
 

USNESENÍ 
 

z 21. zasedání Zastupitelstva m ěsta Olomouce, konaného dne 22. 7. 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 21. zasedání Zastupitelstva m ěsta 
Olomouce  

Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. schvaluje 
upravený návrh programu 21. zasedání Zastupitelstva města Olomouce 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 1.; hlasování č. 2 
 
 
2 Majetkoprávní záležitosti  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. schvaluje 
1. bezúplatný převod pozemku parc. č. 431/10 ostat. pl. o výměře 561 m2 v k. ú. 
Slavonín, obec Olomouc z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 
6. 
 
2. prodej pozemku parc. č. st. 1206/12 zast. pl. o výměře 19 m2 v k. ú. Nová Ulice, 
obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 17 052,- 
Kč dle důvodové zprávy bod č. 8. 
 
2. nevyhovuje žádosti 
1. paní xxxxxxxxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 440/1 ostat. pl. o výměře 
260 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1. 
 
2. pana xxxxxxxxxxxxxxxx o revokaci usnesení ZMO ze dne 27. 4. 2010, bod 
programu 5, bod 4 dodatku k důvodové zprávě ve věci nevyhovění žádosti pana 
xxxxxxxxxxxxxxx o odprodej pozemku parc. č. 1998 ostat. pl. o výměře 599 m2 v k. 
ú. Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.  
 
3. manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o prodej části pozemku 
parc. č. 1416/4 ostat. pl. o výměře 96 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod č. 3. 
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4. společnosti TEPER IMPORT s.r.o. o prodej části pozemku č. 247/3 travní p. 
o výměře 52 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4. 
 
3. nevyhovuje 
1. nabídce společnosti České dráhy, a. s. na výkup pozemku parc. č. 809/46 ostat. 
pl. o výměře 2 200 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc z vlastnictví společnosti 
České dráhy, a. s. do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy 
bod č. 5. 
 
2. nabídce ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových o úplatný 
převod pozemku parc. č. 431/10 ostat. pl. o výměře 561 m2 v k. ú. Slavonín, obec 
Olomouc z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do 
vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 6. 
 
4. revokuje 
část usnesení ZMO ze dne 10. 4. 2013, bod programu 3, bod 28 důvodové zprávy ve 
věci výše kupní ceny při prodeji 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 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a schvaluje kupní cenu ve výši 
128 570,- Kč se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 7. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 2.; hlasování č. 4 
 
 
3 Prodej dom ů 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
prodej budovy č. p. 201 (Dolní náměstí 1) na pozemku parc. č. st. 622/1, zastavěná 
plocha a nádvoří, a pozemku parc. č. st. 622/1, zastavěná plocha a nádvoří, 
o výměře 572 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, se všemi součástmi a 
příslušenstvím, společnosti IES MORAVIA REAL a.s. za kupní cenu celkem ve výši 
60.250.000,- Kč, z toho budova 53.090.585,- Kč a pozemek 7.159.415,- Kč, a za 
podmínek uvedených v důvodové zprávě, 
dle důvodové zprávy bod 1.1. 
 
3. schvaluje 
prodej bytové jednotky č. 195/25 v domě č. p. 195 (Dolní náměstí 6) na pozemku 
parc. č. st. 616, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
699/21698 na společných částech domu č. p. 195 a se spoluvlastnickým podílem 
o velikosti 699/21698 na pozemku parc. č. st. 616, zastavěná plocha a nádvoří, vše 
v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, za kupní cenu ve výši 1.602.889,- Kč, z toho 
za pozemek 330.185,- Kč a za jednotku 1.272.704,- Kč, do SJM manželům 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
dle důvodové zprávy bod 1.2. 
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4. nevyhovuje 
nabídce pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ze dne 17. 06. 2013 ve věci prodeje bytové 
jednotky č. 195/25 v domě č. p. 195 (Dolní náměstí 6) na pozemku parc. č. st. 616, 
zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 699/21698 na 
společných částech domu č. p. 195 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
699/21698 na pozemku parc. č. st. 616, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc, 
dle důvodové zprávy bod 1.2. 
 
5. schvaluje 
prodloužení splatnosti kupní ceny za bytovou jednotku č. 195/5 v domě č. p. 195 
(Dolní náměstí 6) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1054/21698 na společných 
částech domu č. p. 195 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1054/21698 na 
pozemku parc. č. st. 616, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 998 m2, v k. ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc, manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxx, a to do 31.12.2013, 
dle důvodové zprávy bod 2.1. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 3.; hlasování č. 5, 6. 7 
 
 
 
4 Rozpočtové zm ěny roku 2013  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu, týkající se rozpočtových změn roku 2013 včetně dodatku č. 1 
 
2. schvaluje 
rozpočtové změny roku 2013 dle dodatku č. 1 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 4.; hlasování č. 9 
 
 
 
5 EIB - čerpání II. úv ěrové tranše  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu včetně přílohy a dodatku č. 1 
 
2. schvaluje 
přijetí II. úvěrové tranše ve výši 200 mil. Kč v souladu se schváleným rozpočtem r. 
2013 s parametry dle varianty A) dodatku č. 1 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 5.; hlasování č. 8 
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6 Pojmenování ulice  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
název ulice dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
informovat příslušné instituce o novém názvu ulice dle stanovených směrnic 
T: ihned 
O: vedoucí odboru vn ějších vztah ů a informací 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 6.; hlasování č. 10 
 
 
 
7 Jmenování člena statutárního orgánu Výstavišt ě Flora 

Olomouc, a.s.  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
a) změnu v představenstvu Výstaviště Flora Olomouc, a.s., tak, jak je popsáno 
v důvodové zprávě 
b) nominaci Mgr. Miroslava Grasse do funkce člena představenstva Výstaviště Flora 
Olomouc, a.s. 
 
Předložil: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 7.; hlasování č. 11 
 
 
 
8 AQP - Dodatek č. 1 ke Smlouv ě o půjčce 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu včetně příloh 
 
2. schvaluje 
uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o půjčce mezi SMOl a společností AQUAPARK 
OLOMOUC, a. s. za účelem prodloužení splatnosti půjčky dle důvodové zprávy. 
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3. pověřuje 
Ing. Ivo Vlacha, 1. náměstka primátora podpisem Dodatku č. 1 ke Smlouvě o půjčce 
mezi SMOl a společností AQUAPARK OLOMOUC, a. s.  
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 8.; hlasování č. 12 
 
 
 

 

 

 

Martin Novotný v. r. 
primátor m ěsta Olomouce 

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

 


