USNESENÍ
z 23. zasedání Zastupitelstva města Olomouce, konaného dne 21. 12. 2009

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 ZMO

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 2009

Zastupitelstvo města Olomouce
1.

bere na vědomí

důvodovou zprávu, týkající se rozpočtových změn roku 2009
Předložil:
Martinák Jiří, náměstek primátora
Bod programu: 3.; hlasování č. 5
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Návrh rozpočtu SmOl na rok 2010 - verze č. 2

Zastupitelstvo města Olomouce
1.

bere na vědomí

předloženou důvodovou zprávu včetně všech příloh

2.

schvaluje

a) obnovení krátkodobého úvěru ve výši 30 mil. Kč v roce 2010, se splatností 1 rok,
u Komerční banky, a. s.
b) návrh rozpočtu statutárního města Olomouce na rok 2010 dle předložené
důvodové zprávy včetně všech příloh
c) závazné ukazatele roku 2010 dle předložené důvodové zprávy
d) přenesení pravomoci Zastupitelstva města Olomouce na Radu města Olomouce
schvalovat rozpočtové změny roku 2010 ve smyslu závazných ukazatelů
3.

ukládá

Radě města Olomouce informovat Zastupitelstvo města Olomouce o provedených
rozpočtových změnách roku 2010
T:
O:

nejbližší zasedání ZMO
Martinák Jiří, náměstek primátora

Předložil:

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

Zastupitelstvo města Olomouce
1.

schvaluje

1. uzavření dohody mezi statutárním městem Olomouc a společností two brothers
media s.r.o. o přistoupení k závazku společnosti TBMedia a.s. vůči statutárnímu
městu Olomouc ve výši 124. 563,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.
2. odprodej části pozemku parc. č. 150/22 orná půda o výměře 804 m2 (dle GP parc.
č. st. 186 zast. pl. o výměře 125 m2 a parc. č. 150/22 orná půda o výměře 679 m2)
v k. ú. Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxx za kupní cenu
ve výši 321 600,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 8.
3. výběr nájemce a budoucího kupujícího části pozemku parc. č. st. 41 zast. pl.
o výměře 313 m2 (část C) v k. ú. Neředín, obec Olomouc mezi manžely
xxxxxxxxxxxxxx, manžely xxxxxxxxxxxxxx, manžely xxxxxxxxxxxxxx, manžely
xxxxxxxxxxxxxxxxx, paní
xxxxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxxxxxx, panem
xxxxxxxxxxxxxxxxx a manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx formou obálkové metody
na výši kupní ceny, kdy minimální výše kupní ceny činí 1 098,- Kč/m2 dle důvodové
zprávy bod č. 9.
4. výběr nájemce a budoucího kupujícího částí pozemků parc. č. st. 41 zast. pl.
o výměře 148 m2, parc. č. st. 68/1 zast. pl. o výměře 153 m2 a parc. č. 247/6
zahrada o výměře 281 m2 (část B) , vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc mezi
manžely xxxxxxxxxxxxxx, manžely xxxxxxxxxxxxx, manžely xxxxxxxxxxxxxxxxx,
manžely xxxxxxxxxxxxxxxx, paní
xxxxxxxxxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxxxxxx,
manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx a manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
formou obálkové metody na výši kupní ceny, kdy minimální výše kupní ceny činí
1 098,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod č. 9.
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5. výběr nájemce a budoucího kupujícího částí pozemků parc. č. st. 68/1 zast. pl.
o výměře 253 m2 a parc. č. 247/6 zahrada o výměře 223 m2 a pozemku parc. č. st.
68/2 zast. pl. o výměře 17 m2 (část A), vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc mezi
manžely
xxxxxxxxxxxxxxxx,
manžely
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
manžely
xxxxxxxxxxxxxx, manžely xxxxxxxxxxxxxxx, paní
xxxxxxxxxxxxxxx a paní
xxxxxxxxxxxxxxx,
panem
xxxxxxxxxxxxxxx,
manžely
xxxxxxxxxxxxxxxxx,
xxxxxxxxxxxxxx a manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx formou obálkové metody na výši
kupní ceny, kdy minimální výše kupní ceny činí 1 098,- Kč/m2 dle důvodové zprávy
bod č. 9.
6. směnu části pozemku parc. č. 161/1 (dle GP parc. č. 161/4) orná půda o výměře
620 m2 v k. ú. Černovír, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce
za část pozemku parc. 160/1 (dle GP parc. č. 160/5) zahrada o výměře 550 m2
v k. ú. Černovír, obec Olomouc ve vlastnictví manželů xxxxxxxxxxxxxxxxx, s tím, že
manželé xxxxxxxxxxxxx uhradí statutárnímu městu Olomouc cenový rozdíl ve výši
celkem 68 100,- Kč, tj. 64 400,- Kč + 1/3 nákladů za GP ve výši 2 850,- Kč a 1/2
náklady za ZP ve výši 850,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 10.
7. odprodej části pozemku parc. č. 161/1 (dle GP parc. č. 161/5) orná půda o výměře
130 m2 v k. ú. Černovír, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu
ve výši 123 950,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 10.
8. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na části pozemku parc. č. 269 zast. pl.
o výměře 414 m2 a pozemku parc. č. 270 zahrada o výměře 152 m2, vše v k. ú.
Slavonín, obec Olomouc s panem xxxxxxxxxxxxxxx při kupní ceně ve výši 2 310,Kč/m2 dle důvodové zprávy bod č. 11.
9. odprodej pozemků parc. č. 394 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 16 m2
a parc. č. 655/24 zahrada o výměře 855 m2, vše v k. ú. Černovír, obec Olomouc
manželům xxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 141 160,- Kč dle důvodové zprávy
bod č. 12.
10. odprodej pozemku parc. č. 700/10 zahrada o výměře 195 m2 v k. ú. Černovír,
obec Olomouc paní xxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 46 450,- Kč dle důvodové
zprávy bod č. 13.
11. odpis pohledávky ve výši 39.222,50 Kč s příslušenstvím za xxxxxxxxxxxxxx dle
důvodové zprávy bod č. 14.
12. odpis pohledávky ve výši 194.893,- Kč s příslušenstvím za společností SIKAM
s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 14.
13. odpis pohledávky ve výši 68.296,- Kč za
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 14.

Sportovním klubem SHINBUKAN

14. prominutí pohledávky ve výši 2.500.000,- Kč za účastníky sdružení, název účtu
ARPRO dle důvodové zprávy bod č. 14.
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2.

nevyhovuje žádosti

1. společnosti GEDES s.r.o. o odprodej pozemků parc. č. 678/8 o výměře 3 087 m2 a
parc. č. 678/17 o výměře 3 188 m2, oba orná půda v k. ú. Holice u Olomouce, obec
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.
2. pana xxxxxxxxxxxx o odprodej pozemku parc. č. 720/9 zahrada o výměře 246 m2,
případně jeho části v k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.
3. manželů xxxxxxxxxxxxxx o odprodej pozemku parc. č. st. 132/57 zast. pl.
o výměře 155 m2 v k. ú. Řepčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 5.
4. manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej pozemku parc. č. 432 ostatní plocha
o výměře 18 m2 a části pozemku parc. č. 106/3 ostatní plocha o výměře 423 m2, vše
v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 6.
5. manželů xxxxxxxxxxxxxx o odprodej části pozemku parc. č. 1462 ostat. pl.
o výměře 40 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 7.
6. paní xxxxxxxxxxxxx o odprodej částí pozemků parc. č. st. 68/1 zast. pl. o výměře
253 m2 a parc. č. 247/6 zahrada o výměře 223 m2 a pozemku parc. č. st. 68/2 zast.
pl. o výměře 17 m2 (část A), vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy
bod č. 9.
7. paní xxxxxxxxxxxx o odprodej částí pozemků parc. č. st. 41 zast. pl. o výměře
148 m2, parc. č. st. 68/1 zast. pl. o výměře 153 m2 a parc. č. 247/6 zahrada
o výměře 281 m2 (část B) , vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy
bod č. 9.
8. společnosti REFI DEVELOPMENT s.r.o. a žádosti společnosti St. HUBERT, s.r.o.
o odprodej části pozemku parc. č. st. 41 zast. pl. a nádvoří o výměře 214 m2 (část
A), část parc. č. st. 41 zast. pl. a nádvoří o výměře 247 m2 (část B), část parc. č. st.
68/1 zast. pl. a nádvoří o výměře 253 m2 a část parc. č. 247/6 zahrada o výměře 350
m2 (část C), část parc. č. st. 68/1 zast. pl. a nádvoří o výměře 203 m2, parc. č. 247/6
zahrada o výměře 351 m2 a parc. č. 68/2 zast. pl. a nádvoří o výměře 17 m2 (část
D), vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové
zprávy bod č. 9.
9. manželů xxxxxxxxxxxxxx, paní xxxxxxxxxxxx, pana xxxxxxxx, paní xxxxxxxxxx,
manželů xxxxxxxxxxxxxxxxx, manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, paní xxxxxxxxxxxxxxx
a manželů xxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej části pozemku parc. č. 269 zast. pl.
o výměře 414 m2 a pozemku parc. č. 270 zahrada o výměře 152 m2, vše v k. ú.
Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 11.
3.

revokuje

1. usnesení ZMO ze dne 21. 9. 2009, bod programu 5, bod 30 ve věci nevyhovění
žádosti manželů xxxxxxxxxxxxxx o odprodej pozemků parc. č. 394 zastavěná plocha
a nádvoří o výměře 16 m2 a parc. č. 655/24 zahrada o výměře 855 m2, vše v k. ú.
Černovír, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 12.
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2. usnesení ZMO ze dne 21. 9. 2009, bod programu 5, bod 7 dodatku důvodové
zprávy ve věci schválení výkupu pozemku parc. č. 306/18 orná půda o výměře
993 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc z vlastnictví Římskokatolické
farnosti Olomouc - Holice do vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní cenu
ve výši 794 400,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 15.
4.

schvaluje

1. finanční úhradu ve výši 153 470,- Kč ČR – Pozemkovému fondu ČR za pozemek
parc. č. 1081/62 ostatní plocha v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle dodatku
důvodové zprávy bod č. 19.
2. výkup budovy č. p. 402 (výroba) s pozemkem parc. č. st. 376/3 zastavěná plocha a
nádvoří o výměře 654 m2, budovy bez čp/če (garáž) s pozemkem parc. č. st. 376/4
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 30 m2 a budovy bez čp/če (jiná st.)
s pozemkem parc. č. st. 483 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 143 m2, s jejich
veškerými součástmi a příslušenstvím, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec
Olomouc z vlastnictví manželů xxxxxxxxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města
Olomouce za kupní cenu ve výši 15.000.000,- Kč dle dodatku důvodové zprávy bod
č. 20.
3. výkup pozemku parc. č. 656 zahrada o výměře 282 m2 v k. ú. Nové Sady
u Olomouce, obec Olomouc z vlastnictví pana xxxxxxxxxxxxx do vlastnictví
statutárního města Olomouce za kupní cenu ve výši 310 200,- Kč dle dodatku
důvodové zprávy bod č. 21.
Předložil:
Kaštilová Tesařová Hana, náměstkyně primátora
Bod programu: 5.; hlasování č. 7
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Majetkoprávní záležitosti OI

Zastupitelstvo města Olomouce
1.

bere na vědomí

předloženou důvodovou zprávu.
2.

schvaluje

uzavření kupní smlouvy na část pozemku parcela č. 5/1 zahrada v katastrálním
území Bělidla, obec Olomouc, o velikosti 27 m2, ve vlastnictví paní xxxxxxxxxxxxxx,
a to za kupní cenu ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 1 předložené důvodové
zprávy.
3.

schvaluje

uzavření kupní smlouvy na část pozemku parc.č. 631/43 ostatní plocha v k. ú.
Černovír, obec Olomouc o výměře cca 55 m2, který je ve vlastnictví ČR, správa
nemovitostí ve vlastnictví státu Pozemkový fond České republiky. Kupní cena byla
stanovena na základě znaleckého posudku ve výši 26.000,- Kč, dle bodu 2
předložené důvodové zprávy.
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4.

schvaluje

uzavření kupní smlouvy na pozemek parc.č. 490 trvalý travní porost o výměře
501 m2 v k.ú. Radíkov u Olomouce, obec Olomouc, který je ve vlastnictví
xxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 3 předložené
důvodové zprávy.
5.

schvaluje

uzavření směnné smlouvy na pozemek parcela č. 221/76 o výměře 300 m2 orná
půda (oddělený z původního pozemku parcela č. 221/1 orná půda) v katastrálním
území Droždín, obec Olomouc, a ve vlastnictví manželů
xxxxxxxxxxxxxxxx
za pozemky parcela č. 473/4 zahrada o velikosti 921 m2 a parcela č. 1275/10 orná
půda o velikosti 2.501 m2, oba v katastrálním území Droždín, obec Olomouc, a ve
vlastnictví statutárního města Olomouc, dle bodu 4 předložené důvodové zprávy.
Předložil:
Major Martin, JUDr., náměstek primátora
Bod programu: 6.; hlasování č. 8
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Prodej domů

Zastupitelstvo města Olomouce
1.

bere na vědomí

předloženou důvodovou zprávu
2.

schvaluje

prodej zděné brány stojící na pozemku parc. č. st. 195/2 a 158/3, zastavěná plocha a
nádvoří, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, do podílového spoluvlastnictví
kupujících, a to ideální 1/2 zděné brány Společenství vlastníků jednotek pro dům
Polívkova 8, 10, Olomouc, za kupní cenu 1.500,- Kč, a ideální 1/2 zděné brány
Společenství vlastníků jednotek pro dům Polívkova 4, 6 Olomouc, za kupní cenu
1.500,- Kč, kupní cena celkem 3.000,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.1.
3.

schvaluje

prodej vedlejší stavby (nezapsaná v katastru nemovitostí) stojící na pozemku parc. č.
2152, ostatní plocha, v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, Společenství vlastníků
jednotek pro dům Polívkova 8, 10, Olomouc, kupní cena celkem 15.010,- Kč, z toho
vedlejší stavba 12.010,- Kč a náklady 3.000,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.1.
4.

schvaluje

prodej pozemku parc. č. st. 1055, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 204 m2,
v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, do podílového spoluvlastnictví kupujících, a to podíl
o velikosti ideální 1/6 xxxxxxxxxxxx za 3.709,- Kč, podíl o velikosti ideální 1/6
do SJM xxxxxxxxxxxxxxx za 3.710,- Kč, podíl o velikosti ideální 1/18 xxxxxxxxxxx
za 1.236,- Kč, podíl o velikosti ideální 1/6 xxxxxxxxxxxx za 3.709,- Kč, podíl o
velikosti ideální 1/6 xxxxxxxxxxx za 3.709,- Kč, podíl o velikosti ideální 1/6
xxxxxxxxxxxxxx za 3.709,- Kč, podíl o velikosti ideální 1/18 xxxxxxxxxxxxxx
za 1.236,- Kč a podíl o velikosti ideální 1/18 xxxxxxxxxxxxxx za 1.236,- Kč, kupní
cena celkem 22.254,- Kč, z toho pozemek 21.624,- Kč a náklady 630,- Kč, dle
důvodové zprávy bod 1.2.
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5.

schvaluje

prodej části pozemku parc. č. 136/1, ostatní plocha, pod novým označením parc. č.
136/81, ostatní plocha, o výměře 142 m2, v k. ú. Neředín, obec Olomouc, dle
geometrického plánu č. 1108-429/2009, do podílového spoluvlastnictví kupujících, a
to podíl o velikosti ideální 1/2 xxxxxxxxxxxx za 111.058,- Kč a podíl o velikosti
ideální 1/2 xxxxxxxxxxxxx za 111.059,- Kč, kupní cena celkem 222.117,- Kč, z toho
pozemek 213.000,- Kč a náklady 9.117,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.3.
6.

schvaluje

prodej části pozemku parc. č. 54/1, ostatní plocha, s novou výměrou dle
geometrického plánu č. 993-14/2009 následovně: pozemek parc. č. 54/1, ostatní
plocha, o výměře 143 m2, v k. ú. Olomouc-Olomouc, obec Olomouc, do podílového
spoluvlastnictví kupujících, a to podíl o velikosti ideální 1/2 Ing. xxxxxxxxxxxxxx
za 354.202,- Kč, a podíl o velikosti ideální 1/2 do SJM xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
za 354.201,- Kč, kupní cena celkem 708.403,- Kč, z toho pozemek 705.903,- Kč a
náklady 2.500,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.4.
7.

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
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx za 6.971,- Kč, podíl o velikosti ideálních 833/29352
xxxxxxxxxxxxxxxx za 1.229,- Kč, podíl o velikosti ideálních 3055/14676
xxxxxxxxxxxxxxxxx za 6.766,- Kč, podíl o velikosti ideálních 229/3669
xxxxxxxxxxxxxxx za 2.028,- Kč, podíl o velikosti ideálních 362/3669 xxxxxxxxxxx
za 3.207,- Kč, podíl o velikosti ideálních 347/3669 do SJM xxxxxxxxxxxxxxxxxx
za 3.074,- Kč, podíl o velikosti ideálních 833/14676 xxxxxxxxxxxxxxx za 1.229,- Kč,
podíl o velikosti ideálních 833/29352 xxxxxxxxxxxxxxx za 1.229,- Kč, podíl o velikosti
ideálních 3055/14676 xxxxxxxxxxxxxx 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 1.4.
8.

nevyhovuje žádosti

xxxxxxxxxxxxx a manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxx ve věci prodeje pozemku parc. č.
54/1, ostatní plocha, o výměře 143 m2, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc,
za kupní cenu ve výši 300.000,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.4.
9.

nevyhovuje žádosti

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ve věci prodeje části pozemku parc. č. 54/1, ostatní
plocha, o výměře cca 16 m2, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, dle důvodové
zprávy bod 1.4.
10. schvaluje

prodej pozemku parc. č. 101/11, zahrada, o výměře 275 m2, a pozemku parc. č.
101/7, zahrada, o výměře 67 m2, vše v k. ú. Lazce, obec Olomouc, Společenství
vlastníků bytů – Václava III. 10, Olomouc, za kupní cenu celkem 277.510,- Kč, z toho
pozemek parc. č. 101/11, zahrada, za 221.375-, Kč, pozemek parc. č. 101/7,
zahrada, za 53.935,- Kč a náklady 2.200,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.5.
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11. schvaluje

prodej pozemku parc. č. st. 1056, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 199 m2,
v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, do podílového spoluvlastnictví kupujících, a to podíl
o velikosti ideálních 1/24 xxxxxxxxxxxxxx za 1.825,- Kč, podíl o velikosti ideálních
1/24
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx za 1.825,- Kč, podíl o velikosti ideálních 1/24
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx za 1.825,- Kč, podíl o velikosti ideální 1/6 xxxxxxxxxxxxxxxxxx
za 7.300,- Kč, podíl o velikosti ideálních 1/24 xxxxxxxxxxxxxxxxx za 1.825,- Kč, podíl
o velikosti ideální 1/6 xxxxxxxxxxxxxxx za 7.300,- Kč, podíl o velikosti ideální 1/3
do SJM xxxxxxxxxxxxxxxxxx za 14.600,- Kč, podíl o velikosti ideální 1/6 do SJM
xxxxxxxxxxxxxxxxxx za 7.300,- Kč, kupní cena celkem 43.800,- Kč, z toho pozemek
39.800,- Kč a náklady 4.000,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.6.
12. schvaluje

prodej pozemku parc. č. st. 115, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 875 m2,
v k. ú. Povel, obec Olomouc, do SJM manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
za kupní cenu celkem 140.800,- Kč, z toho pozemek 140.000,- Kč a náklady 800,Kč, dle důvodové zprávy bod 1.7.
13. schvaluje

prodej pozemku parc. č. 328/2, ostatní plocha, o výměře 209 m2, v k. ú. Povel, obec
Olomouc, do SJM xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx , za kupní cenu celkem 107.009,- Kč,
z toho pozemek 106.295,- Kč a náklady 714,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.7.
14. schvaluje

prodej pozemku parc. č. 330/2, ostatní plocha, o výměře 85 m2, v k. ú. Povel, obec
Olomouc, do SJM manželům xxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu celkem 63.950,- Kč,
z toho pozemek 62.050,- Kč a náklady 1.900,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.7.
15. schvaluje

prodej pozemku parc. č. 48/4, zahrada, o výměře 258 m2, v k. ú. Lazce, obec
Olomouc, Společenství vlastníků jednotek domu Lazecká 328/7 Olomouc, za kupní
cenu celkem 192.340,- Kč, z toho pozemek 188.340,- Kč a náklady 4.000,- Kč, dle
důvodové zprávy bod 1.8.
16. nevyhovuje žádosti

manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxx ve věci prodeje pozemku parc. č. 48/4, zahrada,
o výměře 258 m2, v k. ú. Lazce, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 1.8.
17. schvaluje

prodej pozemku parc. č. st. 17, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1.381 m2,
v k. ú. Hejčín, obec Olomouc, do podílového spoluvlastnictví kupujících, a to podíl
o velikosti ideálních 1416/8481 xxxxxxxxxx za 42.072,- Kč, podíl o velikosti ideálních
1073/8481 xxxxxxxxxxxx za 31.881,- Kč, podíl o velikosti ideálních 5992/8481
xxxxxxxxxxxxxx za 178.034,- Kč, kupní cena celkem 251.987,- Kč, z toho pozemek
248.000,- Kč a náklady 3.987,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.9.
18. schvaluje

prodej podílu o velikosti ideální 1/4 na budově bez čp/če (objektu garáží) stojící 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
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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 důvodové zprávy bod 2.1.
19. nevyhovuje žádosti

paní xxxxxxxxxxxxxxx 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, dle
důvodové zprávy bod 2.1.
20. revokuje

usnesení zastupitelstva města ze dne 20. 04. 2009 bod 6, část 21, ve věci prodeje
budovy č. p. 2 s pozemkem parc. č. st. 3, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře
1228 m2, pozemku parc. č. 10, zahrada, o výměře 256 m2, pozemku parc. č. 6,
zahrada, o výměře 447 m2, a pozemku parc. č. 9/2, zahrada, o výměře 847 m2, vše
v k. ú. Mutkov, obec Mutkov, okres Olomouc, panu xxxxxxxxxxxxx za kupní cenu
ve výši 842.707,- Kč, z toho za budovu 728.867,- Kč, za pozemek parc. č. st. 3,
zastavěná plocha a nádvoří, částku ve výši 70.902,- Kč, za pozemek parc. č. 10,
zahrada, částku ve výši 5.912,- Kč, za pozemek parc. č. 6, zahrada, částku ve výši
10.324,- Kč, za pozemek parc. č. 9/2, zahrada, částku ve výši 19.562,- Kč, náklady
7.140,- Kč, dle důvodové zprávy bod 2.2.
21. schvaluje

prodej budovy č. p. 2 stojící na pozemku parc. č. st. 3, zastavěná plocha a nádvoří,
a pozemků parc. č. st. 3, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1228 m2, parc. č. 10,
zahrada, o výměře 256 m2, parc. č. 6, zahrada, o výměře 447 m2, a parc. č. 9/2,
zahrada, o výměře 847 m2, vše v k. ú. Mutkov, obec Mutkov, okres Olomouc, panu
xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu celkem 849.668,- Kč, z toho budova č. p. 2
za kupní cenu 728.867,- Kč, pozemek parc. č. st. 3 za kupní cenu 70.902,- Kč,
pozemek parc. č. 10 za kupní cenu 5.912,- Kč, pozemek parc. č. 6 za kupní cenu
10.324,- Kč, pozemek parc. č. 9/2 za kupní cenu 19.562,- Kč a náklady 14.101,- Kč,
dle důvodové zprávy bod 2.2.
22. revokuje

usnesení zastupitelstva města ze dne 21. 09. 2009, bod 6, část 64, ve věci schválení
prodeje nebytové jednotky č. 95/3 v budově č. p. 95 (Blažejské náměstí 10) 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. 9781098/2008, 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
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 8.786.000,- Kč, z toho za jednotku
6.400.528,- 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
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částku 225.450,- Kč, náklady 6.000,- Kč, dle důvodové zprávy bod 2.3.
23. schvaluje

prodej nebytové jednotky č. 95/3 v budově č. p. 95 (Blažejské náměstí 10) 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. 9781098/2008, 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
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 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 důvodové zprávy bod 2.3.
24. nevyhovuje žádosti

xxxxxxxxxxxxxx ve věci odkoupení nebytové jednotky č. 95/3 v budově č. p. 95
(Blažejské náměstí 10), v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, dle usnesení
zastupitelstva města ze dne 20. 09. 2005, za kupní cenu 2.713.742,- Kč, dle
důvodové zprávy bod 2.3.
25. nevyhovuje žádosti

žádosti paní xxxxxxxxxxxxx ve věci ponechání bytové jednotky č. 1173/8 v budově č.
p. 1173 (Dukelská 19) stojící na pozemku parc. č. st. 1071/1, zastavěná plocha
a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1330/9511 na společných částech
budovy č. p. 1173 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1330/9511 na pozemku
parc. č. st. 1071/1, zastavěná plocha a nádvoří, a se spoluvlastnickým podílem
o velikosti 1330/19292 na pozemku parc. č. 518, ostatní plocha, vše v k. ú. Olomoucměsto, obec Olomouc v majetku statutárního města Olomouce, dle důvodové zprávy
bod 3.1.
26. nevyhovuje žádosti

paní xxxxxxxxxxxxxx ve věci prodeje bytové jednotky č. 1173/8 v budově č. p. 1173
(Dukelská 19) stojící na pozemku parc. č. st. 1071/1, zastavěná plocha a nádvoří, se
spoluvlastnickým podílem o velikosti 1330/9511 na společných částech budovy č. p.
1173 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1330/9511 na pozemku parc. č. st.
1071/1, zastavěná plocha a nádvoří, a se spoluvlastnickým podílem o velikosti
1330/19292 na pozemku parc. č. 518, ostatní plocha, vše v k. ú. Olomouc-město,
obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 3.1.
27. schvaluje

záměr prodat bytovou jednotku č. 1173/8 v budově č. p. 1173 (Dukelská 19) stojící
na pozemku parc. č. st. 1071/1, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým
podílem o velikosti 1330/9511 na společných částech budovy č. p. 1173 a se
spoluvlastnickým podílem o velikosti 1330/9511 na pozemku parc. č. st. 1071/1,
zastavěná plocha a nádvoří, a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1330/19292
na pozemku parc. č. 518, ostatní plocha, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc,
formou veřejné dražby dle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, dle
důvodové zprávy bod 3.1.
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28. schvaluje

prodej bytové jednotky č. 633/21 v budově č. p. 633, 632 (Zikova 5, 7) stojící
na pozemku parc. č. st. 928, 924, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým
podílem o velikosti 665/27626 na společných částech budovy č. p. 633, 632 a se
spoluvlastnickým podílem o velikosti 665/27626 na pozemku parc. č. st. 928, 924,
zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc,
manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu celkem 806.545,- Kč, z toho
za jednotku 796.606,- Kč, za pozemek 3.394,- Kč a náklady 6.545,- Kč, dle důvodové
zprávy bod 3.2.
29. schvaluje

prodej bytové jednotky č. 716/12 v budově č. p. 714, 715, 716, 717, 718, 719
(Družební 9, 11, 13, 15, 17, 19) stojící na pozemku parc. č. st. 911, 912, 913, 932,
933, 934, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti
775/87927 na společných částech budovy č. p. 714, 715, 716, 717, 718, 719, a se
spoluvlastnickým podílem o velikosti 775/87927 na pozemku parc. č. st. 911, 912,
913, 932, 933, 934, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce,
obec Olomouc, paní xxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu celkem 828.987,- Kč, z toho za
jednotku 819.743,- Kč, za pozemek 5.257,- Kč a náklady 3.987,- Kč, dle důvodové
zprávy bod 3.3.
30. schvaluje

prodej bytové jednotky č. 590/19 v budově č. p. 590 (Stiborova 12) stojící
na pozemku parc. č. st. 1014, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým
podílem o velikosti 441/14211 na společných částech budovy č. p. 590 a se
spoluvlastnickým podílem o velikosti 441/14211 na pozemku parc. č. st. 1014,
zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc, manželům
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu celkem 648.700,- Kč, z toho za jednotku
641.641,- Kč, za pozemek 3.359,- Kč a náklady 3.700,- Kč, dle důvodové zprávy
bod 3.4.
31. schvaluje

prodej bytové jednotky č. 722/18 v budově č. p. 722 (Voskovcova 6) stojící
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 o velikosti 323/39901 na pozemku parc. č. st. 800,
zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc,
panu xxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu celkem 434.000,- Kč, z toho za jednotku
428.527,- Kč, za pozemek 1.473,- Kč a náklady 4.000,- Kč, dle důvodové zprávy bod
3.5.
32. schvaluje

prodej bytové jednotky č. 79/4 v budově č. p. 79 (tř. Svornosti 1) stojící na pozemku
parc. č. st. 109, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti
684/6920 na společných částech budovy č. p. 79 a se spoluvlastnickým podílem
o velikosti 684/6920 na pozemku parc. č. st. 109, zastavěná plocha a nádvoří, vše
v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, paní xxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu celkem
383.000,- Kč, z toho za jednotku 329.219,- Kč, za pozemek 50.781,- Kč a náklady
3.000,- Kč, a za podmínky zřízení předkupního práva dle § 603, odst. 2 občanského
zákoníku ve prospěch statutárního města Olomouce za kupní cenu celkem 383.000,Kč, a to po dobu 5ti let od uzavření kupní smlouvy, dle důvodové zprávy bod 3.6.
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33. schvaluje

prodej bytové jednotky č. 112/9 v budově č. p. 112 (Dolní náměstí 26) stojící
na pozemku parc. č. st. 537/1, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým
podílem o velikosti 650/6180 na společných částech budovy č. p. 112 a se
spoluvlastnickým podílem o velikosti 650/6180 na pozemku parc. č. st. 537/1,
zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, paní
xxxxxxxxxxxxx za kupní cenu celkem 679.000,- Kč, z toho za jednotku 467.941,- Kč,
za pozemek 207.059,- Kč a náklady 4.000,- Kč, dle důvodové zprávy bod 3.7.
34. nevyhovuje žádosti

firmy PREMIÉR marketing group s. r. o., zastoupené panem xxxxxxxxxxxxxxx
ve věci prodeje bytové jednotky č. 112/9 v budově č. p. 112 (Dolní náměstí 26) stojící
na pozemku parc. č. st. 537/1, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým
podílem o velikosti 650/6180 na společných částech budovy č. p. 112 a se
spoluvlastnickým podílem o velikosti 650/6180 na pozemku parc. č. st. 537/1,
zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, dle
důvodové zprávy bod 3.7.
35. schvaluje

prodej bytové jednotky č. 765/12 v budově č. p. 765 (Masarykova 22) stojící
na pozemku parc. č. st. 1051, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým
podílem o velikosti 9598/200748 na společných částech budovy č. p. 765 a se
spoluvlastnickým podílem o velikosti 9598/200748 na pozemku parc. č. st. 1051,
zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, panu
xxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu celkem 953.400,- Kč, z toho za jednotku 932.777,- Kč,
za pozemek 17.223,- Kč a náklady 3.400,- Kč, dle důvodové zprávy bod 3.8.
36. schvaluje

prodej bytové jednotky č. 722/48 v budově č. p. 722 (Voskovcova 6) stojící
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 o velikosti 323/39901 na pozemku parc. č. st. 800,
zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, paní
xxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu celkem 434.000,- Kč, z toho za jednotku
428.527,- Kč, za pozemek 1.473,- Kč a náklady 4.000,- Kč, dle důvodové zprávy bod
3.9.
37. schvaluje

prodej bytové jednotky č. 338/5 v budově č. p. 338 (Ostružnická 32) stojící
na pozemku parc. č. st. 287, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým
podílem o velikosti 434/7260 na společných částech domu č. p. 338 a se
spoluvlastnickým podílem o velikosti 434/7260 na pozemku parc. č. st. 287,
zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, manželům
xxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu celkem 653.500,- Kč, z toho za jednotku
524.430,- Kč, za pozemek 125.570,- Kč a náklady 3.500,- Kč, dle důvodové zprávy
bod 3.10.
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38. nevyhovuje žádosti

firmy PREMIÉR marketing group s. r. o., zastoupené panem xxxxxxxxxxxxxxxxx
ve věci prodeje bytové jednotky č. 338/5 v budově č. p. 338 (Ostružnická 32) stojící
na pozemku parc. č. st. 287, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým
podílem o velikosti 434/7260 na společných částech domu č. p. 338 a se
spoluvlastnickým podílem o velikosti 434/7260 na pozemku parc. č. st. 287,
zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, dle
důvodové zprávy bod 3.10.
39. schvaluje

prodej bytové jednotky č. 625/1 v budově č. p. 625, 626 (Rožňavská 1, 3) stojící
na pozemku parc. č. st. 920, 931, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým
podílem o velikosti 665/32139 na společných částech domu č. p. 625, 626 a se
spoluvlastnickým podílem o velikosti 665/32139 na pozemku parc. č. st. 920, 931,
zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc,
manželům xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu celkem 698.000,- Kč, z toho za jednotku
690.473,- Kč, za pozemek 4.527,- Kč a náklady 3.000,- Kč, dle důvodové zprávy bod
3.11.
40. nevyhovuje žádosti

žádosti firmy PREMIÉR marketing group s. r. o., zastoupené panem
xxxxxxxxxxxxxxxx ve věci prodeje bytové jednotky č. 625/1 v budově č. p. 625, 626
(Rožňavská 1, 3) stojící na pozemku parc. č. st. 920, 931, zastavěná plocha
a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 665/32139 na společných částech
domu č. p. 625, 626 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 665/32139
na pozemku parc. č. st. 920, 931, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nové Sady
u Olomouce, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 3.11.
41. schvaluje

prodloužení splatnosti kupní ceny za bytovou jednotku č. 135/10 v domě č. p. 135
(Černá cesta 4) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 584/10462 na společných
částech domu 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, ve výši 744.045,- Kč, paní xxxxxxxxxxxxxxx, a to do 31. 03. 2010, dle
důvodové zprávy bod 3.12.
42. schvaluje

prodloužení splatnosti kupní ceny za bytovou jednotku č. 726/38 v domě č. p. 726
(Voskovcova 4) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1055/39592 na společných
částech domu č. p. 726 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1055/39592
na pozemku parc. č. st. 801, zastavěná plocha a nádvoří, vše k. ú. Nové Sady
u Olomouce, obec Olomouc, ve výši 685.750,- Kč, manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
a to do 30. 04. 2010, dle důvodové zprávy bod 3.13.
43. schvaluje

prodloužení splatnosti kupní ceny za bytovou jednotku č. 627/9 v budově č. p. 627
(tř. Míru 135) stojící na pozemku parc. č. st. 1237, zastavěná plocha a nádvoří,
se spoluvlastnickým podílem o velikosti 785/8222 na společných částech budovy č.
p. 627 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 785/8222 na pozemku parc. č. st.
1237, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc, ve výši
433.372,- Kč, manželům xxxxxxxxxxxxxx, a to do 31. 12. 2009, dle důvodové zprávy
bod 3.14.
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Předložil:
Rada města Olomouce
Bod programu: 7.; hlasování č. 9
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Návrh zadání změny č.VII regulačního plánu MPR Olomouc

Zastupitelstvo města Olomouce
1.

bere na vědomí

upravenou důvodovou zprávu
2.

schvaluje

zadání změny č.VII regulačního plánu MPR Olomouc v rozsahu upravené přílohy
usnesení v souladu s ustanovením §64 odst. (5) zákona č.183/2006 u územním
plánování a stavebním řádu
O:

Novotný Martin, primátor města

3.

ukládá

vedoucímu odboru koncepce a rozvoje pokračovat v pořizování změny č.VII
regulačního plánu MPR Olomouc
T:
O:

ihned
Novotný Martin, primátor města

Předložil:
Novotný Martin, primátor města
Bod programu: 8.; hlasování č. 10
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Pořízení Souboru změn č. XXIII ÚPnSÚ Olomouc

Zastupitelstvo města Olomouce
1.

bere na vědomí

předloženou důvodovou zprávu
2.

schvaluje

v souladu s § 44 zákona 183/2006 Sb. O územním plánování a stavebním řádu,
ve znění pozdějších předpisů, pořízení Souboru změn č. XXIII ÚPnSÚ Olomouc
v dílčích změnách:
XXIII/ 9 - Hejčín, ul. Jarmily Glazarové, zeleň
XXIII/10 - Nové Sady, ul. Dolní Novosadská, bydlení
XXIII/12 - Neředín, ul. pod Letištěm, bydlení
XXIII/13 - Chválkovice, ul. U panelárny, komerční využití
XXIII/19 - Olomouc - město, ul. Šantova – tř. Kosmonautů, tramvajová trať
3.

neschvaluje

v souladu s § 44 zákona 183/2006 Sb. O územním plánování a stavebním řádu,
ve znění pozdějších předpisů, pořízení Souboru změn č. XXIII ÚPnSÚ Olomouc
v dílčích změnách:
XXIII/1 - Lošov, zahrady, bydlení
XXIII/2 - Lošov, ulice Svolinského, sport a rekreace
XXIII/3 - Hodolany, ul. Lermontovova, bydlení
XXIII/4 - Hodolany, ul. Rejsková, komerční využití
XXIII/5 - Chválkovice, ul.Horova, zeleň
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XXIII/6 - Nemilany, ul. Povelská, bydlení
XXIII/7 - Nedvězí u Olomouce, komerční využití
XXIII/8 - Olomouc - město, ul. Polská, parkování
XXIII/11 - Neředín, ul. Pod letištěm, bydlení
XXIII/14 - Slavonín, U rybníka, bydlení
XXIII/15 - Slavonín, lokalita Nad hřbitovem a Na kopci, bydlení
XXIII/16 - Nová ulice, ul. Okružní, bydlení
XXIII/17 – Povel, ul. Schweitzerova, bydlení
4.

určuje

Martina Novotného, primátora města Olomouce, zastupitelem pro spolupráci
na pořízení Souboru změn č.XXIII ÚPnSÚ Olomouc v souladu se zákonem č.
183/2006 Sb., O územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších
předpisů
5.

ukládá

vedoucímu odboru koncepce a rozvoje zahájit pořízení souboru změn č. XXIII
ÚPnSÚ Olomouc dle bodu 2 usnesení
T:
O:

ihned
vedoucí odboru koncepce a rozvoje

Předložil:
Novotný Martin, primátor města
Bod programu: 9.; hlasování č. 11
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AQUAPARK - prezentace

Zastupitelstvo města Olomouce
1.

bere na vědomí

předložené informace
Předložil:
Major Martin, JUDr., náměstek primátora
Bod programu: 10.; hlasování č. 12

10

2. Komunitní plán sociálních služeb

Zastupitelstvo města Olomouce
1.

bere na vědomí

důvodovou zprávu
2.

schvaluje

2. Komunitní plán sociálních služeb města Olomouce na období let 2010 – 2012 dle
předložené důvodové zprávy
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 11.; hlasování č. 13
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Prominutí pohledávek

Zastupitelstvo města Olomouce
1.

bere na vědomí

předloženou důvodovou zprávu
2.

souhlasí

s odpisem majetku dle důvodové zprávy
Předložil:
Major Martin, JUDr., náměstek primátora
Bod programu: 12.; hlasování č. 14
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Informace o činnosti kontrolního výboru

Zastupitelstvo města Olomouce
1.

bere na vědomí

předloženou důvodovou zprávu
2.

bere na vědomí

závěry z kontrolních akcí
3.

schvaluje

Plán kontrolní činnosti kontrolního výboru na I. pololetí 2010
Předložil:
kontrolní výbor
Bod programu: 13.; hlasování č. 15
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Delegování zástupce SmOl na valnou hromadu SK Sigma
Olomouc, a. s.

Zastupitelstvo města Olomouce
1.

bere na vědomí

předloženou důvodovou zprávu
2.

deleguje

zástupce SmOl (vč. náhradníka) na valnou hromadu SK Sigma Olomouc, a. s.
konanou dne 22.12.2009 (s platností i pro případný náhradní termín) dle důvodové
zprávy
Předložil:
Rada města Olomouce
Bod programu: 14.; hlasování č. 16

Martin Novotný, v. r.
primátor města Olomouce

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