
 

USNESENÍ 
 

z 72. schůze Rady m ěsta Olomouce, konané dne 2. 1. 2013  
 
 

 

1 Organiza ční záležitosti –  Dodatek č. 1 „Vnit řního p ředpisu 
o cestovních náhradách statutárního m ěsta Olomouce“  

Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
Dodatek č. 1 „Vnitřního předpisu o cestovních náhradách statutárního města Olomouce“ dle 
předložené důvodové zprávy s účinností od 3. 1. 2013  
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 1. 
 
 
 
2 Majetkoprávní záležitosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
upřesnění podmínek prodeje budovy č.p. 975 (Rolsberská 6 – Ostravská 1) na pozemku 
parc. č. st. 691, zastavěná plocha a nádvoří, a pozemku parc. č. st. 691, zastavěná plocha 
a nádvoří, o výměře 2993 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, se všemi součástmi 
a příslušenstvím, společnosti ENDL + K a.s. dle důvodové zprávy bod 1.1. 
 
3. schvaluje 
pronájem části pozemku parc. č. 442/1 ostat. pl. o výměře 700  m2 v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc, ve vlastnictví společnosti Centrum Wellnerova s.r.o. statutárnímu městu Olomouc, 
dle důvodové zprávy bod 1.2. 
 
4. revokuje 
své usnesení ze dne 27. 11. 2012 bod 4, část 2 ve věci schválení pronájmu budovy č. p. 62 
(Kateřinská 8) na pozemku parc. č. st. 497, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc, statutárnímu městu Olomouc, při  nájemném ve výši 1.000,- 
Kč/rok dle důvodové zprávy bod 1.3. 
 
5. schvaluje 
pronájem budovy č. p. 62 (Kateřinská 8) na pozemku parc. č. st. 497, zastavěná plocha 
a nádvoří, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, statutárnímu městu Olomouc tak, jak 
je uvedeno v příloze č. 1 této důvodové zprávy a dle důvodové zprávy bod 1.3. 
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6. schvaluje 
upřesnění podmínek prodeje budovy č. p. 62 (Kateřinská 8) na pozemku parc. č. st. 497, 
zastavěná plocha a nádvoří, a pozemku parc. č. st. 497, zastavěná plocha a nádvoří, 
o výměře 313 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, se všemi součástmi 
a příslušenstvím, společnosti OIN Development a. s. za kupní cenu celkem ve výši 
21.000.000,- Kč, z toho za budovu 17.785.490,- Kč a za pozemek 3.214.510,- Kč, splatnou 
do 20 dnů od uzavření kupní smlouvy dle důvodové zprávy bod 1.3. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 2. 
 
 
 
3 Změna termínu vyú čtování p říspěvku  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
se změnou termínu vyúčtování příspěvku společnosti DCI KINO Olomouc, s.r.o. dle 
předložené důvodové zprávy 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 3. 
 
 
 
 
 

 

 

Martin Novotný  v. r. 
primátor m ěsta Olomouce 

Ing. Ivo Vlach  v. r. 
1. náměstek primátora 

  
 


