USNESENÍ
z 25. zasedání Zastupitelstva města Olomouce, konaného dne 27. 4. 2010

Poznámka:
- zveřejněna je upravená verze Usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů v platném znění;
- do úplné verze Usnesení mohou občané města Olomouce v případě potřeby
nahlédnout na organizačním oddělení (1. patro radnice, dveře č. 12)
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Kontrola usnesení

Zastupitelstvo města Olomouce
1.

bere na vědomí

informace o plnění usnesení ZMO dle důvodové zprávy
2.

prodlužuje

termíny plnění usnesení ZMO dle důvodové zprávy
Předložil:
Rada města Olomouce
Bod programu: 2.; hlasování č. 4
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Rozpočtové změny roku 2010

Zastupitelstvo města Olomouce
1.

bere na vědomí

důvodovou zprávu, týkající se rozpočtových změn roku 2010 - část A a část B
2.

schvaluje

rozpočtové změny roku 2010 dle důvodové zprávy - část B
Předložil:
Martinák Jiří, náměstek primátora
Bod programu: 3.; hlasování č. 5
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Výsledky hospodaření SMOl za rok 2009

Zastupitelstvo města Olomouce
1.

bere na vědomí

důvodovou zprávu včetně všech příloh
2.

schvaluje

finanční vypořádání se státním rozpočtem za rok 2009
3.

vydává

v souladu s § 17, odst. 7) Zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, souhlas s celoročním hospodařením statutárního města
Olomouce za rok 2009, a to "bez výhrad"

Předložil:
Martinák Jiří, náměstek primátora
Bod programu: 4.; hlasování č. 6
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Majetkoprávní záležitosti + dodatek

Zastupitelstvo města Olomouce
1.

schvaluje

1. směnu části pozemku parc. č. 213 zahrada o výměře 2 m2 (dle GP „díl b“) v k. ú.
Droždín, obec Olomouc ve vlastnictví manželů xxxxxxxxxx za část pozemku parc. č.
131/3 ostat. pl. o výměře 4 m2 (dle GP „a“) v k. ú. Droždín, obec Olomouc ve
vlastnictví statutárního města Olomouce s tím, že manželé xxxxxxxxxx uhradí
statutárnímu městu Olomouc cenový rozdíl ve výši celkem 8 200,- Kč, tj. 3 400,- Kč +
náklady za znalecký posudek ve výši 4 800,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 10.
2. darování části pozemku parc. č. 824/36 ostat. pl. o výměře 29 m2 (dle GP díl „b“)
v k. ú. Hodolany, obec Olomouc z vlastnictví ČR – Ředitelství silnic a dálnic ČR do
vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 11.
3. odprodej pozemku parc. č. st. 411 zast. pl. o výměře 16 m2 v k. ú. Černovír, obec
Olomouc manželům xxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 5 480,- Kč dle důvodové
zprávy bod č. 12.
4. odprodej pozemku parc. č. st. 426 zast. pl. o výměře 16 m2 v k. ú. Černovír, obec
Olomouc manželům xxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 5 480,- Kč dle důvodové
zprávy bod č. 13.
5. odprodej části pozemku parc. č. 1721/29 ostat. pl. (dle GP díl „a“) o výměře
127 m2, části pozemku parc. č. 1649/1 ostat. pl. (dle GP díl „b“) o výměře 15 m2 a
části pozemku parc. č. 1648/1 ostat. pl. (dle GP díl „c“) o výměře 0,40 m2, vše v k. ú.
Holice u Olomouce, obec Olomouc paní xxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 132 448,Kč dle důvodové zprávy bod č. 18.
6. bezúplatný převod části pozemku parc. č. 111/27 ostatní plocha o výměře
1 532 m2 v k. ú. Hejčín, obec Olomouc z vlastnictví ČR - Pozemkového fondu ČR do
vlastnictví statutárního města Olomouce. Výměra bude upřesněna po vypracování
GP ze strany ČR – Pozemkového fondu ČR dle důvodové zprávy bod č. 21.
2.

nevyhovuje žádosti

1. pana xxxxxxxxxx o odprodej pozemků parc. č. st. 1681 zast. pl. o výměře 17 m2 a
parc. č. st. 1682 zast. pl. o výměře 18 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle
důvodové zprávy bod č. 1.
2. pana xxxxxxxxxx o odprodej části pozemku parc. č. 265/207 ostatní plocha
o výměře 60 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.
3. paní xxxxxxxxxx, pana xxxxxxxxxx a pana xxxxxxxxxx o směnu části pozemku
parc. č. 516 zahrada o výměře 1 174 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve
vlastnictví paní xxxxxxxxxx, části pozemku parc. č. 514/2 zahrada o výměře 284 m2
v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve vlastnictví pana xxxxxxxxxx a části pozemku parc.
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č. 514/3 zahrada o výměře 250 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve vlastnictví
pana xxxxxxxxxx za pozemky parc. č. 518/1 o výměře 231 m2, parc. č. 518/2 o
výměře 138 m2, parc. č. 518/3 o výměře 111 m2, parc. č. 521 o výměře 1 067 m2,
vše zahrada a pozemku parc. č. 519 zast. pl. o výměře 161 m2, vše v k. ú. Slavonín,
obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod
č. 5.
4. paní xxxxxxxxxx o odprodej pozemků parc. č. 518/1 o výměře 231 m2, parc. č.
518/2 o výměře 138 m2, parc. č. 518/3 o výměře 111 m2, parc. č. 521 o výměře
1 067 m2, vše zahrada a pozemku parc. č. 519 zast. pl. o výměře 161 m2, vše v k. ú.
Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 5.
5. manželů xxxxxxxxxx o odprodej pozemků parc. č. 518/1 o výměře 231 m2, parc. č.
518/2 o výměře 138 m2, parc. č. 518/3 o výměře 111 m2, parc. č. 521 o výměře 1
067 m2, vše zahrada a pozemku parc. č. 519 zast. pl. o výměře 161 m2, vše v k. ú.
Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 5.
6. společnosti TEPLOTECHNA OLOMOUC inženýring s.r.o. o odprodej části
pozemku parc. č. 79/5 ostat. pl. o výměře 400 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 6.
7. pana xxxxxxxxxx o odprodej pozemků parc. č. 572 ostat. pl. o výměře 257 m2 a
parc. č. 9/1 zahrada o výměře 525 m2, vše v k. ú. Povel, obec Olomouc dle
důvodové zprávy bod č. 7.
8. paní xxxxxxxxxx o odprodej části pozemku parc. č. 1414/1 ostat. pl. o výměře 49
m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 8.
9. společnosti PRESBETON Nova, s.r.o. o odprodej části pozemku parc. č. 693/2
ostat. pl. o výměře 2500 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy
bod č. 14.
10. pana xxxxxxxxxx o odprodej části pozemku parc. č. 429/4 ostat. pl. o výměře 1
800 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 15.
11. sdružení Krásná Morava o.s. o odprodej pozemku parc. č. 111/30 ostat. pl.
o výměře 507 m2 v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 16.
12. společnosti FROMMER AUTO a. s. o revokaci části usnesení ZMO ze dne
02.03.2010 bod programu 8., bod 2. ve věci výše kupní ceny za odprodej pozemku
parc. č. 94/79 ostat. pl. o výměře 125 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle
důvodové zprávy bod č. 17.
13. paní xxxxxxxxxx o snížení kupní ceny za odprodej části pozemku parc. č.
1721/29 ostat. pl. (dle GP díl „a“) o výměře 127 m2, části pozemku parc. č. 1649/1
ostat. pl. (dle GP díl „b“) o výměře 15 m2 a části pozemku parc. č. 1648/1 ostat. pl.
(dle GP díl „c“) o výměře 0,40 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle
důvodové zprávy bod č. 18.
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14. manželů xxxxxxxxxx o revokaci části usnesení ZMO ze dne 15. 12. 2008, bod
programu 7, bod 30 ve věci výše kupní ceny za odprodej částí pozemků parc. č.
424/4 orná půda o výměře 176 m2 a parc. č. 425/4 ostat. pl. o výměře 15 m2, vše v
k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 19.
3.

bere na vědomí

1. změnu smluvních podmínek u odprodeje částí pozemků parc. č. 424/4 orná půda
o výměře 176 m2 a parc. č. 425/4 ost. pl. o výměře 15 m2, vše v k. ú. Slavonín, obec
Olomouc manželům xxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 195 450,- Kč dle důvodové
zprávy bod č. 19.
2. upřesnění smluvních podmínek u smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemek
parc. č. 648/3 zahrada o výměře 884 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc s paní
xxxxxxxxxx a s paní xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 20.
4.

revokuje

1. usnesení ZMO ze dne 26. 2. 2007, bod programu 5, bod 73 dodatku k důvodové
zprávě ve věci schválení odprodeje objektu bez čp./če. jiná stavba s pozemkem parc.
č. 1235 zast. pl. a nádvoří o výměře 16 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc
společnosti Telefónica 02 Czech republic, a. s. za kupní cenu ve výši 80 400,- Kč dle
důvodové zprávy bod č. 2.
2. usnesení ZMO ze dne 21. 9. 2009 bod programu 5., bod 64. ve věci schválení
bezúplatného převodu pozemku parc. č. 160/1 ostatní plocha o výměře 17 m2 v k. ú.
Holice u Olomouce, obec Olomouc z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve
věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové
zprávy bod č. 9.
5.

schvaluje

1. výkup pozemků parc. č. st. 159/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 166 m2,
parc. č. 76/4 ostatní plocha o výměře 303 m2, vč. zpevněné manipulační plochy
a parc. č. 76/5 ostatní plocha o výměře 73 m2, vše v k. ú. Nedvězí u Olomouce, obec
Olomouc z vlastnictví společnosti JEDNOTA, spotřební družstvo, Olomouc, nyní
v konkurzním řízení do vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní cenu ve
výši 379 400,- Kč a náklady spojené s převodem pozemku ve výši 18 984,- Kč, tj.
celkem 398 384,- Kč dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 7.
2. odprodej části pozemku parc. č. 1079 ostat. pl. (dle GP parc. č. st. 2514 zast. pl.)
o výměře 6 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc společnosti ČEZ Distribuce, a. s.
za kupní cenu ve výši 7 500,- Kč dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 10.
3. odprodej pozemku parc. č. st. 1200/6 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 17 m2
v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc panu xxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 36 000,Kč dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 11.
4. darování částí pozemku parc. č. 210/1 ostat. pl. o celkové výměře 3611 m2 (dle
GP parc. č. 210/24, parc. č. 210/27 díl "b" a parc. č. 210/29) a části pozemku parc. č.
103/5 ostat. pl. o výměře 7 m2 (dle GP parc. č. 210/27 díl "a"), vše v k. ú. Bělidla,
obec Olomouc z vlastnictví statutárního města Olomouce do vlastnictví ČR Ředitelství silnic a dálnic ČR dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 12.
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5. odprodej pozemku parc. č. 805 lesní pozemek o výměře 46 m2 a části pozemku
parc. č. 799 lesní pozemek (dle GP parc. č. 799/2) o výměře 49 m2, vše v k. ú.
Lošov, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 49 900,- Kč dle
dodatku k důvodové zprávě bod č. 13.
6. odprodej části pozemku parc. č. 1721/10 orná půda o výměře 52 415 m2 (dle GP
parc. č. 1721/10) v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ČR - Státní
rostlinolékařské správě za kupní cenu ve výši 57 666 700,- Kč dle dodatku
k důvodové zprávě bod č. 14.
7. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na části pozemků parc. č. 1721/6
ostatní plocha o výměře 512 m2, parc. č. 1721/2 ostatní plocha o výměře 977 m2,
parc. č. 1721/3 ostatní plocha o výměře 1 201 m a parc. č. 1721/22 ostatní plocha
o výměře 687 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc s panem
xxxxxxxxxx při kupní ceně ve výši 1 688 500,- Kč dle dodatku k důvodové zprávě bod
č. 15.
8. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na části pozemků parc. č. 1721/2
ostatní plocha o výměře 123 m2, parc. č. 1721/3 ostatní plocha o výměře 863 m2
a parc. č. 1721/22 ostatní plocha o výměře 1 102 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce,
obec Olomouc s xxxxxxxxxx při kupní ceně ve výši 1 044 000,- Kč dle dodatku k
důvodové zprávě bod č. 15.
9. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemek parc. č. 1654/4 orná půda
o výměře 792 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc s panem xxxxxxxxxx a
panem xxxxxxxxxx při kupní ceně ve výši 277.200,- Kč za podmínek dle dodatku k
důvodové zprávě bod č. 16.
10. směnu části pozemku parc. č. 235/20 ostat. pl. o výměře 113 m2 (dle GP díl „b“)
v k. ú. Povel, obec Olomouc ve vlastnictví společnosti K - stav stavební a.s. za část
pozemku parc. č. 235/26 orná půda o výměře 110 m2 (dle GP díl „d“) v k. ú. Povel,
obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce bez cenového doplatku
dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 17.
11. odprodej pozemků parc. č. 1676/5 o výměře 41 m2, parc. č. 1676/8 o výměře
345 m2, parc. č. 1676/9 o výměře 3 227 m2, parc. č. 1676/14 o výměře 1 458 m2,
parc. č. 1676/24 o výměře 66 m2, parc. č. 1677/4 o výměře 295 m2, parc. č. 1678/3
o výměře 726 m2, parc. č. 1678/8 o výměře 169 m2 a parc. č. 1678/12 o výměře
60 m2, vše trvalý travní porost v k. ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou
ČR - Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR za kupní cenu ve výši 73 240,- Kč dle
dodatku k důvodové zprávě bod č. 18.
12. směnu pozemku parc. č. 265/141 o výměře 1 m2 a části pozemku parc. č.
265/454 o výměře 119 m2 (dle GP díl „a“), vše ostat. pl. v k. ú. Neředín, obec
Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce za pozemky parc. č. 265/142
o výměře 3 m2, parc. č. 265/401 o výměře 12 m2 a část pozemku parc. č. 265/451
o výměře 77 m2 (dle GP díl „d“), vše ostat. pl. v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve
vlastnictví manželů xxxxxxxxxx s tím, že manželé xxxxxxxxxx uhradí statutárnímu
městu Olomouc cenový rozdíl v celkové výši 68 290,- Kč, tj. 61 600,- Kč + 1/2
nákladů 6 690,- Kč dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 19.
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13. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 99/1 ostat.
pl. o výměře 1 150 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc s manžely
xxxxxxxxxx při kupní ceně ve výši 1 326 700,- Kč dle dodatku k důvodové zprávě bod
č. 20.
14. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 536/2 ostat.
pl. o výměře 540 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc s paní xxxxxxxxxx při kupní ceně
ve výši 599 400,- Kč dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 21.
15. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 784/1
zahrada o výměře 620 m2 (část B) v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc s paní
xxxxxxxxxx při kupní ceně ve výši 620 000,- Kč dle dodatku k důvodové zprávě bod
č. 23.
16. bezúplatný převod 5 ks Unimo buněk z vlastnictví statutárního města Olomouce
do vlastnictví Zoologické zahrady Olomouc, příspěvková organizace dle dodatku
k důvodové zprávě bod č. 24.
6.

nevyhovuje žádosti

1. společnosti ČEZ Distribuce, a.s. o odprodej části pozemku parc. č. 216 ostat. pl.
o výměře 6 m2 v k. ú. Nový Svět u Olomouce, obec Olomouc dle dodatku
k důvodové zprávě bod č. 1.
2. manželů xxxxxxxxxx o odprodej části pozemku parc. č. 59/3 ostatní plocha o
výměře 120 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle dodatku k
důvodové zprávě bod č. 2.
3. společnosti FELIX LINE s.r.o. o odprodej pozemků parc. č. 17/5 ostat. pl. o výměře
5 817 m2, parc. č. 19/3 ostat. pl. o výměře 423 m2, parc. č. 19/2 ostat. pl. o výměře
1 926 m2 a parc. č. 19/1 ostat. pl. o výměře 874 m2, vše v k. ú. Klášterní Hradisko,
obec Olomouc dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 3.
4. společnosti FELIX LINE s.r.o. o odprodej části pozemku parc. č. 17/5 ostat. pl.
o výměře 4 490 m2, části pozemku parc. č. 19/3 ostat. pl. o výměře 340 m2, části
pozemku parc. č. 19/2 ostat. pl. o výměře 1 000 m2 a pozemku parc. č. 19/1 ostat. pl.
o výměře 874 m2, vše v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc dle dodatku
k důvodové zprávě bod č. 3.
5. pana xxxxxxxxxx o odprodej pozemku parc. č. 1998 ostat. pl. o výměře 599 m2 v
k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 4.
6. pana xxxxxxxxxx o revokaci usnesení ZMO ze dne 21. 9. 2009, bod programu č. 5,
bod 8 ve věci nevyhovění žádosti pana xxxxxxxxxx o odprodej a darování části
pozemku parc. č. 755/1 ostatní plocha o výměře 123 m2 v k. ú. Chomoutov, obec
Olomouc dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 5.
7. pana xxxxxxxxxx o snížení kupní ceny za odprodej pozemků parc. č. 978/8
zahrada o výměře 269 m2 a parc. č. 978/2 ostat. pl. o výměře 439 m2, vše v k. ú.
Nová Ulice, obec Olomouc dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 6.
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8. manželů xxxxxxxxxx o snížení kupní ceny za odprodej části pozemku parc. č. 99/1
ostat. pl. o výměře 1 150 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle dodatku k
důvodové zprávě bod č. 20.
9. paní xxxxxxxxxx o odprodej části pozemku parc. č. 536/2 ostat. pl. o výměře 540
m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 21.
10. paní xxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxx o odprodej části pozemku parc. č. 784/1
zahrada o výměře 651 m2 (část A) v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle dodatku k
důvodové zprávě bod č. 22.
11. xxxxxxxxxx o odprodej části pozemku parc. č. 784/1 zahrada o výměře 620 m2
(část B) v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle dodatku k důvodové zprávě bod č.
23.
7.

revokuje

1. usnesení ZMO ze dne 2. 3. 2010, bod programu 8, bod 15 dodatku ve věci
schválení uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemky parc. č. 978/8
zahrada o výměře 269 m2 a parc. č. 978/2 ostat. pl. o výměře 439 m2, vše v k. ú.
Nová Ulice, obec Olomouc s xxxxxxxxxx při kupní ceně ve výši 1 141 680,- Kč, tj.
1610,- Kč/m2 + náklady ve výši 1 800,- Kč dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 6.
2. usnesení ZMO ze dne 21. 9. 2009 bod programu 5., bod 6. dodatku důvodové
zprávy ve věci schválení bezúplatného převodu pozemků parc. č. st. 2017 zastavěná
plocha a nádvoří o výměře 651 m2 a parc. č. 451/4 ostatní plocha o výměře
6 758 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc z vlastnictví ČR - Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města
Olomouce dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 8.
3. usnesení ZMO ze dne 22. 6. 2009, bod programu 4, bod 5 ve věci schválení
odprodeje pozemků parc. č. 1676/5 o výměře 41 m2, parc. č. 1676/8 o výměře
345 m2, parc. č. 1676/9 o výměře 3 227 m2, parc. č. 1676/14 o výměře 1 458 m2,
parc. č. 1676/24 o výměře 66 m2, parc. č. 1677/4 o výměře 295 m2, parc. č. 1678/3
o výměře 726 m2, parc. č. 1678/8 o výměře 169 m2 a parc. č. 1678/12 o výměře
60 m2, vše trvalý travní porost v k. ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou
Správě CHKO Litovelské Pomoraví za kupní cenu ve výši 324 850,- Kč dle dodatku
k důvodové zprávě bod č. 18.
8.

bere na vědomí

změnu smluvních podmínek u smlouvy o budoucí kupní smlouvě na části pozemků
parc. č. 1721/3 ost. pl. o výměře 55 m2, parc. č. 1721/32 ost. pl. o výměře 1 046 m2,
parc. č. 1721/33 ost. pl. o výměře 1 194 m2 a parc. č. 1721/34 ost. pl. o výměře
770 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc uzavřené se společností GRM
Systems s.r.o. dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 9.
Předložil:
Rada města Olomouce
Bod programu: 5.; hlasování č. 7
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5

Majetkoprávní záležitosti OI

Zastupitelstvo města Olomouce
1.

bere na vědomí

předloženou důvodovou zprávu.
2.

schvaluje

uzavření smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí parc.č. 824/57 ostatní plocha,
parc.č.278/105 ostatní plocha, obě v k.ú. Hodolany, obec Olomouc, které jsou ve
vlastnictví ČR, příslušnost hospodařit s majetkem státu Úřad pro zastupování státu
ve věcech majetkových, dle přiloženého návrhu smlouvy, dle bodu 1 předložené
důvodové zprávy.
3.

revokuje

část usnesení ZMO ze dne 22.6.2009 č. 4 bod 6 v části týkající se uzavření kupní
smlouvy na pozemek parc.č. 636/2 ostatní plocha o výměře 204 m2 a část pozemku
parc.č. 115/6 orná půda o výměře 1175 m2, dotčená část 253 m2, vše v k.ú. Nová
Ulice, obec Olomouc, jak je vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj,
Katastrální pracoviště Olomouc, pro jednoho ze spoluvlastníků, a to xxxxxxxxxx
a
schvaluje uzavření kupní smlouvy na pozemek parc.č. 636/2 ostatní plocha o výměře
204 m2 a část pozemku parc.č. 115/6 orná půda o výměře 1175 m2, dotčená část
253 m2, vše v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc, jak je vše zapsáno u Katastrálního
úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc pro podílového
spoluvlastníka xxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši dle znaleckého posudku platného
ke dni uzavření kupní smlouvy, dle bodu 2 předložené důvodové zprávy.
4.

nesouhlasí

s návrhem na uzavření smlouvy o úplatném převodu nemovitostí parc.č. 747 ostatní
plocha, parc.č.396 ostatní plocha, obě v k.ú. Radíkov u Olomouce, obec Olomouc,
které jsou ve vlastnictví ČR, příslušnost hospodařit s majetkem státu Úřad pro
zastupování státu ve věcech majetkových za cenu dle důvodové zprávy a nadále
požaduje bezúplatný převod výše uvedených nemovitostí, dle bodu 3 předložené
důvodové zprávy.
5.

schvaluje

uzavření smlouvy o bezúplatném převodu pozemku, parc. č. 1125/122 orná půda
o výměře 1840 m2 (oddělený z pozemku, parc. č. 1125/78) v katastrálním území
Chválkovice, obec Olomouc ve vlastnictví České republiky, správě Pozemkového
fondu České republiky, dle bodu 4 předložené důvodové zprávy.
6.

schvaluje

uzavření směnné smlouvy na pozemek, parcela č. 1678/317 o výměře 69 m2
(oddělený z pozemku parc. č. 1678/101) v katastrálním území Holice u Olomouce,
obec Olomouc ve vlastnictví České republiky, správa nemovitostí ve vlastnictví státu
Pozemkový fond České republiky za pozemek parc. č. 147/43 o výměře 69 m2
(oddělený z pozemku parc. č. 147/37) v katastrálním území Chválkovice, obec
Olomouc, ve vlastnictví Statutárního města Olomouce, dle bodu 5 předložené
důvodové zprávy.
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7.

schvaluje

uzavření dohody o majetkoprávním vypořádání vyvolané investice stavby „Úpravy
přednádražního prostoru v Olomouci-III.etapa“, na základě které bude do majetku
Českých drah a.s. bezúplatně předán objekt kotelny, vodovodní přípojka, kanalizační
přípojka, rozvody NN a rozvod telefonu, dle přiloženého návrhu smlouvy, dle bodu 6
předložené důvodové zprávy.
8.

schvaluje

uzavření budoucí kupní smlouvy na část pozemku, parc. č. 404/173 ostatní plocha v
k.ú. Řepčín, obec Olomouc, který je ve vlastnictví Moravských železáren, a.s. Kupní
smlouva bude uzavřena pouze za podmínky, že se všichni zástavní věřitelé vzdají
zástavního práva k té části pozemku, která bude předmětem převodu do vlastnictví
budoucího kupujícího, tedy Statutárního města Olomouc, dle bodu 7 předložené
důvodové zprávy.
Předložil:
Major Martin, JUDr., náměstek primátora
Bod programu: 6.; hlasování č. 8

6

Prodej domů + dodatek

Zastupitelstvo města Olomouce
1.

bere na vědomí

předloženou důvodovou zprávu + dodatek důvodové zprávy
2.

schvaluje

prodej pozemku parc. č. 381/17, zahrada, o výměře 168 m2, v k. ú. Nová Ulice, obec
Olomouc, Společenství vlastníků jednotek domu Mozartova č.p. 234/29, za kupní
cenu celkem 145.500,- Kč, z toho pozemek 142.500,- Kč a náklady 3.000,- Kč, dle
důvodové zprávy bod 1.1.
3.

revokuje

své usnesení ze dne 21. 12. 2009, bod 6, část 7, ve věci schválení kupních cen při
prodeji části pozemku parc. č. 54/1, ostatní plocha, o výměře 15 m2, s označením díl
,,a“ dle geometrického plánu č. 993-14/2009, vše v k. ú. Olomouc-město, obec
Olomouc, dle důvodové zprávy bod 1.2.
4.

schvaluje

prodej části pozemku parc. č. 54/1, ostatní plocha, s novou výměrou a označením,
v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, dle geometrického plánu č. 993-14/2009
následovně: díl pozemku označený ,,a“, o výměře 15 m2, do podílového
spoluvlastnictví kupujících, a to podíl o velikosti ideálních 787/3669 do SJM
xxxxxxxxxx za 6.971,- Kč, podíl o velikosti ideálních 833/29352 xxxxxxxxxx za 922,Kč, podíl o velikosti ideálních 3055/14676 xxxxxxxxxx za 6.766,- Kč, podíl o velikosti
ideálních 229/3669 xxxxxxxxxx za 2.028,- Kč, podíl o velikosti ideálních 362/3669
xxxxxxxxxx za 3.207,- Kč, podíl o velikosti ideálních 347/3669 do SJM xxxxxxxxxx za
3.074,- Kč, podíl o velikosti ideálních 833/14676 xxxxxxxxxx za 1.843,- Kč, podíl o
velikosti ideálních 833/29352 xxxxxxxxxx za 922,- Kč, podíl o velikosti ideálních
3055/14676 xxxxxxxxxx za 6.767,- Kč, kupní cena celkem 32.500,- Kč, z toho
pozemek 30.000,- Kč a náklady 2.500,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.2.
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5.

revokuje

své usnesení ze dne 15. 12. 2008, bod 9, část 23, ve věci ponechání budovy č. p.
324 (Ostružnická 4) na pozemku parc. č. st. 273, zastavěná plocha a nádvoří,
a pozemku parc. č. st. 273, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Olomouc-město,
obec Olomouc, v majetku statutárního města Olomouce, dle důvodové zprávy bod
2.2.
6.

revokuje

své usnesení ze dne 25. 06. 2003, bod 9, část 1, ve věci ponechání budovy č. p.
323 (Horní náměstí 10) na pozemku parc. č. st. 272, zastavěná plocha a nádvoří,
a pozemku parc. č. st. 272, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Olomouc - město,
obec Olomouc, v majetku statutárního města Olomouce, dle důvodové zprávy bod
2.2.
7.

schvaluje

prodej budovy č. p. 323, 324 (Horní náměstí 10 – Ostružnická 4) na pozemku parc. č.
st. 273, zastavěná plocha a nádvoří, a pozemku parc. č. st. 273, zastavěná plocha
a nádvoří, o výměře 568 m2, vše v k. ú. Olomouc- město, obec Olomouc, společnosti
TOURIST CENTRUM s.r.o., za kupní cenu ve výši 57.000.000,- Kč, z toho za budovu
51.402.640,- Kč, za pozemek 5.549.360,- Kč a náklady 48.000,- Kč, splatnou do 14
dnů po podpisu kupní smlouvy, dle důvodové zprávy bod 2.2.
8.

nevyhovuje žádosti

společnosti OIN Development a. s., společnosti IES MORAVIA REAL a. s.,
xxxxxxxxxx, společnosti SPEA Olomouc, s. r. o., xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx,
xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx ve věci odprodeje budovy č. p. 323, 324 (Horní
náměstí 10 – Ostružnická 4) na pozemku parc. č. st. 273, zastavěná plocha a
nádvoří, a pozemku parc. č. st. 273, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú.
Olomouc- město, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 2.2.
9.

nevyhovuje žádosti

žádosti nájemců v domě I. P. Pavlova 62 ve věci prodeje bytů a nebytů v budově č.
p. 1017 (I. P. Pavlova 62) na pozemku parc. č. st. 1324, zastavěná plocha a nádvoří,
a pozemku parc. č. st. 1324, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 623 m2, v k. ú.
Nová Ulice, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 2.3.
10. nevyhovuje žádosti

pana Antonína Rozbroje, společnosti MaDaTech, s.r.o., společnosti PREMIÉR
MARKETING GROUP, spol. s r. o. ve věci prodeje budovy č. p. 1017 (I. P. Pavlova
62) na pozemku parc. č. st. 1324, zastavěná plocha a nádvoří, a pozemku parc. č. st.
1324, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 623 m2, v k. ú. Nová Ulice, obec
Olomouc, dle důvodové zprávy bod 2.3.
11. revokuje

své usnesení ze dne 25. 06. 2003, bod 9, část 1, ve věci ponechání budovy č. p. 206
(Michalská 2) na pozemku parc. č. st. 632, zastavěná plocha a nádvoří, a pozemku
parc. č. st. 632, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 780 m2, v k. ú. Olomoucměsto, obec Olomouc, v majetku statutárního města Olomouce, dle důvodové zprávy
bod 2.4.
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12. schvaluje

prodej budovy č. p. 206 (Michalská 2) na pozemku parc. č. st. 632, zastavěná plocha
a nádvoří, a pozemku parc. č. st. 632, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 780 m2,
v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, společnosti TODA IBEX, s.r.o. za kupní cenu
41.150.000,- Kč, z toho za budovu a venkovní úpravy 33.504.200,- Kč, za pozemek
7.620.600,- Kč, náklady 25.200,- Kč, splatnou do 5 pracovních dnů po podpisu kupní
smlouvy, dle důvodové zprávy bod 2.4.
13. nevyhovuje žádosti

společnosti TODA IBEX, s.r.o. o snížení kupní ceny o závazek váznoucí na budově
Michalská 2 a trvá na svém doporučení zastupitelstvu města ze dne 09. 03. 2010 ve
věci schválení prodeje budovy č. p. 206 (Michalská 2) na pozemku parc. č. st. 632,
zastavěná plocha a nádvoří, a pozemku parc. č. st. 632, zastavěná plocha a nádvoří,
o výměře 780 m2, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, společnosti TODA IBEX,
s.r.o. za kupní cenu 41.150.000,- Kč, z toho za budovu a venkovní úpravy
33.504.200,- Kč, za pozemek 7.620.600,- Kč, náklady 25.200,- Kč, splatnou do 5
pracovních dnů po podpisu kupní smlouvy, dle důvodové zprávy bod 2.4.
14. nevyhovuje žádosti

společnosti OIN Development a.s. ve věci prodeje budovy č. p. 206 (Michalská 2) na
pozemku parc. č. st. 632, zastavěná plocha a nádvoří, a pozemku parc. č. st. 632,
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 780 m2, v k. ú. Olomouc-město, obec
Olomouc, dle důvodové zprávy bod 2.4.
15. nevyhovuje žádosti

společnosti PAVLÍK group, s.r.o., společnosti DOMY MORAVIA spol. s r.o., pana
xxxxxxxxxx, společnosti Validus a.s., společnosti SLAVIA INVEST a. s. ve věci
prodeje budovy č. p. 206 (Michalská 2) na pozemku parc. č. st. 632, zastavěná
plocha a nádvoří, a pozemku parc. č. st. 632, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře
780 m2, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 2.4.
16. nevyhovuje žádosti

Společenství vlastníků Voskovcova 722/6 o odprodej nebytové jednotky č. 722/61
v budově č. p. 722 (Voskovcova 6) na pozemku parc. č. st. 800, zastavěná plocha
a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 121/39901 na společných částech
budovy č. p. 722 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 121/39901 na pozemku
parc. č. st. 800, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce,
obec Olomouc, za sníženou kupní cenu 70.000,- Kč, dle důvodové zprávy bod 2.5.
17. revokuje

své usnesení ze dne 21. 09. 2009 bod 6, část 36 ve věci prodeje bytové jednotky č.
553/1 v budově č. p. 553, 554 (Trnkova 20, 22) na pozemku parc. č. st. 854, 855,
zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 679/28008 na
společných částech budovy č. p. 553, 554, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec
Olomouc, nájemcům xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx, každé jednou ideální polovinou, za
kupní cenu celkem 728.700,- Kč, z toho za jednotku 725.000,- Kč, náklady 3.700,Kč, dle důvodové zprávy bod 3.1.
18. schvaluje

prodej bytové jednotky č. 553/1 v budově č. p. 553, 554 (Trnkova 20, 22) na
pozemku parc. č. st. 854, 855, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým
podílem o velikosti 679/28008 na společných částech budovy č. p. 553, 554, vše
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v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, za kupní cenu celkem 728.700,- Kč,
z toho za jednotku 725.000,- Kč, náklady 3.700,- Kč, paní xxxxxxxxxx, dle důvodové
zprávy bod 3.1.
19. nevyhovuje žádosti

pana xxxxxxxxxx ve věci snížení kupní ceny bytové jednotky č. 615/11 v budově č. p.
615 (Tř. Svobody 25) na pozemku parc. č. st. 378/2, zastavěná plocha a nádvoří, se
spoluvlastnickým podílem o velikosti 631/17883 na společných částech budovy č. p.
615 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 631/17883 na pozemku parc. č. st.
378/2, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, dle
důvodové zprávy bod 3.2.
20. schvaluje

prodej bytové jednotky č. 615/11 v budově č. p. 615 (Tř. Svobody 25) na pozemku
parc. č. st. 378/2, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem
o velikosti 631/17883 na společných částech budovy č. p. 615 a se spoluvlastnickým
podílem o velikosti 631/17883 na pozemku parc. č. st. 378/2, zastavěná plocha
a nádvoří, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, panu xxxxxxxxxx, za kupní
cenu ve výši 878.500,- Kč, z toho za jednotku 757.101,- Kč, za pozemek 117.899,Kč a náklady 3.500,- Kč, dle důvodové zprávy bod 3.2.
21. schvaluje

prodej bytové jednotky č. 672/8 v budově č. p. 672, 673 (Rožňavská 16, 18) na
pozemku parc. č. st. 936, 937, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým
podílem o velikosti 431/27358 na společných částech budovy č. p. 672, 673 a se
spoluvlastnickým podílem o velikosti 431/27358 na pozemku parc. č. st. 936, 937,
zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc,
manželům xxxxxxxxxx, za kupní cenu ve výši 623.700,- Kč, z toho za jednotku
616.761,- Kč, za pozemek 3.239,- Kč, náklady 3.700,- Kč, dle důvodové zprávy bod
3.3.
22. schvaluje

prodej bytové jednotky č. 727/53 v budově č. p. 727 (Voskovcova 2) na pozemku
parc. č. st. 802, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti
318/40311 na společných částech budovy č. p. 727 a se spoluvlastnickým podílem
o velikosti 318/40311 na pozemku parc. č. st. 802, zastavěná plocha a nádvoří, vše
v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, panu xxxxxxxxxx, za kupní cenu ve
výši 459.000,- Kč, z toho za jednotku 453.570,- Kč, za pozemek 1.430,- Kč a
náklady 4.000,- Kč, dle důvodové zprávy bod 3.4.
23. schvaluje

prodej bytové jednotky č. 361/17 v budově č. p. 360, 361, 362 (Nedvědova 7, 9, 11)
na pozemku parc. č. st. 542, 543, 544, zastavěná plocha a nádvoří, se
spoluvlastnickým podílem o velikosti 31/3824 na společných částech budovy č. p.
360, 361, 362 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 31/3824 na pozemku parc. č.
st. 542, 543, 544, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Povel, obec Olomouc,
paní xxxxxxxxxx, za kupní cenu celkem 440.500,- Kč, z toho za jednotku 434.462,Kč, za pozemek 3.038,- Kč a náklady 3.000,- Kč, dle důvodové zprávy bod 3.5.
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24. revokuje

své usnesení ze dne 02. 03. 2010, bod 9, část 10, ve věci prodeje bytové jednotky č.
1023/2 v budově č. p. 1022, 1023 (Vojanova 18, 20) se spoluvlastnickým podílem
o velikosti 352/26273 na společných částech budovy č. p. 1022, 1023 a se
spoluvlastnickým podílem o velikosti 352/26273 na pozemku parc. č. st. 1371, 1372,
zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, xxxxxxxxxx, za
kupní cenu ve výši 448.987,- Kč, z toho za jednotku 430.218,- Kč, za pozemek
14.782,- Kč a náklady 3.987,-Kč, dle důvodové zprávy bod 3.6.
25. schvaluje

prodej bytové jednotky č. 1023/2 v budově č. p. 1022, 1023 (Vojanova 18, 20) na
pozemku parc. č. st. 1371, 1372, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým
podílem o velikosti 352/26273 na společných částech budovy č. p. 1022, 1023 a se
spoluvlastnickým podílem o velikosti 352/26273 na pozemku parc. č. st. 1371, 1372,
zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, xxxxxxxxxx, za
kupní cenu ve výši 448.987,- Kč, z toho za jednotku 442.882,- Kč, za pozemek
2.118,- Kč a náklady 3.987,-Kč, dle důvodové zprávy bod 3.6.
26. vyhovuje žádosti

pana xxxxxxxxxx o prodloužení splatnosti kupní ceny za bytovou jednotku č. 189/6 v
budově č. p. 189, 190, 191 (Hněvotínská 11, 13, 15) na pozemku parc. č. st. 1961,
1962, 1963, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti
496/24952 na společných částech budovy č. p. 189, 190, 191 a se spoluvlastnickým
podílem o velikosti 496/24952 na pozemku parc. č. st. 1961, 1962, 1963, zastavěná
plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, a to do 31. 05. 2010, dle
důvodové zprávy bod 4.1.
27. schvaluje

prodloužení splatnosti kupní ceny bytové jednotky č. 196/16 v budově č. p. 196
(Charkovská 7) na pozemku parc. č. st. 1322, zastavěná plocha a nádvoří, se
spoluvlastnickým podílem o velikosti 470/9451 na společných částech budovy č. p.
196 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 470/9451 na pozemku parc. č. st.
1322, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, paní
xxxxxxxxxx, a to do 30. 06. 2010, dle důvodové zprávy bod 4.2.
28. schvaluje

prodloužení splatnosti kupní ceny za bytovou jednotku č. 726/40 v budově č. p. 726
(Voskovcova 4) na pozemku parc. č. st. 801, zastavěná plocha a nádvoří, se
spoluvlastnickým podílem o velikosti 742/39592 na společných částech budovy č. p.
726, a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 742/39592 na pozemku parc. č. st.
801, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec
Olomouc, paní xxxxxxxxxx, a to do 30. 07. 2010, dle důvodové zprávy bod 4.3.
29. nevyhovuje žádosti

Společenství vlastníků jednotek domu Rooseveltova č. p. 164, č. o. 105 ve věci
odprodeje pozemku parc. č. 756/9, ostatní plocha, o výměře 8 m2, v k. ú. Nové Sady
u Olomouce, obec Olomouc, dle dodatku důvodové zprávy bod 1.1.
30. revokuje

své usnesení ze dne 21. 09.2004, bod 8, část 73, ve věci prodeje pozemku parc. č.
75/143, ostatní plocha, o výměře 78 m2, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, do
podílového spoluvlastnictví, a to xxxxxxxxxx, manželům xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx,
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manželům xxxxxxxxxx, manželům xxxxxxxxxx, za kupní cenu ve výši 53. 126,- Kč,
dle dodatku důvodové zprávy bod 1.2.
31. nevyhovuje žádosti

pana xxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxx ve věci prodeje části pozemku parc. č. 463,
ostatní plocha, dle geometrického plánu č. 786-19/2010, pod novým označením
pozemek parc. č. 463/2, ostatní plocha, o výměře 143 m2, v k. ú. Nové Sady u
Olomouce, obec Olomouc, dle dodatku důvodové zprávy bod 1.3.
32. nevyhovuje

nabídce společnosti Hotel LAFAYETTE, s.r.o., ve věci odkoupení budovy č. p. 411,
415 (tř. Svobody 27 – Švédská 12) ze dne 29.10.2009 na pozemku parc. č. st. 377/2,
zastavěná plocha a nádvoří, a pozemku parc. č. st. 377/2, zastavěná plocha
a nádvoří, o výměře 985 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, dle dodatku
důvodové zprávy bod 2.1.
33. nevyhovuje žádosti

petentů ze dne 02.11.2009 o odprodej bytových jednotek v budově č. p. 411, 415 (tř.
Svobody 27 – Švédská 12) na pozemku parc. č. st. 377/2, zastavěná plocha
a nádvoří, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, nájemcům, dle dodatku
důvodové zprávy bod 2.1.
34. nevyhovuje

nabídce Bytového družstva PASÁŽKA na Tř. Svobody 411/27 a ulici Švédská 415/12
ze dne 03.11.2009 ve věci odkoupení budovy č. p. 411, 415 (tř. Svobody 27 –
Švédská 12) na pozemku parc. č. st. 377/2, zastavěná plocha a nádvoří, a pozemku
parc. č. st. 377/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 985 m2, vše v k. ú.
Olomouc-město, obec Olomouc, dle dodatku důvodové zprávy bod 2.1.
35. schvaluje

prodej budovy č. p. 411, 415 (tř. Svobody 27 – Švédská 12) na pozemku parc. č. st.
377/2, zastavěná plocha a nádvoří, a pozemku parc. č. st. 377/2, zastavěná plocha
a nádvoří, o výměře 985 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, Bytovému
družstvu PASÁŽKA na Tř. Svobody 411/27 a ulici Švédská 415/12 za kupní cenu
36.000.000,- Kč, z toho za budovu 31.070.160,- Kč, za pozemek 4.929.840,- Kč,
splatnou do 20 dnů od podpisu kupní smlouvy, dle dodatku důvodové zprávy bod
2.1.
36. nevyhovuje žádosti

společnosti OIN Development a.s. ze dne 16.04.2010 a společnosti Hotel
LAFAYETTE, s.r.o. ze dne 19.04.2010 ve věci prodeje budovy č. p. 411, 415 (tř.
Svobody 27 – Švédská 12) na pozemku parc. č. st. 377/2, zastavěná plocha
a nádvoří, a pozemku parc. č. st. 377/2, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú.
Olomouc-město, obec Olomouc, dle dodatku důvodové zprávy bod 2.1.
37. schvaluje

prodej budovy č. p. 16 (Pavlovická 51) na pozemku parc. č. st. 28, zastavěná plocha
a nádvoří, a pozemku parc. č. st. 28, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 711 m2,
vše k. ú. Pavlovičky, obec Olomouc, Střední odborné škole služeb s.r.o., za kupní
cenu 6.550.000,- Kč, z toho za budovu 5.941.243,- Kč, za pozemek 599.857,- Kč
a náklady 8.900,- Kč, splatnou do 90 dnů od podpisu kupní smlouvy, dle dodatku
důvodové zprávy bod 2.2.
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38. nevyhovuje žádosti

Střední odborné školy služeb s.r.o. o zřízení zástavního práva ve prospěch České
spořitelny a.s. před prodejem budovy č. p. 16 (Pavlovická 51) na pozemku parc. č. st.
28, zastavěná plocha a nádvoří, a pozemku parc. č. st. 28, zastavěná plocha
a nádvoří, vše k. ú. Pavlovičky, obec Olomouc, dle dodatku důvodové zprávy bod
2.2.
39. nevyhovuje žádosti

společnosti DATROLEX s.r.o. a společnosti FELIX LINE s.r.o. ve věci prodeje
budovy č. p. 16 (Pavlovická 51) na pozemku parc. č. st. 28, zastavěná plocha
a nádvoří, a pozemku parc. č. st. 28, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 711 m2,
vše k. ú. Pavlovičky, obec Olomouc, dle dodatku důvodové zprávy bod 2.2.
40. schvaluje

prodej budovy č. p. 1184 (Mošnerova 7) na pozemku parc. č. st. 1300, zastavěná
plocha a nádvoří, a pozemku parc. č. st. 1300, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře
279 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, nájemci firmě T. O. OSTRAVA PROTEOR spol. s r. o. za kupní cenu ve výši 10.625.000,- Kč, z toho budova
9.825.614,- Kč, pozemek 720.984,- Kč, přístřešek umístěný na pozemku parc. č. st.
1302, zastavěná plocha a nádvoří, 53.402,- Kč, náklady 25.000,- Kč, dle dodatku
důvodové zprávy bod 2.3.
41. revokuje

své usnesení ze dne 21. 12. 2009, bod 6, část 23, ve věci prodeje nebytové jednotky
č. 95/3 v budově č. p. 95 (Blažejské náměstí 10) na pozemku parc. č. st. 519,
zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 2428/4516 na
společných částech budovy č. p. 95 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti
2428/4516 na pozemku parc. č. st. 519, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře
312 m2, dle geom. plánu č. 978-1098/2008, a pozemku parc. č. 543, ostatní plocha,
o výměře 37 m2, dle geom. plánu č. 978-1098/2008, a pozemku parc. č. 58/1,
zahrada, o výměře 40 m2, a pozemku parc. č. 99/10, zahrada, o výměře 185 m2,
a pozemku parc. č. st. 1651, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 45 m2, vše
v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, nájemci xxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši
4.393.000,- Kč, z toho za jednotku 2.008.528,- Kč, za podíl na pozemku parc. č. st.
519 částku 840.402,- Kč, za pozemek parc. č. 543 částku 185.370,- Kč, za pozemek
parc. č. 58/1 částku 200.400,- Kč, za pozemek 99/10 částku 926.850,- Kč, za
pozemek parc. č. st. 1651 částku 225.450,- Kč, náklady 6.000,- Kč, dle dodatku
důvodové zprávy bod 2.4.
42. schvaluje

prodej nebytové jednotky č. 95/3 v budově č. p. 95 (Blažejské náměstí 10) na
pozemku parc. č. st. 519, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem
o velikosti 2428/4516 na společných částech budovy č. p. 95 a se spoluvlastnickým
podílem o velikosti 2428/4516 na pozemku parc. č. st. 519, zastavěná plocha
a nádvoří, o výměře 312 m2, a pozemku parc. č. 543, ostatní plocha, o výměře
37 m2, a pozemku parc. č. 58/1, zahrada, o výměře 40 m2, a pozemku parc. č.
99/10, zahrada, o výměře 185 m2, a pozemku parc. č. st. 1651, zastavěná plocha
a nádvoří, o výměře 45 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, nájemci
xxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 4.393.000,- Kč, z toho za jednotku 1.813.248,- Kč,
za podíl na pozemku parc. č. st. 519 částku 840.402,- Kč, za pozemek parc. č. 543
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částku 185.370,- Kč, za pozemek parc. č. 58/1 částku 200.400,- Kč, za pozemek
parc. č. 99/10 včetně opěrné zdi částku 1.122.130,- Kč, za pozemek parc. č. st. 1651
částku 225.450,- Kč, náklady 6.000,- Kč, dle dodatku důvodové zprávy bod 2.4.
43. nevyhovuje žádosti

organizace Středisko SOS pro vzájemnou pomoc občanů ve věci prodeje ideálního
podílu o velikosti 1/4 na budově bez čp/če (objekt garáží) na pozemku parc. č. st.
486, zastavěná plocha a nádvoří, a podílu o velikosti 1/4 na pozemku parc. č. st. 486,
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 104 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce,
obec Olomouc, za kupní cenu ve výši 50.000,- Kč hrazenou v měsíčních splátkách
ve výši 5.000,- Kč, dle dodatku důvodové zprávy bod 2.5.
44. trvá

na svém usnesení ze dne 21. 12. 2009, bod 6, část 18, ve věci prodeje podílu
o velikosti ideální 1/4 na budově bez čp/če (objektu garáží) na pozemku parc. č. st.
486, zastavěná plocha a nádvoří, a podílu o velikosti ideální 1/4 na pozemku parc. č.
st. 486, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 104 m2, vše v k. ú. Nové Sady
u Olomouce, obec Olomouc, Středisku SOS pro vzájemnou pomoc občanů, za kupní
cenu 140.700,-Kč, z toho podíl na budově 121.696,-Kč, podíl na pozemku 18.304,-Kč
a náklady 700,-Kč, za podmínky, že ostatní spoluvlastníci budovy bez čp/če (objektu
garáží) na pozemku parc. č. st. 486, zastavěná plocha a nádvoří, a pozemku parc. č.
st. 486, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec
Olomouc, před podpisem kupní smlouvy na výše uvedené podíly na nemovitostech
uzavřou se statutárním městem Olomouc dohodu o neuplatnění předkupního práva,
dle dodatku důvodové zprávy bod 2.5.
45. nevyhovuje žádosti

pana xxxxxxxxxx ve věci prodeje ideálního podílu o velikosti 1/4 na budově bez čp/če
(objekt garáží) na pozemku parc. č. st. 486, zastavěná plocha a nádvoří, a podílu o
velikosti 1/4 na pozemku parc. č. st. 486, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 104
m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, za kupní cenu ve výši
50.000,- Kč, dle dodatku důvodové zprávy bod 2.5.
46. revokuje

své usnesení ze dne 21. 09. 2009, bod 6, část 5, ve věci prodeje budovy bez čp/če
garáže na pozemku parc. č. st. 1081, zastavěná plocha a nádvoří, a pozemku parc.
č. st. 1081, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, podíl
o velikosti 37/82 společnosti ČEZ Distribuce, a. s. za kupní cenu 554.748,- Kč, podíl
o velikosti 15/82 xxxxxxxxxx za kupní cenu 224.909,- Kč, podíl o velikosti 15/82
xxxxxxxxxx za kupní cenu 224.909,- Kč, podíl o velikosti 15/82 do SJM xxxxxxxxxx
za kupní cenu 224.909,- Kč, kupní cena celkem 1.229.475,- Kč, z toho budova +
venkovní úpravy 1.084.895,- Kč, pozemek 132.680,- Kč a náklady 11.900,- Kč, dle
dodatku důvodové zprávy bod 2.6.
47. schvaluje

prodej budovy bez čp/če garáže na pozemku parc. č. st. 1081, zastavěná plocha
a nádvoří, a pozemku parc. č. st. 1081, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú.
Hodolany, obec Olomouc, podíl o velikosti 37/82 společnosti ČEZ Distribuce, a. s. za
kupní cenu 554.748,- Kč, podíl o velikosti 30/82 xxxxxxxxxx za kupní cenu 449.818,Kč, podíl o velikosti 15/82 xxxxxxxxxx za kupní cenu 224.909,- Kč, kupní cena
celkem 1.229.475,- Kč, z toho budova + venkovní úpravy 1.084.895,- Kč, pozemek
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132.680,- Kč a náklady 11.900,- Kč, dle dodatku důvodové zprávy bod 2.6.
48. nevyhovuje žádosti

xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx ve věci snížení schválené kupní ceny o 25% při prodeji
spoluvlastnických podílů na budově bez čp/če garáže na pozemku parc. č. st. 1081,
zastavěná plocha a nádvoří, a pozemku parc. č. st. 1081, zastavěná plocha a
nádvoří, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, dle dodatku důvodové zprávy bod 2.6.
49. schvaluje

prodej nebytové jednotky č. 425/9 v budově č. p. 424, 425 (Polská 25, 27) na
pozemku parc. č. st. 410, 411, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým
podílem o velikosti 693/14538 na společných částech budovy č. p. 424, 425 a se
spoluvlastnickým podílem o velikosti 693/14538 na pozemku parc. č. st. 410, 411,
zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc,
Společenství vlastníků jednotek domu Polská 25, 27 Olomouc, za kupní cenu ve výši
220.000,- Kč, z toho za jednotku 192.718,- Kč, za podíl na pozemku 23.682,- Kč
a náklady 3.600,- Kč, dle dodatku důvodové zprávy bod 2.7.
50. nevyhovuje žádosti

paní xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx o odprodej části nebytové jednotky č. 425/9 v budově
č. p. 424, 425 (Polská 25, 27) na pozemku parc. č. st. 410, 411, zastavěná plocha a
nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 693/14538 na společných částech
budovy č. p. 424, 425 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 693/14538 na
pozemku parc. č. st. 410, 411, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nové Sady u
Olomouce, obec Olomouc, dle dodatku důvodové zprávy bod 2.7.
51. nevyhovuje žádosti

Společenství vlastníků jednotek pro dům Rooseveltova č. p. 163/č. o. 107
v Olomouci, ve věci odprodeje budovy (kotelny) nezapsané v katastru nemovitostí na
části pozemku parc. č. st. 112/6, zastavěná plocha a nádvoří, části pozemku parc. č.
st. 112/1, zastavěná plocha a nádvoří, a části pozemku parc. č. st. 219, zastavěná
plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, za kupní cenu
ve výši 250.000,- Kč, dle dodatku důvodové zprávy bod 2.8.
52. schvaluje

prodej bytové jednotky č. 191/7 v budově č. p. 189, 190, 191 (Hněvotínská 11, 13,
15) na pozemku parc. č. st. 1961, 1962, 1963, zastavěná plocha a nádvoří, se
spoluvlastnickým podílem o velikosti 496/24952 na společných částech budovy č. p.
189, 190, 191 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 496/24952 na pozemku
parc. č. st. 1961, 1962, 1963, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nová Ulice,
obec Olomouc, paní xxxxxxxxxx, za kupní cenu ve výši 613.300,- Kč, z toho za
jednotku 599.060,- Kč, za podíl na pozemku 10.940,- Kč a náklady 3.300,- Kč, dle
dodatku důvodové zprávy bod 3.1.
53. schvaluje

prodej bytové jednotky č. 722/59 v budově č. p. 722 (Voskovcova 6) na pozemku
parc. č. st. 800, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti
748/39901 na společných částech budovy č. p. 722 a se spoluvlastnickým podílem
o velikosti 748/39901 na pozemku parc. č. st. 800, zastavěná plocha a nádvoří, vše
v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, paní xxxxxxxxxx, za kupní cenu ve
výši 678.300,- Kč, z toho za jednotku 671.247,- Kč, za podíl na pozemku 3.753,- Kč,
náklady 3.300,- Kč, dle dodatku důvodové zprávy bod 3.2.
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54. schvaluje

prodej bytové jednotky č. 629/19 v budově č. p. 629 (Zikova 13) na pozemku parc. č.
st. 922, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti
429/13755 na společných částech budovy č. p. 629 a se spoluvlastnickým podílem
o velikosti 429/13755 na pozemku parc. č. st. 922, zastavěná plocha a nádvoří, vše
v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, paní xxxxxxxxxx, za kupní cenu ve
výši 553.400,- Kč, z toho za jednotku 547.043,- Kč, za podíl na pozemku 2.957,- Kč a
náklady 3.400,- Kč, dle dodatku důvodové zprávy bod 3.3.
55. schvaluje

prodej bytové jednotky č. 726/11 v budově č. p. 726 (Voskovcova 4) na pozemku
parc. č. st. 801, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti
742/39592 na společných částech budovy č. p. 726 a se spoluvlastnickým podílem
o velikosti 742/39592 na pozemku parc. č. st. 801, zastavěná plocha a nádvoří, vše
v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, panu xxxxxxxxxx, za kupní cenu ve
výši 819.000,- Kč, z toho za jednotku 811.590,- Kč, za podíl na pozemku 3.410,- Kč a
náklady 4.000,- Kč, dle dodatku důvodové zprávy bod 3.4.
56. schvaluje

prodej bytové jednotky č. 630/7 v budově č. p. 631, 630 (Zikova 9, 11) na pozemku
parc. č. st. 929, 923, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem
o velikosti 429/27510 na společných částech budovy č. p. 631, 630 a se
spoluvlastnickým podílem o velikosti 429/27510 na pozemku parc. č. st. 929, 923,
zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc,
paní xxxxxxxxxx, za kupní cenu ve výši 503.927,- Kč, z toho za jednotku 496.782,Kč, za podíl na pozemku 3.218,- Kč a náklady 3.927,- Kč, dle dodatku důvodové
zprávy bod 3.5.
57. schvaluje

prodej bytové jednotky č. 643/20 v budově č. p. 643 (Palackého 8) na pozemku parc.
č. st. 818, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti
819/27415 na společných částech budovy č. p. 643 a se spoluvlastnickým podílem
o velikosti 819/31693 na pozemku parc. č. st. 818, zastavěná plocha a nádvoří, vše
v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, paní xxxxxxxxxx, za kupní cenu ve výši
1.003.500,- Kč, z toho za jednotku 897.786,- Kč, za podíl na pozemku 102.214,- Kč
a náklady 3.500,- Kč, dle dodatku důvodové zprávy bod 3.6.
58. schvaluje

prodej bytové jednotky č. 190/7 v budově č. p. 189, 190, 191 (Hněvotínská 11, 13,
15) na pozemku parc. č. st. 1961, 1962, 1963, zastavěná plocha a nádvoří, se
spoluvlastnickým podílem o velikosti 580/24952 na společných částech budovy č. p.
189, 190, 191 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 580/24952 na pozemku
parc. č. st. 1961, 1962, 1963, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nová Ulice,
obec Olomouc, paní xxxxxxxxxx, za kupní cenu ve výši 619.000,- Kč, z toho za
jednotku 602.210,- Kč, za podíl na pozemku 12.790,- Kč a náklady 4.000,- Kč, dle
dodatku důvodové zprávy bod 3.7.
59. schvaluje

prodej bytové jednotky č. 722/28 v budově č. p. 722 (Voskovcova 6) na pozemku
parc. č. st. 800, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti
323/39901 na společných částech budovy č. p. 722 a se spoluvlastnickým podílem
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o velikosti 323/39901 na pozemku parc. č. st. 800, zastavěná plocha a nádvoří, vše
v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, xxxxxxxxxx, za kupní cenu ve výši
428.300,- Kč, z toho za jednotku 423.380,- Kč, za podíl na pozemku 1.620,- Kč a
náklady 3.300,- Kč, dle dodatku důvodové zprávy bod 3.8.
60. schvaluje

prodloužení splatnosti kupní ceny za bytovou jednotku č. 485/13 v budově č. p. 485
(Selské náměstí 65) na pozemku parc. č. st. 91/3, zastavěná plocha a nádvoří, se
spoluvlastnickým podílem o velikosti 1114/8573 na společných částech budovy č. p.
485 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1114/8573 na pozemku parc. č. st.
91/3, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc,
xxxxxxxxxx, do 31. 07. 2010, dle dodatku důvodové zprávy bod 4.1.
61. schvaluje

prodloužení splatnosti kupní ceny za bytovou jednotku č. 135/10 v budově č. p. 135
(Černá cesta 4) na pozemku parc. č. st. 338, zastavěná plocha a nádvoří, se
spoluvlastnickým podílem o velikosti 584/10462 na společných částech budovy č. p.
135 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 584/10462 na pozemku parc. č. st.
338, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc,
paní xxxxxxxxxx, do 31. 08. 2010, dle dodatku důvodové zprávy bod 4.2.
62. nevyhovuje žádosti

společnosti TODA IBEX, s.r.o. ze dne 20.04.2010 ve věci převzetí závazků SMOl,
které by mohly vzniknout v souvislosti s neodepsanými vloženými investicemi při
ukončení smlouvy o nájmu NP společnosti Pavlík GROUP, s.r.o., nebo snížení kupní
ceny o výši zůstatku odpisu vložených investic společnosti Pavlík GROUP, s.r.o., dle
bodu 2.4. důvodové zprávy
63. nevyhovuje

nabídce společnosti Hotel LAFAYETTE, s.r.o., ze dne 27.04.2010 ve věci odprodeje
budovy č. p. 411, 415 (tř. Svobody 27 – Švédská 12) na pozemku parc. č. st. 377/2,
zastavěná plocha a nádvoří, a pozemku parc. č. st. 377/2, zastavěná plocha a
nádvoří, o výměře 985 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, za kupní cenu
ve výši 40 mil. Kč., dle bodu 2.1. dodatku důvodové zprávy
64. nevyhovuje žádosti
xxxxxxxxxx,

Ostružnická 4, Olomouc, ze dne 26.04.2010, dle bodu 2.2. důvodové

zprávy
Předložil:
Rada města Olomouce
Bod programu: 7.; hlasování č. 9 - 16
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Vydání změny č. XXI ÚPnSÚ Olomouc

Zastupitelstvo města Olomouce
1.

bere na vědomí

důvodovou zprávu v předloženém znění
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2.

ověřilo

tímto, že změna č. XXI ÚPnSÚ Olomouc není v rozporu:
1. s Politikou územního rozvoje České republiky, schválenou usnesením vlády České
republiky č. 929 ze dne 20.7.2009
2. se zásadami územního rozvoje Olomouckého kraje, vydanými usnesením
Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/21/32/2008 ze dne 3.1.2008
3. se stanovisky dotčených orgánů
4. se stanoviskem Krajského úřadu Olomouckého kraje vydaným dne 21.1.2010
3.

vydává

v souladu s ustanovením § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu ve znění zákona č. 68/2007 Sb. a zákona č. 191/2008 Sb.
(stavební zákon) změnu č. XXI ÚPnSÚ Olomouc formou opatření obecné povahy,
které je přílohou tohoto usnesení
4.

ukládá

odboru koncepce a rozvoje oznámit v souladu s § 173 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád ve znění pozdějších předpisů, vydání změny č. XXI ÚPnSÚ Olomouc
veřejnou vyhláškou
T:
O:

ihned
vedoucí odboru koncepce a rozvoje

Předložil:
Novotný Martin, primátor města
Bod programu: 8.; hlasování č. 17
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Návrh zadání souboru změn č. XXIII ÚPnSÚ Olomouc

Zastupitelstvo města Olomouce
1.

bere na vědomí

důvodovou zprávu v předloženém znění
2.

schvaluje

Zadání souboru změn č. XXIII ÚPnSÚ Olomouc v rozsahu dle přílohy usnesení,
v souladu s ustanovením § 47 odst. 5) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování
a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů
3.

ukládá

vedoucímu odboru koncepce a rozvoje pokračovat v pořizování Souboru změn
č.XXIII ÚPnSÚ Olomouc
T:
O:

ihned
vedoucí odboru koncepce a rozvoje

Předložil:
Novotný Martin, primátor města
Bod programu: 9.; hlasování č. 18
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9

Program regenerace MPR

Zastupitelstvo města Olomouce
1.

bere na vědomí

důvodovou zprávu
2.

schvaluje

poskytnutí příspěvku soukromým a církevním subjektům dle důvodové zprávy
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 10.; hlasování č. 19

10

AQUAPARK

Zastupitelstvo města Olomouce
1.

bere na vědomí

předloženou DZ
2.

schvaluje

záměr Koncesionáře zřídit právo věcného břemene a uděluje souhlas Koncesionáři
ke zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni dle bodu č. 1 DZ.
3.

schvaluje

JUDr. Martina Majora jako zástupce SMOl a Martina Novotného jako náhradníka na
valnou hromadu společnosti AQUAPARK OLOMOUC a.s. dle bodu č. 2 DZ.
Předložil:
Major Martin, JUDr., náměstek primátora
Bod programu: 11.; hlasování č. 20

11

Prominutí pohledávek

Zastupitelstvo města Olomouce
1.

schvaluje

odpis pohledávky ve výši 33.134,- Kč dle důvodové zprávy bod 1
2.

schvaluje

prominutí pohledávky ve výši 153.000,- Kč dle důvodové zprávy bod 2
Předložil:
Rada města Olomouce
Bod programu: 12.; hlasování č. 21
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Delegování zástupců
družstev

SMOl na členské schůze bytových

Zastupitelstvo města Olomouce
1.

bere na vědomí

důvodovou zprávu

21

2.

deleguje

zástupce SMOl (včetně náhradníka) na členské schůze bytových družstev Bytové
družstvo Olomouc, Jiráskova a Bytové družstvo Olomouc, Jižní dle důvodové zprávy
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 13.; hlasování č. 23

13

Delegování zástupců SMOl na valné hromady VHS Olomouc,
a.s. a OLTERM & TD Olomouc, a.s.

Zastupitelstvo města Olomouce
1.

bere na vědomí

předloženou důvodovou zprávu
2.

deleguje

zástupce SMOl na valné hromady VHS Olomouc, a.s. a OLTERM & TD Olomouc,
a.s. dle důvodové zprávy
Předložil:
Rada města Olomouce
Bod programu: 13. 1.; hlasování č. 22

Martin Novotný v. r.
primátor města Olomouce

Mgr. Svatopluk Ščudlík v. r.
1. náměstek primátora
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