
 
 
    U S N E S E N Í 
 
 
z 20.  zasedání  Zastupitelstva  m ěsta  Olomouce,  konaného  dne 12. 3.1998  
                                            
     I. 
 
Kontrola usnesení  
A)  Stanovení postupu p řípravy projektu CITY Olomouc  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí  předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá  Radě města Olomouce 
a) zadat odboru koncepce a rozvoje vypracování studie využitelnosti tohoto území 
b) předložit zadání výběrového řízení  zastupitelstvu ke schválení 
 
 
B)  Zpráva o bytové situaci ob čanů postižených povodn ěmi 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
bere na v ědomí   
předloženou zprávu o bytové situaci občanů postižených povodněmi 
 
 
C) Zpráva o činnosti M ěstské policie Olomouc za rok 1997.  
Zpráva o realizaci kamerového systému  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí  
- předloženou zprávu o realizaci kamerového systému  
- předloženou směrnici k zajištění ochrany osobních údajů získaných pomocí 
  kamerového systému 
 
2. ukládá  Radě města Olomouce 
doplnit předloženou zprávu o činnosti Městské policie Olomouc za rok 1997 o: 
-počet případů použití mírnějších prostředků strážníky (obušku, pout apod.),  
uvést v kolika případech bylo toto oprávněné a v kolika ne 
-počet použití střelné zbraně během výkonu služby 
-počet dopravních prostředků a kolik km bylo těmito najeto v roce 1997 
-jak bylo využíváno opatření v přikládání botiček na vozidla 
-počet případů stížností z řad občanů na činnost městské policie 
Doplněnou zprávu o činnosti Městské policie Olomouc předložit na příštím zasedání 
zastupitelstva. 
 
 
D) Plnění a čerpání rozpo čtového provizoria 1998  
Zastupitelstvo města Olomouce 
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schvaluje  
předloženou důvodovou zprávu ohledně plnění a čerpání rozpočtového provizoria 
 
E) Aktualizace úv ěr. zatížení m ěsta Olomouce v roce 1997  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
přijetí kontokorent. úvěru od České spořitelny ,a.s., ve výši 100 mil. Kč dle podmínek 
uvedených v důvodové zprávě a ručení budoucími příjmy města Olomouce 
 
 
F) Hodnocení správy portfolia  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
bere na v ědomí  
informaci o provedené analýze a posouzení správy portfolia Města Olomouce za 
r. 1997 
 
 

G) Řešení interpelace – kontrola zp ůsobu prodeje bytu č. 3 v dom ě Štítného 7  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu o kontrole způsobu prodeje bytu č. 3 v domě Štítného 7 
 
2. ukládá  Radě města Olomouce  
předložit na příštím zasedání zastupitelstva doplněnou důvodovou zprávu o 
stanovisko SDF MO a bytové komise 
 
H) Finanční prost ředky z programu regenerace M ěstských památkových 
rezervací a m ěstských památkových zón  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí  
obsah důvodové zprávy 
 
2.schvaluje 
poskytnutí částky 100 tis. Kč z rozpočtu města na regeneraci kostela 
Neposkvrněného početí Panny Marie v souladu s důvodovou zprávou 
 
 
 
I)  Další informace z kontroly usnesení  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
bere na v ědomí  



 3 

ústní  informace z kontroly usnesení 
 
     II. 
 
Změny ve složení Rady m ěsta Olomouce  
Zastupitelstvo města Olomouce v souladu s § 36  odst. 1, písm. g)  zák. č. 367/1990 
Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
 
1. odvolává    Mgr. Richarda Pavla   z funkce dlouhodobě uvolněného člena  Rady 
města Olomouce – náměstka primátora dnem 14.3.1998 
 
2. zvolilo  ing. Martina Tesaříka, dlouhodobě uvolněným členem Rady města 
Olomouce – náměstkem primátora. Ing. Martin Tesařík je dnem 15.3.1998  
dlouhodobě uvolněn ze zaměstnání pro výkon své funkce.  
 
3.  zvolilo  Mgr. Svatopluka Ščudlíka neuvolněným členem Rady města Olomouce 
dnem 15.3.1998  
 
 
 
    III. 
 
 
A) Výsledky hospoda ření města Olomouce za rok 1997  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
 
B) Návrh rozpo čtu m ěsta Olomouce na rok 1998  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. schvaluje  
a) upravený rozpočet města Olomouce na rok 1998, vč. přílohy 
b) přijetí úvěru ve výši 30 mil. Kč u ČSOB a.s. za podmínky nezvýšení celkové 

zadluženosti města 
 
2. revokuje 
a) své usnesení ze dne 18.12.1997, odst. II., čl. A bod 1 b) 
b) své usnesení ze dne 29.1.1998, odst. VIII., čl. B bod 1 – odrážka druhá 
 
 
 
3. ukládá   Radě města Olomouce 
předložit návrh na snížení provozních nákladů z původní částky 825 609 tis. Kč na 
částku 812 136 tis. Kč 
 
4. ukládá  Radě města Olomouce 
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předložit na příštím zastupitelstvu ke schválení seznam investičních akcí 
připravených k realizaci, ale nezařazených v rozpočtu r. 1998 
 
 

IV. 
 
Manipulace s majetkem m ěsta  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. schvaluje  
předložený návrh na uzavření smluv o budoucích kupních smlouvách na nemovitosti 
v majetku Města Olomouce dle důvodové zprávy bod 1.,2., 3., 4.,  
 
2. schvaluje  
předložený návrh na prodej nemovitostí v majetku Města Olomouce dle důvodové 
zprávy bod 5., 6., 7., 8., 9. 
 
3. schvaluje  
předložený návrh na směnu nemovitostí v majetku Města Olomouce dle důvodové 
zprávy  bod 10., 11., 13., 14., 15., 16., 17 
 
4. schvaluje  
předložený návrh na bezplatný převod úrovňových přejezdů pro cyklisty a pěší 
v kasárnách P. Holého  a U botanické zahrady dle důvodové zprávy bod 12 
 
5. schvaluje 
odprodej nemovitostí ve vlastnictví Města Olomouce dle důvodové zprávy  
bod 18, 20 – 23 a  32 
 
6. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemek ve vlastnictví Města 
Olomouce dle důvodové zprávy bod 24- 30 
 
7. schvaluje 
bezúplatný převod nemovitostí z majetku Města Olomouce dle důvodové zprávy bod 
19 
 
8. souhlasí 
se  změnou podmínek pro uzavření kupní smlouvy na nemovitosti ve vlastnictví 
Města Olomouce dle důvodové zprávy bod 31 
 
 
 
    V. 
 
Majetkoprávní záležitosti – prodej dom ů 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. schvaluje  
prodej domů dle důvodové zprávy bod 1 – 3 



 5 

 
2. revokuje  
část svého usnesení ze dne 18.12.1997 a  
schvaluje odprodej domu tř. Míru 5, 7, 9  po bytových jednotkách 
 
3. revokuje  
část svého usnesení ze dne 18.12.1997 a  
schvaluje odprodej domu Sokolská 7 formou dražby mezi nájemníky 
 
4. ukládá    Radě města Olomouce 
zajistit plnění úkolů vyplývajících z předložené zprávy 
 
 
    VI. 
 
Návrh na zrušení MŠ Lošov  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
      VII. 
 
Úprava souborného stanoviska ke konceptu ÚPnSÚ, části „Rozvojový 
potenciál maloobchodu v Olomouci“ – p řílohy č. 6 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
úpravu zásad souborného stanoviska, přílohy č. 6 dle předložené důvodové zprávy 
 
 
 
    VIII. 
 
Vyúčtování povod ňových výdaj ů Mgr.  Pavlem  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí   dopis Policie ČR 
     IX. 
 
Hodnocení Komplexního  sou činnostního programu prevence kriminality 
„Naše m ěsto“ za rok 1997. Návrh Komplexního  sou činnostního programu 
prevence kriminality „Naše m ěsto“ pro rok 1998  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí   důvodovou zprávu 
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2. schvaluje 
a) Hodnocení Komplexního  součinnostního programu prevence kriminality „Naše 

město“  a přehled o čerpání finančních prostředků na tento program za rok 1997 
b) Návrh Komplexního  součinnostního programu prevence kriminality „Naše město“ 

pro rok 1998  
 
3. ukládá    RNDr. Kosatíkovi, primátorovi města Olomouce 
požádat Republikový výbor pro prevenci kriminality prostřednictvím odboru prevence 
kriminality Ministerstva vnitra ČR o poskytnutí státní účelové dotace na realizaci 
programu „Naše město“ na rok 1998 
 
4. ukládá    Radě města Olomouce 
zabezpečit finanční prostředky z rozpočtu města na realizaci programu prevence 
kriminality na rok 1998  
 
 
 

  X. 
 
Rozšíření a prodloužení ru čitelského závazku za OLTERM & TD Olomouc a.s.  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí   předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
rozšíření a prodloužení ručitelských závazků převzatých městem Olomouc 
usnesením  č. XV. ze svého 11. zasedání konaného ve dnech 26.  a 27.9.1996 za 
OLTERM & TD Olomouc a.s.  o  převzetí ručitelského závazku za úvěr 40.000.000 
Kč a jeho příslušenství s datem splatnosti roku 2002 včetně u Živnostenské banky 
a.s. pobočky Brno, s podmínkou, že horní hranici součtu čerpání přijatých úvěrů je 
hodnota 40.000.000 Kč 
 
3. ukládá   členům ZmO, kteří jsou členy statutárních orgánů a.s. OLTERM & TD 
Olomouc, aby zajistili výkonem svých funkcí, že společnost horní hranicí čerpání 
úvěrů nepřekročí 
 
4. pověřuje  ing.Stanislav Loserta, náměstka primátora 
podpisem „Prohlášení o ručitelském závazku“ 
 

    XI. 
 
Přísedící okresního soudu  
Zastupitelstvo města Olomouce v souladu se zák. č. 436/91 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů 
 
zvolilo tyto přísedící Okresního soudu v Olomouci: 
Pečínka Stanislav, nar. 7.5.1941, bytem Olomouc - Radíkov, Malinovského 16 
Krčková Božena, nar. 19.11.1947, bytem Olomouc, Polská 2 
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     XII. 
      
Diskuse  
A) Cena m ěsta Olomouce  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
souhlasí   
s tím, aby Cena města Olomouce byla udělena pplk. Jaroslavu Kulíškovi 
 

B) Prostor u tržnice  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
ukládá   Radě města Olomouce 
předložit zastupitelstvu ke schválení podmínky pro vypsání výběrového řízení na 
prostor u tržnice 
 
C) IDOS 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
pověřuje  Radu města Olomouce, aby prostřednictvím oddělení  IDOS a ve 
spolupráci s dopravní komisí rady města  prověřila: 
-možnost redukce nevytížených jízd autobusů ČSAD v souběhu s autobusy a 
tramvajemi DPMO a.s. tak, aby mohly být změny realizovány v rámci celostátních 
změn jízdních řádů k 31.5.1998 
-možnost zachování zastávek autobusů DPMO a.s. ve směru z Holice v prostoru 
hlavního nádraží Českých drah  od 5.4.1998  
 
 
 
 
 
 
 
RNDr. Miroslav Studený                              RNDr. Ivan Kosatík                            
náměstek primátora                                  pri mátor m ěsta Olomouce 


