
 
USNESENÍ 

 
ze  7. zasedání Zastupitelstva m ěsta Olomouce, konaného dne 4. 11.1999  
 
 
 

I. 
VHS, a.s.  
Zastupitelstvo města Olomouce  
 
1.  bere na v ědomí            
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje            
záměr svěření provozování vodohospodářského majetku města Olomouce a části 
majetku VHS Olomouc, a.s.  do správy novému provozovateli 
 
3. jmenuje  
pracovní skupinu pro posouzení návrhů strategických partnerů po jednom zástupci 
z každého klubu zastupitelů  ČSSD,  KDU-ČSL, US, Olomouc 21, ODS a KSČM 
 
4. ukládá  pracovní skupině 
předložit  ZMO návrh na výběr strategického partnera 
T: 16.12.1999 
 
5. ukládá   Ing. Tesaříkovi, primátorovi města Olomouce 
svolat první schůzku pracovní skupiny do  10.11.1999 
 

 
 

II. 
 
Změna alokace státní dotace z Programu regenerace MPR   
Zastupitelstvo města Olomouce  
 
1.  bere na v ědomí            
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí  
s alokací státní dotace dle důvodové zprávy 
 
 

III. 
 
Právní subjektivita ZŠ  
Zastupitelstvo města Olomouce  
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
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2. schvaluje            
udělení právní subjektivity k 1.1.2000 dle důvodové zprávy : 
- Základní škole Olomouc, Rožňavská 
- Základní škole Olomouc, nám. Terera 
 
3. ukládá    PaedDr. Pilátovi, náměstkovi primátora 
realizovat přijaté usnesení 
T: 31.12.1999 
 
 

IV. 
 
 
Akcie ČS, a.s.  
Zastupitelstvo města Olomouce  
 
1. bere na v ědomí            
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
vstup města Olomouce do Sdružení měst a obcí – akcionářů ČS, a.s. 
 
 
 
 

V. 
 
 
A) Manipulace s majetkem m ěsta Olomouce  
Zastupitelstvo města Olomouce  
 
1. schvaluje            
a) odkoupení  STL plynovodu  v délce 113 m za cenu 76.800,- Kč na ul. Jižní od 

SBD Olomouc dle  důvodové zprávy bod 1 
 
b) převod pozemku parc. č. 848 st. pl. o výměře 856 m2 v k.ú. Olomouc – město 

z majetku města Olomouce do vlastnictví společnosti SD Jednota Olomouc dle  
důvodové zprávy bod 2 

 
c) rozšíření předmětu odprodeje u objektu č.p. 80 s pozemkem parc. č. 105 zast. pl. 

o výměře 1 620 m2 v k.ú. Kl. Hradisko – Sokolovská č. 4 (dříve „Dům Družby“) o 
část pozemku parc. č.  105 zast. pl. o výměře 666 m2 dle  důvodové zprávy bod 3 

 
d) přechod nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemek parc. 

č. 487/1 role o výměře 13 208 m2 v k.ú. Neředín z fyzické osoby pana Ing. Radka 
Menšíka na  právnickou osobu společnost MERA – CZECH, a.s. dle  důvodové 
zprávy bod 4 

 
e) nabytí pozemku parc. č. 1248/10 orná půda o výměře 627 m2 v k.ú. Droždín ve 

vlastnictví ČR – PF ČR do majetku města Olomouce 
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B) Majetkoprávní záležitosti – prodej dom ů 
Zastupitelstvo města Olomouce  
 
1. schvaluje            
prodej domů po bytových jednotkách dle důvodové zprávy bod 1 a,b 
 
2. schvaluje            
prominutí odpočtu procentní sazby a  schvaluje  proinvestování celé druhé poloviny 
kupní ceny dle důvodové zprávy bod 2 
 
3. schvaluje            
prominutí odpočtu procentní sazby a  schvaluje  proinvestování celé druhé poloviny 
kupní ceny dle důvodové zprávy bod 3 
 
4. nevyhovuje            
žádosti nájemníků a  schvaluje  prodej domu Praskova 16 po jednotkách dle 
důvodové zprávy bod 4 
 
5. revokuje            
část svého usnesení ze dne 6.5.1999 a  schvaluje  nové kupní ceny dle důvodové 
zprávy bod 5 
 
6. ukládá    Ing. Czmerovi, náměstkovi primátora           
připravit pravidla pro odvolávací proces k přijatému usnesení zastupitelstva 
 

 
 
 

VI. 
 
 
Dopln ění zadání zm ěny č. III ÚPnSÚ Olomouc.  
Zastupitelstvo města Olomouce  
 
1.  bere na v ědomí            
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. revokuje 
své usnesení č.  XIII, bod 2 a 3 ze dne 30.9.1999 
 
3. schvaluje  
Zadání změny č. III ÚPnSÚ Olomouc, lokalita Horní lán v upravené podobě 
v rozsahu dle přílohy č. 1 důvodové zprávy v souladu s ustanovením § 36, odst. 1, 
písm. n) zák. č. 367/1990 Sb. o obcích ve znění pozdějších změn a doplňků a 
s ustanovením § 26 odst. 2 zák. č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním 
řádu ve znění pozdějších změn a doplňků ( dále jen Stavebního zákona) 
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4. ukládá   vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
pokračovat v pořizování změny č. III ÚPnSÚ  Olomouc, lokalita Horní lán ve 
spolupráci s pracovní skupinou pro pořízení změny č. III ÚPnSÚ jmenovanou RMO 
na základě usnesení ZMO 
 
5. dopl ňuje  
složení pracovní skupiny pro pořízení Změny III ÚPnSÚ Olomouc, lokalita Horní lán o 
zástupce f. GEMO a f. Tesco 
 
 
 
 
 
 
Ing. Martin Tesa řík          Ing. Pavel Horák 
primátor m ěsta Olomouce     nám ěstek primátora 
 


