
USNESENÍ 
 

z 22. zasedání Zastupitelstva města Olomouce, konaného dne 7.5.1998 
 

I. 
 
Kontrola usnesení 
 
A) Dodatek ke Zprávě o činnosti MP Olomouc za rok 1997  
Zastupitelstva města Olomouce  
 
bere na vědomí 
předložený dodatek ke Zprávě o činnosti MP Olomouc za rok 1997 
 
 
B) Integrovaný dopravní systém Olomoucka 
Zastupitelstva města Olomouce  
 
bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
C) Další informace z kontroly usnesení 
Zastupitelstva města Olomouce  
 
bere na vědomí 
ústní informace z kontroly usnesení 
 

II. 
 
A) Výsledky hospodaření roku 1997 – vyjádření auditora 
Zastupitelstva města Olomouce  
 
1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
a) výsledky hospodaření města Olomouce za rok 1997 
b) finanční vypořádání se státním rozpočtem 
 
 
B) Rozpočet 1998 – úpravy rozpočtu roku 1998  
Zastupitelstva města Olomouce  
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
rozpis rozpočtu roku 1998  
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C) Rozpočtové změny roku 1998  
Zastupitelstva města Olomouce  
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu týkající se rozpočtových změn roku 1998  
 
2. schvaluje 
rozpočtové změny roku 1998 dle důvodové zprávy 
 
D) Rozpočtové změny roku 1998 - dodatek 
Zastupitelstva města Olomouce  
 
1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu týkající se rozpočtových změn roku 1998  
 
2. schvaluje 
rozpočtové změny roku 1998 dle upravené důvodové zprávy 
 
 

III. 
 

A) Manipulace s majetkem města Olomouce  
Zastupitelstva města Olomouce  
 
1. schvaluje 
předložený návrh na odprodej nemovitostí ve vlastnictví města Olomouce dle důvodové 
zprávy bod 1) – 5) 
 
2. schvaluje 
bezúplatný převod nemovitostí do majetku města Olomouce dle důvodové zprávy bod 6) 
 
B) Manipulace s majetkem města Olomouce  
Zastupitelstva města Olomouce  
 
1. schvaluje 
předložený návrh na prodej nemovitostí v majetku města Olomouce dle důvodové zprávy bod 
7) a 9) 
 
2. schvaluje 
předložený návrh na bezplatný převod movitého majetku z majetku města Olomouce dle 
důvodové zprávy bod 8) 
 
3. revokuje 
část svého usnesení ze dne 12.12.1996, č. spis. seznamu 10, bod 3a), ve věci prodeje desek 
MESSNER Královopolské, a.s. Brno za kupní cenu ve výši 1,287.200,- Kč a schvaluje 
odprodej desek MESSNER včetně příslušenství firmě Sigma Engineering a.s. za kupní cenu 
ve výši 48.500,- Kč dle důvodové zprávy bod 10) 
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C) Zpráva o stávajícím stavu uzavřených nájemních smluv za účelem výstavby pozemku 
Zastupitelstva města Olomouce  
 
bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
 

IV. 
 

A) Majetkoprávní záležitosti – prodej domů 
Zastupitelstva města Olomouce  
 
1. schvaluje 
záměr prodeje domů po bytových jednotkách bod 1a – x důvodové zprávy  
 
2. schvaluje 
prodej domu jednomu nájemníkovi pí Skokánkové bod 2 důvodové zprávy  
 
3. schvaluje 
záměr prodeje domů do podílového spoluvlastnictví bod 3 a – c důvodové zprávy  
 
4. schvaluje 
záměr prodeje spoluvlastníkům domu tř. 1. Máje 44 bod 4 důvodové zprávy  
 
5. revokuje 
část svého usnesení ze dne 18.12. 1997 bod 4a důvodové zprávy a schvaluje záměr prodeje 
domu Denisova 15 po  jednotkách bod 6 upravené důvodové zprávy 
 
6. schvaluje 
prodej stavby dvorního traktu domu Kateřinská 21 sourozencům Maisnerovým bod 7 
důvodové zprávy 
 
7. schvaluje 
prodej bytu paní Běhalové, Polívkova 16 za cenu odhadní ve výši 291.610,- Kč bod 8 
důvodové zprávy 
 
8. schvaluje 
prominutí úhrady druhé poloviny kupní ceny manželům Poštůlkovým, Kyselovská 59, bod 9 
důvodové zprávy 
 
9. schvaluje 
uzavření smlouvy o výstavbě bod 10 důvodové zprávy 
 
10. ukládá 
Radě města Olomouce zpracovat právní posouzení současného prodeje domů a předložit na 
příští jednání zastupitelstva 
 
11. ukládá 
Radě města Olomouce na základě právního posouzení připravit schvalovací pravidla resp. 
vyhlášku o prodeji  domů a předložit ke schválení na jednání zastupitelstva 
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12. ukládá 
Radě města Olomouce předložit ke schválení záměry prodeje konkrétních domů 
 
13. ukládá 
Radě města Olomouce zajistit plnění úkolů vyplývajících z předložené zprávy 
 
 
B) Majetkoprávní záležitosti – prodej domů - dodatek 
Zastupitelstva města Olomouce  
 
1. schvaluje 
záměr prodeje domů po jednotkách bod 1 důvodové zprávy  
 
2. schvaluje 
prodej domu Školní 7 jednomu nájemníkovi – manželům Vnukovým bod 2 důvodové zprávy  
 
3. schvaluje 
odpuštění odečtu 10 % z úhrady druhé poloviny kupní ceny za práce provedené na opravě 
domu Husova 5 bod 3 důvodové zprávy  
 
4. schvaluje 
uzavření smluv o výstavbě bod 4 důvodové zprávy  
 
5. ukládá 
Radě města Olomouce zajistit plnění úkolů vyplývajících  z předložené zprávy 
 
 
C) Způsob prodeje bytu č. 3 v domě Štítného 7 – stanovisko SDFMO a bytové komise 
Zastupitelstva města Olomouce  
 
bere na vědomí 
předložené stanovisko SDFMO a bytové komise ke způsobu prodeje bytu č. 3 v domě 
Štítného 7, Olomouc 
 
 
 
 

V. 
 
Účastníci 7. kola výběrového řízení půjček poskytovaných z Fondu rozvoje bydlení 
Zastupitelstva města Olomouce  
 
schvaluje 
poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení dle  důvodové zprávy 
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VI. 
 
Transformace Technických služeb Olomouc 
Zastupitelstva města Olomouce  
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s doplnění pracovní skupiny pro TSO o ing. Czmera  
 
3. ukládá 
Radě města Olomouce připravit veškeré podklady nutné k založení akciové společnosti TSO 
(zejména stanovy, zakládací listinu aj.) v rozsahu potřebném pro zápis do obchodního 
rejstříku a jejich návrh rozeslat členům zastupitelstva do 31.5.1998  
 
4. ukládá 
Radě města Olomouce svolat pracovní skupinu, zřízenou pro transformaci TSO k projednání 
těchto materiálů do 10.6.1998  
 
5. ukládá 
Radě města Olomouce takto připravené materiály předložit ke schválení zastupitelstvu  
       T: 2.7.1998 
 
 
 

VII. 
 
Seznam investičních akcí připravených k realizaci, ale nezařazených v rozpočtu roku 
1998  
Zastupitelstva města Olomouce  
 
1. bere na vědomí 
předložený seznam investičních akcí  
 
2. ukládá 
Radě města Olomouce na příští zasedání zastupitelstva předložit návrh rozpočtu investic 
města do roku 2000 
 
 

VIII. 
 
A) Návrh na zrušení vyhlášky č. 8/1996 o ochraně veřejného pořádku a nočního klidu na 
území města Olomouce 
Zastupitelstva města Olomouce  
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. schvaluje 
vyhlášku č. 7/1998, kterou se zrušuje vyhl. 8/1996 o ochraně veřejného pořádku a nočního 
klidu na území města Olomouce 
 
3. schvaluje 
vyhlášku č.9 /1998 o ochraně nočního klidu a veřejného pořádku na území města Olomouce 
 
 
B) Návrh na zrušení vyhlášky č. 10/1996 o zakládání, údržbě a ochraně zeleně na území 
města Olomouce 
Zastupitelstva města Olomouce  
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
vyhlášku č. 8/1998, kterou se zrušuje vyhláška č. 10/1996 o zakládání, údržbě a ochraně 
zeleně na území města Olomouce 
 
3. schvaluje 
vyhlášku č.10 /1998 o zakládání, ochraně a údržbě zeleně na území města Olomouce 
 
 
 

IX. 
 
Cena města Olomouce 
Zastupitelstvo města Olomouce  
uděluje Cenu města Olomouce těmto osobnostem či kolektivům včetně následující 
charakteristiky: 
 
Karel Brückner 
Za vynikající a dlouhodobou trenérskou činnost oddílu kopané SK Sigmy Olomouc 
 
Wilken Engelbrecht 
Za osobní angažovanost při odstraňování důsledků povodně 1997 
 
Platforma Veenendaal – Olomouc  
Za angažovanost při odstraňování důsledků povodně 1997 
 
Hasičský záchranný sbor Olomouc 
Za všestrannou pomoc během povodně 1997 
 
Prof. PhDr. Josef Jařab, CSc. Dr.h.c. 
Za práci pro rozvoj Univerzity Palackého v Olomouci  
 
Doc. JUDr. Miroslav Liberda in memoriam 
Za zásadní podíl při budování Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci 
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Jiří Louda 
Za vynikající výsledky v oboru heraldiky 
 
JUDr. et. PhDr. Lubor Machytka 
za dlouholetou badatelskou práci v oblasti starého umění 
 
prof. Antonín Schindler 
za všestrannou kulturní, zejména hudební, interpretační a organizační činnost 
 
Smíšený pěvecký sbor gymnázia v Olomouci – Hejčíně 
Za originální interpretaci hudební tvorby 
 
Město Luzern 
Za pomoc Olomouci při odstraňování následků povodně 1997 
 
Plukovník MUDr.  Josef Šváb 
Za památkovou obnovu a rozvoj kulturního života kláštera Hradiska 
 
PhDr.  Milan Tichák 
Za dlouholetou práci v oblasti olomoucké vlastivědy 
 
Generálmajor ing. Petr Voznica, CSc. 
Za osobní angažovanost při odstraňování důsledků povodně 1997 
 
Pplk. Jaroslav Kulíšek 
Za odvahu při výkonu vojenské služby 
 
 

X. 
 
Různé 
 
A) Přísedící okresního a krajského soudu 
Zastupitelstvo města Olomouce v souladu se zákonem č. 436/91 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů: 
a) zvolilo 
tyto přísedící Okresního soudu v Olomouci: 
1) Roman Dvorský, Olomouc, Ladova 1 
2) Eva Šašková, Olomouc, Dánská 3 
 
b) zvolilo tyto přísedící Krajského soudu v Ostravě: 
1) Emma Bílá, Olomouc, Albertova 3 D 
2) Mgr. Milena Tuháčková, Olomouc, U kovárny 32 
3) Ing. Marie Nikiforová, Tovačov, Prostějovská 501, zaměstnání BALDO družstvo, 

Olomouc, Na střelnici 48 
4) Mgr. Michal Franěk, Olomouc, tř. Kosmonautů 10 
5) Ing. Ludmila Mayerová, Olomouc, tř. 1. máje 25 
6)  MUDr. Pavel Šestořád, Olomouc, Rošického 3“ 
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B) Dětská hřiště a sportoviště na sídlišti Černá cesta 
Zastupitelstvo města Olomouce  
 
1. ukládá 
řediteli SDFMO zajistit realizaci dětského hřiště a sportoviště v lokalitě Černá cesta 
z rozpočtu SDFMO 
 
2. ukládá 
řediteli SDFMO informovat zastupitelstvo o rozpočtu a termínu realizace akce  
        T: 2.7.1998 
 
C) Prodej a směna nemovitostí z majetku města Olomouce 
Zastupitelstvo města Olomouce  
 
ukládá 
Radě města Olomouce předkládat všechny žádosti o prodej nebo směnu nemovitostí 
z majetku města Olomouce k rozhodnutí Zastupitelstvu města Olomouce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RNDr. Miroslav Studený      RNDr. Ivan Kosatík 
náměstek primátora      primátor města Olomouce 


