 
 
 
 

XI. 
 
 
Kontrolní a finan ční výbor  
Zastupitelstvo města Olomouce  
 
1. bere na v ědomí    
předloženou důvodovou zprávu                   
 
2. jmenuje   tyto členy výborů: 
Výbor kontrolní:    Výbor finanční: 
Mgr. Svatopluk Ščudlík  Miroslav Petřík 
Jan Dlouhý    Ing. Vladimír Procházka 
Mgr. Petr Horák   Mgr.  Ing. Petr Konečný 
MUDr. Petr Otepka   Mgr. Martin Pátek 
Dagmar Maršálová   MUDr. Pavel Andrš 
Ing. Miroslav Kořenek  Mgr. Jaroslav Bosák 
Mgr. Jiří Tesařík   RSDr Alexander Černý  
 
3. jmenuje 
a) předsedou kontrolního výboru: Ing. Miroslava Kořenka 
b) předsedou finančního výboru:  Ing. Vladimíra Procházku 
 
 
 
4. ukládá 
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zpracovat statuty a jednací řády jednotlivých výborů a předložit je na příštím 
zasedání ZMO ke schválení 
O: předsedové kontrolního a finančního výboru 
T: příští zasedání ZMO 
 
 
 

XII. 
 
Návrhy názv ů ulic, v č. dodatku  
Zastupitelstvo města Olomouce  
 
1. bere na v ědomí    
důvodovou zprávu                   
 
2. souhlasí 
s pojmenováním ulic dle upravené důvodové zprávy 
 
3. ukládá  vedoucímu odboru vnějších vztahů a informací 
a) informovat příslušné instituce o názvech nových ulic 
b) zpracovat pravidla postupu pro stanovení názvů ulic města Olomouce 
s přihlédnutím k materiálu kulturní komise ze dne 23.9.1997 
 
 
 

XIII. 
 
 
Program  regenerace  MPR  Olomouc                             
Zastupitelstvo města Olomouce  
 
1. bere na v ědomí    
důvodovou zprávu v předloženém znění                  
 
2. schvaluje 
poskytnutí příspěvku soukromým a církevním subjektům dle důvodové zprávy 
 
 
 

XIV. 
 
Změna č. IV Územního plánu sídelního útvaru Olomouc (ÚPnSÚ ) lokalita č.3 
Nové Sady – U rybá řských  stav ů, lokalita  č. 4  Slavonín Kyselovská  a  lokalita  
č. 5 – Černovír Jezuitské  
 
Zastupitelstvo města Olomouce 

 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu v předloženém znění 
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2. revokuje 
část svého usnesení č. X, bod 2a) ze dne 14.12.2000 o schválení změny č. IV 
ÚPnSÚ Olomouc v lokalitě IV/3 - Nové Sady,U rybářských stavů 
 
3. schvaluje 
změnu č. IV ÚPnSÚ v lokalitě IV/3 - Nové Sady,U rybářských stavů 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 

 
4. neschvaluje 
změnu č. IV ÚPnSÚ Olomouc v lokalitě č. 4 Slavonín Kyselovská a v lokalitě č. 5 
Černovír Jezuitské 
 
 
 
 

XV. 
 
 
Návrh zadání zm ěny č. VII ÚPnSÚ Olomouc  
Zastupitelstvo města Olomouce  
 
1. bere na v ědomí    
důvodovou zprávu v předloženém znění                  
 
2. schvaluje 
zadání změny č. VII ÚPnSÚ Olomouc  v rozsahu přílohy č. 1 v souladu  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 
 
3. ukládá     vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
pokračovat v pořizování změny č. VII ÚPnSÚ Olomouc 
 
 
 
 
 

XVI. 
 
Obecně závazná vyhláška o závazné části územního plánu sídelního útvaru 
Olomouc  
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 ÚPnSÚ Olomouc v rozsahu dle přílohy 
usnesení č. 1 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. 
50/1976Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona) ve znění 
pozdějších předpisů 

 
 

 
 

XVII. 
 
Delegování zástupc ů města na valné hromady a.s. v nichž má m ěsto 
majetkovou ú čast  
Zastupitelstvo města Olomouce  
 
1. bere na v ědomí    
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. deleguje 
tyto zástupce města  na valné hromady akciových společností: 
a) OLTERM & TD, a.s.:   Ing. Jaromír Czmero 
                                       náhradník:  Ing. Vladimír Pocházka 
 
b) VHS, a.s. :     PaedDr. Miroslav Pilát 
                                          náhradník:  Mgr. Svatopluk Ščudlík 
 
 
 
 
 

XVIII. 
 
Tunel pod Červenohorským sedlem                            
Zastupitelstvo města Olomouce  
 
1. bere na v ědomí    
důvodovou zprávu  
 
2. ukládá   pracovní skupině 
sledovat celou situaci okolo připravované výstavby Tunelu pod Červenohorským 
sedlem a informovat o nových skutečnostech ZMO na jeho nejbližším zasedání 
O: Mgr. Ščudlík, předseda pracovní skupiny 
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XIX. 
 
Vodovod Pomoraví – personální zm ěny  
Zastupitelstvo města Olomouce  
 
1. bere na v ědomí    
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
se zastoupením statutárního města Olomouce ve valné hromadě svazku obcí 
Vodovod Pomoraví dle upravené důvodové zprávy 
 
 
 
 

XX. 
 
Různé - Výbor pro národnostní menšiny  
Zastupitelstvo města Olomouce  
 
1. bere na v ědomí    
informaci dle bodu 20 c) písemné důvodové zprávy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Martin Tesa řík       Ing. Pavel Horák 
primátor m ěsta Olomouce     nám ěstek primátora 
 
 
 


