USNESENÍ
z 19. zasedání Zastupitelstva města Olomouce, konaného dne 10. 4. 2013

Poznámka:
zveřejněna je upravená verze Usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
v platném znění;
- do úplné verze Usnesení mohou občané města Olomouce v případě potřeby
nahlédnout na organizačním oddělení (1. patro radnice, dveře č. 12)

1

Schválení programu
Olomouce

19.

zasedání

Zastupitelstva

města

Zastupitelstvo města Olomouce
1.

schvaluje

upravený návrh programu 19. zasedání Zastupitelstva města Olomouce
Předložil:
Novotný Martin, primátor města
Bod programu: 1.; hlasování č. 2
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Kontrola usnesení ZMO

Zastupitelstvo města Olomouce
1.

bere na vědomí

informace o plnění usnesení ZMO dle předložené důvodové zprávy
2.

prodlužuje

termíny plnění usnesení ZMO dle předložené důvodové zprávy
Předložil:
Novotný Martin, primátor města
Bod programu: 2.; hlasování č. 4
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Majetkoprávní záležitosti

Zastupitelstvo města Olomouce
1.

schvaluje

1. prodej pozemku parc. č. 158/17 ostat. pl. o výměře 1 m2 a části pozemku parc. č.
158/18 ostat. pl. o výměře 2 m2 (dle GP parc. č. 158/18 ostat. pl.), vše v k. ú.
Neředín, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
za kupní cenu ve výši 13 300,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 7.
2. prodej části pozemku parc. č. 158/18 ostat. pl. o výměře 8 m2 (dle GP díl „a“) v k.
ú. Neředín, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
za kupní cenu ve výši 22 300,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 8.

3. prodej pozemků parc. č. 830 zahrada o výměře 44 m2 a parc. č. 835/95 ostat. pl.
o výměře 12 m2, vše v k. ú. Černovír, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za
kupní cenu ve výši 30 856,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 9.
4. směnu části pozemku parc. č. 1721/10 orná půda o výměře 23 572 m2 (dle GP
parc. č. 1721/110 orná půda) v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví
statutárního města Olomouce za budovu č. p. 76 (stavba technického vybavení) na
pozemku parc. č. st. 97 zast. pl., včetně příslušenství, tj. vodovodní a kanalizační
přípojky, stavby přístřešku kompostárny a betonového ohrazení kompostu na části
pozemku parc. č. 31/55 orná půda, 26 ks skleníků a studny na částech pozemku
parc. č. 31/8 orná půda, budovu bez č. p./č. e. (jiná stavba) na pozemku parc. č. st.
126 zast. pl., budovu bez č. p./č. e. (jiná stavba) na pozemku parc. č. st. 127 zast. pl.,
budovu bez č. p./č. e. (jiná stavba) na pozemku parc. č. st. 128 zast. pl., budovu bez
č. p./č. e. (stavba technického vybavení) na pozemku parc. č. st. 191 zast. pl.,
budovu bez č. p./č. e. (stavba technického vybavení) na pozemku parc. č. st. 192
zast. pl., vše v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc ve vlastnictví Ústavu
experimentální botaniky AV ČR, v. v. i. s tím, že Ústav experimentální botaniky AV
ČR, v. v. i. uhradí statutárnímu městu Olomouc doplatek cenového rozdílu ve výši
50 000,- Kč + 1/2 nákladů ve výši 14 610,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 10.
5. uzavření dohody mezi Ústavem experimentální botaniky AV ČR, v.v.i., společností
OLTERM & TD Olomouc a statutárním městem Olomouc o převzetí části dluhu
Ústavu experimentální botaniky AV ČR, v.v.i. vůči společnosti OLTERM & TD
Olomouc, a.s. ve výši 113.550,94 Kč bez DPH z důvodu vypořádání investice
provedené společností OLTERM & TD Olomouc, a.s. na základě Smlouvy o nájmu a
provozování tepelného zdroje ze dne 29. 12. 2008 statutárním městem Olomouc dle
důvodové zprávy bod č. 10.
6. prodej pozemků parc. č. 1723/1 orná půda o výměře 34 913 m2, parc. č. 1721/11
orná půda o výměře 14 440 m2, parc. č. 1722/1 orná půda o výměře 14 150 m2 a
parc. č. 1724/1 ostat. pl. o výměře 748 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec
Olomouc Výzkumnému ústavu rostlinné výroby, v.v.i. za kupní cenu ve výši 6 425
100,- Kč se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 11.
7. bezúplatný převod pozemku parc. č. 612/29 ostat. pl. o výměře 412 m2 a částí
pozemku parc. č. 612/7 ostat. pl. o celkové výměře 1 451 m2 (dle GP parc. č. 612/7
ostat. pl. o výměře 787 m2 a parc. č. 612/37 ostat. pl. o výměře 664 m2), vše v k. ú.
Neředín, obec Olomouc z vlastnictví ČR – Ministerstva obrany ČR do vlastnictví
statutárního města Olomouce z důvodu veřejného zájmu za podmínek dle důvodové
zprávy bod č. 22.
8. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na části pozemků parc. č. 1651/2 orná
půda o výměře 39 m2, parc. č. 1651/3 orná půda o výměře 520 m2, parc. č. 1651/4
orná půda o výměře 1 025 m2, parc. č. 1961/1 orná půda o výměře 348 m2 a parc. č.
1647/6 orná půda o výměře 30 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc
s panem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx při kupní ceně ve výši 166 770,- Kč se
zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 23.
9. zřízení předkupního práva dle § 603, odst. 2 občanského zákoníku k částem
pozemků parc. č. 1651/2 orná půda o výměře 39 m2, parc. č. 1651/3 orná půda
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o výměře 520 m2, parc. č. 1651/4 orná půda o výměře 1 025 m2, parc. č. 1961/1
orná půda o výměře 348 m2 a parc. č. 1647/6 orná půda o výměře 30 m2, vše v k. ú.
Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch statutárního města Olomouce za
kupní cenu ve výši 85,- Kč/m2, a to po dobu 5 let od vydání kolaudačního souhlasu
na objekt na výrobu výměníků pro ohřev a chlazení vzduchu a výměníků pro využití
odpadního tepla včetně potřebné administrativní části a provozních ploch na částech
pozemků parc. č. 1651/2 orná půda o výměře 39 m2, parc. č. 1651/3 orná půda
o výměře 520 m2, parc. č. 1651/4 orná půda o výměře 1 025 m2, parc. č. 1961/1
orná půda o výměře 348 m2 a parc. č. 1647/6 orná půda o výměře 30 m2, vše v k. ú.
Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 23.
10. prodej pozemku parc. č. 158/21 ostat. pl. o výměře 22 m2 v k. ú. Neředín, obec
Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši
50 900,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 24.
11. prodej pozemku parc. č. 158/20 ostat. pl. o výměře 12 m2 v k. ú. Neředín, obec
Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši
28 900,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 25.
12. prodej části pozemku parc. č. 132 zahrada o výměre 50 m2 (dle GP parc. č.
132/2 zahrada) v k. ú. Topolany u Olomouce, obec Olomouc paní
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 51 500,- Kč dle důvodové zprávy
bod č. 26.
13. prodej pozemku parc. č. st. 1204/12 zast. pl. o výměře 18 m2 v k. ú. Nová Ulice,
obec Olomouc, a to ideální podíl 1/2 shora uvedené nemovitosti panu
xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 8 025,- Kč a ideální podíl 1/2 shora
uvedené nemovitosti paní xxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 8 025,- Kč dle
důvodové zprávy bod č. 27.
14. prodej části pozemku parc. č. 1929/1 ostat. pl. o výměře 104 m2 (dle GP parc. č.
1929/17 ostat. pl.) v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc manželům
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 196 570,- Kč dle důvodové
zprávy bod č. 28.
15. prodej částí pozemků parc. č. 247/1 o výměře 251 m2 (dle GP díl „b“), včetně
chodníku z betonových panelů a zpevněné manipulační plochy a parc. č. 1066
o výměře 184 m2 (dle GP díl „d“), vše ostat. pl. v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc
společnosti BELLS - ELEVEN s.r.o. za kupní cenu ve výši 485 718,- Kč dle důvodové
zprávy bod č. 29.
16. prodej částí pozemků parc. č. 247/1 o výměře 95 m2 (dle GP díl „a“), včetně
chodníku z betonových panelů a parc. č. 1066 o výměře 40 m2 (dle GP díl „c“) , vše
ostat. pl. v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc společnosti BPS Mobil, s.r.o. za kupní
cenu ve výši 151 638,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 29.
17. prodej částí pozemků parc. č. 2/92 o výměře 20 m2 (dle GP díl „a“) a parc. č.
2/93 o výměře 28 m2 (dle GP díl „c“), vše ostat. pl. v k. ú. Neředín, obec Olomouc
manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 112 876,- Kč dle
důvodové zprávy bod č. 30.
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18. prodej části pozemku parc. č. 515/1 ostat. pl. (dle GP parc. č. 515/82 ostat. pl.)
o výměře
244
m2
v
k.
ú.
Neředín,
obec
Olomouc
manželům
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 348 655,Kč dle důvodové zprávy bod č. 31.
19. uzavření souhlasného prohlášení mezi statutárním městem Olomouc a
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ve kterém všichni zúčastnění prohlašují, že
pozemek parc. č. 860/17 trvalý travní porost o výměře 394 m2 v k. ú. Nemilany,
obec Olomouc, je v podílovém spoluvlastnictví xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, a to
každý k ideálnímu podílu 1/2 tohoto pozemku dle důvodové zprávy bod č. 32.
20. směnu vodovodu Thomayerova ulice na pozemku parc. č. 132/49, v k. ú. Nová
Ulice, kabelové přípojky NN ul. Jiráskova - 1.část na pozemku parc. č. 804/24, v k.ú.
Hodolany, přeložky vodovodu ul. Tř.Míru - 1. část a přeložky vodovodu ul.Tř.Míru - 2.
část na pozemcích parc. č. 614/27, parc. č. 607/10 a parc. č. 429/28, vše v k. ú. Nová
Ulice a parc. č. 515/1, parc. č. 540/56, parc. č. 540/51, parc. č. 515/79 a parc. č.
515/78, vše v k. ú. Neředín, přeložky vodovodu ul. Erenburgova - 1. část a přeložky
vodovodu ul. Erenburgova - 2. část na pozemcích parc. č. 607/8, parc. č. 607/7, parc.
č. 540/50, parc. č. 540/56, parc. č. 515/1, parc. č. 515/80, parc. č. 526/1, parc. č. 513,
parc. č. 401/17 a parc. č. 487/6, vše v k. ú. Neředín, přeložky vodovodu ul.
Foerstrova na pozemcích parc. č. 429/28, parc. č. 549/3 a parc. č. 480/29, vše v k. ú.
Nová Ulice, přeložky vodovodu ul. Tovární (před objektem Teplárny) na pozemku
parc. č. 939/1, v k. ú. Hodolany, vodovodu ul. Libušina (přivaděč Přáslavice Hlubočky) na pozemcích parc. č. 1458/8, parc. č. 539/3, parc. č. 1458/10, parc. č.
782/6, parc. č. 1970/4, parc. č. 782/16, parc. č. 1970/25, parc. č. 1970/29, parc. č.
1970/30, parc. č. 1970/3 a parc. č. 854/2, vše v k.ú. Chválkovice, propojovacího
vodovodního řadu k. ú. Neředín na pozemcích parc. č. 420/113, parc. č. 540/28,
parc. č. 540/29, parc. č. 540/2, vše v k. ú. Neředín a parc. č. 849/42, v k. ú. Řepčín,
mostového jeřábu ČS Tabulový vrch na pozemku parc. č. 1378, v k. ú. Nová Ulice,
rozvaděče ul. Jiráskova - 2. část na pozemku parc. č. 804/24, v k. ú. Hodolany, vše
obec Olomouc a pozemků parc. č. st. 170 o výměře 100 m2, parc. č. st. 587
o výměře 67 m2, parc. č. st. 1377 o výměře 172 m2, parc. č. st. 1378 o výměře 200
m2, parc. č. st. 1686 o výměře 176 m2, parc. č. st. 2069 o výměře 7 m2, parc. č. st.
2071 o výměře 8 m2, vše zastavěná plocha, parc. č. 76/5 o výměře 116 m2, parc. č.
79/8 o výměře 115 m2, parc. č. 84/6 o výměře 104 m2, vše ostatní plocha, vše v k. ú.
Nová Ulice, obec Olomouc ve vlastnictví společnosti Vodohospodářská společnost
Olomouc, a.s. za výtlačný řad ČS Senice - VDJ Křelov DN 300 na pozemcích parc. č.
883/2, parc. č. 883/3, parc. č. 883/5, parc. č. 881/2, parc. č. 881/3, parc. č. 881/4,
parc. č. 881/5, parc. č. 881/1, parc. č. 860/1, parc. č. 860/15, parc. č. 860/6, parc. č.
860/14, parc. č. 1267, vše v k. ú. Senice na Hané, obec Senice na Hané, parc. č.
255/3, parc. č. 162/11, parc. č. 162/12, parc. č. 162/1, parc. č. 255/2, parc. č. 140/9,
parc. č. 248, parc. č. 149/1, parc. č. 149/3, parc. č. 149/4, parc. č. 149/5, vše v k.ú.
Vojnice u Olomouce, obec Vojnice u Olomouce, parc. č. 325/32, parc. č. 325/24,
parc. č. 325/28, parc. č. 325/29, vše v k. ú. Skrbeň, obec Skrbeň, parc. č. 254/68,
parc. č. 254/60, parc. č. 254/61, parc. č. 254/62, parc. č. 254/65, parc. č. 254/66,
parc. č. 263/8, parc. č. 263/9, parc. č. 263/10, parc. č. 263/11, parc. č. 254/57, vše
v k. ú. Břuchotín, obec Břuchotín, parc. č. 903/3, parc. č. 903/4, parc. č. 903/1, parc.
č. 901/2, parc. č. 902/5, parc. č. 902/6, parc. č. 902/16, parc. č. 902/17, parc. č.
902/28, parc. č. 904, parc. č. 905/1, parc. č. 905/2, parc. č. 905/3, parc. č. 905/4,
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parc. č. 905/5, parc. č. 905/6, parc. č. 905/7, parc. č. 905/8, parc. č. 905/9, parc. č.
906, 907, parc. č. 910/10, parc. č. 910/7, parc. č. 910/11, parc. č. 910/6, parc. č.
910/9, parc. č. 910/3, parc. č. 910/15, parc. č. 909/5, vše v k. ú. Křelov, obec Křelov,
studnu spouštěnou E0 na pozemku parc. č. st. 185 zastavěná plocha, v k. ú.
Chválkovice, obec Olomouc a pozemky parc. č. st. 504/1, v k. ú. Černovír zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1341 m2, parc. č. st. 505/2 zastavěná plocha
a nádvoří, o výměře 205 m2, parc. č. st. 551, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře
972 m2, parc. č. 809/151 ostatní plocha, o výměře 1307 m2, parc. č. 809/233 ostatní
plocha, o výměře 413 m2, parc. č. 809/234, trvalý travní porost, o výměře 422 m2,
parc. č. 809/314 ostatní plocha, o výměře 107 m2, parc. č. 809/316 ostatní plocha,
o výměře 3441 m2, parc. č. 809/317 ostatní plocha, o výměře 173 m2, parc. č.
809/318 ostatní plocha, o výměře 7173 m2, parc. č. 809/321 ostatní plocha,
o výměře 880 m2, parc. č. 809/322 trvalý travní porost, o výměře 21 m2, parc. č.
809/323 ostatní plocha, o výměře 67 m2, parc. č. 809/326 ostatní plocha, o výměře
130 m2, parc. č. 809/327 ostatní plocha, o výměře 564 m2, parc. č. 809/328 ostatní
plocha, o výměře 1364 m2, parc. č. 809/329 ostatní plocha, o výměře 49 m2 a parc.
č. 1128 ostatní plocha, o výměře 80 m2, vše v k. ú. Černovír a parc. č. st. 185
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 10 m2, v k. ú. Chválkovice, vše obec Olomouc
ve vlastnictví statutárního města Olomouce, s tím, že společnost Vodohospodářská
společnost Olomouc a.s. uhradí statutárnímu městu Olomouc doplatek cenového
rozdílu ve výši 204 380,00 Kč dle důvodové zprávy bod č. 33.
21. uzavření plánovací smlouvy na infrastrukturní stavby vedení NN, kanalizace,
vodovodu, úprava komunikace včetně zpomalovacího prahu a odvodnění, chodníků
a zpevněných ploch, budované v rámci stavby „Zahrady Olomouc – Slavonín,
výstavba 4 RD – Arbesova ulice“, na pozemcích parc. č. 533/12 orná půda a parc.
č. 1231/1 ostatní plocha, silnice, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, mezi
statutárním městem Olomouc a společností TAMPIOL a.s. dle důvodové zprávy bod
č. 34.
22. uzavření smlouvy o uzavření budoucí darovací smlouvy na infrastrukturní stavby
kanalizace, vodovodu, úprava komunikace včetně zpomalovacího prahu
a odvodnění, chodníků a zpevněných ploch, budované v rámci stavby „Zahrady
Olomouc – Slavonín, výstavba 4 RD – Arbesova ulice“, na pozemcích parc. č.
533/12 orná půda a parc. č. 1231/1 ostatní plocha, silnice, vše v k. ú. Slavonín, obec
Olomouc, mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným
a společností TAMPIOL a.s. jako budoucím dárcem dle důvodové zprávy bod č. 35.
23. uzavření smlouvy o uzavření budoucí darovací smlouvy na infrastrukturní stavbu
prodloužení vodovodního řadu na pozemcích parc. č. 1089/1 ostatní plocha, ostatní
komunikace a parc. č. 1092/5 ostatní plocha, ostatní komunikace, vše v k. ú.
Černovír, obec Olomouc a na pozemcích parc. č. 82 ostatní plocha, silnice a parc. č.
137 ostatní plocha, ostatní komunikace, vše v k. ú. Klášterní Hradisko, obec
Olomouc, mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným a
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx jako budoucím dárcem dle důvodové zprávy bod č. 36.
24. uzavření kupní smlouvy na stavby kanalizačního řadu a vodovodního řadu,
vybudované v rámci stavby „Bytový komplex Sladké město – 1. etapa“, na
pozemcích parc. č. 849/9 orná půda a parc. č. 1023 ostatní plocha, ostatní
komunikace vše v k. ú. Řepčín, obec Olomouc, mezi společností Moravia Star Invest
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s.r.o. jako prodávajícím a statutárním městem Olomouc jako kupujícím za kupní cenu
500,-Kč dle důvodové zprávy bod č. 37.
25. uzavření darovací smlouvy na stavby SO 06.01 – veřejný vodovod na pozemcích
parc. č. 1023 ostatní plocha, ostatní komunikace a parc. č. 1203 ostatní plocha,
ostatní komunikace, vše v k.ú. Řepčín, obec Olomouc, parc. č. 487/1 orná půda,
parc. č. 487/6 ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 487/7 ostatní plocha, jiná
plocha, parc. č. 515/1 ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 515/80 ostatní
plocha, ostatní komunikace a parc. č. 526/6 ostatní plocha, silnice, vše v k.ú.
Neředín, obec Olomouc, dále SO 05.01 – veřejná kanalizace na pozemcích parc. č.
1023 ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 849/31 ostatní plocha, jiná plocha,
parc. č. 849/50 orná půda a parc. č. 1203 ostatní plocha, ostatní komunikace, vše
v k.ú. Řepčín, obec Olomouc a parc. č. 487/1 orná půda v k.ú. Neředín, obec
Olomouc a SO 05 – kanalizace koridoru na pozemcích parc. č. 1203 ostatní plocha,
ostatní komunikace, parc. č. 849/31 ostatní plocha, jiná plocha, parc. č. 849/32
ostatní plocha, jiná plocha, parc. č. 849/33 ostatní plocha, jiná plocha a parc. č. 849/9
orná půda, s výjimkou odbočení a šachty na pozemcích parc. č. 1203 ostatní plocha,
ostatní komunikace, parc. č. 849/31 ostatní plocha, jiná plocha a parc. č. 849/43 orná
půda, vše v k.ú. Řepčín, obec Olomouc, vybudované dárcem v rámci stavby
„Olomouc, Pražská ul., Obchodní centrum GLOBUS, stavba veřejného vodovodu a
veřejné kanalizace“, bez veřejných částí vodovodních a kanalizačních přípojek, mezi
společností Praha West Investment k. s., zastoupenou jejím komplementářem
společností Globus, spol. s r.o. jako dárcem a statutárním městem Olomouc jako
obdarovaným v celkové zůstatkové hodnotě ve výši 3.986.866,- Kč (bez DPH) dle
důvodové zprávy bod č. 39.
26. uzavření plánovací smlouvy na infrastrukturní stavby kanalizační stoky,
vodovodního řadu a komunikace, budované v rámci stavby „NOVOSTAVBA
RODINNÉHO DOMU“, na pozemcích parc. č. 317 ostatní plocha, ostatní
komunikace a parc. č. 319 ostatní plocha, ostatní komunikace, vše v k. ú. Nedvězí,
obec Olomouc, mezi statutárním městem Olomouc a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle
důvodové zprávy bod č. 40.
27. uzavření smlouvy o uzavření budoucí darovací smlouvy na infrastrukturní stavby
kanalizační stoky, vodovodního řadu a komunikace, budované v rámci stavby
„NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU“, na pozemcích parc. č. 317 ostatní plocha,
ostatní komunikace a parc. č. 319 ostatní plocha, ostatní komunikace, vše v k. ú.
Nedvězí, obec Olomouc, mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím
obdarovaným a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx jako budoucím dárcem dle důvodové zprávy
bod č. 41.
28. uzavření plánovací smlouvy na infrastrukturní stavby vodovodu větev V1 a větev
V2, jednotné kanalizace větev K-1 a větev-2, komunikací větev „A“, včetně
parkovacích stání a větev „B“, chodníků, veřejného osvětlení a NTL plynovodu větev
P-1 a větev P-2, budované v rámci stavby „Výstavba 13 RD – Olomouc, Balcárkova
ul.“, na pozemcích parc. č. 994/11 ostatní plocha, jiná plocha, parc. č. 994/2 ostatní
plocha, jiná plocha, parc. č. 994/3 ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 2160
ostatní plocha, jiná plocha, parc. č. 1042 ostatní plocha, jiná plocha, parc. č. 978/1
zahrada a parc. č. 1036/1 ostatní plocha, ostatní komunikace, vše v k. ú. Nová Ulice,
obec Olomouc, mezi statutárním městem Olomouc a společností Htech cz s.r.o. dle
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důvodové zprávy bod č. 42.
29. uzavření smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy na infrastrukturní stavby
vodovodu větev V1 a větev V2, jednotné kanalizace větev K-1 a větev K-2,
komunikací větev „A“ a větev „B“, chodníků a veřejného osvětlení, budované v rámci
stavby „Výstavba 13 RD – Olomouc, Balcárkova ul.“, na pozemcích parc. č. 994/11
ostatní plocha, jiná plocha, parc. č. 994/2 ostatní plocha, jiná plocha, parc. č. 994/3
ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 2160 ostatní plocha, jiná plocha, parc. č.
1042 ostatní plocha, jiná plocha, parc. č. 978/1 zahrada a parc. č. 1036/1 ostatní
plocha, ostatní komunikace, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, mezi statutárním
městem Olomouc jako budoucím kupujícím a společností Htech cz s.r.o. jako
budoucím prodávajícím celkem za kupní cenu 497,- Kč, včetně DPH dle důvodové
zprávy bod č. 43.
30. uzavření plánovací smlouvy na infrastrukturní stavbu zpevněná plocha –
komunikace pro pěší, budovanou v rámci stavby „Element Office“, na pozemku
parc. č. 1062/52 ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Hodolany, obec
Olomouc, mezi statutárním městem Olomouc a společností Tech Group a.s. dle
důvodové zprávy bod č. 44.
31. uzavření smlouvy o uzavření budoucí darovací smlouvy na infrastrukturní stavbu
zpevněná plocha – komunikace pro pěší, budovanou v rámci stavby „Element
Office“, na pozemku parc. č. 1062/52 ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú.
Hodolany, obec Olomouc, mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím
obdarovaným a společností Tech Group a.s. jako budoucím dárcem dle důvodové
zprávy bod č. 45.
32. uzavření plánovací smlouvy na infrastrukturní stavby IO 02 komunikace pěší a
přechody pro chodce, IO 07 přeložka VN, IO 10 veřejné osvětlení, IO 12 přeložky
kabelů Telefónica, IO 13 přeložky SPL kabelů AČR, IO 15 sloup trakčního vedení,
budované v rámci stavby „Komerční a bytová výstavba Olomouc - Šibeník“, na
pozemcích parc. č. 447/29 ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 612/1 ostatní
plocha, ostatní komunikace, parc. č. 614/28 ostatní plocha, ostatní komunikace, parc.
č. 456/1 ostatní plocha, jiná plocha a parc. č. 456/18 ostatní plocha, jiná plocha, vše
v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc,, mezi statutárním městem Olomouc a společností
JTH Holding a.s. dle důvodové zprávy bod č. 46.
33. uzavření smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy na infrastrukturní stavby IO
02 komunikace pěší a přechody pro chodce a IO 10 veřejné osvětlení, budované
v rámci stavby „Komerční a bytová výstavba Olomouc - Šibeník“, na pozemcích
parc. č. 447/29 ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 612/1 ostatní plocha,
ostatní komunikace a parc. č. 614/28 ostatní plocha, ostatní komunikace, vše v k. ú.
Nová Ulice, obec Olomouc, mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím
kupujícím a společností JTH Holding a.s. jako budoucím prodávajícím celkem za
kupní cenu 500,- Kč, včetně DPH dle důvodové zprávy bod č. 47.
34. uzavření smlouvy o uzavření budoucí darovací smlouvy na infrastrukturní stavbu
„Přístupový chodník k pivnici Mototechna“, na pozemku parc. č. 150/3 ostatní
plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Neředín, obec Olomouc, mezi statutárním
městem Olomouc jako budoucím obdarovaným a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx jako
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budoucím dárcem dle důvodové zprávy bod č. 48.
35. uzavření smlouvy o uzavření budoucí darovací smlouvy na infrastrukturní stavbu
„Prodloužení vodovodního řadu“ na pozemcích parc. č. 309 ostatní plocha, ostatní
komunikace a parc. č. 332/12 orná půda, vše v k. ú. Topolany u Olomouce, obec
Olomouc, mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx jako budoucím dárcem dle důvodové zprávy bod č. 49.
2.

nevyhovuje žádosti

1. pana Jiřího Strnada o výkup pozemku parc. č. 84/5 ostat. pl. o výměře 1 248 m2
v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc z vlastnictví pana xxxxxxxxxxxxxxxxx do vlastnictví
statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 1.
2. pana xxxxxxxxxxxxxxxx o směnu pozemku parc. č. 84/5 ostat. pl. o výměře 1 248
m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve vlastnictví pana xxxxxxxxxxxxxxxxx za část
pozemku parc. č. 380/130 orná půda v k. ú. Hejčín, obec Olomouc ve vlastnictví
statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 1.
3. pana xxxxxxxxxxxxxxxxx o směnu části pozemku parc. č. 116/5 trvalý travní porost
o výměře 368 m2 v k. ú. Hejčín, obec Olomouc ve vlastnictví pana xxxxxxxxxxxxxxxx
za část pozemku parc. č. 463/1 ostat. pl. o výměře 323 m2 v k. ú. Hejčín, obec
Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 2.
4. pana xxxxxxxxxxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 614 zahrada o výměře
27 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.
5. pana xxxxxxxxxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 399 zahrada o výměře
96 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.
6. ČESKÉHO KYNOLOGICKÉHO SVAZU základní organizaci 013 Olomouc–
Černovír o bezúplatný převod pozemků parc. č. 1105/5 ostat. pl. o výměře 4 653 m2,
parc. č. 1105/6 zahrada o výměře 187 m2 a parc. č. 1105/7 zahrada o výměře 92
m2, vše v k. ú. Černovír, obec Olomouc z vlastnictví statutárního města Olomouce
do vlastnictví ČESKÉHO KYNOLOGICKÉHO SVAZU základní organizace 013
Olomouc-Černovír dle důvodové zprávy bod č. 6.
7. manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o prodej pozemku parc. č. 861/2 trvalý
travní porost o výměře 85 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy
bod č. 12.
8. manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o prodej pozemku parc. č. 861/3 trvalý
travní porost o výměře 82 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy
bod č. 13.
9. manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o prodej pozemku parc. č. 861/5 trvalý
travní porost o výměře 88 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy
bod č. 14.
10. pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o prodej pozemku parc. č. 861/6 trvalý travní porost
o výměře 85 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 15.
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11. manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o prodej pozemku parc. č. 861/7 trvalý travní
porost o výměře 82 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č.
16.
12. manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č.
755/2 orná půda o výměře 66 m2 v k. ú. Chomoutov, obec Olomouc dle důvodové
zprávy bod č. 17.
13. paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxx o prodej pozemku parc. č. 7 ostat. pl. o výměře 244
m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 20.
14. manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 401/3 zahrada
o výměře 355 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové
zprávy bod č. 21.
3.

trvá

na usnesení ZMO ze dne 9. 11. 2011, bod programu 3, bod 4 ve věci nevyhovění
žádosti manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č.
463/1 ostat. pl. o výměře 340 m2 v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy
bod č. 2.
4.

revokuje

1. usnesení ZMO ze dne 13. 12. 2012, bod programu 3, bod 28 důvodové zprávy ve
věci schválení prodeje pozemku parc. č. st. 1201/4 zast. pl. a nádvoří o výměře 17
m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši
15 220,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 5.
2. usnesení ZMO ze dne 14. 11. 2012, bod programu 3, bod 41 dle důvodové zprávy
ve věci schválení prodeje části pozemku parc. č. 745 ostat. pl. (dle GP parc. č. 745/2
ostat. pl.) o výměře 31 m2 v k. ú. Radíkov u Olomouce, obce Olomouc manželům
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 30 090,- Kč dle důvodové zprávy
bod č. 18.
3. usnesení ZMO ze dne 13. 12. 2012, bod programu 3, bod 22 důvodové zprávy ve
věci schválení prodeje pozemku parc. č. 62 ostat. plocha o výměře 23 m2 v k. ú.
Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
za kupní cenu ve výši 29 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 19.
4. část usnesení ZMO ze dne 23. 9. 2003, bod programu 3.1., bod důvodové zprávy
31, ve věci schválení bezúplatného převodu pozemků k následujícímu využití ve
veřejném zájmu parc. č. 612/29 ost. pl. o výměře 412 m2, v k. ú. Neředín – účel –
veřejná zeleň, parc. č. 612/7 ost. pl. o výměře 1538 m2, vše v k. ú. Neředín – účel –
veřejná zeleň, ve vlastnictví ČR - Ministerstva obrany ČR do vlastnictví statutárního
města Olomouce a to z důvodu veřejného zájmu za podmínek, že po dobu 10 let
nepřevede statutární město Olomouc vlastnická práva k takto nabytým nemovitostem
ani zčásti na další subjekty vyjma zpětného bezúplatného převodu těchto nemovitostí
do vlastnictví České republiky, po dobu 10 let bude statutární město Olomouc
využívat všechny nemovitosti ve veřejném zájmu, po dobu 10 let nebude tento
majetek přenechán k dalšímu komerčnímu využití jiným subjektům a po dobu 10-ti let
bude porušení těchto závazků sankcionováno smluvní pokutou ve výši evidenční
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hodnoty nemovitostí jíž se porušení týká dle důvodové zprávy bod č. 22.
5. usnesení ZMO ze dne 13. 12. 2012, bod programu 3, bod 8 ve věci schválení
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na části pozemků parc. č. 1651/2 orná
půda o výměře 39 m2, parc. č. 1651/3 orná půda o výměře 520 m2, parc. č. 1651/4
orná půda o výměře 1 025 m2, parc. č. 1961/1 orná půda o výměře 348 m2 a parc. č.
1647/6 orná půda o výměře 30 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc se
společností Ing. Jan Zavadil – JANZL při kupní ceně ve výši 166 770,- Kč se
zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 23.
Předložil:
Major Martin, JUDr., náměstek primátora
Bod programu: 3.; hlasování č. 5

4

Majetkoprávní záležitosti OI

Zastupitelstvo města Olomouce
1.

bere na vědomí

předloženou důvodovou zprávu.
2.

schvaluje

uzavření darovací smlouvy na nově vzniklý pozemek parc.č. 148/25 ostatní plocha
o výměře 74 m2, který vznikl z pozemku parc.č. 148/19 v k.ú. Olomouc-město, obec
Olomouc, který je ve vlastnictví Olomouckého kraje, dle bodu 1 předložené důvodové
zprávy.
3.

schvaluje

uzavření smlouvy o bezúplatném převodu části pozemku parc.č. 989/4 o výměře 21
m2 (nově vzniklý pozemek parc.č. 989/5) a části pozemku parc.č. 1028/19 o výměře
118 m2 (nově vzniklý pozemek parc.č. 1028/25), oba v k.ú. Řepčín, obec Olomouc,
z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje do
vlastnictví statutárního města Olomouc, dle bodu 2 předložené důvodové zprávy.
Předložil:
Major Martin, JUDr., náměstek primátora
Bod programu: 4.; hlasování č. 6

5

Prodej domů

Zastupitelstvo města Olomouce
1.

schvaluje

prodej budovy č. p. 616 (Hněvotínská 18), na pozemku parc. č. st. 700, zastavěná
plocha a nádvoří, pozemku parc. č. st. 700, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře
587 m2, a pozemku parc. č. 255/8, zahrada, o výměře 754 m2, vše v k. ú. Nová
Ulice, obec Olomouc, se všemi součástmi a příslušenstvím, do podílového
spoluvlastnictví níže uvedeným kupujícím za kupní cenu celkem 5.000.000,- Kč,
z toho za budovu č. p. 616 částku 3.022.340,- Kč, za pozemek parc. č. st. 700 částku
857.020,- Kč, za pozemek parc. č. 255/8 částku 1.100.840,- Kč, a náklady 19.800,Kč, a to:
- ideální podíl 1/4 shora uvedené budovy a pozemků xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx do
jeho výlučného vlastnictví za kupní cenu 1.250.000,- Kč,
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- ideální podíl 1/4 shora uvedené budovy a pozemků xxxxxxxxxxxxxxxxxx do jeho
výlučného vlastnictví za kupní cenu 1.250.000,- Kč,
- ideální podíl 1/4 shora uvedené budovy a pozemků xxxxxxxxxxxxxxxxxxx do jeho
výlučného vlastnictví za kupní cenu 1.250.000,- Kč,
- ideální podíl 1/4 shora uvedené budovy a pozemků xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
do jejich společného jmění manželů za kupní cenu 1.250.000,- Kč.
Kupní cena je splatná do 20 dnů po uzavření kupní smlouvy, když kupující jsou
povinni zaplatit kauci ve výši 50.000,- Kč před podpisem kupní smlouvy a kupní
smlouvu podepsat do 20 dnů od rozhodnutí Zastupitelstva města Olomouce o prodeji
budovy a pozemků.
V případě, že jeden z výše uvedených kupujících nezaplatí kauci před podpisem
kupní smlouvy nebo nepodepíše kupní smlouvu do 20 dnů od rozhodnutí ZMO,
schvaluje prodej budovy č. p. 616 (Hněvotínská 18), na pozemku parc. č. st. 700,
zastavěná plocha a nádvoří, pozemku parc. č. st. 700, zastavěná plocha a nádvoří,
o výměře 587 m2 a pozemku parc. č. 255/8, zahrada, o výměře 754 m2, vše v k. ú.
Nová Ulice, obec Olomouc, se všemi součástmi a příslušenstvím do podílového
spoluvlastnictví ostatních kupujících, kteří řádně a včas složí kauci a kupní smlouvu
podepíší, za kupní cenu celkem 5.000.001,- Kč, z toho za budovu č. p. 616 částku
3.022.341,- Kč, za pozemek parc. č. st. 700 částku 857.020,- Kč, za pozemek parc.
č. 255/8 částku 1.100.840,- Kč, a náklady 19.800,- Kč, do jejich podílového
spoluvlastnictví, a to:
- ideální podíl 1/3 shora uvedené budovy a pozemků za kupní cenu 1.666.667,- Kč,
- ideální podíl 1/3 shora uvedené budovy a pozemků za kupní cenu 1.666.667,- Kč,
- ideální podíl 1/3 shora uvedené budovy a pozemků za kupní cenu 1.666.667,- Kč.
V případě, že dva z výše uvedených kupujících nezaplatí kauci před podpisem kupní
smlouvy nebo nepodepíší kupní smlouvu do 20 dnů od rozhodnutí ZMO, schvaluje
prodej budovy č. p. 616 (Hněvotínská 18), na pozemku parc. č. st. 700, zastavěná
plocha a nádvoří, pozemku parc. č. st. 700, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře
587 m2 a pozemku parc. č. 255/8, zahrada, o výměře 754 m2, vše v k. ú. Nová Ulice,
obec Olomouc, se všemi součástmi a příslušenstvím do podílového spoluvlastnictví
ostatních kupujících, kteří řádně a včas složí kauci a kupní smlouvu podepíší, za
kupní cenu celkem 5.000.000,- Kč, z toho za budovu č. p. 616 částku 3.022.340,- Kč,
za pozemek parc. č. st. 700 částku 857.020,- Kč, za pozemek parc. č. 255/8 částku
1.100.840,- Kč, a náklady 19.800,- Kč, do jejich podílového spoluvlastnictví, a to:
- ideální podíl 1/2 shora uvedené budovy a pozemků za kupní cenu 2.500.000,- Kč,
- ideální podíl 1/2 shora uvedené budovy a pozemků za kupní cenu 2.500.000,- Kč.
V případě, že z výše uvedených kupujících zaplatí kauci před podpisem kupní
smlouvy a podepíše kupní smlouvu do 20 dnů od rozhodnutí ZMO pouze jeden
z kupujících, schvaluje prodej budovy č. p. 616 (Hněvotínská 18), na pozemku parc.
č. st. 700, zastavěná plocha a nádvoří, pozemku parc. č. st. 700, zastavěná plocha
a nádvoří, o výměře 587 m2 a pozemku parc. č. 255/8, zahrada, o výměře 754 m2,
vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, se všemi součástmi a příslušenstvím do
výlučného vlastnictví toho kupujícího, který řádně a včas složí kauci a kupní smlouvu
podepíše, za kupní cenu celkem 5.000.000,- Kč, z toho za budovu č. p. 616 částku
3.022.340,- Kč, za pozemek parc. č. st. 700 částku 857.020,- Kč, za pozemek parc.
č. 255/8 částku 1.100.840,- Kč, a náklady 19.800,- Kč,
dle důvodové zprávy bod 1.1.
2.

nevyhovuje

žádosti pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ve věci prodeje budovy č. p. 616 (Hněvotínská
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18) na pozemku parc. č. st. 700, zastavěná plocha a nádvoří, pozemku parc. č. st.
700, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 587 m2 a pozemku parc. č. 255/8,
zahrada, o výměře 754 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, jako celku za
kupní cenu dle znaleckého posudku,
dle důvodové zprávy bod 1.1.
3.

schvaluje

prodej bytové jednotky č. 394/4 v domě č. p. 394 (Riegrova 17) na pozemcích parc.
č. st. 388, 400/5, oba zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem
o velikosti 1559/5278 na společných částech domu č. p. 394 a se spoluvlastnickým
podílem o velikosti 1559/5278 na pozemcích parc. č. st. 388, 400/5, oba zastavěná
plocha a nádvoří, vše v
k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, panu
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu celkem ve výši 3.271.000,- Kč, z toho za
jednotku 2.552.662,- Kč a za pozemky 718.338,- Kč,
dle důvodové zprávy bod 1.2.
4.

revokuje

své usnesení ze dne 19. 09. 2012, bod 5, část 12 ve věci schválení prodeje pozemku
parc. č. st. 1056/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 293 m2, v k. ú. Nová Ulice,
obec Olomouc, za kupní cenu celkem ve výši 72.500,- Kč, z toho za pozemek
70.000,- Kč a náklady 2.500,- Kč, do podílového spoluvlastnictví kupujících, a to:
- podíl o velikosti 482/10831 paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši
3.227,- Kč,
- podíl o velikosti 254/10831 paní xxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 1.700,- Kč,
- podíl o velikosti 599/10831 do SJM manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní
cenu ve výši 4.010,- Kč,
- podíl o velikosti 722/10831 do SJM manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní
cenu ve výši 4.833,- Kč,
- podíl o velikosti 599/10831 paní xxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 4.010,- Kč,
- podíl o velikosti 254/10831 panu xxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 1.700,- Kč,
- podíl o velikosti 508/10831 paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši
3.400,- Kč,
- podíl o velikosti 508/10831 panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši
3.400,- Kč,
- podíl o velikosti 358/10831 do SJM manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
za kupní cenu ve výši 2.396,- Kč,
- podíl o velikosti 519/10831 paní xxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 3.474,Kč,
- podíl o velikosti 599/10831 paní xxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 4.010,Kč,
- podíl o velikosti 722/10831 do SJM manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
za kupní cenu ve výši 4.833,- Kč,
- podíl o velikosti 361/21662 panu xxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 1.208,- Kč,
- podíl o velikosti 361/21662 panu xxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 1.208,- Kč,
- podíl o velikosti 361/21662 panu xxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 1.208,- Kč,
- podíl o velikosti 519/10831 paní xxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 3.474,- Kč,
- podíl o velikosti 508/10831 paní xxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 3.400,- Kč,
- podíl o velikosti 519/10831 paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši
3.474,- Kč,
- podíl o velikosti 173/10831 panu xxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 1.158,- Kč,
- podíl o velikosti 173/10831 paní xxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 1.158,- Kč,
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- podíl o velikosti 173/10831 paní xxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 1.158,- Kč,
- podíl o velikosti 722/10831 do SJM manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní
cenu ve výši 4.833,- Kč,
- podíl o velikosti 599/10831 paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši
4.010,- Kč,
- podíl o velikosti 361/21662 paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši
1.208,- Kč,
- podíl o velikosti 599/10831 panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši
4.010,- Kč,
dle důvodové zprávy bod 2.1.
5.

schvaluje

prodej podílu o velikosti 9830/10831 pozemku parc. č. st. 1056/2, zastavěná plocha a
nádvoří, o výměře 293 m2, v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, za kupní cenu celkem
ve výši 65.799,- Kč, z toho za pozemek 63.530,- Kč a náklady 2.269,- Kč, do
podílového spoluvlastnictví kupujících, a to:
- podíl o velikosti 254/10831 paní xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 1.700,Kč,
- podíl o velikosti 599/10831 do SJM manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní
cenu ve výši 4.010,- Kč,
- podíl o velikosti 722/10831 do SJM manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní
cenu ve výši 4.833,- Kč,
- podíl o velikosti 599/10831 paní xxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 4.010,- Kč,
- podíl o velikosti 254/10831 panu xxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 1.700,- Kč,
- podíl o velikosti 508/10831 paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši
3.400,- Kč,
podíl o velikosti 508/10831 panu xxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši
3.400,- Kč,
- podíl o velikosti 358/10831 do SJM manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní
cenu ve výši 2.396,- Kč,
- podíl o velikosti 519/10831 paní xxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 3.474,- Kč,
- podíl o velikosti 599/10831 paní xxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 4.010,- Kč,
- podíl o velikosti 722/10831 do SJM manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
za kupní cenu ve výši 4.833,- Kč,
- podíl o velikosti 361/21662 panu xxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 1.208,- Kč,
- podíl o velikosti 361/21662 panu xxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 1.208,- Kč,
- podíl o velikosti 361/21662 panu xxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 1.208,- Kč,
- podíl o velikosti 519/10831 paní xxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 3.474,- Kč,
- podíl o velikosti 508/10831 paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši
3.400,- Kč,
- podíl o velikosti 173/10831 panu xxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 1.158,- Kč,
- podíl o velikosti 173/10831 paní xxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 1.158,- Kč,
- podíl o velikosti 173/10831 paní xxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 1.158,- Kč,
- podíl o velikosti 722/10831 do SJM manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní
cenu ve výši 4.833,- Kč,
- podíl o velikosti 599/10831 paní xxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 4.010,Kč,
- podíl o velikosti 361/21662 paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši
1.208,- Kč,
- podíl o velikosti 599/10831 panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši
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4.010,- Kč,
dle důvodové zprávy bod 2.1.
6.

schvaluje

prodej podílu o velikosti 519/10831 pozemku parc. č. st. 1056/2, zastavěná plocha a
nádvoří, o výměře 293 m2, v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, paní xxxxxxxxxxxxxx
za kupní cenu ve výši 3.474,- Kč z toho za pozemek 3.354,- Kč a náklady 120,- Kč,
dle důvodové zprávy bod 2.1.
7.

schvaluje

prodej podílu o velikosti 482/10831 pozemku parc. č. st. 1056/2, zastavěná plocha
a nádvoří, o výměře 293 m2, v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, paní
xxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 3.227,- Kč z toho za pozemek 3.116,- Kč
a náklady 111,- Kč,
dle důvodové zprávy bod 2.1.
Předložil:
Major Martin, JUDr., náměstek primátora
Bod programu: 5.; hlasování č. 7

6

Výsledky hospodaření SMOl za rok 2012

Zastupitelstvo města Olomouce
1.

bere na vědomí

důvodovou zprávu včetně všech příloh
2.

schvaluje

finanční vypořádání se státním rozpočtem za rok 2012
3.

schvaluje

a) v souladu s §17, odst. 7) Zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č.
250/2000 Sb. celoroční hospodaření SMOl v roce 2012, a to "bez výhrad"
b) účetní závěrku SMOl za rok 2012 v souladu s novelou zákona o účetnictví č.
239/2012 Sb. dle důvodové zprávy, a to „bez výhrad“
Předložil:
Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 6.; hlasování č. 8

7

Rozpočtové změny roku 2013

Zastupitelstvo města Olomouce
1.

bere na vědomí

upravenou důvodovou zprávu, týkající se rozpočtových změn roku 2013 - část A a
část B, včetně dodatku č. 1
2.

schvaluje

rozpočtové změny roku 2013 dle upravené důvodové zprávy - část B, včetně dodatku
č. 1
Předložil:
Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 7.; hlasování č. 9
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Program regenerace MPR

Zastupitelstvo města Olomouce
1.

bere na vědomí

důvodovou zprávu
2.

schvaluje

poskytnutí příspěvku soukromým a církevním subjektům dle důvodové zprávy
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 8.; hlasování č. 10
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38. výzva - Závazek konečného příjemce - ZŠ Svatoplukova venkovní hřiště, ZŠ/MŠ Řezníčkova - hřiště

Zastupitelstvo města Olomouce
1.

bere na vědomí

předloženou důvodovou zprávu
2.

schvaluje

vyčlenění finančních prostředků až do výše 1 860 168,- Kč z rozpočtu města na
zajištění finančního krytí vlastních zdrojů na realizaci projektu ZŠ Svatoplukova 11 venkovní hřiště a každoroční vyčlenění finančních prostředků na zajištění
udržitelnosti projektu ve výši 83 500,- Kč po dobu 5 let (tj. celkové náklady po dobu 5
let činí 417 500,- Kč) od finančního ukončení projektu.
3.

schvaluje

vyčlenění finančních prostředků až do výše 2 408 760,- Kč z rozpočtu města na
zajištění finančního krytí vlastních zdrojů na realizaci projektu ZŠ/MŠ Řezníčkova hřiště a každoroční vyčlenění finančních prostředků na zajištění udržitelnosti projektu
ve výši 262 600,- Kč po dobu 5 let (tj. celkové náklady po dobu 5 let činí 1 313 000,Kč) od finančního ukončení projektu.
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 9.; hlasování č. 11
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Návrhy na změnu OZV č. 1/2013

Zastupitelstvo města Olomouce
1.

bere na vědomí

předloženou důvodovou zprávu včetně příloh 1, 2, 3
2.

schvaluje

závěr důvodové zprávy:
1) nevyhovět žádosti BONVER WIN, a.s.
2) nezabývat se žádostí pana xxxxxxxxxxxxxxxxx
3) prodloužit termín pro projednání žádosti společnosti Čistá Jižní Morava, a.s. na
příští zasedání ZMO
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Předložil:
Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 10.; hlasování č. 12

11

Delegování zástupců SMOl na valnou hromadu VHS Olomouc,
a. s. a Olterm & TD Olomouc, a. s.

Zastupitelstvo města Olomouce
1.

bere na vědomí

předloženou důvodovou zprávu
2.

deleguje

zástupce SMOl na valné hromady VHS Olomouc, a. s. a Olterm & TD Olomouc, a. s.
dle důvodové zprávy
Předložil:
Rada města Olomouce
Bod programu: 11.; hlasování č. 13

12

Delegování zástupce SMOl na valnou hromadu OK4EU

Zastupitelstvo města Olomouce
1.

bere na vědomí

předloženou důvodovou zprávu
2.

deleguje

RNDr. Ladislava Šnevajse, náměstka primátora, jako zástupce SMOl na valné
hromadě zájmového sdružení právnických osob "OK4EU", jako náhradníka deleguje
Ing. Ivo Vlacha dle důvodové zprávy
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 12.; hlasování č. 14
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Cena města Olomouce za rok 2012

Zastupitelstvo města Olomouce
1.

bere na vědomí

předloženou důvodovou zprávu
2.

schvaluje

udělení Ceny města Olomouce a Ceny za počin roku 2012 dle předložené důvodové
zprávy
Předložil:
Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 13.; hlasování č. 15
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Zájmové sdružení OK4Inovace - změna v účasti za SMOL

Zastupitelstvo města Olomouce
1.

bere na vědomí

předloženou důvodovou zprávu
2.

schvaluje

změnu ve složení zájmového sdružení právnických osob „OK4Inovace“
3.

deleguje

náměstka primátora RNDr. Ladislava Šnevajse jako člena na valné hromadě
zájmového sdružení právnických osob „OK4Inovace“
4.

nominuje

náměstka primátora RNDr. Ladislava Šnevajse jako člena správní rady zájmového
sdružení právnických osob „OK4Inovace“ za SMOL
Předložil:
Novotný Martin, primátor města
Bod programu: 14.; hlasování č. 16
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Různé

Zastupitelstvo města Olomouce
1.

ukládá

RMO neprodleně analyzovat a vyhodnotit přímé a nepřímé ekonomické dopady
manažerských pochybení vedoucího managementu MDO, zejména v získávání
autorských práv na jednotlivé inscenace sezony 2012-2013, a to zejména na
hospodářský výsledek MDO a o výsledcích a opatřeních informovat ZMO na
nejbližším jednání
T:
O:

nejbližší zasedání ZMO
Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora

2.

ukládá

RMO informovat ZMO o aktuální situaci ohledně záměru výstavby nového Úřadu
práce v Olomouci v lokalitě Tabulového vrchu a dále prověřit možnost umístění této
instituce do některé z nemovitostí na území SMOL v majetku České republiky
s příslušností hospodařit Ministerstvu obrany ČR
T:
O:

nejbližší zasedání ZMO
Rada města Olomouce

Předložil:
členové zastupitelstva města
Bod programu: 15.; hlasování č. 17, 18

Martin Novotný v. r.
primátor města Olomouce

Ing. Ivo Vlach v. r.
1. náměstek primátora
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