
 
USNESENÍ 

 
z 24. zasedání Zastupitelstva m ěsta Olomouce, konaného dne 18.7.2006  

 
 

 
1 Rozpočtové zm ěny roku 2006  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu, týkající se rozpočtových změn - 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.: 2 ; hlasování č. 3 
 
 
2 Prodej dom ů 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. revokuje 
usnesení  ze dne 20. 9.2005 bod  7 část. 21 a schvaluje snížení kupní ceny za bytovou 
jednotku č. 481/7  v domě Vodární 1 o  30%. Kupní cena činí  208 935,-Kč z toho cena        
za jednotku  174 922,- Kč, za pozemek 31 210,-Kč a náklady 2 803,- Kč dle důvodové 
zprávy bod I/1 
 
3. schvaluje 
prodej nebytové jednotky č. 746/104 v domě č. p. 746 (Legionářská 1) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti  3014/21732 na společných částech domu č. p. 746 a   
se spoluvlastnickým podílem o velikosti  3014/21732  na pozemku parc. č. st.  1040,  zast. 
pl., o výměře 614 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc Dopravnímu  podniku a. s. 
Olomouc za kupní cenu ve výši 2 179 250,- Kč dle důvodové zprávy bod I/2 
 
4. schvaluje 
nového kupujícího dle důvodové zprávy bod I/3 
 
Předložil: Rada města Olomouce 
Bod programu č.: 3 ; hlasování č. 5 
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3 Majetkoprávní záležitosti  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. schvaluje 
úplatný převod pozemku  p. č. 143/1 ostatní plocha o výměře 3.252 m2  v  k. ú. Neředín        
z vlastnictví  České republiky  - Ministerstva  obrany do vlastnictví statutárního města 
Olomouce za kupní cenu ve výši max. 3 000,- Kč/m2 
 
2. pověřuje 
primátora města Ing. Martina Tesaříka zpracováním přihlášky zájemce statutárního města 
Olomouce  
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
Bod programu č.: 4 ; hlasování č. 6 
 
 
 
4 Zastupování SmOl na valné hromad ě akciové spole čnosti   

SK Sigma Olomouc, a.s.  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. deleguje 
zástupce SmOl (včetně náhradníků) na valnou hromadu SK Sigma Olomouc, a.s.,               
dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Konečný Petr, Mgr., Ing., člen rady města 
Bod programu č.: 5 ; hlasování č. 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Ing. Martin Tesa řík               Ing. Vladimír Pokorný 
primátor m ěsta Olomouce               nám ěstek primátora 
 


