USNESENÍ
z 22. zasedání Zastupitelstva města Olomouce, konaného dne 19.5.2006

1

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: Tesařík Martin, Ing., primátor města
Bod programu č.: 2; hlasování č.: 3

2

Rozpočtové změny roku 2006 + dodatek č. 1

Zastupitelstvo města Olomouce
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu, týkající se rozpočtových změn roku 2006 - část A a část B,
vč. dodatku č. 1
2. schvaluje
rozpočtové změny roku 2006 dle předložené důvodové zprávy - část B, vč. dodatku č. 1
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora
Bod programu č.: 3 ; hlasování č.: 4

3

Financování projektu Rozvoj informačních a komunikačních
technologií - dodatek ke smlouvě

Zastupitelstvo města Olomouce
1. schvaluje
dodatek č.1 Smlouvy o financování projektu SROP ze dne 18. května 2005 s registračním
číslem CZ.04.1.05/2.2.00.1/0183 upravující změnu rozpočtu projektu Rozvoj informačních a
komunikačních technologií ve městě Olomouci dle důvodové zprávy.
Předložil: Rada města Olomouce
Bod programu č.: 4; hlasování č.: 5

4

Výsledky hospodaření SmOl za rok 2005

Zastupitelstvo města Olomouce
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu včetně všech příloh
2. schvaluje
finanční vypořádání se státním rozpočtem za rok 2005
3. vydává
v souladu s § 17, odst. 7) Zákona č. 250/2000 Sb. souhlas s celoročním hospodařením
statutárního města Olomouc za rok 2005, a to „bez výhrad“
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora
Bod programu č.: 5; hlasování č.: 7

5

Majetkoprávní záležitosti + dodatek + dodatek č. 2

Zastupitelstvo města Olomouce
1. schvaluje
1. bezúplatný převod pozemku parc. č. 804/10 ost. pl. o výměře 599 m2 v k. ú. Hodolany,
obec Olomouc z vlastnictví manželů Jana a Svatavy Neuhauserových do vlastnictví
statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod 6
2. výkup pozemku parc. č. 132/85 ost. pl. o výměře 359 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec
Olomouc z vlastnictví Lidového bytového družstva v Olomouci do vlastnictví statutárního
města Olomouce za kupní cenu ve výši 197 450,- Kč dle důvodové zprávy bod 7
3. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 1065/2 ost. pl.
o výměře 59 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc se společností ČEZ Distribuce, a. s. při
kupní ceně ve výši 500,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod 8
4. odprodej pozemku parc. č. st. 2090/1 zast. pl. o výměře 24 m2 v k.ú. Hodolany, obec
Olomouc společnosti VAPEE Morava s. r. o. za kupní cenu ve výši 9 841, - Kč dle důvodové
zprávy bod 9
5. odprodej pozemků parc. č. st. 817 zast. pl. o výměře 364 m2 a parc. č. 283/20 ost. pl.
o výměře 1 028 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc panu Waltru
Vysloužilovi za kupní cenu ve výši 159 900,- Kč dle důvodové zprávy bod 11
6. odprodej části pozemku parc. č. 31/51 ost. pl. o výměře 12 m2 v k. ú. Klášterní Hradisko,
obec Olomouc manželům RSDr. Adamu a Márii Zimovčákovým za kupní cenu ve výši
18 496,- Kč dle důvodové zprávy bod 12
7. výběr kupujícího objektu čp. 92 s příslušenstvím a pozemků parc. č. st. 108 zast. pl.
o výměře 204 m2 a parc. č. 153/3 zahrada o výměře 589 m2, vše v k. ú. Loučka u Bílska,
obec Loučka mezi paní Pavlínou Polcerovou a panem Martinem Gračkou, Ing. Rostislavem
Novosádem a panem Antonínem Trefilem formou obálkové metody na výši kupní ceny při
minimální kupní ceně ve výši 197 280,- Kč dle důvodové zprávy bod 13
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8. odprodej pozemků parc. č. 618 orná půda o výměře 533 m2 a parc. č. 619 orná půda
o výměře 193 m2 v k. ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou paní Gabriele
Tyčové za kupní cenu ve výši 23 980,- Kč dle důvodové zprávy bod 14
9. směnu části pozemku parc. č. 255/16 orná půda o výměře 334 m2 v k. ú. Neředín, obec
Olomouc ve vlastnictví pana Ing. Martina Berky za část pozemku parc. č. 255/12 orná půda
o výměře 334 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce
s tím, že pan Ing. Martin Berka uhradí náklady na vyhotovení GP a ZP ve výši 8 212,- Kč dle
důvodové zprávy bod 15
10. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 438 zahrada
o výměře 5 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc s manžely Ing. Miloslavem
a Zdenkou Obermannovými při kupní ceně ve výši 480,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod 16
11. odprodej pozemku parc. č. 535/39 ost. pl. o výměře 25 m2 v k. ú. Nové Sady
u Olomouce, obec Olomouc manželům MUDr. Heleně a MUDr. Hamedovi Al Kirbiovým za
kupní cenu ve výši 22 550,- Kč dle důvodové zprávy bod 17
12. směnu části pozemku parc. č. 514 ost. pl. o výměře 25 m2 v k.ú. Povel, obec Olomouc
ve vlastnictví MUDr. Lucie Míčkové za část pozemku parc. č. 509 ost. pl. o výměře 25 m2 v
k.ú. Povel, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouc s tím, že MUDr. Lucie
Míčková uhradí cenový rozdíl ve výši 4 250,- Kč + 1/2 nákladů na vyhotovení GP a ZP ve
výši 3 530,- Kč dle důvodové zprávy bod 18
13. bezúplatný převod pozemků parc. č. st. 1654 zast. pl. o výměře 1 232 m2, parc. č. 94/80
ost. pl. o výměře 88 m2 a části pozemku parc. č. 94/84 (dle GP parc. č. 94/101) ost. pl.
o výměře 1 394 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc z vlastnictví statutárního města
Olomouce do vlastnictví Tělovýchovné jednoty Lodní sporty Olomouc dle důvodové zprávy
bod 22
14. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemek parc. č. st. 74 zast. pl. o výměře
211 m2 a část pozemku parc. č. 176 ost. pl. o výměře 450 m2, vše v k. ú. Pavlovičky, obec
Olomouc se společností STAVING Olomouc, s. r. o. při kupní ceně ve výši 900,- Kč/m2 dle
důvodové zprávy bod 23
15. odprodej části pozemku parc. č. 158/3 ost. pl. o výměře 99 m2 a části pozemku parc. č.
475/6 ost. pl. o výměře 192 m2, vše v k.ú. Olomouc-město, obec Olomouc paní Jiřině
Hladišové za kupní cenu ve výši 197 508,- Kč dle důvodové zprávy bod 27
16. odprodej části pozemku parc. č. 761/4 ost. pl. o výměře 292 m2 v k. ú. Černovír, obec
Olomouc manželům Štěpánovi a Janě Grygárkovým za kupní cenu ve výši 181 408,- Kč dle
důvodové zprávy bod 28
17. odprodej pozemku parc. č. 312/1 zahrada o výměře 544 m2 v k. ú. Hodolany, obec
Olomouc Ing. Ctiradu a Jitce Kovaříkovým za kupní cenu ve výši 273 970,- Kč dle důvodové
zprávy bod 29
18. odprodej pozemku parc. č. st. 776/39 zast. pl. o výměře 502 m2 v k.ú. Slavonín, obec
Olomouc společnosti PROJEKT TOPOLOVKA s. r. o. za kupní cenu ve výši 1 080,- Kč/m2,
tj. 542 160,- Kč dle důvodové zprávy bod 30
19. zřízení zástavního práva na budovu č. p. 484 s pozemky parc. č. st. 861 a parc. č. st.
863, vše v k. ú. Povel, obec Olomouc ve prospěch Státního fondu životního prostředí České
republiky dle důvodové zprávy bod 31
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20. odprodej části pozemku parc. č. 615/1 ost. pl. o výměře 221 m2 a části parc. č. 835/1 ost.
pl. o výměře 29 m2, vše v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc společnosti Tourist centrum s. r. o.
za kupní cenu ve výši 317 606,- Kč dle důvodové zprávy bod 36
21. zřízení zástavního práva na budovu č. p. 264 na pozemku par. č. st. 396/1 v k. ú.
Hodolany, obec Olomouc ve prospěch České republiky - Ministerstva pro místní rozvoj dle
důvodové zprávy bod 38
22. odprodej pozemků parc. č. 959/23 ost. pl. o výměře 584 m2, parc. č. 959/31 ost. pl.
o výměře 2 318 m2 a části pozemku parc. č. 1110 ost. pl. o výměře 1 995 m2 včetně
panelového oplocení, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc společnosti Regionální centrum
Olomouc s. r. o. za kupní cenu ve výši 489 700,- Kč + náklady na vyhotovení GP a ZP ve
výši 7 730,- Kč za podmínky realizace záměru Moravské vysoké školy, při nedodržení této
podmínky bude ze strany statutárního města Olomouce uplatněna smluvní pokuta ve výši
kupní ceny tj. 489 700,- Kč dle důvodové zprávy bod 39
23. uzavření dohody o narovnání mezi společností J+F TRADING a. s.
městem Olomouc dle důvodové zprávy bod 40

a

statutárním

24. splacení úpisu akcií ke zvýšení základního kapitálu Technických služeb města
Olomouce, a. s. nepeněžitým vkladem, a to nemovitostí jiným nebytovým prostorem číslo
jednotky 77/1 v budově č.pop. 77 na pozemku parc. č. st.491 s podílem 1046/2503 na
společných částech domu č.pop.77 na pozemku parc.č. st. 491 a podílem 1046/2503 na
pozemku parc. č. st. 491, vše v katastrálním území Olomouc-město , obec Olomouc, okres
Olomouc v hodnotě 2.000.000,-Kč dle důvodové zprávy bod 41
2. nevyhovuje žádosti
1. manželů Pavla a Stanislavy Masných o odprodej pozemků část parc. č. 351 orná půda o
výměře 561 m2, část parc. č. 352 orná půda o výměře 300 m2 a pozemku parc. č. 353/3
orná půda o výměře 39 m2, vše v k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 2
2. manželů Ing. Josefa a Heleny Jiráskových o odprodej části pozemku parc. č. 351 orná
půda o výměře 510 m2 a části pozemku prac. č. 352 orná půda o výměře 300 m2, vše v k. ú.
Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 3
3. pana Huberta Holiše o odprodej pozemku parc. č. 978/7 zahrada o výměře 589 m2 v k. ú.
Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 4
4. pana MUDr. Jaroslava Navrátila a pana Huberta Holiše o odprodej pozemků parc. č. 978/2
ost. pl. o výměře 439 m2, parc. č. 978/8 zahrada o výměře 269 m2 a parc. č. 978/3 zahrada
o výměře 768 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 5
5. společnosti Obchodní centrum Olomouc, a. s. o odprodej pozemků parc. č. 533/11 orná
půda o výměře 9 383 m2 a parc. č. 533/12 orná půda o výměře 52 773 m2, vše v k. ú.
Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 19
6. manželů Miroslava a Hany Tomaščákových, pana Andreje Tomaščáka, manželů Ivana a
Václavy Palouškových o odprodej části pozemku parc. č. parc. č. 533/11 orná půda
o výměře 1 000 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 20
7. pana Tomáše Novotného, pana Michala Šany a pana Pavla Skopala o odprodej části
pozemku parc. č. parc. č. 533/11 orná půda o výměře 800 m2 v k. ú. Slavonín, obec
Olomouc dle důvodové zprávy bod 20
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8. pana Jaromíra Valenty a společnosti Pospíšil group a. s. o odprodej pozemků parc. č.
351/2 o výměře 1 489 m2, parc. č. 350/2 o výměře 678 m2, parc. č. 354/1 o výměře
6 477 m2 a parc. č. 344/2 o výměře 417 m2, vše orná půda v k. ú. Droždín, obec Olomouc
dle důvodové zprávy bod 21
9. paní Mgr. Moniky Kopecké o odprodej části pozemku parc. č. 721/2 orná půda o výměře
500 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 24
10. pana Jana Drápala o odprodej části pozemku parc. č. 1938 ost. pl. o výměře 300 m2 v
k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 25
11. manželů Davida a Radky Macháčkových o odprodej pozemku parc. č. 186/3 orná půda
o výměře 1 500 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod
32
12. společnosti Reala consulting s. r. o. o odprodej pozemku parc. č. 513 ost. pl. o výměře
67 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 33
13. paní Jany Divokové a společnosti KRR Architektura s. r. o. o odprodej pozemku parc. č.
779/3 orná půda o výměře 6 328 m2, případně části pozemku v k. ú. Holice u Olomouce,
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 34
14. paní Jindry Častkové o odprodej části pozemku parc. č. 295/4 zahrada o výměře 2 m2 a
části pozemku parc. č. 295/6 zahrada o výměře 18 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec
Olomouc dle důvodové zprávy bod 35
15. společnosti Regionální centrum Olomouc s. r. o. o uzavření smlouvy o budoucí kupní
smlouvě na pozemky parc. č. st. 956 zast. pl. a nádvoří o výměře 941 m2, parc. č. st. 957
zast. pl. a nádvoří o výměře 574 m2, parc. č. st. 958 zast. pl. a nádvoří o výměře 826 m2,
parc. č. st. 959 zast. pl. a nádvoří o výměře 1 004 m2 a parc. č. 959/1 ost. pl. o výměře
5 065 m2, vše k. ú. Hodolany, obec Olomouc se společností Regionální centrum Olomouc
s. r. o. s ohledem na uvažovaná protipovodňová opatření dle důvodové zprávy 39
3. souhlasí
1. s rozšířením subjektu na straně budoucího kupujícího části pozemku parc. č. 434 zahrada
o výměře 600 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc o pana Milana Mojžíše dle důvodové
zprávy bod 1
2. se snížením dlužné částky na nájemném společnosti SENIA Communication s. r. o. na
35.588,- Kč, tj. souhlasí s prominutím pohledávky ve výši 81 997,- Kč dle důvodové zprávy
bod 10
3. se zřízením časově omezeného předkupního práva na dobu pěti let od kolaudace
výrobních areálů v průmyslové zóně Šlechtitelů dle důvodové zprávy bod 26
4. revokuje
1. usnesení ZMO ze dne 21. 6. 2005, bod programu 4, bod 14 ve věci nevyhovění žádosti
manželů MUDr. Heleny a MUDr. Hameda Al Kirbiových o odprodej části pozemku parc. č.
535/39 ost. pl. o výměře 10 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové
zprávy bod 17
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2. usnesení ZMO ze dne 26. 4. 2005, bod programu 6, bod 11 ve věci nevyhovění žádosti
MUDr. Lucie Míčkové o směnu části pozemku parc. č. 514 ost. pl. o výměře 50 m2 v k.ú.
Povel, obec Olomouc ve vlastnictví MUDr. Lucie Míčkové za část pozemku parc. č. 509 ost.
pl. o výměře 50 m2 v k.ú. Povel, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouc
dle důvodové zprávy bod 18
3. část usnesení ZMO ze dne 16. 12. 2003, bod programu 5.1, bod 1 ve věci změny subjektu
na straně nájemce a budoucího kupujícího části pozemku parc. č. 74 st. pl. o výměře 622 m2
v k.ú. Pavlovičky, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 23
4. část usnesení ZMO ze dne 26. 4. 2005, bod programu 6, bod 60 ve věci výše kupní ceny
za výkup pozemku parc. č. 804/31 ost. pl. o výměře 1799 m2 v k. ú. Hodolany, obec
Olomouc, z vlastnictví společnosti Českých drah, a. s. do vlastnictví statutárního města
Olomouce („plocha A“ - přednádraží) a schvaluje kupní cenu ve výši 908 887,- Kč dle
důvodové zprávy bod 37
5. usnesení ZMO ze dne 1. 3. 2002, bod programu 4.1, bod 83 ve věci schválení
bezúplatného zřízení věcného břemene vedení a uložení inženýrských sítí a bezúplatného
zřízení věcného břemene práva příchodu a příjezdu k rychlozboží přes pozemek parc. č.
804/31 ost. pl. o výměře 1788 m2 v k.ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch Českých
drah, s. p. dle důvodové zprávy bod 37
6. usnesení ZMO ze dne 20. 9. 2005, bod programu 4, bod 23 ve věci schválit odprodej
pozemků parc. č. 959/17 ost. pl. o výměře 6 191 m2, parc. č. 959/23 ost. pl. o výměře
584 m2, parc. č. 959/31 ost. pl. o výměře 2 318 m2 a části pozemku parc. č. 1110 ost. pl.
o výměře 1 995 m2 včetně panelového oplocení, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc
společnosti Regionální centrum Olomouc s. r. o. za kupní cenu ve výši 8. 426 880,- Kč +
náklady na vyhotovení GP ve výši 4 760,- Kč za podmínky realizace záměru Moravské
vysoké školy, při nedodržení této podmínky bude ze strany statutárního města Olomouce
uplatněna smluvní pokuta ve výši kupní ceny tj. 8. 426 880,- Kč a za podmínky bezúplatného
zřízení věcného břemene obsahujícího právo uložení a provozování kanalizačního sběrače
G na pozemku parc. č. 959/17 ost. pl. o výměře 6 191 m2 v k.ú. Hodolany ve prospěch
statutárního města Olomouce a bezúplatného zřízení věcného břemene obsahujícího právo
průchodu přes pozemek parc. č. 959/23 ost. pl. o výměře 584 m2 v k.ú. Hodolany ve
prospěch statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod 39
7. usnesení ZMO ze dne 16. 12. 2003, bod programu 4, bod 14 ve věci schválení odprodeje
nebytové prostory č.77/1 v objektu bydlení č.p. 77, tř. Svobody 43 (Křivá 12) v k.ú. Olomoucměsto, obec Olomouc společnosti Technické služby města Olomouce,a.s. za kupní cenu ve
výši 1.979 980,- Kč dle důvodové zprávy bod 41
5. schvaluje
1. odprodej objektu čp. 458 s pozemkem parc. č. st. 595 zast. pl. a nádvoří o výměře
1 746 m2 a objektu bez čp./če., tech. vyb. s pozemkem parc. č. st. 596 zast. pl. a nádvoří
o výměře 25 m2, vše v k. ú. Povel, obec Olomouc - PS Mišáka společnosti MEKOS GROUP,
s. r. o. za kupní cenu ve výši 1.600.000,- Kč + náklady na zpracování informačního
memoranda (pasportu) ve výši 29 750,- Kč za podmínky odstranění stavby komínu dle
upravené důvodové zprávy bod 42
2. bezúplatný převod pozemků p. č. 787/18 o výměře 118 m2, p. č.787/46 o výměře
4050 m2, p. č. 787/60 o výměře 340 m2, vše orná půda v k. ú. Černovír z vlastnictví ČR Pozemkového fondu ČR do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy
bod 45
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3. úplatný převod ideálního podílu 358/11851pozemku parc. č. st. 498 zast. pl. a nádvoří
o výměře 278 m2 a ideálního podílu 358/11851 pozemku parc. č. st. 499/2 zast. pl. a nádvoří
o výměře 9 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc z vlastnictví ČRMinisterstvo obrany do vlastnictví statutárního města Olomouc za kupní cenu ve výši 4.158,Kč dle upravené důvodové zprávy bod 47
4. bezúplatný převod jiné stavby bez čp. (centrální kotelna) na pozemku parc. č. st.
1351/1zast. pl. o výměře 282 m2 v k.ú. Neředín, obec Olomouc z vlastnictví ČR - Správy
vojenského bytového fondu Praha do vlastnictví statutárního města Olomouc dle důvodové
zprávy bod 48
5. výkup pozemku parc. č. 1092/10 ost. pl. o výměře 83 m2 v k. ú. Černovír, obec Olomouc
z vlastnictví pana Karla Tihelky do vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní cenu ve
výši 39 840,- Kč dle důvodové zprávy bod 49
6. odprodej části pozemku parc. č. 770/1 orná půda o výměře 156 m2 v k. ú. Nemilany, obec
Olomouc manželům Vlastimilu a Haně Pavlíkovým za kupní cenu ve výši 100,- Kč/m2, tj.
15 600,- Kč + náklady 5 117,- Kč dle důvodové zprávy bod 50
7. odprodej pozemku parc. č. 321/6 trvalý travní porost o výměře 45 m2 v k. ú. Hejčín, obec
Olomouc panu MVDr. Radovanu Šindelářovi za kupní cenu ve výši 19 750,- Kč dle důvodové
zprávy bod 51
8. odprodej pozemku parc. č. 1137/12 ost. pl. o výměře 177 m2 v k. ú. Chválkovice, obec
Olomouc společnosti Severomoravská plynárenská, a. s. za kupní cenu ve výši 67 150,- Kč
dle důvodové zprávy bod 52
9. prodej pozemku parc. č. 500/2 o výměře 1771 m2, části pozemku parc. č. 500/3 o výměře
4176 m2, části pozemku parc.č. 500/4 o výměře 3772 m2, části pozemku parc. č. 500/5
o výměře 2153 m2, části pozemku parc. č. 500/6 o výměře 4119 m2, části pozemku parc. č.
500/7 o výměře 227 m2, části pozemku parc. č. 500/8 o výměře 343 m2 a části pozemku
parc.č. 500/37 o výměře 4349 m2, vše orná půda v k.ú. Bystrovany, obec Bystrovany
společnosti Timken Česká republika s. r. o. za kupní cenu ve výši 13.591.500,- Kč za
podmínky zřízení předkupního práva na předmětné pozemky ve prospěch statutárního
města Olomouce a to jako práva věcného s tím, že Timken Česká republika s. r. o. je
povinna pro případ jakéhokoli zcizení předmětných pozemků či jejich částí nabídnout je ke
koupi na prvém místě statutárnímu městu Olomouc za cenu odpovídající částce 650,- Kč/m2
dle upravené důvodové zprávy bod 53
6. nevyhovuje žádosti
1. společnosti KINEZ, s. r. o., pana Ing. Josefa Sorbiho, pana Ladislava Čecháka a
společnosti Olomoucká investorská s. r. o. o odprodej objektu čp. 458 s pozemkem parc. č.
st. 595 zast. pl. a nádvoří o výměře 1 746 m2 a objektu bez čp./če., tech. vyb. s pozemkem
parc. č. st. 596 zast. pl. a nádvoří o výměře 25 m2, vše v k. ú. Povel, obec Olomouc - PS
Mišáka dle důvodové zprávy bod 42
2. společnosti KINEZ, s. r. o., manželů Josefa a Vladimíry Skopalových, společnosti MEKOS
GROUP, s. r. o., pana Ladislava Čecháka, občanského sdružení Slovo života Olomouc,
společnosti Olomoucká investorská s. r. o. a společnosti BELLS, s. r. o. o odprodej objektu
bez čp./če., tech. vyb. s pozemkem parc. č. st. 361/1 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú.
Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 43
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7. souhlasí
1. se změnou subjektu na straně kupujícího pozemků parc. č. st. 180/35 zast. pl. o výměře
883 m2, parc. č. st. 180/36 zast. pl. o výměře 929 m2, parc. č. 841/38 ost. pl. o výměře
1 162 m2, parc. č. 841/135 ost. pl. o výměře 442 m2 a parc. č. 1086/15 ost. pl. o výměře
1 141 m2, vše v k.ú. Hodolany, obec Olomouc ze společnosti SKANSKA DS a. s. na
společnost MORELLO s. r. o. dle důvodové zprávy bod 44
8. revokuje
1. usnesení ZMO ze dne 21. 2. 2006, bod programu 4, bod 24 ve věci schválení prodeje
pozemku parc. č. 500/2 o výměře 1771 m2, části pozemku parc. č. 500/3 o výměře 4026 m2,
části pozemku parc.č. 500/4 o výměře 3772 m2, části pozemku parc. č. 500/5 o výměře
2153 m2, části pozemku parc. č. 500/6 o výměře 4119 m2, části pozemku parc. č. 500/7
o výměře 227 m2, části pozemku parc. č. 500/8 o výměře 343 m2 a části pozemku parc.č.
500/37 o výměře 4536 m2, vše orná půda v k.ú. Bystrovany, obec Bystrovany (dle GP nově
vzniklé pozemky parc. č. 500/2 o výměře 20760 m2 a parc. č. 500/45 o výměře 187 m2)
společnosti Timken Česká republika s.r.o. za kupní cenu ve výši 13,615.550,- Kč za
podmínky zřízení předkupního práva na předmětné pozemky ve prospěch statutárního
města Olomouce a to jako práva věcného s tím, že Timken Česká republika s. r. o. je
povinna pro případ jakéhokoli zcizení předmětných pozemků či jejich částí nabídnout je ke
koupi na prvém místě statutárnímu městu Olomouc za cenu odpovídající částce 650,- Kč/m2
dle důvodové zprávy bod 53
2. část usnesení ZMO ze dne 13. 12. 2005, bod programu 4, bod 23 ve věci výše kupní ceny
při odprodeji pozemku parc. č. 114/1 zahrada o výměře 239 m2 v k. ú. Černovír, obec
Olomouc a schvaluje kupní cenu ve výši 36 165,- Kč dle důvodové zprávy bod 54
9. revokuje
část usnesení ZMO ze dne 13. 12. 2005, bod programu 4, bod 42 ve věci podmínek při
odprodeji objektu čp. 83 s pozemkem parc. č. st. 496/1 zast. pl. a nádvoří o výměře
4 845 m2 a pozemku parc. č. 57 ost. pl. o výměře 1398 m2, vše v k.ú. Olomouc -město, obec
Olomouc (Kateřinská 10) společnosti Santis Invest s. r. o. dle důvodové zprávy bod 55
Předložil: Rada města Olomouce
Bod programu č.: 6; hlasování č.: 8, 9, 10
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Majetkoprávní záležitosti odboru investic

Zastupitelstvo města Olomouce
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
uzavření kupní smlouvy na část pozemku parc.č. 1277 v k.ú. Droždín ve spoluvlastnictví
Jitky Šípkové, Stanislavy Kozlíkové, Martina Kumpošta a Jindřicha de la RenotiéreKriegsfelda dle bodu 1 důvodové zprávy
3. revokuje
usnesení zastupitelstva ze dne 21. 9. 2004 ve věci uzavření bezúplatného převodu pozemků
parc.č. 121/3, 121/28, 121/29, 121/30, 150/11, 608/8, 608/10, 608/12, 608/13 a 608/15, vše v
k.ú. Neředín ve vlastnictví České republiky s právem hospodaření pro Úřad pro zastupování
státu ve věcech majetkových dle bodu 2 důvodové zprávy
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4. revokuje
část usnesení zastupitelstva ze dne 21. 9. 2004 ve věci uzavření smlouvy o bezúplatném
převodu pozemku parc.č. 575/8 v k.ú. Nové Sady u Olomouce ve vlastnictví České republiky
s právem hospodaření pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových dle bodu 3
důvodové zprávy
5. revokuje
část usnesení zastupitelstva ze dne 21. 9. 2004 ve věci uzavření smlouvy o bezúplatném
převodu pozemků parc.č. 94/68, 94/78, 99/17, 99/18, vše v k.ú. Olomouc-město a pozemků
parc.č. 575/1 a 575/10, vše v k.ú. Nové Sady u Olomouce, ve vlastnictví České republiky s
právem hospodaření pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových dle bodu 4
důvodové zprávy
6. schvaluje
uzavření kupní smlouvy na pozemky parc.č. 910/29 a parc.č. 782/7, vše v k.ú. Chválkovice
ve spoluvlastnictví Jiřiny a Břetislava Zemánkových dle bodu 5 důvodové zprávy
7. schvaluje
uzavření kupní smlouvy na pozemky parc.č. 292/1 a parc.č. 292/4, vše v k.ú. Droždín ve
vlastnictví DELTA INVEST, s.r.o. dle bodu 6 důvodové zprávy
8. schvaluje
uzavření kupní smlouvy na pozemky parc.č. st. 2272, parc.č. st. 2274, parc.č. st. 2276 a část
pozemku parc.č. 804/3, vše v k.ú. Hodolany ve vlastnictví společnosti České dráhy, a.s. dle
bodu 7 důvodové zprávy
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Bod programu č.: 6.1; hlasování č.: 11
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Prominutí pohledávek

Zastupitelstvo města Olomouce
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
prominutí pohledávky ve výši 42.600,- Kč s příslušenstvím dle důvodové zprávy bod č. 1
3. schvaluje
prominutí pohledávky ve výši 57.303,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2
4. schvaluje
prominutí pohledávky ve výši 60.601,39 Kč dle důvodové zprávy bod č. 3
Předložil: Rada města Olomouce
Bod programu č.: 7; hlasování č.:12
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Prodej domů + dodatek + dodatek č.2

Zastupitelstvo města Olomouce
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. revokuje
usnesení ZMO bod 9, část 4 ze dne 16. 3. 2004 ve věci prodeje pozemku parc. č. 94/97, ost.
pl., o výměře 107 m2, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, a schvaluje prodej pozemku
parc. č. 94/97, ost. pl., o výměře 107 m2, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc,
spoluvlastníkům domu Husova 7, a to Karlu Čapkovi, Mgr. Renátě Dvořákové, Karle
Jendřiščíkové, Daně Klorové, Daniele Strmiskové, Anně Veselé, MUDr. Karlu Ondrouškovi,
Ing. Vladimíru Lekešovi, manželům Josefu a Naděždě Urbancovým, manželům Vladislavu a
Michaele Mecnarowským, manželům MUDr. Karlu a Janě Ondrouškovým, za kupní cenu
celkem 25.050,- Kč, z toho za pozemek 20.544,- Kč a náklady 4.506,- Kč dle důvodové
zprávy bod I/1
3. revokuje
usnesení ZMO ze dne 14. 12. 2004, bod 5 část 2 ve věci prodeje pozemku parc. č. 332/7
zahrada, o výměře 136 m2, v k. ú. Hejčín, obec Olomouc, a schvaluje prodej pozemku parc.
č. 332/7, zahrada, o výměře 90 m2, v k. ú. Hejčín, obec Olomouc, (dle geometrického plánu
č. 424-017/2006) manželům Renátě a Pavlovi Strouhalovým, Anně Janečkové, Lubomíru
Smutnému, Šárce Melčákové, manželům Miloslavu a Jindřiše Uhlířovým, manželům
Miroslavu a Haně Popovým, Stanislavu Melčákovi a Zdeňku Pikalovi za kupní cenu ve výši
28.569,- Kč, z toho kupní cena činí 22.500,- Kč a náklady 6.069,- Kč dle důvodové zprávy
bod I/2
4. schvaluje
prodej pozemku parc. č. 332/10, zahrada, o výměře 46 m2, v k. ú. Hejčín, obec Olomouc (dle
geometrického plánu č. 424-017/2006), manželům Renátě a Pavlovi Strouhalovým za kupní
cenu ve výši 11.500 Kč dle důvodové zprávy bod I/2
5. revokuje
usnesení ZMO ze dne 13. 12. 2005, bod 5, část 40, ve věci prodeje pozemku parc. č.
265/28, orná půda, o výměře 91 m2, a pozemku parc. č. 249/23, trvalý travní porost, o
výměře 1666 m2 vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, panu Aleši Malénkovi
za kupní cenu ve výši 333.508,- Kč, a schvaluje prodej pozemků parc. č. 265/29, orná půda,
o výměře 91 m2, parc. č. 249/24, trvalý travní porost, o výměře 1650 m2 a parc. č. 249/26,
trvalý travní porost, o výměře 17 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc,
panu Aleši Malénkovi za kupní cenu ve výši 333.508,- Kč dle důvodové zprávy bod I/3
6. nevyhovuje
žádosti paní Jitky Vondráčkové ve věci snížení kupní ceny pozemku parc. č. 364/16,
zahrada, o výměře 273 m2, v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod I/4
7. schvaluje
prodej pozemku parc. č. st. 1056/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 293 m2, v k. ú.
Nová Ulice, obec Olomouc, Společenství vlastníků jednotek domu v Olomouci, Kmochova 32
za kupní cenu ve výši 31.264,- Kč dle důvodové zprávy bod I/5
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8. schvaluje
prodej domu č. p. 615 (Tř. Svobody 25) s pozemkem parc.č. st. 378/2 zast. pl. o výměře
684 m2 a pozemku parc. č. st. 378/3 zast. pl. o výměře 462 m2, vše v k. ú. Olomouc město,
obec Olomouc, po bytových jednotkách oprávněným nájemcům domu za kupní ceny
vypočtené dle „Pravidel“ a přílohy č. 1 důvodové zprávy dle důvodové zprávy bod II/1
9. schvaluje
prodej domu č.p. 132 (Palackého 25) s pozemkem parc. č. st. 153, zast. pl., o výměře
415 m2 a pozemkem parc. č. 2133, ost. pl., o výměře 15 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec
Olomouc, po jednotkách oprávněným nájemcům domu za kupní ceny vypočtené dle
,,Pravidel“ a přílohy č. 2 důvodové zprávy s výjimkou odprodeje nebytového prostoru
(restaurace) dle důvodové zprávy bod II/2
10. revokuje
usnesení ZMO ze dne 23. 9. 2003 bod 9, část 1 ve věci prodeje domu Náves Svobody 37
podle ,,Pravidel“ a schvaluje prodej domu č. p. 40 (Náves Svobody 37) s pozemkem parc. č.
st. 15, zast. pl., o výměře 1.662 m2, a pozemku parc. č. 16, zahrada o výměře 672 m2, vše v
k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc, formou výběrového řízení dle důvodové zprávy bod
II/3
11. pozastavuje
prodej domu č. p. 241 (Polská 57) s pozemkem parc. č. st. 273, zast. pl., o výměře 263 m2,
vše v k. ú. Povel, obec Olomouc, v souladu s podmínkami projektu „Rozvoj informačních a
komunikačních technologií ve městě Olomouci“ do konce roku 2011 dle důvodové zprávy
bod II/4
12. nevyhovuje
žádosti nájemníků domu Nálevkova 11 ve věci snížení kupní ceny a trvá na původních
cenách schválených Zastupitelstvem města Olomouce 11. 3. 2003 dle přílohy č. 3 důvodové
zprávy a dle důvodové zprávy bod II/5
13. schvaluje
prodej domu č.p. 452, 453 (8. Května 12, 14) s pozemkem parc. č. st. 349 zast. pl. o výměře
205 m2 a parc. č. st. 350 zast. pl. o výměře 330 m2, vše v k. ú. Olomouc město, obec
Olomouc, po jednotkách oprávněným nájemcům domu za kupní ceny vypočtené dle
„Pravidel“ a přílohy č. 4 důvodové zprávy dle důvodové zprávy bod II/6
14. nevyhovuje
žádosti pana Vladimíra Bartuška ve věci sloučení dvou bytů v domě 8. Května 12, 14 dle
důvodové zprávy bod II/6
15. schvaluje
prodej nebytové jednotky č. 453/1 v domě č. p. 452, 453 (8. Května 12, 14) se
spoluvlastnickým podílem o velikosti 494/7589 na společných částech domu č. p. 452, 453
a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 494/7589 na pozemku parc. č. st. 350 zast. pl. o
výměře 330 m2 a pozemku parc. č. 349 zast. pl. o výměře 205 m2, vše v k. ú. Olomoucměsto, obec Olomouc, Pavlu Kovaříkovi za kupní cenu ve výši 436.885,- Kč, z toho za
jednotku 281.322,- Kč, za pozemek 145.918,- Kč, za náklady 9.645,- Kč dle důvodové
zprávy bod II/7
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16. schvaluje
prodej nebytové jednotky č. 452/1 v domě č. p. 452, 453 (8. Května 12, 14) se
spoluvlastnickým podílem o velikosti 1208/7589 na společných částech domu č. p. 452, 453
a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1208/7589 na pozemku parc. č. st. 350 zast. pl. o
výměře 330 m2 a pozemku parc. č. 349 zast. pl. o výměře 205 m2, vše v k. ú. Olomoucměsto, obec Olomouc, firmě Pramos, s. r. o. za kupní cenu 965.888,- Kč, z toho za jednotku
599.478,- Kč, za pozemek 356.820,- Kč, náklady 9.590,- Kč dle důvodové zprávy bod II/8
17. schvaluje
prodej volné nebytové jednotky č. 453/2 v domě č. p. 452, 453 (8. Května 12, 14) se
spoluvlastnickým podílem o velikosti 529/7589 na společných částech domu č. p. 452, 453 a
se spoluvlastnickým podílem o velikosti 529/7589 na pozemku parc. č. st. 350 zast. pl. o
výměře 330 m2 a pozemku parc. č. 349 zast. pl. o výměře 205 m2, vše v k. ú. Olomoucměsto, obec Olomouc, veřejnou dražbou podle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných
dražbách, za vyvolávací cenu 210.000,- Kč dle důvodové zprávy bod II/9
18. schvaluje
prodej domu č. p. 404 (Riegrova 5) s pozemkem parc. č. st. 382, zast. pl. a nádvoří,
o výměře 887 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, po jednotkách oprávněným
nájemcům domu za kupní ceny vypočtené dle ,,Pravidel“ a přílohy č. 5 důvodové zprávy a
dle důvodové zprávy bod II/10
19. schvaluje
prodej NP 621/7 v domě č. p. 621 (Palackého 1) se spoluvlastnickým podílem o velikosti
679/9462 na společných částech domu č. p. 621 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti
679/9462 na pozemku parc. č. st. 770, zast. pl., o výměře 431 m2, vše v k. ú. Olomoucměsto, obec Olomouc, Petru Navrátilovi, Jánského 16, Olomouc, za kupní cenu ve výši
472 161,-Kč z toho cena za jednotku 330 184,-Kč, cena za pozemek 129 591,-Kč, náklady
12 386,-Kč dle důvodové zprávy bod II/11
20. schvaluje
prodej NP 621/8 v domě č. p. 621 (Palackého 1) se spoluvlastnickým podílem o velikosti
154/9462 na společných částech domu č. p. 621 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti
154/9462 na pozemku parc. č. st. 770, zast. pl., o výměře 431 m2, vše v k. ú. Olomoucměsto, obec Olomouc, Petru Navrátilovi, Jánského 16, Olomouc, za kupní cenu ve výši
110 349,- Kč, z toho cena za jednotku 71 571,-Kč, za pozemek 29 392,-Kč , náklady 9 386,Kč dle důvodové zprávy bod II/12
21. schvaluje
prodej NP 621/9 v domě č. p. 621 (Palackého 1) se spoluvlastnickým podílem o velikosti
450/9462 na společných částech domu č. p. 621 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti
450/9462 na pozemku parc. č. st. 770, zast. pl., o výměře 431 m2, vše v k. ú. Olomoucměsto, obec Olomouc, Zdeňce Žákovychové, Moravská 34, Olomouc, za kupní cenu ve výši
320 691,-Kč, z toho cena za jednotku 227 420,- Kč, cena za pozemek 85 885,- Kč, náklady
7 386,-Kč dle důvodové zprávy bod II/13
22. schvaluje
prodej NP 404/1 v domě č. p. 404 (Riegrova 5) se spoluvlastnickým podílem o velikosti
4168/13250 na společných částech domu č. p. 404 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti
4168/13250 na pozemku parc. č. st. 382 st. pl. o výměře 887 m2, vše v k.ú. Olomouc město,
obec Olomouc, společnosti Moravel a. s., Sladkovského 42, Olomouc - Holice, za kupní cenu
ve výši 5 500 000,-Kč, z toho za jednotku 4 306 526,-Kč, za pozemek 1 169 094,-Kč,
náklady 24 380,-Kč dle důvodové zprávy bod II/14
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23. nevyhovuje žádosti
nájemce nebytové jednotky č. 938/17 v domě č. p. 938, 939 (Masarykova 54, 56), pana
Viktora Hořína ve věci snížení kupní ceny, a schvaluje prodej nebytové jednotky č. 938/17 v
domě č. p. 938, 939 (Masarykova 54, 56) se spoluvlastnickým podílem o velikosti
1243/33798 na společných částech domu č. p. 938, 939 a se spoluvlastnickým podílem
o velikosti 1243/33798 na pozemku parc. č. st. 1087 zast. pl. o výměře 453 m2 a pozemku
parc. č. 1088 zast. pl. o výměře 375 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, panu Viktoru
Hořínovi za kupní cenu ve výši 1 424 000,- Kč dle důvodové zprávy bod II/15
24. nevyhovuje žádosti
nájemců nebytové jednotky č. 938/18 v domě č. p. 938, 939 (Masarykova 54, 56) Pavlu
Škrancovi a Jitkce Černouškové, ve věci snížení kupní ceny a schvaluje prodej nebytové
jednotky č. 938/18 v domě č. p. 938, 939 (Masarykova 54, 56) se spoluvlastnickým podílem
o velikosti 1012/33798 na společných částech domu č. p. 938, 939 a se spoluvlastnickým
podílem o velikosti 1012/33798 na pozemku parc. č. st. 1087 zast. pl. o výměře 453 m2 a
pozemku parc. č. 1088 zast. pl. o výměře 375 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc,
Pavlu Škrancovi a Jitce Černouškové, za kupní cenu ve výši 1 280 000,-Kč dle důvodové
zprávy bod II/16
25. nevyhovuje žádosti
nájemce nebytové jednotky č. 939/18 v domě č. p. 938, 939 (Masarykova 54, 56) paní Jiřině
Vysloužilové, ve věci snížení kupní ceny a schvaluje prodej nebytové jednotky č. 939/18 v
domě č. p. 938, 939 (Masarykova 54, 56) se spoluvlastnickým podílem o velikosti
1227/33798 na společných částech domu č. p. 938, 939 a se spoluvlastnickým podílem
o velikosti 1227/33798 na pozemku parc. č. st. 1087 zast. pl. o výměře 453 m2 a pozemku
parc. č. 1088 zast. pl. o výměře 375 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, Jiřině
Vysloužilové, za kupní cenu ve výši 1 360 000,-Kč dle důvodové zprávy bod II/17
26. nevyhovuje žádosti
nájemce nebytové jednotky č. 939/19 v domě č. p. 938, 939 (Masarykova 54, 56), pana
Štefana Jakaba ve věci snížení kupní ceny a schvaluje prodej nebytové jednotky č. 939/19 v
domě č. p. 938, 939 (Masarykova 54, 56) se spoluvlastnickým podílem o velikosti
1137/33798 na společných částech domu č. p. 938, 939 a se spoluvlastnickým podílem
o velikosti 1137/33798 na pozemku parc. č. st. 1087 zast. pl. o výměře 453 m2 a pozemku
parc. č. 1088 zast. pl. o výměře 375 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, p. Štefanu
Jakabovi, za kupní cenu ve výši 1 384 000,-Kč dle důvodové zprávy II/18
27. nevyhovuje žádosti
nájemce nebytové jednotky č. 938/19 pana Miloše Linharta ve věci snížení kupní ceny za
nebytovou jednotku č. 938/19 v domě č. p. 938, 939 (Masarykova 54, 56), a schvaluje
prodej NP 938/19 v domě č. p. 938, 939 (Masarykova 54, 56) se spoluvlastnickým podílem
o velikosti 850/33798 na společných částech domu č. p. 938, 939 a se spoluvlastnickým
podílem o 850/33798 na pozemku parc.č. st. 1087 zast. pl. o výměře 453 m2 a pozemku
parc. č. 1088 zast. pl. o výměře 375 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc Ing. Miloši
Linhartovi za kupní cenu ve výši 459 789,-Kč, z toho jednotka 437 273,-Kč, pozemek
17 075,-Kč, náklady 5 441,-Kč dle důvodové zprávy bod II/19
28. schvaluje
prodej nebytové jednotky č. 848/101 v domě č. p. 848, 849, 850, 851 (Vojanova 2, 4, 6, 8) se
spoluvlastnickým podílem o velikosti 110/24427 na společných částech domu č. p. 848, 849,
850, 851 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 110/24427 na pozemku parc. č. st. 922,
921, 920, 851, zast. pl., o výměře 194 m2, 193 m2, 192 m2, 195 m2, vše v k. ú. Nová Ulice,
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obec Olomouc, oprávněnému nájemci Petru Pristášovi, za kupní cenu celkem 64.250,- Kč, z
toho za jednotku 58.033,- Kč, za pozemek 1.917,- Kč a náklady 4.300,- Kč dle důvodové
zprávy bod II/20
29. schvaluje
prodej nebytové jednotky č. 849/101 v domě č. p. 848, 849, 850, 851 (Vojanova 2, 4, 6, 8) se
spoluvlastnickým podílem o velikosti 343/24427 na společných částech domu č. p. 848, 849,
850, 851 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 343/24427 na pozemku parc. č. st. 922,
921, 920, 851, zast. pl., o výměře 194 m2, 193 m2, 192 m2, 195 m2, vše v k. ú. Nová Ulice,
obec Olomouc, oprávněnému nájemci fy Tyfloservis, o. p. s., za kupní cenu celkem
169.417,- Kč, z toho za jednotku 158.502,- Kč, za pozemek 5.978,- Kč a náklady 4.937,- Kč
dle důvodové zprávy bod II/21
30. nevyhovuje žádosti
pana Karla Prstka ve věci snížení kupní ceny za nebytovou jednotku č. 523/1 v domě č. p.
523 (8. Května 3) dle důvodové zprávy bod II/22
31. schvaluje
prodej nebytové jednotky č. 523/1 v domě č. p. 523 (8. Května 3) se spoluvlastnickým
podílem o velikosti 3055/7338 na společných částech domu č. p. 523 a se spoluvlastnickým
podílem o velikosti 3055/7338 na pozemku parc. č. st. 69, zast. pl., o výměře 454 m2, vše v
k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc panu Karlu Prstkovi za kupní cenu ve výši 2 540 891,Kč, z toho nebytová jednotka 1 613 900,- Kč, pozemek 908 620,- Kč, náklady 18 371,- Kč
dle důvodové zprávy bod II/22
32. schvaluje
prodej nebytové jednotky č. 523/6 v domě č. p. 523 (8. Května 3) se spoluvlastnickým
podílem o velikosti 1574/7338 na společných částech domu č. p. 523 a se spoluvlastnickým
podílem o velikosti 1574/7338 na pozemku parc. č. st. 69, zast. pl., o výměře 454 m2, vše v
k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc manželům Radce a Janovi Dostálovi, za kupní cenu ve
výši 506 620,-Kč, z toho nebytová jednotka 333 548,- Kč, pozemek 163 212,- Kč, náklady
9 860,- Kč dle důvodové zprávy bod II/23
33. schvaluje
prodej nebytové jednotky č. 672/19 v domě č. p. 672, 673 (Rožňavská 16, 18) se
spoluvlastnickým podílem o velikosti 360/27358 na společných částech domu č. p. 672, 673
a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 360/27359 na pozemku parc. č. st. 936, zast. pl.,
o výměře 257 m2, parc. č. st. 937, zast. pl., o výměře 257 m2, vše v k. ú. Nové Sady u
Olomouce, obec Olomouc paní Janě Matulíkové za kupní cenu ve výši 365 880,-Kč, z toho
nebytová jednotka 352 366,- Kč, pozemek 3 314,- Kč, náklady 10 200,- Kč dle důvodové
zprávy bod II/24
34. schvaluje
prodej nebytové jednotky č. 672/20 v domě č. p. 672, 673 (Rožňavská 16, 18) se
spoluvlastnickým podílem o velikosti 2990/27358 na společných částech domu č. p. 672, 673
a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 2990/27358 na pozemku parc. č. st. 936, zast. pl.,
o výměře 257 m2, parc. č. st. 937, zast. pl., o výměře 257 m2, vše v k. ú. Nové Sady u
Olomouce, obec Olomouc formou veřejné dražby po vyklizení NP, vyvolávací cena
3 860 000,-Kč dle důvodové zprávy bod II/25
35. schvaluje
prodej nebytové jednotky č. 673/19 v domě č. p. 672, 673 (Rožňavská 16, 18) se
spoluvlastnickým podílem o velikosti 340/27358 na společných částech domu č. p. 672, 673
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a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 340/27358 na pozemku parc. č. st. 936, zast. pl., o
výměře 257 m2, parc. č. st. 937, zast. pl., o výměře 257 m2, vše v k. ú. Nové Sady u
Olomouce, obec Olomouc, paní Marii Španerové, za kupní cenu ve výši 357 734,-Kč, z toho
nebytová jednotka 344 572,-Kč, pozemek 3 128,-Kč, náklady 10 034,-Kč dle důvodové
zprávy bod II/26
36. schvaluje
prodej nebytové jednotky č. 673/20 v domě č. p. 672, 673 (Rožňavská 16, 18) se
spoluvlastnickým podílem o velikosti 2560/27358 na společných částech domu č. p. 672, 673
a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 2560/27358 na pozemku parc. č. st. 936, zast. pl.,
o výměře 257 m2, parc. č. st. 937, zast. pl., o výměře 257 m2, vše v k. ú. Nové Sady u
Olomouce, obec Olomouc panu Miroslavu Lantovi za kupní cenu ve výši 2 681 104,- Kč, z
toho nebytová jednotka 2 642 528,-Kč, pozemek 23 552,-Kč, náklady 15 024,-Kč dle
důvodové zprávy bod II/27
37. schvaluje
prodej nebytové jednotky č. 273/9 v domě č. p. 273 (Denisova 10) se spoluvlastnickým
podílem o velikosti 1936/7425 na společných částech domu č. p. 273 a se spoluvlastnickým
podílem o velikosti 1936/7425 na pozemku parc. č. st. 255, zast. pl., o výměře 319 m2, vše v
k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc fy: Fokus v.o.s. Praha 8 za kupní cenu ve výši
1 149 083,-Kč, z toho nebytová jednotka 873 980,-Kč, pozemek 253 980,- Kč, náklady
21 123,-Kč dle důvodové zprávy bod II/28
38. schvaluje
prodej nebytové jednotky č. 599/7 v domě č. p. 599 (Wellnerova 6) se spoluvlastnickým
podílem o velikosti 153/5753 na společných částech domu č. p. 599 a se spoluvlastnickým
podílem o velikosti 153/5753 na pozemku parc. č. st. 685, zast. pl. o výměře 366 m2, vše v
k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, nájemci paní Janě Nemravové, za kupní cenu 100 000,-Kč
dle důvodové zprávy bod II/29
39. revokuje
usnesení ZMO ze dne 21. 2. 2006 č. 6, část 17, ve věci prodeje nebytové jednotky č. 573/24
v domě č. p. 573 (Stiborova 8) a schvaluje prodej nebytové jednotky č. 573/24 v domě č. p.
573 (Stiborova 8) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 118/14189 na společných částech
domu č. p. 573 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 118/14189 na pozemku parc. č. st.
1016, zast, pl., o výměře 255 m2, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc, nájemci panu Josefu
Seiberovi, za kupní cenu ve výši 45.256,- Kč, z toho za jednotku 40.196,- Kč, za pozemek
1.060,- Kč a náklady 4.000,- Kč dle důvodové zprávy bod II/30
40. schvaluje
prodej bytové jednotky č. 865/9 v domě č. p. 865 (Komenského 4) se spoluvlastnickým
podílem o velikosti 801/6884 na společných částech domu č. p. 865 a se spoluvlastnickým
podílem o velikosti 801/6884 na pozemku parc. č. st. 729/1, zast. pl., o výměře 291 m2, vše
v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc, panu MUDr. PhDr. Miroslavu Orlovi, za kupní cenu
ve výši 54.055,- Kč, z toho za jednotku 44.955,- Kč, za pozemek 5.747,- Kč, náklady 3.353,Kč dle důvodové zprávy bod III/1
41. schvaluje
prodej bytové jednotky č. 866/4 v domě č. p. 866 (Komenského 6) se spoluvlastnickým
podílem o velikosti 6764/173156 na společných částech domu č. p. 866 a se
spoluvlastnickým podílem o velikosti 6764/173156 na pozemku parc. č. st. 729/2, zast. pl.,
o výměře 497 m2, vše v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc, paní Martině Londinové, za
kupní cenu 37.527,- Kč, z toho za jednotku 32.980,- Kč, za pozemek 3.273,- Kč, náklady
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1.274,- Kč dle důvodové zprávy bod III/2
42. schvaluje
prodej bytové jednotky č. 608/10 v domě č. p. 608 (Stiborova 24) se spoluvlastnickým
podílem o velikosti 456/14644 na společných částech domu č. p. 608 a se spoluvlastnickým
podílem o velikosti 456/14644 na pozemku parc. č. st. 983, zast. pl., o výměře 252 m2, vše v
k. ú. Neředín, obec Olomouc, paní Růženě Žádníkové, za kupní cenu celkem 80.575,- Kč, z
toho za jednotku 78.934,- Kč, za pozemek 753,- Kč, náklady 888,- Kč dle důvodové zprávy
bod III/3
43. schvaluje
prodej bytové jednotky č. 443/4 v domě č. p. 443 (Pavelčákova 18) se spoluvlastnickým
podílem o velikosti 279/4761 na společných částech domu č. p. 443 a se spoluvlastnickým
podílem o velikosti 279/4761 na pozemku parc. č. st. 420, zast. pl., o výměře 213 m2, vše v
k. ú. Olomouc město, obec Olomouc, Jaroslavu Lagronovi, za kupní cenu ve výši 87.797,Kč, z toho za jednotku 78.513,- Kč, za pozemek 7.989,- Kč, náklady 1.295,- Kč dle upravené
důvodové zprávy bod III/4
44. schvaluje
prodej bytové jednotky č. 298/4 v domě č. p. 298 (Karafiátova 1) se spoluvlastnickým
podílem o velikosti 521/20915 na společných částech domu č. p. 298 a se spoluvlastnickým
podílem o velikosti 521/20915 na pozemku parc. č. st. 369, zast. pl., o výměře 303 m2, vše v
k. ú. Neředín, obec Olomouc, Ing. Heleně Pospíšilové, za kupní cenu ve výši 77.022,- Kč, z
toho za jednotku 74.519,- Kč, za pozemek 725,- Kč, náklady 1.778,- Kč dle důvodové zprávy
bod III/5
45. schvaluje
prodej bytové jednotky č. 719/4 v domě č. p. 719 (Šantova 2) se spoluvlastnickým podílem
o velikosti 454/4187 na společných částech domu č. p. 719 a se spoluvlastnickým podílem
o velikosti 454/4187 na pozemku parc. č. st. 999, zast. pl., o výměře 436 m2, vše v k. ú.
Olomouc - město, obec Olomouc, paní Alici Uhlířové, za kupní cenu celkem 225.996,- Kč,
toho za jednotku 217.098,- Kč, za pozemek 6.240,- Kč a náklady 2.658,- Kč dle důvodové
zprávy bod III/6
46. revokuje
usnesení ZMO ze dne 20. 9. 2005 bod 7, část 45, ve věci prodeje bytové jednotky č. 874/10
v domě č. p. 874 (Masarykova 27) a schvaluje prodej bytové jednotky č. 874/10 v domě č. p.
874 (Masarykova 27) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 4180/74342 na společných
částech domu a pozemku parc. č. st. 872, zast. plocha a nádvoří, o výměře 318 m2, vše v
k. ú. Hodolany, obec Olomouc, formou veřejné dražby dle zákona č. 26/2000 Sb.,
o veřejných dražbách, za vyvolávací cenu ve výši 315.000,- Kč dle důvodové zprávy bod
III/7
47. revokuje
usnesení ZMO ze dne 21. 2.2006, bod 6 část 38, ve věci prodeje bytové jednotky č. 1039/15
v domě č. p. 1039, 1043, 1066 (Charkovská 4, 6, 8) se spoluvlastnickým podílem o velikosti
109/5188 na společných částech domu č. p. 1039, 1043, 1066 a se spoluvlastnickým
podílem o velikosti 109/5188 na pozemku parc. č. st. 1343, 1344, 1345, zast. pl., o výměře
327 m2, 230 m2, 300 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc formou veřejné dražby
dle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, za vyvolávací cenu ve výši 360.000,- Kč
dle důvodové zprávy bod III/8
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48. schvaluje
prodej bytové jednotky č. 1039/15 v domě č. p. 1039, 1043, 1066 (Charkovská 4, 6, 8) se
spoluvlastnickým podílem o velikosti 109/5188 na společných částech domu č. p. 1039,
1043, 1066 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 109/5188 na pozemku parc. č. st.
1343, 1344, 1345, zast. pl., o výměře 327 m2, 230 m2, 300 m2, vše v k. ú. Olomouc-město,
obec Olomouc, manželům Janu a Rozálii Bednářovým, za kupní cenu ve výši 360.000,- Kč.
Kupní cena je splatná do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy dle důvodové zprávy bod III/8
49. nevyhovuje žádosti
pana Josefa Otčenáška ve věci prodeje bytové jednotky č. 643/2 v domě č. p. 643 (Tř.
Svornosti 31) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 107/580 na společných částech domu
a pozemku parc. č. st. 708, zast. pl., o výměře 592 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc
dle důvodové zprávy bod III/9
50. nevyhovuje žádosti
pana Petra Tesaře ve věci odkoupení bytové jednotky č. 308/4 v domě č. p. 308, 309, 310
(Ovesná 17, 19, 21), v k. ú. Hejčín, obec Olomouc a trvá na usnesení ZMO ze dne
20. 9. 2005 dle důvodové zprávy bod III/10
51. schvaluje
prodej bytové jednotky č. 569/7 v domě č. p. 567, 568, 569 (Skupova 1, 3, 5) se
spoluvlastnickým podílem o velikosti 434/42201 na společných částech domu č. p. 567, 568,
569, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, manželům Jiřímu a Emilii Hebkým,
za kupní cenu ve výši 97.922,- Kč, z toho za jednotku 96.613,- Kč a náklady 1.309,- Kč dle
důvodové zprávy bod III/11
52. nevyhovuje žádosti
Ing. Alexandra Cykla ve věci odkoupení bytové jednotky č. 962/14 v domě č. p. 962, 1068,
1069 (Kpt. Nálepky 11, 13 a Kaštanová 16) se spoluvlastnickým podílem o velikosti
368/37429 na společných částech domu č. p. 962, 1068, 1069 a se spoluvlastnickým
podílem o velikosti 368/37429 na pozemku parc. č. st. 1346, 1347, 1348, zast. pl. o výměře
228 m2, 228 m2, 422 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, za původní cenu ve
výši 38.356,- Kč a trvá na usnesení ZMO ze dne 13. 12. 2005, tj. kupní cena celkem
56.312,- Kč, z toho za jednotku 54.756,- Kč, za pozemek 1.191,- Kč a náklady 365,- Kč, plus
navýšení kupní ceny o aktualizované nově vynaložené náklady SmOl za předmětnou
jednotku k datu konání ZMO 19. 5. 2006 dle upravené důvodové zprávy bod III/12
53. revokuje
usnesení ZMO ze dne 21. 2. 2006, bod 6, část 7, ve věci prodeje bytových jednotek č.
116/13, 116/16, 116/19 v domě č. p. 116 (Černá cesta 41) a č. 119/15 v domě č. p. 119
(Černá cesta 45 a 47) a schvaluje nové kupní ceny u bytových jednotek č. 116/13, 116/16,
116/19 v domě č. p. 116 (Černá cesta 41) a č. 119/15 v domě č. p. 119 (Černá cesta 45 a
47), vše v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc, dle tabulky v důvodové zprávě,
Olomouckému kraji dle důvodové zprávy bod III/13
54. schvaluje
prodej jedné ideální poloviny bytové jednotky č. 386/3 v domě č. p. 386 (Riegrova 33) se
spoluvlastnickým podílem o velikosti 429/3604 na společných částech domu č. p. 386 a se
spoluvlastnickým podílem o velikosti 429/3604 na pozemku parc. č. st. 396, zastavěná
plocha a nádvoří, vše v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc, paní Marii Kvízové, za kupní
cenu celkem 187 390,- Kč, z toho za jednotku 168 278,- Kč, za pozemek 17 369,50 Kč,
náklady 1 742,50 Kč dle důvodové zprávy bod III/14
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55. schvaluje
prodej jedné ideální poloviny bytové jednotky č. 386/3 v domě č. p. 386 (Riegrova 33) se
spoluvlastnickým podílem o velikosti 429/3604 na společných částech domu č. p. 386 a se
spoluvlastnickým podílem o velikosti 429/3604 na pozemku parc. č. st. 396, zastavěná
plocha a nádvoří, vše v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc, paní Lence Turečkové, za
kupní cenu celkem 187 390,- Kč, z toho za jednotku 168 278,- Kč, za pozemek 17 369,50
Kč, náklady 1 742,50 Kč dle důvodové zprávy bod III/14
56. schvaluje
odklad zaplacení části kupní ceny ve výši 25.850,- Kč za bytovou jednotku č. 714/5 v domě
č. p. 714, 715, 716, 717, 718, 719 (Družební 9, 11, 13, 15, 17, 19), k. ú. Nové Sady u
Olomouce, obec Olomouc, manželům Luboši a Ludmile Mojžíšovým, a to do 31.5.2006 dle
důvodové zprávy bod IV/1
57. schvaluje
prodloužení splatnosti kupní ceny za bytovou jednotku č. 1052/18 v domě č. p. 1051, 1052,
1053, panu Danu Štefánikovi do 31.5.2006 dle důvodové zprávy bod IV/2
58. schvaluje
prodej bytových jednotek novým kupujícím dle bodu A) - D) dle důvodové zprávy bod IV/3
59. schvaluje
prodej nebytové jednotky č. 615/23 v domě č. p. 615 (Tř. Svobody 25) se spoluvlastnickým
podílem o velikosti 2838/18316 na společných částech domu č. p. 615 a se spoluvlastnickým
podílem o velikosti 2838/18316 na pozemku parc. č. st. 378/2, zast. pl., o výměře 684 m2,
vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, Aloisovi Hamplovi za kupní cenu ve výši
1 336 728,- Kč, z toho nebytová jednotka 746 111,-Kč, pozemek 581 516,-Kč, náklady
9 101,-Kč dle dodatku důvodové zprávy bod I/1
60. schvaluje
prodej nebytové jednotky č. 615/22 v domě č. p. 615 (Tř. Svobody 25) se spoluvlastnickým
podílem o velikosti 2057/18316 na společných částech domu č. p. 615 a se spoluvlastnickým
podílem o velikosti 2057/18316 na pozemku parc. č. st. 378/2, zast. pl., o výměře 684 m2,
vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, panu Aloisovi Hamplovi za kupní cenu ve výši
973 616,-Kč, z toho nebytová jednotka 540 788,-Kč, pozemek 421 486,-Kč a náklady
11 342,-Kč dle dodatku důvodové zprávy bod I/2
61. schvaluje
prodej nebytové jednotky č. 746/101 v domě č. p. 746 (Legionářská 1) se spoluvlastnickým
podílem o velikosti 804/21732 na společných částech domu č. p. 746 a se spoluvlastnickým
podílem o velikosti 804/21732 na pozemku parc. č. st. 1040, zast. pl., o výměře 614 m2,
vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc Jiljímu Sedláčkovi za kupní cenu ve výši
197 309,-Kč, z toho nebytová jednotka 148 028,-Kč, pozemek 38 071,-Kč, náklady 11 210,Kč dle dodatku důvodové zprávy bod I/3
62. revokuje
část usnesení ZMO ze dne 26. 4. 2005 bod 8, část 39 ve věci prodeje bytových jednotek č.
643/24, č. 643/25, č. 643/26 v domě č. p. 643 (Palackého 8) a schvaluje nové kupující a
nové kupní ceny u bytových jednotek č. 643/24, č. 643/25, č. 643/26 dle přílohy č. 2 dodatku
důvodové zprávy bod I/4
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63. schvaluje
prodej bytové jednotky č. 962/74 v domě č. p. 962 (Foerstrova 15) se spoluvlastnickým
podílem o velikosti 607/41801 na společných částech domu č. p. 962 a se spoluvlastnickým
podílem o velikosti 607/41801 na pozemku parc. č. st. 1147, zast. pl, o výměře 502 m2 vše v
k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, manželům Martinu a Janě Adamským, za kupní cenu ve
výši 84.819,- Kč, z toho za jednotku 82.201,- Kč, za pozemek 671,- Kč, náklady 1.947,- Kč
dle dodatku důvodové zprávy bod II/1
64. schvaluje
prodej bytové jednotky č. 574/19 v domě č. p. 573, 574, 575 (Skupova 13, 15, 17) se
spoluvlastnickým podílem o velikosti 434/42201 na společných částech domu č. p. 573, 574,
575, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, manželům Milanu a Petře
Pospíšilovým, za kupní cenu celkem 99.316,- Kč, z toho za jednotku 98.006,- Kč, za
pozemek 0,- Kč, náklady 1.310,- Kč dle dodatku důvodové zprávy bod II/2
65. schvaluje
prodej bytové jednotky č. 298/16 v domě č. p. 298 (Karafiátova 1) se spoluvlastnickým
podílem o velikosti 521/20915 na společných částech domu č. p. 298 a se spoluvlastnickým
podílem o velikosti 521/20915 na pozemku parc. č. st. 369, zast. pl., o výměře 303 m2, vše v
k. ú. Neředín, obec Olomouc, Marii Martinkové, za kupní cenu ve výši 77.022,- Kč, z toho za
jednotku 74.519,- Kč, za pozemek 725,- Kč, náklady 1.778,- Kč dle dodatku důvodové
zprávy bod II/3
66. schvaluje
prodej bytové jednotky č. 339/15 v domě č. p. 339 (Polívkova 5) se spoluvlastnickým podílem
o velikosti 183/5990 na společných částech domu č. p. 339 a se spoluvlastnickým podílem
o velikosti 183/5990 na pozemku parc. č. st. 431, zast. pl., o výměře 846 m2, vše v k. ú.
Nová Ulice, obec Olomouc, Janu Lužnému, za kupní cenu ve výši 73.704,- Kč, z toho za
jednotku 70.420,- Kč, za pozemek 3.284,- Kč dle dodatku důvodové zprávy bod II/4
67. schvaluje
prodej bytové jednotky č. 141/4 v domě č. p. 141 (Tř. Míru 8) se spoluvlastnickým podílem
o velikosti 728/5401 na společných částech domu č. p. 141 a se spoluvlastnickým podílem
o velikosti 728/5401 na pozemku parc. č. st. 174, zast. pl, o výměře 302 m2, vše v k. ú.
Neředín, obec Olomouc, Miluši Krejčiříkové, za kupní cenu ve výši 131.261,- Kč, z toho za
jednotku 122.811,- Kč, za pozemek 4.152,- Kč, náklady 4.298,- Kč dle dodatku důvodové
zprávy bod II/5
68. schvaluje
prodej bytové jednotky č. 438/7 v domě č. p. 437, 438, 439, 440 (Českobratrská 10 a
Myslbekova 1, 3, 5) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 355/9612 na společných částech
domu č. p. 437, 438, 439, 440 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 355/9612 na
pozemku parc. č. st. 422, 421, 420, 419, zast. pl., o výměře 186 m2, 178 m2, 158 m2,
158 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, paní Aloisii Snášelové, za kupní
cenu celkem 91.572,- Kč, z toho za jednotku 86.663,- Kč, za pozemek 3.014,- Kč a náklady
1.895,- Kč dle dodatku důvodové zprávy bod II/6
69. schvaluje
prodej bytové jednotky č. 716/4 v domě č. p. 714, 715, 716, 717, 718, 719 (Družební 9, 11,
13, 15, 17, 19) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 776/87927 na společných částech
domu č. p. 714, 715, 716, 717, 718, 719 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti
776/87927 na pozemku parc. č. st. 913, 934, 933, 912, 911, 932, zast. pl., o výměře 237 m2,
235 m2, 314 m2, 235 m2, 235 m2, 235 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec
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Olomouc, Xenii Janouškové, za kupní cenu ve výši 179.970,- Kč, z toho za jednotku
176.423,- Kč, za pozemek 1.290,- Kč, náklady 2.257,- Kč dle dodatku důvodové zprávy bod
II/7
70. schvaluje
prodej bytové jednotky č. 962/68 v domě č. p. 962 (Foerstrova 15) se spoluvlastnickým
podílem o velikosti 607/41801 na společných částech domu č. p. 962 a se spoluvlastnickým
podílem o velikosti 607/41801 na pozemku parc. č. st. 1147, zast. pl, o výměře 502 m2 vše v
k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, Haně Rensové, za kupní cenu ve výši 90.153,- Kč, z toho
za jednotku 87.535,- Kč, pozemek 671,- Kč a náklady 1.947,- Kč dle dodatku důvodové
zprávy bod II/8
71. nevyhovuje
žádosti pana Ondřeje Sokola ve věci přidělení půdy na půdní vestavbu v domě Palackého 8
dle dodatku důvodové zprávy bod III/1
72. nevyhovuje
žádosti pana Berkyho ve věci odkoupení domu č. p. 40 ( Náves Svobody 37) s pozemkem
parc.č. st. 15, zast.pl. o výměře 1 662 m2, a pozemku parc. č. 16, zahrada o výměře 672 m2,
vše v k.ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle dodatku důvodové zprávy bod III/2
73. schvaluje
změnu spoluvlastnických podílů na společných částech domu č. p. 451 (Wellnerova 8) a
pozemku parc. č. st. 556, zast. pl., o výměře 341 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc
tak, že statutární město Olomouc bude vlastníkem bytové jednotky č. 451/4 s podílem
o velikosti 889/7403 na společných částech domu č. p. 451 a se spoluvlastnickým podílem
o velikosti 889/7491 na pozemku parc. č. st. 556, zast. pl., o výměře 341 m2, vše v k. ú.
Nová Ulice, obec Olomouc dle dodatku důvodové zprávy bod III/3
74. schvaluje
prodej bytové jednotky č. 451/4 v domě č. p. 451 (Wellnerova 8) se spoluvlastnickým
podílem o velikosti 889/7403 na společných částech domu č. p. 451 a se spoluvlastnickým
podílem o velikosti 889/7491 na pozemku parc. č. st. 556, zast. pl. o výměře 341 m2, vše v
k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, slečně Janě Pavlíkové, dle varianty B, za kupní cenu ve
výši 116.453,- Kč, z toho za jednotku 107.266,- Kč, pozemek 5.282,- Kč a náklady 3.905,- Kč
dle dodatku důvodové zprávy bod III/4
75. nevyhovuje
žádosti pana Václava Honzíka ve věci změny kupní smlouvy u bytové jednotky č. 624/6 v
domě Rožňavská 4 dle dodatku důvodové zprávy bod III/5
76. schvaluje
prodej bytových jednotek novým kupujícím dle bodu A) -G) dle dodatku důvodové zprávy bod
III/6
77. nevyhovuje
žádosti o prominutí zaplacení II. části kupní ceny za jednotku č. 3 v domě Dvořákova 30,
Olomouc, ve výši 54.607,- Kč dle dodatku důvodové zprávy bod III/7
78. schvaluje
prodloužení doby splatnosti II. části kupní ceny za jednotku č. 3 v domě Dvořákova 30,
Olomouc, ve výši 54.607,- Kč do 31. 12. 2006 dle dodatku důvodové zprávy bod III/7

20

79. schvaluje
odklad zaplacení kupní ceny ve výši 146 118,-Kč za bytovou jednotku č. 623/5 v domě č. p.
623 ( Rožňavská 2), v k.ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc panu Leovi Prokopovi , a
to do 30. 6. 2006 dle dodatku důvodové zprávy bod III/8
80. schvaluje
odklad zaplacení kupní ceny ve výši 93 510,-Kč a uzavření dodatku ke kupní smlouvě za
bytovou jednotku č. 625/16 v domě č. p. 625, 626 (Rožňavská 1, 3), v k. ú. Nové Sady u
Olomouce, obec Olomouc paní Jaroslavě Palmové, a to do 30. 6. 2006 dle dodatku
důvodové zprávy bod III/9
81. schvaluje
odklad zaplacení kupní ceny ve výši 164 110,-Kč za bytovou jednotku č. 632/9 v domě č. p.
632, 633 (Zikova 5, 7), v k.ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc paní Dagmar Stryjové,
a to do 30. 6. 2006 dle dodatku důvodové zprávy bod III/10
82. schvaluje
odklad zaplacení kupní ceny ve výši 132 530,-Kč za bytovou jednotku č. 960/13 v domě č.
p. 959, 960,961 (Jeremenkova 30, 32, Masarykova 61), v k.ú. Hodolany, obec Olomouc paní
Olze Smékalové, a to do 30. 6. 2006 dle dodatku důvodové zprávy bod III/11
83. schvaluje
prodej nebytové jednotky č. 746/102 v domě č. p. 746 (Legionářská 1) se spoluvlastnickým
podílem o velikosti
1872/21732 na společných částech domu č. p. 746 a se
spoluvlastnickým podílem o velikosti 1872/21732 na pozemku parc. č. st. 1040, zast. pl.,
o výměře 614 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc společnosti SPORTING s.r.o.
Družební 32, Olomouc za kupní cenu 2.200.000,- Kč dle dodatku č. 2 důvodové zprávy bod
I/1
84. schvaluje
prodej nebytové jednotky č. 746/103 v domě č. p. 746 (Legionářská 1) se spoluvlastnickým
podílem o velikosti 644/21732 na společných částech domu č. p. 746 a se spoluvlastnickým
podílem o velikosti 644/21732 na pozemku parc. č. st. 1040, zast. pl., o výměře 614 m2,
vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, Jiřímu Novákovi za kupní cenu 741.486,- Kč
dle dodatku č. 2 důvodové zprávy bod I/2.
Předložil: Rada města Olomouce
Bod programu č.: 8; hlasování č.: 13, 14, 15
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Návrh souboru změn č. XIII ÚPnSÚ Olomouc

Zastupitelstvo města Olomouce
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu v předloženém znění
2. schvaluje
a) návrh souboru změn č. XIII v rozsahu dílčích změn č:
XIII/1,2,3,4,5,8,9,10,12,13,14,15,16,17,18,22,23,24 ÚPnSÚ Olomouc dle přílohy usnesení č.
1 v souladu s ustanovením § 84 odst. (2), pís. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, a v souladu s § 23 odst. (1) a § 31 zákona č. 50/1976 Sb., o územním
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plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
b) návrh rozhodnutí o námitkách dle přílohy usnesení č. 2
3. vymezuje
v souladu s ustanovením § 29, odst. (2) stavebního zákona závaznou část souboru změn č.
XIII v rozsahu dílčích změn č XIII/1,2,3,4,5,8,9,10,12,13,14,15,16,17,18,22,23,24 ÚPnSÚ
Olomouc včetně veřejně prospěšných staveb ve smyslu § 108, odst. (2), písm. a) stavebního
zákona v rozsahu dle přílohy usnesení č. 1, část C
4. ukládá
a) odboru koncepce a rozvoje předat schválený soubor změn č. XIII ÚPnSÚ Olomouc
stavebnímu odboru Magistrátu města Olomouce a Krajskému úřadu Olomouckého kraje,
odboru strategického rozvoje, oddělení územního plánu a stavebního řádu
b) odboru koncepce a rozvoje zpracovat novelu obecně závazné vyhlášky města o závazné
části územního plánu sídelního útvaru Olomouc dle schváleného souboru změn č. XIII
ÚPnSÚ Olomouc a předložit ji ke schválení ZMO
c) odboru koncepce a rozvoje zaslat obecně závaznou vyhlášku města o vyhlášení závazné
části územního plánu spolu se schématem hlavního výkresu souboru změn č. XIII dotčeným
orgánům státní správy
T: nejbližší zasedání ZMO
O: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Bod programu č.: 9; hlasování č.: 16
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Návrh Zadání souboru změn č. XIV ÚPnSÚ Olomouc

Zastupitelstvo města Olomouce
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
návrh Zadání souboru změn č. XIV ÚPnSÚ Olomouc v rozsahu upravené přílohy usnesení,
v souladu s ustanovením § 84 odst. (2), pís. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 20 odst. (7) a § 31 zákona č. 50/1976 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
3. ukládá
vedoucímu odboru koncepce a rozvoje pokračovat v pořizování souboru změn č. XIV ÚPnSÚ
Olomouc v rozsahu upravené přílohy usnesení.
T: ihned
O: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Bod programu č.: 10; hlasování č.: 17, 18, 19, 20
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Pořízení Změny č. XV ÚPnSÚ Olomouc

Zastupitelstvo města Olomouce
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
v souladu s ustanovením § 31 zákona č.50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, pořízení Změny č. XV ÚPnSÚ Olomouc dle
přílohy usnesení
3. ukládá
vedoucímu OKR zahájit pořízení Změny č. XV ÚPnSÚ Olomouc dle bodu 2 usnesení
T: ihned
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Bod programu č.: 11; hlasování č.: 21
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Pořízení změny č. XVI ÚPnSÚ Olomouc

Zastupitelstvo města Olomouce
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
v souladu s ustanovením § 31 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů pořízení změny č. XVI ÚPnSÚ
Olomouc, k.ú. Slavonín
3. ukládá
vedoucímu odboru koncepce a rozvoje pořídit změnu č. XVI ÚPnSÚ Olomouc
T: ihned
O: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Bod programu č.: 12; hlasování č.: 22
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Dodatek k pořízení změny č. XVI ÚPnSÚ Olomouc

Zastupitelstvo města Olomouce
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
v souladu s ustanovením § 31 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů pořízení změny č. XVI/2 ÚPnSÚ
Olomouc, k.ú. Neředín
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3. ukládá
vedoucímu odboru koncepce a rozvoje pořídit změnu č. XVI/2 ÚPnSÚ Olomouc
T: ihned
O: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Bod programu č.: 12.1; hlasování č.: 23
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Program regenerace MPR

Zastupitelstvo města Olomouce
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. schvaluje
poskytnutí příspěvku soukromým a církevním subjektům dle důvodové zprávy
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Bod programu č.: 13; hlasování č.: 24
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Zřízení povodňového fondu SmOl

Zastupitelstvo města Olomouce
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
Pravidla města Olomouce o použití prostředků z povodňového fondu obce pro poskytování
příspěvků jednotlivým vlastníkům poškozeného bytového fondu na jeho opravu dle upravené
přílohy důvodové zprávy
3. schvaluje
zřízení peněžního fondu u České spořitelny, a. s., pob. Olomouc pod názvem „povodňový
fond“
4. ukládá
podat informaci o aktuálním počtu oprávněných žadatelů o příspěvek z „povodňového fondu“
T: nejbližší zasedání ZMO
O: Novotný Martin, náměstek primátora
Předložil:

Rada města Olomouce
Novotný Martin, náměstek primátora
Bod programu č.: 14; hlasování č.: 25
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Pravidla o
bydlení

vytvoření a použití Povodňového fondu oprav

Zastupitelstvo města Olomouce
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2006, kterou se zrušuje vyhláška č. 12/97 o vytvoření a
použití povodňového fondu oprav bydlení v rámci Programu poskytování státních půjček na
opravy bytového fondu pro rok 1997 určeného pro obce postižené záplavami a o postupu
poskytování úvěrů vlastníkům obytných budov a bytů poškozených živelnou pohromou záplavou
3. schvaluje
Pravidla statutárního města Olomouce o vytvoření a použití povodňového fondu oprav
bydlení dle důvodové zprávy přílohy č. 2
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora
Bod programu č.: 14.1; hlasování č.: 26
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Aktualizace protipovodňových opatření

Zastupitelstvo města Olomouce
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. souhlasí
s postupem přípravy budování protipovodňové hráze v Černovíře dle bodu č. 1 důvodové
zprávy
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Bod programu č.: 15; hlasování č.: 27, 28
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Žádost občanů místní části Černovír

Zastupitelstvo města Olomouce
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. ukládá
informovat občany místní části Černovír v intencích důvodové zprávy
T: ihned
O: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Bod programu č.: 16; hlasování č.: 29
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Sloučení příspěvkových organizací - Mateřská škola Olomouc Holice, Náves Svobody 38 se Základní školou Olomouc Holice, Náves Svobody 41

Zastupitelstvo města Olomouce
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. zrušuje
příspěvkovou organizaci Mateřská škola Olomouc - Holice, Náves Svobody 38 k 30.6.2006
3. schvaluje
sloučení Mateřské školy Olomouc - Holice, Náves Svobody 38 se Základní školou Olomouc Holice, Náves Svobody 41 k 1.7.2006 s tím, že práva, povinnosti a závazky zrušené
příspěvkové organizace přecházejí na příspěvkovou organizaci Základní škola Olomouc Holice, Náves Svobody 41 k uvedenému datu
4. ukládá
informovat ředitelku Mateřské školy Olomouc - Holice, Náves Svobody 38 a ředitele
Základní školy Olomouc - Holice, Náves Svobody 41 o přijatém usnesení
T: ihned
O: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora
5. schvaluje
Dodatek č.2 ke zřizovací listině č.j.2/2002/ZL ze dne 20.12.2002 Základní školy Olomouc Holice, Náves Svobody 41 dle přílohy důvodové zprávy
6. ukládá
podepsat Dodatek č.2 ke zřizovací listině Základní školy Olomouc - Holice, Náves Svobody
41
T: 20.6.2006
O: Tesařík Martin, Ing., primátor města
Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora
7. ukládá
realizovat veškeré náležitosti související s přijatým usnesením
T: 20.6.2006
O: vedoucí odboru školství
Předložil: Rada města Olomouce
Bod programu č.: 17; hlasování č.: 30
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Zřizovací listiny příspěvkových organizací města - MDO

Zastupitelstvo města Olomouce
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
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2. schvaluje
znění dodatku č. 3 zřizovací listiny Moravského divadla Olomouc s účinností od 01. 06. 2006
dle přílohy č. 1 důvodové zprávy
Předložil:

Rada města Olomouce
Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora
Bod programu č.: 18; hlasování č.: 31

21

Ceny města Olomouce

Zastupitelstvo města Olomouce
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
udělení Ceny města Olomouce za rok 2005 Jarmile Malendové - Cáskové v oblasti hudba
3. schvaluje
udělení Ceny města Olomouce za rok 2005 Prof. RNDr. Vítězslavu Bičíkovi, CSc. v oblasti
přírodní vědy
4. schvaluje
udělení Ceny města Olomouce za rok 2005 Akademickému sochaři Rudolfovi Chorému v
oblasti výtvarné umění
5. schvaluje
udělení Ceny města Olomouce za rok 2005 Prof. PhDr. Františku Mezihorákovi, CSc. v
oblasti společenské vědy
6. schvaluje
udělení Ceny města Olomouce za rok 2005 Prof. PhDr. MilošiTraplovi, CSc. v oblasti
společenské vědy
7. schvaluje
udělení Ceny města Olomouce za rok 2005 Elišce Junkové v oblasti sport - in memoriam
8. schvaluje
udělení Ceny města Olomouce za rok 2005 Paulovi Klingovi za koordinaci spolupráce s
partnerským městem
Předložil: Rada města Olomouce
Bod programu č.: 19; hlasování č.: 32
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Výsledky hospodaření sdružení České dědictví UNESCO

Zastupitelstvo města Olomouce
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
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2. bere na vědomí
závěrečný účet a zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí
„Českého dědictví UNESCO“ dle přílohy č. 1 důvodové zprávy
Předložil: Rada města Olomouce
Bod programu č.: 20; hlasování č.: 33
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Vzdání se zástavního práva

Zastupitelstvo města Olomouce
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
vzdání se zástavního práva SmOl k pozemku parc. č. 452/1 v katastrálním území Nová
Ulice, obec Olomouc, který je ve vlastnictví SK Sigma Olomouc, a.s., Legionářská 1165/12,
Nová Ulice, 771 00 Olomouc 1, IČ: 61974633
Předložil: Rada města Olomouce
Bod programu č.: 21; hlasování č.: 34
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Zpráva o činnosti kontrolního výboru ZMO

Zastupitelstvo města Olomouce
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
prodloužení termínu pro vyřízení podnětu pana Dušana Dvořáka do 19.9.2006
Předložil: kontrolní výbor
Bod programu č.: 22; hlasování č.: 37
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Naplnění zákona o volbách

Zastupitelstvo města Olomouce
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. stanovuje
počet členů ZMO pro příští volební období - dle § 67 a § 68 zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích, ve znění pozdějších předpisů, v počtu 45 členů
3. stanovuje
počet a vymezení volebních obvodů dle přílohy č. 1
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4. ukládá
zveřejnit seznam volebních obvodů a jejich popis, počet členů zastupitelstva volených v
jednotlivých obvodech, a počet podpisů na peticích pro nezávislé kandidáty a sdružení
nezávislých kandidátů
T: ihned
O: vedoucí odboru správy
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města
Bod programu č.: 23; hlasování č.: 35, 36
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Akciové společnosti s účastí města - statutární orgány

Zastupitelstvo města Olomouce
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
návrh na odvolání a jmenování členů statutárních orgánů akciové společnosti Dopravní
podnik města Olomouce, a.s. dle důvodové zprávy
Předložil: Rada města Olomouce
Bod programu č.: 24; hlasování č.: 38
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Multimediální park

Zastupitelstvo města Olomouce
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu včetně dodatku
Předložil: Rada města Olomouce
Bod programu č.: 25; hlasování č.: 39
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Multimediální park - dodatek ke zprávě

Zastupitelstvo města Olomouce
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu včetně dodatku
2. souhlasí
s upřesněným zastoupením v orgánech MMP o.p.s. dle dodatku důvodové zprávy
3. schvaluje
jmenování zástupce Statutárního města Olomouc do dalšího funkčního období dle dodatku
důvodové zprávy
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Předložil: Rada města Olomouce
Bod programu č.: 25.1; hlasování č.: 40

29

Bezbariérová Olomouc - záměr roku 2007 - vlastní zdroje

Zastupitelstvo města Olomouce
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
prohlášení týkající se zajištění vlastních zdrojů potřebných na realizaci bezbariérových úprav
v roce 2007 dle důvodové zprávy
3. ukládá
primátorovi podepsat prohlášení týkající se zajištění vlastních zdrojů potřebných na realizaci
bezbariérových úprav v roce 2007 dle důvodové zprávy
T: ihned
O: Tesařík Martin, Ing., primátor města
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora
Bod programu č.: 26; hlasování č.: 6

Ing. Martin Tesařík
primátor města Olomouce

Ing. Vladimír Pokorný
náměstek primátora
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