USNESENÍ
z 23. zasedání Zastupitelstva města Olomouce, konaného dne 20.6.2006

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
3. vypouští ze sledování
bod 13, část 3 usnesení ZMO z 19.5.2006, týkající se dodatku k pořízení změny č. XVI
ÚPnSÚ
Předložil: Rada města Olomouce
Bod programu č.: 2 ; hlasování č.: 3

2

Vyřízení podnětu

Zastupitelstvo města Olomouce
1. schvaluje
vyřízení podnětu pana Dušana Dvořáka v rozsahu dle přílohy č. 1 důvodové zprávy
2. ukládá
odpovědět panu Dušanu Dvořákovi na jeho podnět v rozsahu přílohy č. 1 důvodové zprávy
T: 19.9.2006
O: kontrolní výbor
Předložil: kontrolní výbor
Bod programu č.: 2.1 ; hlasování č.: 23
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Rozpočtové změny roku 2006 + dodatek

Zastupitelstvo města Olomouce
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu, týkající se rozpočtových změn roku 2006 - část A a část B
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
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Majetkoprávní záležitosti + dodatek

Zastupitelstvo města Olomouce
1. schvaluje
1. bezúplatný převod pozemku parc. č. 75/137 ost. pl. o výměře 274 m2 v k.ú. Olomouc město, obec Olomouc ve vlastnictví Olomouckého kraje ve správě Vědecké knihovny v
Olomouci do vlastnictví statutárního města Olomouce, s tím, že nabyvatelé uhradí veškeré
náklady spojené s převodem vlastnického práva včetně správního poplatku k návrhu na
vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí dle důvodové zprávy bod 5
2. bezúplatný převod části pozemku parc. č. 75/68 ost. pl. o výměře 250 m2 a pozemek parc.
č. 75/138 ost. pl. o výměře 37 m2, vše v k.ú. Olomouc - město, obec Olomouc ve vlastnictví
statutárního města Olomouce do vlastnictví Olomouckého kraje, do správy Vědecké
knihovny v Olomouci, s tím, že nabyvatelé uhradí veškeré náklady spojené s převodem
vlastnického práva včetně správního poplatku k návrhu na vklad vlastnického práva do
katastru nemovitostí dle důvodové zprávy bod 5
3. směnu pozemku parc. č. 2008/4 ost. pl. o výměře 55 m2 a pozemků parc. č. 2008/5 2008/8 zast. pl. o výměře 69 m2, obě v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví
statutárního města Olomouce za pozemek parc. č. 1678/268 ost. pl o výměře 98 m2 v k. ú.
Holice u Olomouce, obec Olomouc, včetně stavby parkoviště a vjezdu ve vlastnictví
společnosti Stavební firma VAPE s. r. o. dle důvodové zprávy bod 6
4. bezúplatný převod pozemků parc. č. 443 ost. pl. o výměře 4 989 m2, parc. č. 444 ost. pl. o
výměře 248 m2, parc. č. 435/1 ost. pl. o výměře 4 322 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce,
obec Olomouc, pozemku parc. č. 431/1 ost. pl. o výměře 3 026 m2 v k. ú. Slavonín, obec
Olomouc a části pozemku parc. č. st. 1373 zast. pl. o výměře 150 m2 v k. ú. Olomouc-město,
obec Olomouc z vlastnictví ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do
vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod 9
5. výkup pozemků parc. č. 323/21 o výměře 192 m2, parc. č. 323/22 o výměře 226 m2, parc.
č. 324/5 o výměře 323 m2 a parc. č. 79/5 o výměře 73 m2, vše ost. pl. v k. ú. Hejčín, obec
Olomouc z vlastnictví manželů Miroslava a Jany Švihálkových do vlastnictví statutárního
města Olomouce za kupní cenu obvyklou (tržní) ve výši 309 590,- Kč dle důvodové zprávy
bod 10
6. odprodej pozemků parc. č. st. 420/34 zast. pl. o výměře 144 m2, parc. č. 420/1 zahrada o
výměře 316 m2 a parc. č. 420/9 orná půda o výměře 394 m2, vše v k.ú. Slavonín, obec
Olomouc manželům Pavlu a Lýdii Müllerovým za kupní cenu ve výši 467,- Kč/m2, tj.
398 818,- Kč dle důvodové zprávy bod 14
7. odprodej pozemku parc. č. 723/8 orná půda o výměře 79 m2 a části pozemku parc. č.
723/1 orná půda o výměře 44 m2, vše v k. ú. Chomoutov, obec Olomouc manželům
Františku a Aleně Jandovým za kupní cenu ve výši 12 100,- Kč dle důvodové zprávy bod 17
8. odprodej pozemku parc. č. 217 zahrada o výměře 890 m2 v k. ú. Týneček, obec Olomouc
paní Ing. Marcele Sloupové za kupní cenu ve výši 314 000,- Kč dle důvodové zprávy bod 18
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9. odprodej pozemku parc. č. 1036/5 ost. pl. o výměře 36 m2 v k.ú. Nová Ulice, obec
Olomouc panu Jiřímu Richterovi za kupní cenu ve výši 22 460,- Kč dle důvodové zprávy bod
19
10. směnu pozemků parc. č. 355/1 ost. pl. o výměře 1 790 m2, parc. č. 355/9 o výměře
359 m2, parc. č. 657/1 zahrada o výměře 407 m2, parc. č. 658 ost. pl. o výměře 2 421 m2 ve
spoluvlastnictví paní Jaroslavy Neoralové, pana JUDr. Milana Neorala, MUDr. Čestmíra
Neorala, paní Věry Poučové a paní Dagmar Přikrylové, pozemků parc. č. 659/1 ost. pl. o
výměře 539 m2, parc. č. 659/2 ost. pl. o výměře 1 589 m2, parc. č. 660 ost. pl. o výměře
5 034 m2 ve vlastnictví pana MUDr. Čestmíra Neorala, část pozemku parc. č. 362/2 zahrada
o výměře 2 166 m2 ve spoluvlastnictví paní Jaroslavy Neoralové, pana MUDr. Čestmíra
Neorala a paní Věry Poučové vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc za
pozemky část parc. č. 377/84 orná půda o výměře 476 m2 (dle geom.plánu díl „g“), část
parc. č. 377/83 orná půda o výměře 2 339 m2(dle geom.plánu díl „e“), parc. č. 361 orná půda
o výměře 480 m2, parc. č. 360/2 zahrada o výměře 769 m2, část parc. č. 360/1 zahrada o
výměře 795 m2(dle geom.plánu díl „d“), parc. č. 360/8 orná půda o výměře 415 m2, parc. č.
360/7 orná půda o výměře 571 m2, parc. č. 360/6 orná půda o výměře 588 m2, parc. č.
360/5 orná půda o výměře 588 m2, parc. č. 360/4 orná půda o výměře 588 m2, parc. č.
360/3 orná půda o výměře 595 m2, část parc. č. 377/77 orná půda o výměře 103 m2(dle
geom.plánu díl „f“), část parc. č. 362/1 ost. pl. o výměře 607 m2(dle geom.plánu díl „c“) a
část parc. č. 377/76 orná půda o výměře 4369 m2(dle geom.plánu parc.č.377/87), vše v k. ú.
Týneček, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouc dle důvodové zprávy bod
20
11. odprodej objektu č. p. 371 s pozemkem parc. č. st. 369 zast. pl. a nádvoří o výměře
2.207 m2, v k.ú Olomouc - město, obec Olomouc (Salmův palác - Horní nám.1, Olomouc)
společnosti BINAR, spol. s r. o. za kupní cenu 51.000.000,- Kč dle důvodové zprávy bod 22
2. nevyhovuje žádosti
1. manželů Ing. Milana a Dany Střílkových o odprodej pozemků parc. č. 880 trvalý travní
porost o výměře 637 m2 a parc. č. 881 trvalý travní porost o výměře 374 m2, vše v k. ú.
Droždín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 1
2. manželů Jiřího a Hany Chytilových a pana Huberta Holiše o odprodej pozemku parc. č.
145/1 ost. pl. o výměře 880 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 2
3. manželů Zdenka a Zdenky Tomanových o odprodej části pozemku parc. č. 619 ost. pl. o
výměře 35 m2 v k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 3
4. společnosti T.O. OSTRAVA - PROTEOR, spol. s r. o. o odprodej NP - Mošnerova 7, v
objektu obč. vybavenosti čp. 1184 na parc. č. st. 1300 zast. pl. a nádvoří o výměře 279 m2 v
k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 4
5. pana Pavla Děreše o odprodej pozemku parc. č. 883/14 orná půda o výměře 2 567 m2 v
k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 11
6. paní Vlasty Dočkalové o odprodej části pozemku parc. č. 338/1 ovocný sad o výměře
389 m2 a parc. č. 338/13 zast. pl. a nádvoří o výměře 16 m2, vše v k. ú. Slavonín, obec
Olomouc dle důvodové zprávy bod 12
7. manželů Marty a Jana Brtníkových o odprodej části pozemku parc. č. 338/1 ovocný sad o
výměře 386 m2 a parc. č. 338/12 zast. pl. a nádvoří o výměře 16 m2, vše v k. ú. Slavonín,
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 12
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8. manželů Josefa a Dagmar Zlámalových o odprodej části pozemku parc. č. 338/1 ovocný
sad o výměře 387 m2 a parc. č. 338/11 zast. pl. a nádvoří o výměře 16 m2, vše v k. ú.
Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 12
9. manželů Vladimíry a Jaroslava Kalvodových o odprodej části pozemku parc. č. 338/1
ovocný sad o výměře 391 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 12
10. manželů Mgr. Simony a Lubomíra Škodových o odprodej části pozemku parc. č. 338/1
ovocný sad o výměře 360 m2 a parc. č. 338/10 zast. pl. a nádvoří o výměře 16 m2, vše v
k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 12
11. manželů Evy a Gustava Zemánkových o odprodej části pozemku parc. č. 338/1 ovocný
sad o výměře 150 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 12
12. pana Petra Kadaňky o odprodej pozemku parc. č. 338/1 ovocný sad o výměře 4 228 m2
v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 12
13. manželů Marcely a Jaroslava Halenkových o odprodej části pozemku parc. č. 625/2 ost.
pl. o výměře 149 m2 a pozemku parc. č. 541/1 zahrada o výměře 167 m2, vše v k. ú. Nová
Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 13
14. manželů PhDr. Jiřího a Anny Koplíkových o odprodej části pozemku parc. č. 319/4 ost.
pl. o výměře 280 m2 v k. ú.Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod
15
15. pana Jana Vochty o odprodej části pozemku parc. č. 841/37 ost. pl. o výměře 85 m2 v
k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 16
16. manželů MUDr. Pavlu a MUDr. Martině Jansovým o odprodej pozemku parc. č. 217
zahrada o výměře 890 m2 v k. ú. Týneček, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 18
17. pana Ing. Leonarda Zelinky o výkup pozemku parc. č. 110/1 zahrada o výměře 1 370 m2
v k. ú. Neředín, obec Olomouc z vlastnictví pana Ing. Leonarda Zelinky do vlastnictví
statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod 21
18. pana Vratislava Lakomého - LAV, pana Ing. Jana Šimoňáka, pana Martina Muchy, pana
MVDr. Václava Lakomého, společnosti NOVO company spol. s r.o., společnosti Leasing
Morava s.r.o., společnosti Centrum služeb Praha s.r.o., společnosti IMECO LTD spol. s r.o.,
společnosti PILLOSELLA a.s., společnosti 1. Městská akciová společnost a.s., společnosti
Tourist centrum s.r.o., společnosti DONA Investment s.r.o., společnosti Luce International,
s.r.o., pana Jiřího Adama, společnosti Pikar Bohemia s.r.o., o odprodej objektu č. p. 371 s
pozemkem parc. č. st. 369 zast. pl. a nádvoří o výměře 2.207 m2, v k.ú Olomouc - město,
obec Olomouc (Salmův palác - Horní nám.1, Olomouc) dle důvodové zprávy bod 22
3. souhlasí
se změnou podmínky odprodeje části pozemku parc. č. 776/1 orná půda o výměře 1 300 m2
v k.ú. Slavonín, obec Olomouc společnosti PROJEKT TOPOLOVKA s. r. o. s tím, že kupní
smlouva bude uzavřena po předložení pravomocného stavebního povolení dle důvodové
zprávy bod 7
4. revokuje
usnesení ZMO ze dne 20. 9. 2005, bod programu 4, bod 5 ve věci schválení směny
pozemku parc. č. 75/137 ost. pl. o výměře 274 m2 v k.ú. Olomouc - město, obec Olomouc ve
vlastnictví Olomouckého kraje ve správě Vědecké knihovny v Olomouci za část pozemku
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parc. č. 75/68 ost. pl. o výměře 250 m2 a pozemek parc. č. 75/138 ost. pl. o výměře 37 m2,
vše v k.ú. Olomouc - město, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce dle
důvodové zprávy bod 5
5. schvaluje
1. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 1721/33 o výměře
414,5 m2, část pozemku parc. č. 1721/34 o výměře 634,3 m2, část pozemku parc. č.
1721/35 o výměře 405,4 m2, vše v k.ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc se společností
ROLTERM, BVR spol. s r. o. při kupní ceně ve výši 350,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod
23
2. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 1721/6 o výměře
1533,5 m2, část pozemku parc. č. 1721/16 o výměře 354,5 m2, část pozemku parc. č.
1721/17 o výměře 108,0 m2, část pozemku parc. č. 1721/22 o výměře 625,1 m2, část
pozemku parc. č. 1721/35 o výměře 598,5 m2, celkem se jedná o výměru 3219,6 m2, vše v
k.ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc se společností MOLPIR GROUP CZ a. s. při kupní
ceně ve výši 350,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod 23
6. bere na vědomí
upřesnění usnesení ve věci směny pozemků ve vlastnictví statutárního města Olomouce za
infrastrukturu v lokalitě Horní Lán ve vlastnictví společnosti GEMO OLOMOUC, spol. s r. o.
dle důvodové zprávy bod 24
Předložil: Rada města Olomouce
Bod programu č.: 4; hlasování č.: 5, 6, 7
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Majetkoprávní záležitosti odboru investic

Zastupitelstvo města Olomouce
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
uzavření darovací smlouvy na pozemek parc.č. 389/22 v k.ú. Topolany u Olomouce ve
vlastnictví České republiky s právem hospodaření pro Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových za podmínek dle bodu 1 důvodové zprávy
3. schvaluje
uzavření kupní smlouvy na část pozemků parc.č. 896/3 o celkové výměře 2058 m2, dotčená
plocha 218 m2 a parc.č. 893/2 orná půda o celkové výměře 4129 m2, dotčená plocha
494 m2, vše v k.ú. Chválkovice ve vlastnictví Jarmily Endlicherové za cenu 1.500,-Kč/m2 dle
bodu 2 důvodové zprávy
4. schvaluje
uzavření budoucí kupní smlouvy na pozemek parc.č. 490 v k.ú. Radíkov u Olomouce ve
vlastnictví Ing. Miroslava Študenta za 30.000,-Kč za podmínky uzavření kupní smlouvy do
3 let od uzavření budoucí kupní smlouvy dle bodu 4 důvodové zprávy
5. schvaluje
uzavření kupní smlouvy na pozemek parc.č. 483 v k.ú. Radíkov u Olomouce ve vlastnictví
MVDr. Jana Bardoně, Ph.D. za 74.000,-Kč dle bodu 5 důvodové zprávy
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6. schvaluje
uzavření budoucí darovací smlouvy na části pozemků parc.č. 147/11 o celkové výměře
49998 m2, dotčená plocha asi 400 m2 a parc.č. 150/6 o celkové výměře 21600 m2, dotčená
plocha asi 241 m2, vše v k.ú. Chválkovice ve vlastnictví Olomouckého kraje, ve správě
Domova důchodců a penzionu Chválkovice, příspěvkové organizace, za podmínky uzavření
darovací smlouvy do dvou let od uzavření budoucí darovací smlouvy, dle bodu 3 důvodové
zprávy
7. schvaluje
uzavření směnné smlouvy na část pozemku parc.č. st. 371 o celkové výměře 1041 m2,
dotčená plocha asi 20 m2 v k.ú. Olomouc-město ve vlastnictví statutárního města Olomouc
za část pozemku parc.č. st. 422/1 o celkové výměře 562 m2, dotčená plocha asi 1 m2 v k.ú.
Olomouc-město ve spoluvlastnictví Miloslavy Opletalové, Mgr. Ing. Radima Opletala, Ing.
Petra Opletala a Jaroslava Hutky, a dále na část pozemku parc.č. st. 371 o dotčené výměře
asi 1 m2, k.ú. Olomouc-město ve vlastnictví statutárního města Olomouc za část pozemku
parc.č. 440 o celkové výměře 639 m2, dotčená plocha asi 20 m2 v k.ú. Olomouc-město ve
vlastnictví společnosti HOTEL GEMO, s.r.o., vše bez doplatku cenového rozdílu, dle bodu 6
důvodové zprávy
8. schvaluje
uzavření kupní smlouvy na pozemky parc.č. 503/2, parc.č. 1970/3, parc.č. 1970/4, parc.č.
1970/5, parc.č. 1970/29 a parc.č. 1995/15, vše v k.ú. Chválkovice ve vlastnictví společnosti
Subterra, a.s. za současného zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni průchodu a
průjezdu na pozemcích parc.č. 503/2 a parc.č. 1970/3, vše v k.ú. Chválkovice k areálu
společnosti Subterra, a.s. na pozemku parc.č. 1970/6 v k.ú. Chválkovice, za tržní cenu dle
znaleckého posudku, dle bodu 7 důvodové zprávy
9. schvaluje
uzavření kupní smlouvy na pozemek parc.č. 471 v k.ú. Radíkov u Olomouce ve vlastnictví
Miroslava Bajorka za cenu 130.077,-Kč dle bodu 8 důvodové zprávy
10. schvaluje
uzavření směnné smlouvy na pozemek parc.č. 479 v k.ú. Radíkov u Olomouce ve vlastnictví
Huberta Holiše za pozemky parc.č. 978/7 a parc.č. 978/3, vše v k.ú. Nová Ulice ve vlastnictví
statutárního města Olomouc s doplatkem cenového rozdílu dle znaleckého posudku
675.608,-Kč, dle bodu 9 důvodové zprávy
11. schvaluje
uzavření kupní smlouvy na pozemek parc.č. 479/37 v k.ú. Chválkovice ve vlastnictví Emila
Hladkého za kupní cenu ve výši 480,-Kč/m2, dle bodu 10 důvodové zprávy
12. schvaluje
uzavření směnné smlouvy na podíl ideální 1/26 pozemku parc.č. 747 o výměře 2219 m2 v
k.ú. Radíkov u Olomouce ve vlastnictví Ing. Jana Kolenyáka za část pozemku parc.č. 684 o
celkové výměře 66151 m2, dotčená plocha asi 927 m2, ve vlastnictví statutárního města
Olomouc bez cenového doplatku, dle bodu 11 důvodové zprávy
13. schvaluje
uzavření dohody o spolupráci obcí mezi statutárním městem Olomouc a obcí Samotišky při
realizaci investiční akce Chválkovice - Samotišky, cyklostezka, dle bodu 12 a dle přílohy
důvodové zprávy
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Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Bod programu č.: 4.1; hlasování č.: 8
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1. Rámcový komunitní plán sociálních služeb v Olomouci

Zastupitelstvo města Olomouce
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. bere na vědomí
1. Rámcový komunitní plán sociálních služeb v Olomouci na období let 2007 - 2008 dle
přílohy důvodové zprávy
Předložil: Rada města Olomouce
Bod programu č.: 5; hlasování č.: 9, 10
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Prodej domů + dodatek

Zastupitelstvo města Olomouce
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
prodej pozemku parc. č. 187, zahrada, o výměře 95 m2, v k. ú. Olomouc-město, obec
Olomouc, panu Miloši Petrovi, za kupní cenu ve výši 229 964,- Kč dle důvodové zprávy bod
I/1
3. schvaluje
prodej pozemku parc. č. st. 470, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 276 m2, v k. ú.
Olomouc - město, obec Olomouc, předem určenému zájemci paní Yvette Sajdokové Orlitové, za kupní cenu ve výši 580.184,- Kč dle důvodové zprávy bod I/3
4. nevyhovuje žádosti
o prodej části pozemku parc. č. 332/8, zahrada, o výměře cca 48 m2, v k. ú. Hejčín, obec
Olomouc dle důvodové zprávy bod I/4
5. schvaluje
prodej zděného plotu ve dvorní části domu č. p. 979 (Legionářská 3) na pozemku parc. č.
st. 1094, zast. pl., vše v k. ú. Olomouc město, obec Olomouc, Společenství pro dům
Legionářská 797/3, Olomouc, za kupní cenu ve výši 8 144,-Kč dle důvodové zprávy bod I/5
6. nevyhovuje žádosti
paní MUDr. Zbyňky Petrové ve věci prodeje domu č.p. 888 (Žižkovo nám. 3), s pozemkem
parc. č. st. 789, zast. pl., o výměře 515 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle
důvodové zprávy bod II/1
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7. revokuje
usnesení č. 8 část 8 ze dne 19. 5. 2006 ve věci prodeje domu č. p. 615 (Tř. Svobody 25) s
pozemkem parc. č. st. 378/2, zast. pl., a pozemku parc. č. st. 378/3, zast. pl., vše v k. ú.
Olomouc město, obec Olomouc, a schvaluje prodej domu č. p. 615 (Tř. Svobody 25) s
pozemkem parc. č. st. 378/2, zast. pl., a pozemku parc. č. st. 378/3, zast. pl., vše v k. ú.
Olomouc město, obec Olomouc, po jednotkách oprávněným nájemcům domu za kupní ceny
vypočtené dle ,,Pravidel“ a přílohy č. 2 důvodové zprávy II/2
8. revokuje
usnesení č. 8 část 18 ze dne 19.5.2006 ve věci prodeje domu č. p. 404 (Riegrova 5) s
pozemkem parc. č. st. 382, zast. pl. a nádvoří, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc a
schvaluje prodej domu č. p. 404 (Riegrova 5) s pozemkem parc. č. st. 382, zast. pl. a
nádvoří, 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 II/4
9. schvaluje
prodej domu č. p. 693 (Nešverova 1) s pozemkem parc. č. st. 882, zast. pl., o výměře
2 215 m2, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, po jednotkách oprávněným nájemcům za
kupní ceny dle ,,Pravidel“ a přílohy č. 5 důvodové zprávy II/5
10. nevyhovuje žádosti
paní Anny Frýdkové ve věci snížení kupní ceny jednotky č. 693/5, z důvodu plísní, padajícího
zdiva komínů apod., dle důvodové zprávy bod II/5
11. nevyhovuje žádosti
pana Miroslava Sapíka ve věci snížení kupní ceny jednotky č. 693/10, z důvodu plísní,
padajícího zdiva komínů apod., dle důvodové zprávy bod II/5
12. nevyhovuje žádosti
paní Jaroslavy Tomáškové ve věci snížení kupní ceny jednotky č. 693/11, z důvodu vadného
vytápění bytu dle důvodové zprávy bod II/5
13. nevyhovuje žádosti
pana Luboše Zemana ve věci zohlednění částek 135 101,-Kč a 70 000,- Kč, které zaplatil
městu za uzavření nájemních smluv, do kupní ceny jednotky č. 693/37 dle důvodové zprávy
bod II/5
14. revokuje
část svého usnesení č. 7 část 55 ze dne 14.12.2004 a schvaluje záměr prodeje domu č. p.
338 (Ostružnická 32) s pozemkem parc. č. st. 287 zast. pl. o výměře 430 m2, vše v k. ú.
Olomouc město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod II/6
15. revokuje
usnesení č. 9 ZMO ze dne 25.6.2003 a vyjímá dům č.p. 358 (Ostružnická 9,11) s pozemkem
parc. č. st. 308, zast. pl. o výměře 559 m2, vše v k. ú. Olomouc město, obec Olomouc ze
seznamu domů s byty a nebytovými prostory určených k ponechání v majetku SmOl seznam A a schvaluje záměr prodeje domu č. p. 358 (Ostružnická 9, 11) s pozemkem
parc. č. st. 308, zast. pl., o výměře 559 m2, vše v k. ú. Olomouc město, obec Olomouc dle
důvodové zprávy bod II/7
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16. revokuje
usnesení č. 9 ZMO ze dne 25.6.2003 a vyjímá dům č.p. 111 (Litovelská 1) s pozemkem parc.
č. st. 138/1, zast. pl. o výměře 430 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ze seznamu
domů s byty a nebytovými prostory určených k ponechání v majetku SmOl - seznam A a
schvaluje záměr prodeje domu č. p. 111 (Litovelská 1) s pozemkem parc. č st. 138/1, zast.
pl., o výměře 430 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod II/8
17. nevyhovuje žádosti
paní Dagmar Dvorské ve věci odkoupení předmětné nebytové prostory v domě I. P. Pavlova
32, 34, 36, 38, 40, 42. dle důvodové zprávy bod II/ 9
18. schvaluje
prodej nebytové jednotky č. 999/25 v domě č. p. 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003 (I. P.
Pavlova 32, 34, 36, 38, 40, 42) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 95/77747 na
společných částech domu č. p. 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003 a pozemku parc. č. st.
1308, 1309, 1310, 1311, 1312, 1313, vše zast. pl. v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc,
neveřejnou dražbou mezi spoluvlastníky domu I. P. Pavlova 32, 34, 36, 38, 40, 42 za
vyvolávací cenu ve výši 45.000,- Kč dle důvodové zprávy bod II/9
19. schvaluje
prodej nebytové jednotky č. 871/13 v domě č. p. 871 (Kosinova 2) s pozemkem parc. č. st.
732/3, zast. pl., vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, manželům Aloisi a Margitě
Rezníčkovým, manželům Petru a Kateřině Pechalovým a panu Zdenku Menclerovi, do
podílového spoluvlastnictví každému ideální 1/3, za kupní cenu celkem 90.333,- Kč, z toho
nebytová jednotka 39.563,- Kč, pozemek 37.227,- Kč a náklady 13.543,- Kč dle důvodové
zprávy bod II/10
20. revokuje
usnesení ze dne 26. 4. 2005 bod 87, část 45 ve věci prodeje nebytové jednotky č. 626/7 v
domě č. p. 626 (Palackého 3) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 2411/8709 na
společných částech domu č. p. 626 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 2411/8709 na
pozemku parc. č. st. 779, zast. pl., o výměře 359 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec
Olomouc a schvaluje prodej nebytové jednotky č. 626/7 v domě č. p. 626 (Palackého 3) se
spoluvlastnickým podílem o velikosti 2411/8709 na společných částech domu č. p. 626 a se
spoluvlastnickým podílem o velikosti 2411/8709 na pozemku parc. č. st. 779, zast. pl., o
výměře 359 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc paní PhMr. Haně Hégrové za
kupní cenu ve výši celkem 1 100 000,-Kč dle důvodové zprávy bod II/11
21. schvaluje
prodej nebytové jednotky č. 736/9 v domě č. p. 736 (Masarykova 19, 21) se spoluvlastnickým
podílem o velikosti 340/30634 na společných částech domu č. p. 736 a se spoluvlastnickým
podílem o velikosti 340/30634 na pozemku parc. č. st. 1034/1, zast. pl., vše v k. ú. Olomoucměsto, obec Olomouc, oprávněnému nájemci Jitce Tláskalové, za kupní cenu celkem
60.780,- Kč, z toho za jednotku 49.434,- Kč, za pozemek 3.390,- Kč a náklady 7.956,- Kč
dle důvodové zprávy bod II/12
22. schvaluje
prodej nebytové jednotky č. 736/10 v domě č. p. 736 (Masarykova 19, 21) se
spoluvlastnickým podílem o velikosti 952/30634 na společných částech domu č. p. 736 a se
spoluvlastnickým podílem o velikosti 952/30634 na pozemku parc. č. st. 1034/1, zast. pl., vše
v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, oprávněnému nájemci ing. Oldřichu Bienovi, za kupní
cenu celkem 797 940,- Kč dle důvodové zprávy bod II/13
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23. schvaluje
prodej nebytové jednotky č. 736/11 v domě č. p. 736 (Masarykova 19, 21) se
spoluvlastnickým podílem o velikosti 1109/30634 na společných částech domu č. p. 736 a se
spoluvlastnickým podílem o velikosti 1109/30634 na pozemku parc. č. st. 1034/1, zast. pl.,
vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, oprávněnému nájemci panu Františku Jakešovi,
za kupní cenu celkem 873 416,-Kč dle důvodové zprávy bod II/14
24. schvaluje
prodej nebytové jednotky č. 736/28 v domě č. p. 736 (Masarykova 19, 21) se
spoluvlastnickým podílem o velikosti 1511/30634 na společných částech domu č. p. 736 a se
spoluvlastnickým podílem o velikosti 1511/30634 na pozemku parc. č. st. 1034/1, zast. pl.,
vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, oprávněnému nájemci Jakub - obuv, s. r. o., za
kupní cenu celkem 1 295 720,- Kč dle důvodové zprávy bod II/15
25. schvaluje
prodej nebytové jednotky č. 736/29 v domě č. p. 736 (Masarykova 19, 21) se
spoluvlastnickým podílem o velikosti 810/30634 na společných částech domu č. p. 736 a se
spoluvlastnickým podílem o velikosti 810/30634 na pozemku parc. č. st. 1034/1, zast. pl., vše
v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, oprávněnému nájemci Hygie, družstvo kadeřníků v
Olomouci, za kupní cenu celkem 666 190,- Kč dle důvodové zprávy bod II/16
26. schvaluje
prodej nebytové jednotky č. 736/30 v domě č. p. 736 (Masarykova 19, 21) se
spoluvlastnickým podílem o velikosti 504/30634 na společných částech domu č. p. 736 a se
spoluvlastnickým podílem o velikosti 504/30634 na pozemku parc. č. st. 1034/1, zast. pl., vše
v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, oprávněnému nájemci Hygie, družstvo kadeřníků v
Olomouci, za kupní cenu celkem 232.049,- Kč, z toho za jednotku 210.837,- Kč, za pozemek
12.563,- Kč a náklady 8.649,- Kč dle důvodové zprávy II/17
27. schvaluje
prodej nebytové jednotky č. 736/13 v domě č. p. 736 (Masarykova 19, 21) se
spoluvlastnickým podílem o velikosti 466/30634 na společných částech domu č. p. 736 a se
spoluvlastnickým podílem o velikosti 466/30634 na pozemku parc. č. st. 1034/1, zast. pl., 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 580.000,- Kč dle důvodové zprávy bod II/18
28. schvaluje
prodej bytové jednotky č. 573/10 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, paní Sylvě Goldové, za kupní cenu
celkem 100.184,- Kč, z toho za jednotku 98.874,- Kč, za pozemek 0,- Kč, náklady 1.310,- Kč
dle důvodové zprávy bod III/1
29. schvaluje
prodej bytové jednotky č. 719/1 v domě č. p. 719 (Šantova 2) se spoluvlastnickým podílem o
velikosti 129/4187 na společných částech domu č. p. 719 a se spoluvlastnickým podílem o
velikosti 129/4187 na pozemku parc. č. st. 999, zast. pl., o výměře 436 m2, vše v k. ú.
Olomouc - město, obec Olomouc, panu Danielu Lazorčákovi, za kupní cenu celkem 15.480,Kč, z toho za jednotku 12.952,- Kč, za pozemek 1.773,- Kč, náklady 755,- Kč dle důvodové
zprávy bod III/2
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30. schvaluje
prodej bytové jednotky č. 529/16 v domě č. p. 529, 528, 527 (Trnkova 29, 31, 33) se
spoluvlastnickým podílem o velikosti 40/5217 na společných částech domu č. p. 529, 528,
527, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, paní ing. Romaně Bárové, za kupní
cenu celkem 42.599,- Kč, z toho za jednotku 30.240,- Kč, za pozemek 0,- Kč, náklady
12.359,- Kč dle důvodové zprávy bod III/3
31. schvaluje
prodej bytové jednotky č. 998/8 v domě č. p. 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003 (I. P.
Pavlova 32, 34, 36, 38, 40, 42) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 315/77747 na
společných částech domu č. p. 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003 a se spoluvlastnickým
podílem o velikosti 315/77747 na pozemku parc. č. st. 1308, 1309, 1310, 1311, 1312, 1313,
zast. pl., vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, Vladimíru Jedličkovi, za kupní cenu ve výši
42.397,- Kč, z toho za jednotku 40.993,- Kč, za pozemek 575,- Kč, náklady 829,- Kč dle
důvodové zprávy bod III/4
32. schvaluje
prodej bytové jednotky č. 568/19 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, Petře Poláchové, za kupní cenu
celkem 99.467,- Kč, z toho za jednotku 98.158,- Kč, za pozemek 0,- Kč, náklady 1.309,- Kč
dle důvodové zprávy bod III/5
33. schvaluje
prodej bytové jednotky č. 918/3 v domě č. p. 918 (Blanická 17) se spoluvlastnickým podílem
o velikosti 308/2872 na společných částech domu č. p. 918 a se spoluvlastnickým podílem o
velikosti 308/2872 na pozemku parc. č. st. 1125/1, zast. pl., vše v k. ú. Hodolany, obec
Olomouc, Jaroslavu Maršálkovi, za kupní cenu ve výši 48.293,- Kč, z toho za jednotku
42.904,- Kč, za pozemek 2.119,- Kč, náklady 3.270,- Kč dle důvodové zprávy bod III/6
34. schvaluje
prodej bytové jednotky č. 368/13 v domě č. p. 371, 370, 369, 368 a 367 (Nešporova 7, 9, 11,
13, 15) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 563/63960 na společných částech domu č. p.
371, 370, 369, 368, 367, a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 563/63960 na pozemku
parc. č. st. 580, 579, 578, 577 , 576, zast. pl., vše v k. ú. Povel, obec Olomouc, Eduardu
Funkovi, za kupní cenu celkem 90.215,- Kč, z toho za jednotku 87.826,- Kč, za pozemek
977,- Kč a náklady 1.412,- Kč dle důvodové zprávy bod III/7
35. schvaluje
prodej bytové jednotky č. 371/10 v domě č. p. 371, 370, 369, 368 a 367 (Nešporova 7, 9, 11,
13, 15) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 563/63960 na společných částech domu č. p.
371, 370, 369, 368, 367, a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 563/63960 na pozemku
parc. č. st. 580, 579, 578, 577, 576, zast. pl., vše v k. ú. Povel, obec Olomouc, manželům
Lence a Ladislavu Měrkovým, za kupní cenu celkem 90.215,- Kč, z toho za jednotku 87.826,Kč, za pozemek 977,- Kč a náklady 1.412,- Kč dle důvodové zprávy bod III/8
36. nevyhovuje žádosti
paní Jiřiny Planičkové ve věci odkoupení předmětné bytové jednotky za původních
finančních podmínek, tj. za kupní cenu ve výši 59.662,- Kč s možností proinvestování II. části
kupní ceny dle důvodové zprávy bod III/9
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37. schvaluje
prodej bytové jednotky č. 163/9 v domě č. p. 163 (Rooseveltova 107) se spoluvlastnickým
podílem o velikosti 527/6277 na společných částech domu č. p. 163 a se spoluvlastnickým
podílem o velikosti 527/6277 na pozemku parc. č. st. 112/1, zast. pl., vše v k. ú. Nové Sady u
Olomouce, obec Olomouc, Jiřině Planičkové, za kupní cenu ve výši 71.662,- Kč, z toho za
jednotku 64.700,- Kč, za pozemek 4.763,- Kč, náklady 2.199,- Kč dle důvodové zprávy bod
III/9
38. schvaluje
prodej bytové jednotky č. 1173/8 v domě č. p. 1173 (Dukelská 19) se spoluvlastnickým
podílem o velikosti 1330/9511 na společných částech domu a se spoluvlastnickým podílem o
velikosti 1330/9511 na pozemku parc. č. st. 1071/1, zast. pl., a se spoluvlastnickým podílem
o velikosti 1330/19292 na pozemku parc. č. 518, ost. pl., vše v k. ú. Olomouc-město, obec
Olomouc, Soně Fischerové, za kupní cenu celkem 191.064,- Kč, z toho za jednotku
172.523,- Kč, za pozemek 10.839,- Kč (7.616,- Kč + 3.223,- Kč) a náklady 7.702,- Kč dle
důvodové zprávy bod III/10
39. schvaluje
prodej bytové jednotky č. 120/13 v domě č. p. 120 (Černá cesta 49) se spoluvlastnickým
podílem o velikosti 438/14198 na společných částech domu č. p. 120, vše v k. ú. Klášterní
Hradisko, obec Olomouc, paní Ivetě Hégrové, za kupní cenu celkem 95.261,- Kč, z toho za
jednotku 93.864,- Kč, za pozemek 0,- Kč a náklady 1.397,- Kč dle důvodové zprávy bod
III/11
40. revokuje
usnesení č. 8, část 81, usnesení ZMO ze dne 21.9.2004, ve věci prodeje bytové jednoty č.
525/9 v domě č. p. 525 (Sokolská 2) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 770/7183 na
společných částech domu č. p. 525 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 770/7183 na
pozemku parc. č. st. 66, zast. pl., vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, formou
neveřejné dražby za vyvolávací cenu 371.090,- Kč dle důvodové zprávy bod III/12
41. schvaluje
prodej bytové jednotky č. 525/9 v domě č. p. 525 (Sokolská 2) se spoluvlastnickým podílem o
velikosti 770/7183 na společných částech domu č. p. 525 a se spoluvlastnickým podílem o
velikosti 770/7183 na pozemku parc. č. st. 66, zast. pl., 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 370.000,- K dle důvodové zprávy bod III/12.
42. schvaluje
prodloužení splatnosti kupní ceny za bytovou jednotku č. 136/7 v domě Černá cesta 2,
manželům Přemyslu a Františce Pelíškovým do 31. 7. 2006 dle důvodové zprávy bod IV/1
43. schvaluje
prodloužení splatnosti kupní ceny za bytovou jednotku č. 553/1 v domě Trnkova 20, paní
Haně Štrbíkové do 31. 8. 2006 dle důvodové zprávy bod IV/2
44. schvaluje
prodloužení splatnosti kupní ceny za bytovou jednotku č. 554/12 v domě Trnkova 22, paní
Nikole Totové do 31. 8. 2006 dle důvodové zprávy bod IV/3
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45. schvaluje
prodloužení splatnosti kupní ceny za bytovou jednotku č. 421/10 v domě Řezáčova 16, 18,
20, obec Olomouc, paní Marii Jašíčkové, a to do 31.10.2006 dle důvodové zprávy bod IV/4
46. schvaluje
prodloužení splatnosti kupní ceny za bytovou jednotku č. 553/2 v domě Trnkova 20, obec
Olomouc, paní Ludmile Zavadilové, a to do 31. 8. 2006 dle důvodové zprávy bod IV/5
47. schvaluje
prodej bytové jednotky č. 1004/11 v domě č. p. 1004 (Za Vodojemem 2) se spoluvlastnickým
podílem o velikosti 435/7939 na společných částech domu č. p. 1004 a se spoluvlastnickým
podílem o velikosti 435/7939 na pozemku parc. č. st. 1298, zast. pl., vše v k. ú. Nová Ulice,
obec Olomouc, panu Ing. Stanislavu Jelínkovi za kupní cenu ve výši 74.440,- Kč, z toho za
jednotku 69.923,- Kč, za pozemek 2.477,- Kč, náklady 2.040,- Kč dle důvodové zprávy bod
IV/6
48. nevyhovuje žádosti
manželů Romana a Zdeňky Chrenkových ve věci odkoupení 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., vše v k. ú. Nová Ulice, obec
Olomouc dle důvodové zprávy bod IV/7
49. schvaluje
prodej bytových jednotek novým kupujícím dle bodu A) - E) důvodové zprávy bod IV/8
50. revokuje
usnesení č. 8 část 9 ze dne 19. 5. 2006 ve věci prodeje 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 a 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. 1
dodatku důvodové zprávy.
51. revokuje
usnesení č. 8 část 9 ze dne 19. 5. 2006 ve věci prodeje nebytové jednotky č. 132/7 v domě
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 a
schvaluje prodej nebytové jednotky č. 132/7 v domě č.p. 132 (Palackého 25) se
spoluvlastnickým podílem o velikosti 3824/9452 na společných částech domu č.p. 132
(Palackého 25) a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 3824/9452 k pozemku parc. č. st.
153, zast. pl., o výměře 415 m2 a pozemku parc. č. 2133, ost. pl., o výměře 15 m2, vše v
k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc panu Petru Flekovi za kupní cenu ve výši 1 275 040,- Kč, dle
dodatku k důvodové zprávě.
Předložil: Rada města Olomouce
Bod programu č.: 6; hlasování č.: 11, 12
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Návrh zadání změny č.III RP MPR (labyrint)

Zastupitelstvo města Olomouce
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
návrh zadání změny č.III regulačního plánu MPR Olomouc v rozsahu přílohy usnesení č.1 v
souladu s ustanovením §84 odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 o obcích 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 změny č.III RP MPR
T: ihned
O: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Bod programu č.: 7; hlasování č.: 14
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OZV o závazné části ÚPnSÚ Olomouc

Zastupitelstvo města Olomouce
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
obecně závaznou vyhlášku o závazné části ÚPnSÚ Olomouc v rozsahu dle přílohy usnesení
na základě ustanovení § 29 odst. (3) zák. č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 10 písm.
d) a § 84 ods. (2) písm. b) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Bod programu č.: 8 ; hlasování č.: 15
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Aktualizace strategického plánu

Zastupitelstvo města Olomouce
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
předložené plnění prioritních cílů dle přílohy č. 3 důvodové zprávy
Předložil: Rada města Olomouce
Bod programu č.: 9; hlasování č.: 13
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OZV o cenové mapě

Zastupitelstvo města Olomouce
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. vydává
obecně závaznou vyhlášku, kterou se vydává Cenová mapa stavebních pozemků na území
statutárního města Olomouce s účinností od 1. 7. 2006
Předložil: Rada města Olomouce
Bod programu č.: 10; hlasování č.: 16
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Centrum sportu a zdraví

Zastupitelstvo města Olomouce
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. deklaruje
zájem SmOl podílet se na záměru dle předložené důvodové zprávy, a to formou, která je
popsána v důvodové zprávě jako 2. způsob spoluúčasti
O: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
3. ukládá
Radě města Olomouce předložit na příští zasedání ZMO posouzení dokumentace pro
stavební povolení Centra sportu a zdraví z pohledu eliminace nežádoucích dopadů tohoto
záměru na bytovou zástavbu v okolí ulic Wellnerova a Kašparova definovaných v petici
občanů z 15. 6. 2006
T: 19.9.2006
O: Rada města Olomouce
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Bod programu č.: 11; hlasování č.: 17
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Střední Morava - Sdružení cestovního ruchu + dodatek

Zastupitelstvo města Olomouce
1. bere na vědomí
předloženou upravenou důvodovou zprávu
2. rozhodlo
po projednání v Radě města Olomouce a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích,
ve znění pozdějších předpisů o založení zájmového sdružení právnických osob „Střední
Morava - Sdružení cestovního ruchu“ (dále jen Sdružení), které se bude zabývat rozvojem
cestovního ruchu dle upravené důvodové zprávy
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3. schvaluje
uzavření zakladatelské smlouvy Sdružení dle upravené přílohy 1
4. schvaluje
návrh stanov Sdružení dle upravené přílohy 2
5. ukládá
primátorovi podepsat zakladatelskou smlouvu a stanovy Sdružení ve znění upravených
příloh 1 a 2 důvodové zprávy
T: 19.9.2006
O: Tesařík Martin, Ing., primátor města
6. deleguje
zástupce SmOl na Valnou hromadu Sdružení a členy statutárních orgánů Sdružení dle
upravené důvodové zprávy
7. schvaluje
poskytnutí členského příspěvku Sdružení pro rok 2006 za SmOl ve výši 1,50 Kč na obyvatele
Předložil: Rada města Olomouce
Bod programu č.: 12 ; hlasování č.: 19
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Vodovod Pomoraví, svazek obcí

Zastupitelstvo města Olomouce
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. souhlasí
- s 9. zněním stanov svazku obcí „Vodovod Pomoraví“ z 29.11.2005
- s návrhem 10. znění stanov svazku obcí „Vodovod Pomoraví“
- s návrhem nového způsobu rozdělení vlastních zdrojů výstavby prostějovské části svazku
obcí „Vodovod Pomoraví“ z 8.2.2006
- s „Dohodou o narovnání“ mezi svazkem obcí „Vodovod Pomoraví“ a Statutárním městem
Olomouc
3. ukládá
zástupcům města Olomouce ve valné hromadě svazku obcí „Vodovod Pomoraví“ prosazovat
stanovisko ZMO dle bodu 2 usnesení
T: 19.9.2006
O: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Bod programu č.: 13; hlasování č.: 18
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Sloučení příspěvkových organizací - Mateřská škola Olomouc Holice, Náves Svobody 38 se Základní školou Olomouc Holice, Náves Svobody 41 - doplnění

Zastupitelstvo města Olomouce
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. schvaluje
zrušení Dodatku č.2 ke zřizovací listině č.j. 2/2002/ZL ze dne 20.12.2002 Základní školy
Olomouc - Holice, Náves Svobody 41, který byl schválen na jednání Zastupitelstva města
Olomouce dne 19.5.2006
3. schvaluje
upravený 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
4. ukládá
podepsat Dodatek č.2 ke zřizovací listině Základní školy Olomouc - Holice, Náves Svobody
41
T: ihned
O: Tesařík Martin, Ing., primátor města
Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora
Předložil: Rada města Olomouce
Bod programu č.: 14 ; hlasování č.: 20
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Přísedící Okresního soudu v Olomouci

Zastupitelstvo města Olomouce
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. zvolilo
v souladu se zák. č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o
změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), paní Pavlu Svobodovou
přísedící Okresního soudu v Olomouci pro funkční období 2006 - 2010 dle důvodové zprávy
Předložil: Rada města Olomouce
Bod programu č.: 15 ; hlasování č.: 21
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Projekt Oblastní unie neslyšících Olomouc - aktuální situace

Zastupitelstvo města Olomouce
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu včetně příloh
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2. revokuje
bod 2, část 3 usnesení ZMO ze dne 13.12.2005
3. schvaluje
Smlouvu o zastavení nemovitosti č. ZN/3909/05/LCD dle přílohy č. 1
4. schvaluje
Smlouvu o zastavení pohledávek z pojistného plnění č. ZP-P/3909/05/LCD dle přílohy č. 2
5. ukládá
podepsat smlouvy dle bodu 3 a 4 usnesení
T: 19.9.2006
O: Tesařík Martin, Ing., primátor města
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora
Bod programu č.: 16; hlasování č.: 22

Ing. Martin Tesařík
primátor města Olomouce

Ing. Vladimír Pokorný
náměstek primátora
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