USNESENÍ
z 20. zasedání Zastupitelstva města Olomouce, konaného dne 13.12.2005
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Kontrola usnesení

Zastupitelstvo města Olomouce
1. bere na vědomí
informace o plnění usnesení ZMO dle důvodové zprávy
2. prodlužuje
termíny plnění usnesení ZMO dle důvodové zprávy
Předložil: Rada města Olomouce
Bod programu č.: 2 ; hlasování č.:3
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Rozpočtové změny roku 2005 + dodatek č. 1

Zastupitelstvo města Olomouce
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu, týkající se rozpočtových změn roku 2005 - část A a část B, včetně
dodatku č. 1
2. schvaluje
rozpočtové změny roku 2005 dle důvodové zprávy - část B, včetně dodatku č. 1
3. schvaluje
zástavu nemovitosti byt. dům č.p. 972 část obce Hodolany na zastavěné ploše a nádvoří p.č.
st. 1116 a zastavěná plocha a nádvoří p.č. st. 1116 zapsané LV č. 3383, kat. úz. Hodolany,
obec Olomouc, Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc ve
prospěch České spořitelny, a.s., jako zajištění úvěru poskytnutého Českou spořitelnou, a.s.,
Oblastní unii neslyšících Olomouc v předpokládané výši 11.007.141,- Kč na realizaci
projektu Vytvoření multifunkčního vzdělávacího centra neslyšících v Olomouci
4. schvaluje
příspěvek Oblastní unii neslyšících Olomouc ve výši 600 tis. Kč na pokrytí splátek úroků
v souvislosti s úvěrem Oblastní unie neslyšících Olomouc od České spořitelny, a.s., na
realizaci projektu Vytvoření multifunkčního vzdělávacího centra neslyšících v Olomouci
vykrytím rezervy z rozpočtu k dispozici
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora
Bod programu č.: 3 ; hlasování č.: 25
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Majetkoprávní záležitosti + dodatek

Zastupitelstvo města Olomouce
1. schvaluje
1. odprodej části pozemku parc. č. st. 704 zast. pl. o výměře 132 m2 v k.ú. Hodolany, obec
Olomouc manželům Libuši a Josefu Kopejskovým za kupní cenu ve výši 85 798,- Kč dle
důvodové zprávy bod 4.
2. odprodej pozemků parc. č. st. 531 zast. pl. o výměře 43 m2 v k. ú. Neředín a parc. č. st.
449 zast. pl. o výměře 42 m2 v k. ú. Hejčín, vše obec Olomouc společnosti Severomoravská
energetika, a. s. za kupní cenu ve výši 79 250,- Kč dle důvodové zprávy bod 8.
3. odprodej části pozemku parc. č. 835/2 ost. pl. o výměře 821 m2 v k.ú. Hodolany, obec
Olomouc společnosti ISH&MSA ČERPADLA a. s. za kupní cenu ve výši 402 054,- Kč dle
důvodové zprávy bod 9.
4. odprodej části pozemku parc. č. 127/2 orná půda o výměře 34 m2 v k.ú. Nemilany, obec
Olomouc panu Václavu Navrátilovi st. a panu Václavu Navrátilovi ml. za kupní cenu ve výši
19 542,- Kč dle důvodové zprávy bod 10.
5. směnu části pozemku parc. č. st. 5 zast. pl. o výměře 7 m2 v k. ú. Černovír, obec
Olomouc ve vlastnictví manželů Karla a Marie Novotných za část pozemku parc. č. 1045/25
ost. pl. o výměře 15 m2 v k. ú. Černovír, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města
Olomouce s tím, že manželé Novotní uhradí cenový rozdíl ve výši 4 800,- Kč dle důvodové
zprávy bod 20.
6. odprodej pozemku parc. č. 114/1 zahrada o výměře 239 m2 v k. ú. Černovír, obec
Olomouc panu Štěpánu Grygárkovi za kupní cenu ve výši 144 630,- Kč dle důvodové zprávy
bod 23.
7. odprodej části pozemku parc. č. 629/19 zahrada o výměře 73 m2 v k.ú. Chválkovice, obec
Olomouc manželům MUDr. Doc. Martinovi a MUDr. Vlastislavě Tichým za kupní cenu ve výši
44 030,- Kč dle důvodové zprávy bod 24.
8. odprodej části pozemku parc. č. 629/19 zahrada o výměře 67 m2 v k.ú. Chválkovice, obec
Olomouc paní Libuši Lužné za kupní cenu ve výši 40 610,- Kč dle důvodové zprávy bod 25.
9. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemky p.č.1650/12 o výměře 2185m2,
p.č.1653 o výměře 1339m2, p.č.1654/3 o výměře 1917m2, část p.č.1650/6 o výměře
1546,5m2, část p.č.1650/7 o výměře 1460m2, část p.č.1650/8 o výměře 856m2, část p.č.
1650/9 o výměře 207,9m2, část p.č.1650/10 o výměře 296,7m2, část p.č.1651/1 o výměře
330,8 m2, část p.č.1651/2 o výměře 225m2, část p.č.1651/3 o výměře 66,6m2, část p.č.1652
o výměře 1021,1m2, část p.č.1961 o výměře 514,4 m2, vše v k.ú. Holice u Olomouce, obec
Olomouc se společností NOEMO CZ, s.r.o. při kupní ceně ve výši 350,- Kč/m2 dle důvodové
zprávy bod 26.
10. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemky - část p.č.1650/7 o výměře
35,5m2, část p.č.1650/8 o výměře 465,4m2, část p.č.1650/9 o výměře 2316,2m2, část
p.č.1650/10 o výměře 157,6m2, část p.č.1651/3 o výměře 2,1 m2, část p.č.1651/4 o výměře
168,4m2, část p.č.1647/2 o výměře 243,2m2, část p.č.1647/6 o výměře 315/7m2, část
p.č.1648 o výměře 719,5m2, část p.č.1649 o výměře 333,3 m2, část p.č.1961 o výměře
460,9 m2, vše v k.ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc se společností STOMIX Olomouc
s.r.o. při kupní ceně ve výši 350,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod 26.
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11. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemky - část p.č. 1648 o výměře
71,2m2, část p.č.1721/6 o výměře 3231,6m2, vše v k.ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc
se společností PYTLÍK, spol. s r.o. při kupní ceně ve výší 350,- Kč/m2 dle důvodové zprávy
bod 26.
12. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku p.č.1721/6 o výměře
2599,3m2 v k.ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc se společností T-SPRAY-ANTICORRO
spol.s r.o. při kupní ceně ve výši 350,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod 26.
13. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku p.č.1721/6 o výměře
1601,5m2 v k.ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc se společností EOLA s.r.o. při kupní
ceně ve výši 300,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod 26.
14. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemky - část p.č.1721/2 o výměře
1107,9m2, část p.č.1721/3 o výměře 2070,9m2, část p.č. 1721/6 o výměře 519,4m2, část
p.č. 1721/32 o výměře 1582,7m2, část p.č. 1721/33 o výměře 216,6m2, vše v k.ú. Holice
u Olomouce, obec Olomouc s panem Ing. Parvizem Daratem - ORIENT BOHEMIA při kupní
ceně ve výši 350,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod 26.
15. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemky - část p.č.1721/33 o výměře
414,5m2, část p.č.1721/34 o výměře 634,3m2, část p.č.1721/35 o výměře 405,4m2, vše
v k.ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc s panem Janem Pospíšilem - MENPOS při kupní
ceně ve výši 350,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod 26.
16. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemky - část p.č. 1721/16 o výměře
507,2m2, část p.č.1721/17 o výměře 434,6m2, část p.č.1721/18 o výměře 66,2m2, část
p.č.1721/22 o výměře 751,8 m2, část p.č.1721/35 o výměře 257,5m2, vše v k.ú. Holice
u Olomouce, obec Olomouc s panem Ing. Janem Zavadilem - JANZL při kupní ceně ve výši
350,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod 26.
17. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemky p.č.1721/19 o výměře 1858m2,
p.č.1721/20 o výměře 1996m2, část p.č.1721/16 o výměře 916,8m2, část p.č.1721/17
o výměře 927,4m2, část p.č.1721/18 o výměře 1755,4m2, část p.č.1721/22 o výměře
1384/6m2, část p.č.1721/34 o výměře 607,3 m2, část p.č.1721/35 o výměře 1478,7m2, vše
v k.ú. Holice Olomouce, obec Olomouc s panem Ing. Pavlem Nastoupilem - KDV při kupní
ceně ve výši 300,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod 26.
18. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemky - část p.č.1721/3 o výměře
24,9m2, část p.č. 1721/32 o výměře 986,7m2, část p.č.1721/33 o výměře 1193,7m2, část
p.č.1721/34 o výměře 769,1m2, vše v k.ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc se společností
GRM Systems s.r.o. při kupní ceně ve výši 300,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod 26.
19. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemek parc. č. 28/5 orná půda
o výměře 293 m2 v k. ú. Pavlovičky, obec Olomouc s manžely MUDr. Tiborem a MUDr.
Zuzanou Fegyveresovými při kupní ceně ve výši 500,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod 27.
20. úplatný převod haly s pozemkem parc.č. st. 2301 zast.pl. a nádvoří o výměře 1.237 m2,
haly s pozemkem parc.č. st. 2302 zast.pl. a nádvoří o výměře 1.494 m2, haly s pozemkem
parc.č. st. 2303 zast.pl. a nádvoří o výměře 1.337 m2, haly s pozemkem parc.č. st. 2305
zast.pl. a nádvoří o výměře 1.153 m2, haly s pozemkem parc.č. st. 2306 zast.pl. a nádvoří
o výměře 1.256 m2, budovy s pozemkem parc.č. st. 2308 zast.pl. a nádvoří o výměře 396
m2, budovy s pozemkem parc.č. st. 2309 zast.pl. a nádvoří o výměře 727 m2, budovy
s pozemkem parc.č. st. 2310 zast.pl. a nádvoří o výměře 353 m2, budovy s pozemkem
parc.č. st. 2311 zast.pl. a nádvoří o výměře 656 m2, budovy s pozemkem parc.č. st. 2312
zast.pl. a nádvoří o výměře 568 m2, vedlejší stavby s pozemkem parc.č. st. 2298 zast.pl.
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a nádvoří o výměře 99 m2, vedlejší stavby s pozemkem parc.č. st. 2300 zast.pl. a nádvoří
o výměře
24 m2, vedlejší stavby s pozemkem parc.č. st. 2.307 zast.pl. a nádvoří
o výměře 442 m2 a pozemky parc.č. 168/18 ost.pl. o výměře 1.379 m2, parc.č. 179 ost. pl.
o výměře 4.200 m2, parc.č. 185/9 ost.pl. o výměře 38.998 m2,, parc.č. 185/6 ost.pl. o výměře
8.272 m2 a parc.č. 238/3 ost.pl. o výměře 417 m2, včetně venkovních úprav a trvalých
porostů, vše v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc, z vlastnictví ČR - Ministerstva obrany do
vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní cenu ve výši 24,533.830,- Kč + náklady za
vyhotovení znaleckého posudku ve výši 34.800,-Kč dle důvodové zprávy bod 28.
21. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na halu s pozemkem parc.č. st. 2301 zast.pl.
a nádvoří o výměře 1.237 m2, halu s pozemkem parc.č. st. 2302 zast.pl. a nádvoří o výměře
1.494 m2, halu s pozemkem parc.č. st. 2303 zast.pl. a nádvoří o výměře 1.337 m2, budovu
s pozemkem parc.č. st. 2308 zast.pl. a nádvoří o výměře 396 m2, budovu s pozemkem
parc.č. st. 2309 zast.pl. a nádvoří o výměře 727 m2, budovu s pozemkem parc.č. st. 2310
zast.pl. a nádvoří o výměře 353 m2, budovu s pozemkem parc.č. st. 2311 zast.pl. a nádvoří
o výměře 656 m2, budovu s pozemkem parc.č. st. 2312 zast.pl. a nádvoří o výměře 568 m2,
vedlejší stavbu s pozemkem parc.č. st. 2298 zast.pl. a nádvoří o výměře 99 m2, vedlejší
stavbu s pozemkem parc.č. st. 2300 zast.pl. a nádvoří o výměře 24 m2, vedlejší stavbu
s pozemkem parc.č. st. 2307 zast.pl. a nádvoří o výměře 442 m2, halu na pozemku parc.č.
st. 2305 zast.pl. a nádvoří a halu na pozemku parc.č. 2306 zast.pl. a nádvoří a pozemky
parc.č. 168/18 ost.pl. o výměře 1.379 m2, parc.č. 179 ost.pl. o výměře 4.200 m2, parc.č.
185/9 ost.pl. o výměře 34.097 m2 a parc.č. 185/6 ost.pl. o výměře 8.272 m2, včetně
venkovních úprav a trvalých porostů, vše v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc, s Vojenským
bytovým družstvem, se sídlem Sokolská 586/7, Olomouc,
za kupní cenu ve výši
21.809.140,- Kč (po vyhotovení geometrického plánu bude kupní cena upřesněna) dle
důvodové zprávy bod 28.
2. nevyhovuje žádosti
1. manželů Miloslava a Věry Hrabalových o odprodej části pozemku parc. č. 153 zast. pl.
o výměře 56 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 1.
2. pana Ladislava Továrka o odprodej části pozemku parc. č. 841/37 ost. pl. o výměře 19 m2
v k.ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 2.
3. manželů Iva a Márie Romančíkových o odprodej části pozemku parc. č. 287 ost. pl.
o výměře 85 m2 v k.ú. Lazce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 3.
4. manželů Jiřího a Mgr. Marcely Karbulových, manželů Michala a Márie Kováčových a
manželů Ing. Ladislava a Ing. Zdeňky Veselých 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 5.
5. paní Evy Mikulové o odprodej části pozemku parc. č. 424/1 ost. pl. o výměře 3 m2 v k.ú.
Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 6.
6. manželů Miloše a Jany Kuckových, manželů Ing. Lukáše a Miloslavy Vašíčkových,
manželů Ing. Břetislava a Kristýny Kvapilových, paní Hany Pospíšilové a paní Evy
Kadlčíkové o odprodej části pozemku parc. č. 78/3 ost. pl. o výměře 200 m2 v k. ú. Nový
Svět u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 7.
7. manželů Milady a Leopolda Schafferových o revokaci usnesení ZMO ze dne 21. 6. 2005,
bod programu 4, bod 5 ve věci nevyhovění žádosti o odprodej části pozemku parc. č. 451/30
ost. pl. o výměře 52 m2 v k.ú. Povel, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 11.
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8. manželů Pavla a Barbory Mojžíšových o odprodej pozemku parc. č. 255/1 orná půda
o výměře 3 358 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 12.
9. manželů Josefa a Marie Zendulkových o odprodej části pozemku parc. č. 351/2 orná
půda o výměře 45 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 13.
10. manželů Anny a Josefa Müllerových o odprodej části pozemku parc. č. 647 zahrada
o výměře 54 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 14.
11. manželů Věry a Josefa Vondráškových, paní Pavlíny Bělinské a pana Václava Fuchse
o odprodej části pozemku parc. č. 647 zahrada o výměře 73 m2 v k. ú. Nemilany, obec
Olomouc dle důvodové zprávy bod 15.
12. manželů Marty a Mgr. Martina Pátkových o odprodej pozemku parc. č. 360/1 zahrada
o výměře 1 035 m2 v k. ú. Týneček, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 16.
13. manželů Ing. Zdeňka a MUDr. Marie Smetkových o odprodej pozemků parc. č. 360/1
zahrada o výměře 1 035 m2, parc. č. 360/7 orná půda o výměře 571 m2 a parc. č. 360/8
orná půda o výměře 415 m2, vše v k. ú. Týneček, obec Olomouc dle důvodové zprávy
bod 16.
14. paní Ivy Šustkové o odprodej pozemků parc. č. 360/7 o výměře 571 m2 a parc. č. 360/8
o výměře 415 m2, vše orná půda v k. ú. Týneček, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod
16.
15. manželů Petra a Ing. Radomíry Procházkových o odprodej pozemků parc. č. 360/3
o výměře 595 m2, parc. č. 360/4 o výměře 588 m2, parc. č. 360/5 o výměře 588 m2 a parc.
č. 360/6 o výměře 588 m2, vše orná půda v k. ú.Týneček, obec Olomouc dle důvodové
zprávy bod 17.
16. manželů MUDr. Dagmar a Václavu Ošťádalových o odprodej části pozemku parc. č.
624/10 ost. pl. o výměře 405 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod
18.
17. manželů MUDr. Jitky a MUDr. Martina Nevrlých o revokaci usnesení ZMO ze dne
20. 9. 2005, bod programu 4, bod 16 ve věci nevyhovění žádosti manželů MUDr. Jitky a
MUDr. Martina Nevrlých o odprodej pozemků parc. č. st. 68/1 zast. pl. o výměře 457 m2 a
parc. č. 247/6 zahrada o výměře 504 m2, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové
zprávy bod 22.
3. revokuje
1. část usnesení ZMO ze dne 20. 9. 2005, bod programu 4, bod 1ve věci termínu uzavření
řádné kupní smlouvy na odprodej části pozemku parc. č. 5/8 ost. pl. o výměře 2 500 m2
v k.ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc společnosti Wisdom reality, s. r. o. a souhlasí
s uzavřením řádné kupní smlouvy nejpozději do 31. 3. 2008 dle důvodové zprávy bod 21.
2. usnesení ZMO ze dne 16.3.2004, čís. spis. seznamu 6 bod 35 ve věci nevyhovění žádosti
manželů MUDr. Doc. Martina a MUDr. Vlastislavy Tichých o odprodej části pozemku parc. č.
629/19 zahrada o výměře 72 m2 v k.ú. Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod
24.
3. usnesení Zastupitelstva města Olomouce ze dne 21.6.2005 bod programu 4, bod 56
ve věci schválení bezúplatného převodu části pozemku parc.č. 185/1 ost. pl. o výměře
38 998 m2 (dle GP parc. č. 185/9) a pozemků parc. č. 185/6 ost. pl. o výměře 8 272 m2,
parc. č. 168 ost. pl. o výměře 15 477 m2, parc. č. 179 ost. pl. o výměře 4 200 m2, parc.č.
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238/3 ost.pl. o výměře 417 m2, objektu bez čp/če garáž s pozemkem parc. č. st. 2305 zast.
pl. o výměře 1 153 m2, objektu bez čp/če garáž s pozemkem parc. č. st. 2306 zast. pl.
o výměře 1 256 m2,objektu bez čp/če garáž s pozemkem parc. č. st. 2303 zast. pl. o výměře
1 337 m2, objektu bez čp/če jiná st. s pozemkem parc. č. st. 2307 zast. pl. o výměře 442 m2,
objektu bez čp/če jiná st. s pozemkem parc. č. st. 2308 zast. pl. o výměře 396 m2, objektu
bez čp/če garáž s pozemkem parc. č. st. 2302 zast. pl. o výměře 1 494 m2, objektu bez
čp/če garáž s pozemkem parc. č. st. 2301 zast. pl. o výměře 1 237 m2,objektu bez čp/če
garáž s pozemkem parc. č. st. 2309 zast. pl. o výměře 727 m2, objektu bez čp/če jiná st.
s pozemkem parc. č. st. 2310 zast. pl. o výměře 353 m2, objektu bez čp/če jiná st.
s pozemkem parc. č. st. 2311 zast. pl. o výměře 656 m2,objektu bez čp/če jiná st.
s pozemkem parc. č. st. 2312 zast. pl. o výměře 668 m2,objektu bez čp/če tech. vyb.
s pozemkem parc. č. st. 2300 zast. pl. o výměře 24 m2,objektu bez čp/če tech. vyb.
s pozemkem parc. č. st. 2299 zast. pl. o výměře 49 m2, objektu bez čp/če jiná st.
s pozemkem parc. č. st. 2298 zast. pl. o výměře 99 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec
Olomouc, z vlastnictví ČR - Ministerstva obrany do vlastnictví statutárního města Olomouce
dle důvodové zprávy bod 28.
4. usnesení Zastupitelstva města Olomouce ze dne 21.6.2005 bod programu 4, bod 56
ve věci schválení záměru úplatného převodu objektu bez čp/če garáž na pozemku parc. č.
st. 2305 zast. pl. o výměře 1 153 m2, objektu bez čp/če garáž na pozemku parc. č. st. 2306
zast. pl. o výměře 1 256 m2,objektu bez čp/če garáž na pozemku parc. č. st. 2303 zast. pl.
o výměře 1 337 m2, objektu bez čp/če jiná st. na pozemku parc. č. st. 2307 zast. pl.
o výměře 442 m2, objektu bez čp/če jiná st. na pozemku parc. č. st. 2308 zast. pl. o výměře
396 m2, objektu bez čp/če garáž na pozemku parc. č. st. 2302 zast. pl. o výměře 1 494 m2,
objektu bez čp/če garáž na pozemku parc. č. st. 2301 zast. pl. o výměře 1 237 m2,objektu
bez čp/če garáž na pozemku parc. č. st. 2309 zast. pl. o výměře 727 m2, objektu bez čp/če
jiná st. na pozemku parc. č. st. 2310 zast. pl. o výměře 353 m2, objektu bez čp/če jiná st. na
pozemku parc. č. st. 2311 zast. pl. o výměře 656 m2,objektu bez čp/če jiná st. na pozemku
parc. č. st. 2312 zast. pl. o výměře 668 m2,objektu bez čp/če tech. vyb. na pozemku parc. č.
st. 2300 zast. pl. o výměře 24 m2,objektu bez čp/če tech. vyb. na pozemku parc. č. st. 2299
zast. pl. o výměře 49 m2, objektu bez čp/če jiná st. na pozemku parc. č. st. 2298 zast. pl.
o výměře
99 m2, vše v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc a nově vzniklých pozemků (dle
přiloženého gem. plánu) parc.č. 179 ost.pl. o výměře 874 m2, parc.č. 185/15 ost.pl. o výměře
721m2, parc.č. 185/14 ost.pl. o výměře 721 m2, parc.č. 185/13 ost.pl. o výměře 721 m2,
parc.č. 185/12 ost.pl. o výměře 483 m2, parc.č. 185/11 ost.pl. o výměře 483 m2, parc.č.
185/19 ost.pl. o výměře 875 m2, parc.č. 185/18 ost.pl. o výměře 874 m2, parc.č. 185/17
ost.pl. o výměře 875 m2, parc.č. 185/16 ost.pl. o výměře 875 m2 a prac.č. 185/6 ost.pl.
o výměře
875 m2, vše v k.ú. Nová ulice, obec Olomouc z vlastnictví statutárního města
Olomouce do vlastnictví Vojenského bytového družstva, se sídlem Sokolská 586/7,
Olomouc dle důvodové zprávy bod 28.
4. schvaluje
1. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 434 zahrada
o výměře 600 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc s paní Hanou Ševčíkovou při kupní ceně
ve výši 650,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod 30.
2. odprodej objektu č.p. 1067 (tř. Svobody 32) s pozemkem parc. č. st. 1302/1 zast. pl.
a nádvoří o výměře 1654 m2 a pozemku parc. č. 414 ost. pl. o výměře 1257 m2 v k.ú.
Olomouc - město, obec Olomouc společnosti Poliklinika Olomouc spol. s r. o. za kupní cenu
ve výši 35. 000 000,- Kč dle důvodové zprávy bod 36.
3. odprodej ideálního podílu 3/15 pozemku parc. č. 1248/26 orná půda o výměře 130 m2
v k. ú. Droždín, obec Olomouc panu Jindřichu Renotieru Kriegsfeldovi za kupní cenu ve výši
16 265,- Kč dle důvodové zprávy bod 37.
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4. odprodej ideálního podílu 12/15 pozemku parc. č. 1248/26 orná půda o výměře 130 m2
v k.ú. Droždín, obec Olomouc manželům Mgr. Jiřímu a JUDr. Vlastě Audyovým za kupní
cenu ve výši 63 065,- Kč dle důvodové zprávy bod 37.
5. odprodej části pozemku parc. č. 307/1 ost. pl. o výměře 18 m2 v k.ú. Olomouc - město
paní Jitce Antošové za kupní cenu ve výši 600,- Kč/m2, tj. 10 800,- Kč dle důvodové zprávy
bod 39.
6. odprodej části pozemku parc. č. 936/2 zahrada o výměře 215 m2, části pozemku parc. č.
936/8 ost. pl. o výměře 133 m2 a pozemku parc. č. st. 547/3 zast. pl. o výměře 81 m2, vše
v k.ú. Řepčín, obec Olomouc manželům Svatopluku a Heleně Hudcovým za kupní cenu ve
výši 500,-, tj. 214 500,- Kč dle důvodové zprávy bod 40.
7. nabytí nepotřebného vojenského majetku - objektu bydlení čp. 722 na pozemku parc. č.
st. 800 zast. pl., objektu bydlení čp. 726 na pozemku parc. č. st. 801 zast. pl., objektu bydlení
čp. 727 na pozemku parc. č. st. 802 zast. pl. a pozemků parc. č. st. 800 zast. pl. o výměře
455 m2, parc. č. st. 801 zast. pl. o výměře 455 m2 a parc. č. st. 802 zast. pl. o výměře
453 m2, vše v k.ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví ČR - Správa
vojenského bytového fondu Praha do vlastnictví statutárního města Olomouce darovací
smlouvou podle zákona č. 174/2003 Sb. bez omezujících dispozičních podmínek dle
důvodové zprávy bod 41.
8. odprodej 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. za kupní cenu 26,500.000,- Kč
za podmínek pro prodej, které schválila Rada města Olomouce dne 6. 4. 2004 dle důvodové
zprávy bod 42.
9. dodatek ke Smlouvě o spolupráci při výstavbě infrastruktury č.MAJ-PR-J/15/2004/Kř
uzavřené mezi statutárním městem Olomouc a GEMO OLOMOUC, spol. s r.o. ve věci
změny způsobu vyplacení odměny dle důvodové zprávy bod 43.
5. nevyhovuje žádosti
1. manželů Jiřího a Hany Ševčíkových o odprodej části pozemku parc. č. 434 zahrada
o výměře 600 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 29.
2. manželů Jiřího a Aleny Tomkových o odprodej pozemku parc. č. 88 zahrada o výměře
137 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 31.
3. manželů Květoslavy a Miroslava Niklových o výkup pozemku parc. č. 176 zahrada
o výměře 2 163 m2 v k. ú. Černovír, obec Olomouc z vlastnictví manželů Květoslavy
a Miroslava Niklových do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod
32.
4. ČR - Ředitelství silnic a dálnic ČR o výkup pozemku parc. č. 86 zast. pl. o výměře 41 m2
v k. ú. Slavonín, obec Olomouc z vlastnictví ČR - Ředitelství silnic a dálnic ČR do vlastnictví
statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod 33.
5. pana Ing. Jana Vičara o odprodej pozemků parc. č. 1295/1 louka o výměře 4 005 m2
a parc. č. 1295/2 orná půda o výměře 483 m2, vše v k. ú. Droždín dle důvodové zprávy
bod 34.
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6. manželů MUDr. Petra a Drahomíry Kafkových o odprodej pozemků parc. č. 1295/1 trvalý
travní porost o výměře 4 005 m2, parc. č. 1295/2 orná půda o výměře 483 m2, parc. č.
1294/21orná půda o výměře 4 942 m2 a parc. č. 1294/22 orná půda o výměře 235 m2,
vše v k. ú. Droždín dle důvodové zprávy bod 35.
7. paní Ludmily Skalkové, pana Petra Souška a paní Ilony Souškové, pana Marka Gregurka
a paní Hany Gregurkové o revokaci usnesení ZMO ze dne 16. 12. 2003, bod programu 5.1,
bod 24 ve věci schválení bezúplatného převodu části pozemku parc. č. 767/2 zahrada
o výměře 246 m2 ve vlastnictví paní Ludmily Skalkové, části pozemku parc. č. 767/3
zahrada o výměře 242 m2 ve vlastnictví pana Petra Souška a paní Ilony Souškové a části
pozemku parc. č. 767/4 zahrada o výměře 242 m2 ve vlastnictví pana Marka Gregurka
a paní Hany Gregurkové, vše v k. ú. Slavonín do vlastnictví statutárního města Olomouce dle
důvodové zprávy bod 38.
6. ukládá
náměstkovi primátora Ing. Jaromíru Czmerovi podat žádost Ministerstvu obrany o převod,
poskytnout Ministerstvu obrany spolupráci při přípravě převodu a v případě schválení
převodu vládou ČR předložit zastupitelstvu úplný text návrhu darovací smlouvy ke schválení
dle důvodové zprávy bod 41.
T: 16.5.2006
O: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
7. souhlasí
se zpětvzetím odvolání proti rozsudku Okresního soudu v Olomouci ze dne 20. 9. 2005
sp. zn. 10 C 357/95-290 za podmínky, že zpětvzetí odvolání bude provedeno i ze strany
žalobců dle důvodové zprávy bod 44.
Předložil: Rada města Olomouce
Bod programu č.: 4 ; hlasování č.:4, 5
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Majetkoprávní záležitosti odboru investic

Zastupitelstvo města Olomouce
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
uzavření kupní smlouvy na pozemek parc.č. 910/15 v k.ú. Chválkovice dle bodu 1 důvodové
zprávy s MUDr. Evou Dostalíkovou
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Bod programu č.: 4.1 ; hlasování č.: 6

5

Prodej domů + dodatek

Zastupitelstvo města Olomouce
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu a dodatek důvodové zprávy
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2. nevyhovuje
žádosti paní Evy Mikulové o odprodej části pozemku parc. č. st. 195/3, zast. pl. a nádvoří,
o výměře cca 16 m2, v k. ú. Nová Ulice,obec Olomouc dle důvodové zprávy bod I/1
3. schvaluje
prodej pozemku parc. č. st. 369, zast. plocha a nádvoří, o výměře 128 m2 a pozemku parc.
č. 647/1, zahrada, o výměře 240 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, a to
manželům Mgr. Pavlu a Alici Hegerovým, Středisku SOS pro vzájemnou pomoc občanům,
Michalovi Šverdíkovi, Mgr. Petře Jurčové a manželům MUDr. Zdeňkovi Faldynovi
a Mgr. Zuzaně Faldynové za kupní cenu ve výši 40. 126,- Kč dle důvodové zprávy bod I/2
4. schvaluje
prodej pozemku parc. č. st. 830, zast. plocha a nádvoří, o výměře 346 m2, v k. ú. Olomouc město, obec Olomouc, společnosti DKP REAL spol. s. r. o. za kupní cenu ve výši 84.016,- Kč
dle důvodové zprávy bod I/3
5. schvaluje
prodej pozemku parc. č. 364/16, zahrada, o výměře 273 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec
Olomouc, paní Jitce Vondráčkové za kupní cenu ve výši 64. 312,- Kč dle důvodové zprávy
bod I/4
6. nevyhovuje
žádosti MUDr. Zbyňky Petrové, Františka a Milady Skoupilových a Mgr. Michala Fasnera
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
7. revokuje
usnesení č. 9 část 1 ZMO ze dne 25. 6. 2003 a vyjímá dům č. p. 205 (Horní náměstí 12)
s pozemkem parc. č. st. 631, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 798 m2, vše v k. ú.
Olomouc-město, obec Olomouc, ze seznamu domů s byty a nebytovými prostory určenými
k ponechání v majetku SmOl - seznam A a schvaluje záměr prodeje domu č. p. 205 (Horní
náměstí 12) s pozemkem parc. č. st. 631, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 798 m2,
vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod II/3
8. revokuje
usnesení č. 3 část 10, ze dne 27. 6. 2002 ve věci odprodeje objektu č. p. 326, který se
nachází v ulici Ostružnická 8 a Ztracená 5 s pozemkem parc. č. st. 275 zast. pl. o výměře
527 m2, vše v k.ú. Olomouc-město, obec Olomouc a schvaluje prodej objektu č. p. 326,
(Ostružnická 8 a Ztracená 5) s pozemkem parc. č. st. 275 zast. pl. o výměře 527 m2, vše
v k. ú. Olomouc-město, fy: IES REAL & CONSULTING spol. s. r.o., Sladkovského 609/5,
Olomouc, za kupní cenu ve výši 10 044 500,- Kč dle důvodové zprávy bod II/4
9. revokuje
usnesení č. 7, část 25 ZMO ze dne 20. 9. 2005 ve věci kupních cen a schvaluje nové kupní
ceny domu č. p. 523 (8. května 3) s pozemkem parc. č. st. 69, zast. pl., o výměře 454 m2,
vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, dle přílohy č. 2 a důvodové zprávy bod II/5
10. schvaluje
prodej bytové jednotky č. 850/12, v domě Vojanova 6, se spoluvlastnickým podílem
o velikosti 1059/24427 na společných částech domu č. p. 848, 849, 850, 851 a se
spoluvlastnickým podílem o velikosti 1059/24427 na pozemku parc. č. st. 922, 921, 920, 917,
zast. pl., o výměře 194 m2, 193 m2, 192 m2, 195 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc,
manželům Tomáši a Pavlíně Hlobilovým za kupní cenu vypočtenou dle ,,Pravidel“ - kupní
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cena celkem 160.994,- Kč, z toho za jednotku 154.411,- Kč, pozemek 3.691,- Kč a náklady
2.892,- Kč dle důvodové zprávy bod II/6
11. schvaluje
prodej domu č. p. 848, 849, 850, 851 (Vojanova 2, 4, 6, 8) s pozemky parc. č. st. 922, 921,
920, 917, zast. pl., o výměře 194 m2, 193 m2, 192 m2, 195 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec
Olomouc, po jednotkách oprávněným nájemcům domu Vojanova 2, 4, 6, 8 za kupní ceny
vypočtené dle ,,Pravidel“ a přílohy č. 3 - vyjma jednotky č. 850/12 se spoluvlastnickým
podílem o velikosti 1059/24427 na společných částech domu č. p. 848, 849, 850, 851 a se
spoluvlastnickým podílem o velikosti 1059/24427 na pozemku parc. č. st. 922, 921, 920, 917,
zast. pl., o výměře 194 m2, 193 m2, 192 m2, 195 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc
dle důvodové zprávy bod II/6
12. revokuje
část svého usnesení ze dne 20. 9. 2005 usnesení č. 7, část 23 a schvaluje nové kupní ceny
domu č. p. 60 (Kateřinská 4) s pozemkem parc. č. st. 499, zast. pl. o výměře 564 m2, vše
v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, oprávněným nájemcům domu Kateřinská 4 za kupní
ceny vypočtené dle ,,Pravidel“ a přílohy č. 4 důvodové zprávy bod II/7
13. revokuje
usnesení č. 5, část 11, usnesení ZMO ze dne 21. 6. 2005, ve věci prodeje ideálního podílu
o velikosti 11/20 domu č.p. 405 (Riegrova 3) s pozemkem parc. č. st. 381, v k.ú. Olomoucměsto, obec Olomouc a schvaluje prodej ideálního podílu o velikosti 11/20 domu č.p. 405
(Riegrova 3) s pozemkem parc. č. st. 381, v k.ú. Olomouc-město, obec Olomouc, a to
spoluvlastníkům domu MUDr. Martě Čermákové, Miloslavu Koukalovi, Leoši Krejčínovi,
Ing. Karlu Očenáškovi, Václavu Petrovskému, Vojtěchu Rozsívalovi, Jarmile Rozsívalové,
Ing. Jiřímu Ambrožovi, Ing. Petru Ambrožovi, Janě Ambrožové, Pavlu Matlasovi, MUDr.
Petru Matlasovi, Stanislavu Matlasovi, za kupní cenu ve výši 1 055 609,- Kč dle důvodové
zprávy bod II/8
14. schvaluje
prodej nebytové jednotky č. 607/24 v domě č. p. 607 (Stiborova 22) se spoluvlastnickým
podílem o velikosti 121/14947 na společných částech domu č. p. 607 a na pozemku parc. č.
st. 982, zast. pl. o výměře 254 m2, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc, ATE Company,
s. r. o., za kupní cenu celkem 81.691,- Kč, z toho za jednotku 78.292,- Kč, pozemek
1.028,- Kč a náklady 2.371,- Kč dle důvodové zprávy bod II/9
15. schvaluje
prodej nebytové jednotky č. 607/25 v domě č. p. 607 (Stiborova 22) se spoluvlastnickým
podílem o velikosti 152/14947 na společných částech domu č. p. 607 a na pozemku parc. č.
st. 982, zast. pl. o výměře 254 m2, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc, ATE Company,
s. r. o., za kupní cenu celkem 102.084,- Kč, z toho za jednotku 98.358,50 Kč, pozemek
1.291,50 Kč a náklady 2.434,- Kč dle důvodové zprávy bod II/10
16. revokuje
usnesení č. 8 část 71 ZMO ze dne 21. 9. 2004 ve věci schválené kupní ceny garáže u domu
Tř. Spojenců 18 s pozemkem parc. č. st. 1802, zast. pl., o výměře 29 m2, vše v k. ú.
Olomouc-město, obec Olomouc, paní MUDr. Miladě Zendulkové za kupní cenu ve výši
84.891,- Kč a schvaluje prodej garáže u domu Tř. Spojenců 18 s pozemkem parc. č. st.
1802, zast. pl., o výměře 29 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, paní MUDr.
Miladě Zendulkové za kupní cenu ve výši 87.941,- Kč, z toho za garáž 48.061,-Kč, pozemek
36.830,-Kč a náklady 3.050,- Kč dle důvodové zprávy bod II/11
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17. schvaluje
změnu spoluvlastnických podílů spoluvlastníků domu Wellnerova 6, a to rozšíření bytové
jednotky č. 599/4 a zmenšení bytové jednotky č. 599/5 v domě č. p. 599 s pozemkem parc.
č. st. 685, zast. pl., o výměře 365 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové
zprávy bod II/12
18. nevyhovuje
žádosti pana Martina Peřiny ve věci pozastavení prodeje bytové jednotky č. 627/4 v domě
Palackého 5 dle důvodové zprávy bod II/13
19. schvaluje
pozastavení prodeje bytové jednotky č. 750/5 v domě Praskova 11 dle důvodové zprávy bod
II/14
20. schvaluje
pozastavení prodeje bytové jednotky č. 612/7 v domě Stiborova 30, 32 do doby
pravomocného rozhodnutí soudu o zbavení způsobilosti paní Libuše Ondráčkové k právním
úkonům a určení opatrovníka oprávněného jednat za ni dle důvodové zprávy bod II/15
21. nevyhovuje
žádosti manželů MUDr. Pavla a MUDr. Bohumily Horákových ve věci odkoupení bytové
jednotky č. 175/3 v domě Panská 4 dle důvodové zprávy bod II/16
22. schvaluje
prodloužení splatnosti kupní ceny u bytové jednotky č. 609/11 v domě Stiborova 26
do 15. 1. 2006 panu Davidu Liškovi dle důvodové zprávy bod II/17
23. schvaluje
prodloužení splatnosti kupní ceny u bytové jednotky č. 744/8 v domě Wanklova 6
do 15. 1. 2006 paní Lence Vyvozilové dle důvodové zprávy bod II/18
24. vyhovuje
žádosti paní Šárky Lokajíčkové a schvaluje prodloužení lhůty do 15. 1. 2006 dle důvodové
zprávy bod II/19
25. schvaluje
prodej bytové jednotky č. 962/77 v domě č. p. 962 (Foerstrova 15) se spoluvlastnickým
podílem o velikosti 596/41801 na společných částech domu č. p. 962 a pozemku parc. č. st.
1147, zast. pl., o výměře 502 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, Heleně Skalické za
kupní cenu ve výši 81.194,- Kč, z toho za jednotku 78.624,- Kč, za pozemek 658,- Kč,
náklady 1.912,- Kč dle důvodové zprávy bod II/20
26. schvaluje
prodej bytové jednotky č. 962/24 v domě č. p. 962 (Foerstrova 15) se spoluvlastnickým
podílem o velikosti 596/41801 na společných částech domu č. p. 962 a pozemku parc. č. st.
1147, zast. pl., o výměře 502 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, Mileně a Ladislavu
Zahradníkovým za kupní cenu ve výši 81.194,- Kč, z toho za jednotku 78.624,- Kč, pozemek
658 ,- Kč a náklady 1.912,- Kč dle důvodové zprávy bod II/21
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27. schvaluje
prodej bytové jednotky č. 321/4 v domě č. p. 318, 319, 320, 321 (Lazecká 71, 73, 75, 77) se
spoluvlastnickým podílem o velikosti 507/13146 na společných částech domu č. p. 318, 319,
320, 321 a na pozemku parc. č. st. 359, 358, 357, 356, zast. pl. o výměře 284 m2,283 m2,
285 m2, 288 m2, vše v k. ú. Lazce, obec Olomouc, za kupní cenu ve výši 100.941,- Kč,
z toho za bytovou jednotku 91.693,- Kč, za pozemek 7.035,- Kč a náklady 2.213,- Kč, panu
RNDr. Jaroslavu Haslingerovi, Dr. Sc. dle důvodové zprávy bod II/22
28. revokuje
usnesení č. 8 část 83 ZMO ze dne 21. 9. 2004 ve věci prodeje bytové jednotky č. 1109/4
v domě č. p. 1109 (Sokolská 29) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 738/7916 na
společných částech domu č. p. 1109 a se spoluvlastnickým podílem na pozemku parc. č. st.
16/1 a 16/2, zast. pl., vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, Marii a Tomáši
Dolečkovým za kupní cenu ve výši 876.428,- Kč a schvaluje prodej bytové jednotky č. 1109/4
v domě č. p. 1109 (Sokolská 29) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 738/7916 na
společných částech domu č. p. 1109 a se spoluvlastnickým podílem na pozemku parc. č. st.
16/1 a 16/2, zast. pl., vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, Tomáši Dolečkovi za kupní
cenu ve výši 876.428,- Kč, z toho bytová jednotka 774.672,- Kč, za podíl na pozemku
95.918,- Kč, náklady 5.838,- Kč dle důvodové zprávy bod II/23
29. schvaluje
prodej bytové jednotky č. 471/1 v domě č. p. 471 (Na Šibeníku 4) se spoluvlastnickým
podílem o velikosti 437/7055 na společných částech domu č. p. 471 a pozemku parc. č. st.
545, zast. pl., o výměře 520 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, Lucii Tesařové
za kupní cenu 48.809,- Kč, z toho za jednotku 45.010,- Kč, za pozemek 1.635,- Kč, náklady
2.164,- Kč dle důvodové zprávy bod III/1
30. schvaluje
prodej bytové jednotky č. 812/24 v domě č. p. 812 (Nálevkova 13) se spoluvlastnickým
podílem o velikosti 364/8188 na společných částech domu č. p. 812 a pozemku parc. č. st.
981, zast. pl., o výměře 891 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, Lucii a Janu
Richtermocovým za kupní cenu ve výši 41.550,- Kč, z toho za jednotku 38.290,- Kč,
za pozemek 2.281,- Kč, náklady 979,- Kč dle důvodové zprávy bod III/2
31. schvaluje
prodej bytové jednotky č. 812/21 v domě č. p. 812 (Nálevkova 13) se spoluvlastnickým
podílem o velikosti 337/8188 na společných částech domu č. p. 812 a se spoluvlastnickým
podílem o velikosti 337/8188 na pozemku parc. č. st. 981, zast. pl. o výměře 891 m2, vše
v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, manželům Miroslavu a Petře Benešovým, za kupní cenu
celkem 37.739,- Kč, z toho za jednotku 34.720,- Kč, za pozemek 2.112,- Kč, náklady
907,- Kč dle důvodové zprávy bod III/3
32. schvaluje
prodej bytové jednotky č. 719/2 v domě č. p. 719 (Šantova 2) se spoluvlastnickým podílem
o velikosti 391/8374 na společných částech domu č. p. 719 a se spoluvlastnickým podílem
o velikosti 391/8374 na pozemku parc. č. st. 999, zast. pl. o výměře 436 m2, vše v k. ú.
Olomouc-město, obec Olomouc, panu Václavu Spáčilovi, za kupní cenu celkem 24.190,- Kč,
z toho za jednotku 20.359,- Kč, za pozemek 2.687,- Kč, náklady 1.144,- Kč dle důvodové
zprávy bod III/4
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33. revokuje
usnesení č. 7 část 38 ZMO ze dne 20. 9. 2005 ve věci schválení kupní ceny u bytové
jednotky č. 442/24 v domě č. p. 442 a 441 (Schweitzerova 70, 72) se spoluvlastnickým
podílem o velikosti 597/27272 na společných částech domu č. p. 442 a 441 a se
spoluvlastnickým podílem o velikosti 597/27272 na pozemku parc. č. st. 657 a 658, zast. pl.,
o výměře 237 m2 a 235 m2, vše v k. ú. Povel, obec Olomouc a schvaluje novou kupní cenu
u bytové jednotky č. 442/24 v domě č. p. 442 a 441 (Schweitzerova 70, 72) se
spoluvlastnickým podílem o velikosti 597/27272 na společných částech domu č. p. 442 a 441
a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 597/27272 na pozemku parc. č. st. 657 a 658,
zast. pl., o výměře 237 m2 a 235 m2, vše v k. ú. Povel, obec Olomouc, paní Renatě
Sklenářové, ve výši 44.257,- Kč, z toho za jednotku 30.523,- Kč, za pozemek 761,- Kč,
náklady 12.973,- Kč dle důvodové zprávy bod III/5
34. nevyhovuje
žádosti pana Karla Kvocha ve věci prodeje bytové jednotky č. 961/4 v domě Foerstrova 17
do výlučného vlastnictví dle důvodové zprávy bod III/6
35. pozastavuje
prodej bytové jednotky č. 961/4 v domě Foerstrova 17 do doby pravomocného rozhodnutí
soudu ohledně určení nájemce bytu dle důvodové zprávy bod III/6
36. schvaluje
prodej bytových jednotek novým kupujícím dle bodu A) - G) dle důvodové zprávy bod IV/1
37. schvaluje
prodej pozemků parc. č. 352 zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 98 m2 a parc. č. 459/12
ostatní plocha, o výměře 350 m2, vše v k. ú. Povel, obec Olomouc, manželům Mojmíru
a Miladě Dostálovým, za kupní cenu ve výši 44 020,- Kč dle dodatku důvodové zprávy
bod I/1
38. schvaluje
prodej pozemku parc. č. 71, zahrada, o výměře 276 m2, v k. ú. Hejčín, obec Olomouc, paní
Pavlíně Bolfové za kupní cenu ve výši 31 805,- Kč dle dodatku důvodové zprávy bod I/2
39. nevyhovuje
žádosti pana Aleše Malénka ve věci snížení kupní ceny pozemků dle dodatku důvodové
zprávy bod I/3
40. revokuje
usnesení č. 2 bod 8 ze dne 29.6.2004 ve věci prodeje části pozemku parc. č. 265/5 orná
půda o výměře 91 m2, části pozemku parc. č. 249/8 trvalý travní porost o výměře 1700 m2
a části pozemku parc. č. 249/3 trvalý travní porost o výměře 17 m2, vše v k. ú. Nové Sady
u Olomouce panu Aleši Malénkovi za kupní cenu ve výši 326.240,- Kč bez možnosti splátek
a schvaluje prodej pozemku parc. č. 265/28 orná půda o výměře 91 m2, 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 dle znaleckého posudku ve výši 333 508,- Kč
dle dodatku důvodové zprávy bod I/3
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41. revokuje
usnesení č. 7 část 51 ze dne 23.9.2003 a schvaluje odprodej pozemku parc. č. 633 ost. pl.
o výměře 57 m2 v k. ú. Neředín manželům Andree a Filipu Horáčkovým dle dodatku
důvodové zprávy bod I/4
42. schvaluje
prodej domu č. p. 342 (Ostružnická 40) s pozemkem parc. č. st. 291, zast. pl. o výměře 105
m2, vše v k. ú. Olomouc město, obec Olomouc, oprávněným nájemcům domu Ostružnická
40, za kupní ceny vypočtené dle ,,Pravidel“ a přílohy č. 1 důvodové zprávy dle dodatku
důvodové zprávy bod II/1
43. revokuje
usnesení č. 8, část 7 ze dne 26.4.2005 a schvaluje prodej domu č.p. 617 (Skupova 6)
na pozemku parc. č. st. 827 zast. pl. o výměře 354 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec
Olomouc, panu Mgr. Zdeňku Zatloukalovi za kupní cenu ve výši 5 370 688,- Kč dle dodatku
důvodové zprávy bod II/2
44. revokuje
usnesení č. 8, část 89 ze dne 21.9.2004 a schvaluje nové kupní ceny domu č. p. 746
(Legionářská 1) s pozemkem parc. č. st. 1040 zast. pl. o výměře 614 m2 , v k.ú. Olomouc
město, obec Olomouc, dle přílohy č. 2 a dle dodatku důvodové zprávy bod II/3
45. schvaluje
prodej objektu bez č.p./č.o. s pozemkem parc. č. st. 1266, zastavěná plocha a nádvoří,
o výměře 365 m2, nacházející se v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, do podílového
spoluvlastnictví, a to ideální 1/6 do SJM manželům Ireně a Martinovi Čulíkovým, za kupní
cenu ve výši 175 000,-Kč, ideální 1/6 Blance Kudrnové, za kupní cenu ve výši
175 000,- Kč, ideální 1/6 do SJM manželům Zuzaně a Pavlovi Sedláčkovým , za kupní cenu
ve výši 175 000,-Kč, ideální 1/6 do SJM manželům Věře a Oldřichovi Žochovým, za kupní
cenu ve výši 175 000,-Kč, ideální 1/6 do SJM manželům Jiřímu a Marii Bartoníkovým,
za kupní cenu ve výši
175 000,-Kč a ideální 1/6 do SJM manželům Marii a Erikovi
Kotterbovým, za kupní cenu ve výši 175 000,- Kč dle dodatku důvodové zprávy bod II/4
46. nevyhovuje
žádosti manželů Alfréda a Libuše Kasparových ve věci možnosti splácení kupní ceny
za bytovou jednotku č. 136/13 v domě Černá cesta 2 dle dodatku důvodové zprávy bod II/11
47. nevyhovuje
žádosti paní Hany Štrbíkové ve věci možnosti splácení kupní ceny za bytovou jednotku
č. 553/1 v domě Trnkova 20 dle dodatku důvodové zprávy bod II/12
48. nevyhovuje
žádosti paní Soni Fischerové ve věci zřízení zástavního práva dle dodatku důvodové zprávy
bod II/13
49. revokuje
usnesení č. 5, část 27 ZMO ze dne 21. 6. 2005 ve věci prodeje jednotky č. 920/13 a 920/14
v domě č. p. 920, Tererovo nám. 2, s pozemkem parc. č. st. 1049, zast. pl. o výměře
312 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc a schvaluje prodej bytové jednotky č. 920/13
v domě č. p. 920 (Tererovo nám. 2) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 593/21713
na společných částech domu č. p. 920 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 593/21713
na pozemku parc. č. st. 1049, zast. pl. o výměře 312 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec
Olomouc, oprávněnému nájemci Bedřišce Zapletalové, za kupní cenu 74.381,- Kč, z toho
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za jednotku 71.911,- Kč, za pozemek 818,- Kč a náklady 1.652,- Kč, a prodej bytové
jednotky č. 920/14 v domě č. p. 920 (Tererovo nám. 2) se spoluvlastnickým podílem
o velikosti 518/21713 na společných částech domu č. p. 920 a se spoluvlastnickým podílem
o velikosti 518/21713 na pozemku parc. č. st. 1049, zast. pl. o výměře 312 m2, vše v k. ú.
Nová Ulice, obec Olomouc, Karlu a ing. Olze Richterovým, za kupní cenu 64.974,- Kč, z toho
za jednotku 62.816,- Kč, za pozemek 715,- Kč a náklady 1.443,- Kč dle dodatku důvodové
zprávy bod II/14
50. schvaluje
prodej bytové jednotky č. 1039/16 v domě č. p. 1039, 1043, 1066 (Charkovská 4, 6, 8)
se spoluvlastnickým podílem o velikosti 64/9079 na společných částech domu č. p. 1039,
1043, 1066 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 64/9079 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, Janu Svobodovi za kupní cenu ve výši 27.408,- Kč, z toho za jednotku
26.230,- Kč, za pozemek 828,- Kč, náklady 350,- Kč dle dodatku důvodové zprávy bod III/1
51. schvaluje
prodej bytové jednotky č. 918/33 v domě č. p. 918 (Foerstrova 33) se spoluvlastnickým
podílem o velikosti 213/21325 na společných částech domu č. p. 918 a pozemku parc. č. st.
1062 zast. pl. o výměře 310 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, Petru Fordajovi
za kupní cenu 31.811,- Kč, z toho za jednotku 30.795,- Kč, za pozemek 285,- Kč, náklady
731,- Kč dle dodatku důvodové zprávy bod III/2
52. schvaluje
prodej bytové jednotky č. 871/18 v domě č. p. 869, 870, 871 (Na Vozovce 46, 48, 50)
se spoluvlastnickým podílem o velikosti 513/26731 na společných částech domu č. p. 869,
870, 871 a pozemku parc. č. st. 1079/1, 1079/2, 1079/3 zast. pl. o výměře 222 m2, 209 m2,
211 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, Nedě a Lubomíru Mitrovičovým za kupní
cenu 155.234,- Kč, z toho za jednotku 151.797,- Kč, za pozemek 1.613,- Kč, náklady 1.824,Kč dle dodatku důvodové zprávy bod III/3
53. schvaluje
prodej bytové jednotky č. 869/2 v domě č. p. 869, 870, 871 (Na Vozovce 46, 48, 50)
se spoluvlastnickým podílem o velikosti 515/26731 na společných částech domu č. p. 869,
870, 871 a pozemku parc. č. st. 1079/1, 1079/2, 1079/3, vše zast. pl., o výměře 222 m2, 209
m2, 211 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, paní Marcele Vařekové za kupní cenu ve
výši 155.839,- Kč, z toho za jednotku 152.388,- Kč, za pozemek 1.620,- Kč, náklady 1.831,Kč dle dodatku důvodové zprávy bod III/4
54. schvaluje
prodej bytové jednotky č. 870/9 v domě č. p. 869, 870, 871 (Na Vozovce 46, 48, 50)
se spoluvlastnickým podílem o velikosti 486/26731 na společných částech domu č. p. 869,
870, 871 a pozemku parc. č. st. 1079/1, 1079/2, 1079/3 zast. pl. o výměře 222 m2, 209 m2,
211 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, Miroslavu Šimečkovi za kupní cenu ve výši
147.063,- Kč, z toho za jednotku 143.807,- Kč, za pozemek 1.528,- Kč, náklady 1.728,- Kč
dle dodatku důvodové zprávy bod III/5
55. schvaluje
prodej bytové jednotky č. 962/46 v domě č. p. 962 (Foerstrova 15) se spoluvlastnickým
podílem o velikosti 434/41801 na společných částech domu č. p. 962 a pozemku parc. č. st.
1147 zast. pl. o výměře 502 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, Petru Strakovi
za kupní cenu ve výši 59.125,- Kč, z toho za jednotku 57.253,- Kč, za pozemek 480,- Kč,
náklady 1.392,- Kč dle dodatku důvodové zprávy bod III/6
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56. schvaluje
prodej bytové jednotky č. 812/7 v domě č. p. 812 (Nálevkova 13) se spoluvlastnickým
podílem o velikosti 399/8188 na společných částech domu a pozemku parc. č. st. 981, zast.
pl., o výměře 891 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, Boženě a Petru Hanelovým
za kupní cenu 58.732,- Kč, z toho za jednotku 55.159,- Kč, za pozemek 2.500,- Kč, náklady
1.073,- Kč dle dodatku důvodové zprávy bod III/7
57. schvaluje
prodej bytové jednotky č. 409/5 v domě č. p. 409, 410 (Rooseveltova 47, 49)
se spoluvlastnickým podílem o velikosti 136/2127 na společných částech domu č. p. 409,
410 a pozemku parc. č. st. 404, 405, zast. pl., o výměře 378 m2, 322 m2, vše v k. ú. Nové
Sady u Olomouce, obec Olomouc, Blance Bokové, za kupní cenu 61.435,- Kč, z toho
za jednotku 55.430,- Kč, za pozemek 4.582,- Kč, náklady 1.423,- Kč dle dodatku důvodové
zprávy bod III/8
58. schvaluje
prodej bytové jednotky č. 219/4 v domě č. p. 219 (Rooseveltova 109) se spoluvlastnickým
podílem o velikosti 591/5549 na společných částech domu č. p. 219 a pozemku parc. č. st.
219, zast. pl., o výměře 544 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, Haně
Obšilové za kupní cenu 100.733,50 Kč, z toho za jednotku 92.788,50 Kč, za pozemek
5.676,- Kč, náklady 2.269,- Kč dle dodatku důvodové zprávy bod III/9
59. schvaluje
prodej bytové jednotky č. 164/4 v domě č. p. 164 (Rooseveltova 105) se spoluvlastnickým
podílem o velikosti 358/3105 na společných částech domu č. p. 164 a pozemku parc. č. st.
112/6, zast. pl., o výměře 811 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc,
Alžbětě Pánkové za kupní cenu 59.777,50 Kč, z toho za jednotku 49.403,50 Kč, za pozemek
8.351,- Kč, náklady 2.023,- Kč dle dodatku důvodové zprávy bod III/10
60. schvaluje
prodej bytové jednotky č. 930/8 v domě č. p. 930 (Zeyerova 22) se spoluvlastnickým podílem
o velikosti 630/6914 na společných částech domu č. p. 930 a se spoluvlastnickým podílem
o velikosti 630/6914 na pozemku parc. č. st. 1091, zast. pl. o výměře 287 m2, vše v k. ú.
Hodolany, obec Olomouc, panu Oldřichu Stratilovi za kupní cenu ve výši 110.987,- Kč, z toho
za jednotku 104.285,- Kč, za pozemek 3.804,- Kč a náklady 2.898,- Kč dle dodatku
důvodové zprávy bod III/11
61. schvaluje
prodej 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, panu Alexandru Cyklovi za kupní cenu ve výši
44.717,- Kč, z toho za jednotku 43.161,- Kč, za pozemek 1.191,- Kč a náklady 365,- Kč dle
dodatku důvodové zprávy bod III/12
62. 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 Jaroslavě Miklíkové za kupní
cenu ve výši 40.679,- Kč, z toho za jednotku 28.320,- Kč, za pozemek 0,- Kč a náklady
12.359,- Kč dle dodatku důvodové zprávy bod III/13
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63. revokuje
usnesení ze dne 22.2.2005 bod 2, část 19, ve věci prodeje a schvaluje prodej bytové
jednotky č. 146/2 v domě č. p. 146 (B. Němcové 1) se spoluvlastnickým podílem o velikosti
693/8039 na společných částech domu č. p. 146 a pozemku parc. č. st. 175 zast. pl.
o výměře 377 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, paní Janě Procházkové za kupní
cenu ve výši 133.241,- Kč z toho za jednotku 126.303,- Kč, pozemek 4.813,- Kč, náklady
2.125,- Kč dle dodatku důvodové zprávy bod III/14
64. schvaluje
prodej bytových jednotek novým kupujícím dle bodu A) - E) dle dodatku upravené důvodové
zprávy bod IV/1
Předložil: Rada města Olomouce
Bod programu č.: 5 ; hlasování č.: 7, 8

6

OZV o poplatku za komunální odpad

Zastupitelstvo města Olomouce
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
Obecně závaznou vyhlášku statutárního města Olomouce č. 11/2005 o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů se stanovením místního poplatku ve výši Kč 492,-- pro rok 2006
Předložil:

Rada města Olomouce
Novotný Martin, náměstek primátora
Bod programu č.: 6 ; hlasování č.:9, 10

7

Novela OZV o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Zastupitelstvo města Olomouce
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
Obecně závaznou vyhlášku statutárního města Olomouce č. 12/2005, kterou se mění
a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 7/2003 o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství
Předložil:

Rada města Olomouce
Novotný Martin, náměstek primátora
Bod programu č.: 7 ; hlasování č.: 11
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8

Obecně závazná vyhláška č. 13 /2005, kterou se mění vyhláška č.
20/1996, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 5/2000 o Městské
policii Olomouc

Zastupitelstvo města Olomouce
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
obecně závaznou vyhlášku č. 13/2005, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 20/1996,
ve znění obecně závazné vyhlášky č. 5/2000 dle přílohy B důvodové zprávy
Předložil: Rada města Olomouce
Bod programu č.: 8; hlasování č.: 12

9

Návrh změn č. XII/7 a XII/17 ÚPnSÚ Olomouc

Zastupitelstvo města Olomouce
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu v předloženém znění
2. schvaluje
návrh změn č. XII/7 a XII/17 ÚPnSÚ Olomouc dle přílohy usnesení č. 1 v souladu
s ustanovením § 84 odst. (2), písm. 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
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
3. vymezuje
v souladu s ustanovením § 29, odst. (2) stavebního zákona závaznou část změn č. XII/7 a
XII/17 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 schválené změny č. XII/7 a XII/17 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 schválených změn č. XII/7 a XII/17
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 změn č. XII/7 a XII/17 dotčeným
orgánům státní správy
T: 16.5.2006
O: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora

5. ukládá
radě města zajistit zpracování komplexního materiálu řešícího využití území Botanické
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zahrady, Korunní pevnůstky a Rozária se zřetelem na funkční využití, údržbu a nutné úpravy,
včetně vyčíslení nutných nákladů
T: 16.5.2006
O: Rada města Olomouce
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Bod programu č.: 9; hlasování č.: 13, 14

10

Pořízení Souboru změn č. XIV 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 Souboru změn č. XIV ÚPnSÚ
Olomouc v dílčích změnách:
XIV/1. Olomouc-město, tř. Svobody, komerce
XIV/2. Černovír, ul. Polní, bydlení
XIV/3. Chomoutov, ul. Hrachoviska, rekreace
XIV/6. Chválkovice u Olomouce, ul. Švabinského, bydlení
XIV/8.Topolany u Olomouce, „Za horními humny I“,bydlení
XIV/9. Topolany u Olomouce, „Díly podle kříže“, bydlení
XIV/10.Topolany u Olomouce, „Za horními humny II“, bydlení
XIV/11.Nedvězí u Olomouce, ul. Peckova, bydlení
XIV/12.Holice u Olomouce, ul. Přerovská, komerce
XIV/13.Chválkovice u Olomouce, ul. Bystrovanská, bydlení
XIV/14. Olomouc - město, ul. Polská“, doprava
XIV/15. Nemilany, „U černé cesty“, bydlení
XIV/16. Klášterní Hradisko, „Ohrádky“ - komerce
XIV/17. Slavonín, „Za sokolovnou“, bydlení
XIV/21. Slavonín, „Nad hřbitovem“, bydlení
XIV/22. Slavonín, „Na kopci“, bydlení
XIV/23.Olomouc - město, ul. Šantova, komerce
XIV/24.Lazce, ul. Demlova, plocha pro bydlení
XIV/25.Nemilany, VPS 192 - stavba cyklostezky
XIV/26.Změna regulativu „VT“, „KO“, „RZ“
XIV/27.Holice u Olomouce, ul. Hamerská, výroba
3. neschvaluje
V souladu s ustanovením § 31 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, pořízení Souboru změn č. XIV ÚPnSÚ
Olomouc v dílčích změnách:
XIV/4. Nemilany, ul. Povelská, bydlení
XIV/5. Svatý Kopeček u Olomouce, ul. Kovařovicova, bydlení
XIV/18. Hodolany, ul. Babíčkova, komerce

4.

ukládá
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vedoucímu OKR zahájit pořízení Souboru změn č. XIV ÚPnSÚ Olomouc dle bodu
2 usnesení
T: ihned
O: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Bod programu č.: 10 ; hlasování č.: 15, 16

11

Pořízení změny č.III RPn MPR Olomouc

Zastupitelstvo města Olomouce
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
pořízení změny č.III regulačního plánu MPR Olomouc dle důvodové zprávy v souladu s
ustanovením § 31 zákona č. 50/76 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon) ve znění pozdějších předpisů
3. ukládá
vedoucímu odboru koncepce a rozvoje zahájit pořízení změny č. III RPn MPR Olomouc dle
bodu 2
T: ihned
O: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Bod programu č.: 11 ; hlasování č.: 17

12

Rozvoj MHD - dodatek smlouvy

Zastupitelstvo města Olomouce
1. schvaluje
změnu časového harmonogramu realizace projektu Rozvoj MHD v Olomouci dle dodatku č.1
ke smlouvě o financování projektu SROP ze dne 22.dubna 2005 k projektu s registračním
číslem žádosti CZ.04.1.05/2.1.00.1/0162
Předložil: Rada města Olomouce
Bod programu č.: 12 ; hlasování č.: 18

13

Základní škola Olomouc, Heyrovského 33 - žádost o prodloužení
lhůty plnění smlouvy o půjčce

Zastupitelstvo města Olomouce
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.

schvaluje
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prodloužení lhůty plnění smlouvy o půjčce ve výši 1 417 398,--Kč do 31.12.2006
3. ukládá
informovat o přijatém usnesení ředitele Základní školy Olomouc, Heyrovského 33
T: ihned
O: vedoucí odboru školství
Předložil: Rada města Olomouce
Bod programu č.: 13; hlasování č.:19

14

Změna ve složení Finančního výboru ZMO

Zastupitelstvo města Olomouce
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. volí
člena Finančního výboru ZMO dle důvodové zprávy
Předložil: Vláčilová Marta, Mgr., členka rady města
Bod programu č.: 14; hlasování č.: 20

15

Zpráva o činnosti Kontrolního výboru ZMO

Zastupitelstvo města Olomouce
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
vyřízení podnětu manželů Minaříkových, Dolní náměstí 19, Olomouc
3. ukládá
odpovědět manželům Minaříkovým ve smyslu důvodové zprávy
T: 21.2.2006
O: předseda kontrolního výboru
4. ukládá
prověřit podnět pana Dušana Dvořáka ve věci Aquaparku a o výsledku šetření jej i ZMO
informovat
T: 16.5.2006
O: kontrolní výbor
Předložil: kontrolní výbor
Bod programu č.: 15; hlasování č.: 21
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16

Kapitálový vstup do SK Sigma, a. s.

Zastupitelstvo města Olomouce
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
Smlouvu o podmínkách dalšího kapitálového vstupu Statutárního města Olomouc
do společnosti SK Sigma Olomouc, a. s.
3. ukládá
podepsat Smlouvu o podmínkách dalšího kapitálového vstupu Statutárního města Olomouc
do společnosti SK Sigma Olomouc, a. s., primátorovi SmOl do 31. 12. 2005
T: 21.2.2006
O: Tesařík Martin, Ing., primátor města
Předložil: Konečný Petr, Mgr., Ing., člen rady města
Bod programu č.: 16; hlasování č.: 22

17

Návrh rozpočtu statutárního města Olomouce na rok 2006

Zastupitelstvo města Olomouce
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu včetně všech příloh
2. schvaluje
a) obnovení krátkodobého úvěru ve výši 30 mil. Kč v roce 2006, se splatností 1 rok, u
Komerční banky, a. s.
b) návrh rozpočtu statutárního města Olomouce na rok 2006 dle důvodové zprávy včetně
všech příloh
c) závazné ukazatele rozpočtu roku 2006 dle důvodové zprávy
d) přenesení pravomoci Zastupitelstva města Olomouce na Radu města Olomouce
schvalovat rozpočtové změny roku 2006 ve smyslu závazných ukazatelů
3. ukládá
Radě města Olomouce informovat Zastupitelstvo města Olomouce o provedených
rozpočtových změnách roku 2006
T: zasedání ZMO
O: Novotný Martin, náměstek primátora
Předložil:

Novotný Martin, náměstek primátora
Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora
Bod programu č.: 17; hlasování č.: 26
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18

Různé - Program prevence kriminality - PARTNERSTVÍ na rok
2005 - čerpání finanční rezervy

Zastupitelstvo města Olomouce
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
Předložil: Rada města Olomouce
Bod programu č.: 18 ; hlasování č.: 23
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Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 00902103 o poskytnutí podpory ze
SFŽP

Zastupitelstvo města Olomouce
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě č. 00902103 dle přílohy důvodové zprávy
3. ukládá
podepsat Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 00902103
T: 21.2.2006
O: Tesařík Martin, Ing., primátor města
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora
Bod programu č.: 19; hlasování č.: 24

Ing. Martin Tesařík
primátor města Olomouce

Ing. Jaromír Czmero
náměstek primátora
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