USNESENÍ
z 23. zasedání Zastupitelstva města Olomouce, konaného dne 18. 9. 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)
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Schválení programu 23. zasedání Zastupitelstva města
Olomouce

Zastupitelstvo města Olomouce
1.

schvaluje

návrh programu 23. 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 + dodatek č. 1

Zastupitelstvo města Olomouce
1.

schvaluje

1. směnu budovy č. p. 496 (objekt technického vybavení) na pozemku parc. č. st. 606
zast. pl. o výměře 196 m2 a pozemku parc. č. st. 606 zast. pl. o výměře 196 m2, vše
v k. ú. Lazce, obec Olomouc ve vlastnictví společnosti GLOBE INVESTMENT CZ
s.r.o. za pozemek parc. č. 88/3 orná půda o výměře 1 573 m2 a část pozemku parc.
č. 98/1 orná půda (dle GP parc. č. 98/1 orná půda) o výměře 2 030 m2, vše v k. ú.
Povel, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce s tím, že
společnost GLOBE INVESTMENT CZ s.r.o. uhradí statutárnímu městu Olomouc
cenový rozdíl ve výši 1 156 300,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.

2. prodej pozemků parc. č. 170/9 orná půda o výměře 3 786 m2, parc. č. 170/10 orná
půda o výměře 512 m2 a parc. č. 170/8 orná půda o výměře 310 m2, vše v k. ú.
Povel, obec Olomouc a pozemek parc. č. 798/5 orná půda o výměře 419 m2 v k. ú.
Slavonín, obec Olomouc společnosti Marzio, s.r.o. za kupní cenu ve výši 5 529 700,Kč dle důvodové zprávy bod č. 3.
3. prodej pozemku parc. č. 168/22 ostat. pl. o výměře 3 808 m2 se všemi součástmi
a příslušenstvím, tj. kanalizace (část SO 414), vodovod včetně vodoměrné šachty
bez odbočné větve k budově na parc. č. st. 1964 (část SO 415), osvětlení nadzemní
(část SO 416), komunikace (část SO 417), zděné oplocení (část SO 410), vše v k. ú.
Nová Ulice, obec Olomouc Společenství pro dům Hněvotínská 189/11, 190/13,
191/15 v Olomouci za kupní cenu ve výši 1,- Kč se zdůvodněním dle důvodové
zprávy bod č. 4.
4. prodej části pozemku parc. č. 105/2 ostat. pl. o výměře 245 m2 (dle GP parc. č.
105/97 ostat. pl.) včetně žulové dlažby v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc
společnosti Noe s.r.o. za kupní cenu ve výši 596 630,- Kč dle důvodové zprávy bod
č. 5.
5. prodej části pozemku parc. č. 95/1 ostat. pl. o výměře 185 m2 (dle GP parc. č.
95/35 ostat. pl.) v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc společnosti Výstaviště Flora
Olomouc, a.s. za kupní cenu ve výši 262 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 6.
6. zřízení předkupního práva dle § 602 a násl. občanského zákoníku k části pozemku
parc. č. 95/1 ostat. pl. o výměře 185 m2 (dle GP parc. č. 95/35 ostat. pl.) v k. ú.
Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch statutárního města Olomouce za kupní
cenu ve výši 262 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 6.
7. uzavření smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy na infrastrukturní stavby
komunikace, včetně odvodnění, parkovacích stání, chodníků, veřejného osvětlení,
veřejného vodovodu a veřejné splaškové (příp. jednotné) kanalizace, budované
v rámci stavby „Domov pro seniory - Slavonín“, na pozemcích parc. č. 776/1 orná
půda, parc. č. 776/3 orná půda a 1232/12 ostatní plocha, ostatní komunikace, vše
v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím
kupujícím a společností Domov seniorů Modřice a.s. jako budoucím prodávajícím,
celkem za kupní cenu 500,- Kč, včetně DPH dle důvodové zprávy bod č. 11.
8. výkup části pozemku parc. č. 181/6 orná půda o výměře 390 m2 (dle GP parc. č.
181/25 orná půda) v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc z vlastnictví paní xxxxxxxxxxxx
do vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní cenu ve výši 390 000,- Kč dle
důvodové zprávy bod č. 20.
9. prodej pozemku parc. č. st. 634/2 zast. pl. o výměře 10 m2 v k. ú. Olomouc-město,
obec Olomouc manželům xxxxxxxx za kupní cenu ve výši 122 500,- Kč dle důvodové
zprávy bod č. 21.
10. prominutí náhrady za užívání pozemku parc. č. st. 634/2 zast. pl. o výměře 10 m2
v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc bez právního titulu za dva roky zpětně ve výši
36 000,- Kč manželům xxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 21.
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11. darování pozemků parc. č. 300/5 orná půda o výměře 2617 m2, parc. č. 287/3
ostatní plocha o výměře 1465 m2, parc. č. 307/3 trvalý travní porost o výměře
1141 m2, parc. č. 593/2 ostatní plocha o výměře 334 m2, parc. č. 592/5 ostatní
plocha o výměře 18 m2, parc. č. 623/12 ostatní plocha o výměře 1029 m2, parc. č.
623/15 ostatní plocha o výměře 300 m2, parc. č. 300/9 orná půda o výměře 78 m2,
parc. č. 300/7 orná půda o výměře 64 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec
Olomouc a parc. č. 775/13 orná půda o výměře 34 m2, parc. č. 775/18 orná půda
o výměře 1206 m2, parc. č. 779/22 ostatní plocha o výměře 295 m2, parc. č. 851/2
trvalý travní porost o výměře 110 m2, části pozemku parc. č. 775/19 orná půda
o výměře 8 m2 (dle GP díl „b“) a části pozemku parc. č. 779/23 ostatní plocha
o výměře 111 m2 (dle GP díl „a“), vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc Povodí
Moravy, s. p. dle důvodové zprávy bod č. 22.
12. směnu části pozemku parc. č. 762/20 zahrada o výměře 4 m2 (dle GP díl „a“) v
k. ú. Černovír, obec Olomouc ve vlastnictví paní xxxxxxxxx za část pozemku parc. č.
1082/7 ostat. pl. o výměře 29 m2 (dle GP parc. č. 1082/16 ostat. pl.) v k. ú. Černovír,
obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce s tím, že paní xxxxxxxxxx
uhradí statutárnímu městu Olomouc doplatek cenového rozdílu ve výši 25 640,- Kč
dle důvodové zprávy bod č. 23.
13. prodej pozemků parc. č. 150/1 orná půda o výměře 700 m2, parc. č. 150/21 orná
půda o výměře 212 m2 a části pozemku parc. č. 150/20 orná půda (dle GP „díl a“)
o výměře 387 m2, vše v k. ú. Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc manželům
xxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 923 707,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 24.
14. výběr kupujícího pozemku parc. č. 150/19 orná půda o výměře 785 m2 a části
pozemku parc. č. 150/20 orná půda (dle GP „díl b“) o výměře 398 m2, vše v k. ú.
Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc mezi manželi xxxxxxxxxxxx a panem xxxxxxxxx
formou obálkové metody na výši kupní ceny, kdy minimální výše kupní ceny činí
1 000,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod č. 25.
15. doplnění smluvních podmínek u bezúplatného převodu pozemků parc. č. 2/2
ostat. pl. o výměře 580 m2, parc. č. 49/1 ostat. pl. o výměře 1 443 m2 a parc. č. 50/2
ostat. pl. o výměře 52 m2, vše v k. ú. Týneček, vše obec Olomouc z vlastnictví ČR Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města
dle důvodové zprávy bod č. 26.
16. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 1721/6
ostat. pl. o výměře 1 245 m2, v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc se
společností OLC Systems s.r.o. při kupní ceně ve výši 479 325,- Kč se zdůvodněním
dle důvodové zprávy bod č. 27.
17. zřízení předkupního práva dle § 603, odst. 2 občanského zákoníku k části
pozemku parc. č. 1721/6 ostat. pl. o výměře 1 245 m2, v k. ú. Holice u Olomouce,
obec Olomouc ve prospěch statutárního města Olomouce za kupní cenu ve výši
385,- Kč/m2, a to po dobu 5 let od vydání kolaudačního souhlasu na stavbu areálu
společnosti na vývoj softwaru na zakázku a související služby vč. dodávky hardwaru
na části pozemku parc. č. 1721/6 ostat. pl. o výměře 1 245 m2, v k. ú. Holice
u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 27.
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18. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemek parc. č. 1721/105 ostat.
pl. o výměře 2 992 m2 a část pozemku parc. č. 1648/1 ostat. pl. o výměře 71 m2, vše
v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc se společností GOLD COAST METAL
WORKS, INC. s.r.o. při kupní ceně ve výši 1 179 255,- Kč se zdůvodněním dle
důvodové zprávy bod č. 28.
19. zřízení předkupního práva dle § 603, odst. 2 občanského zákoníku k pozemku
parc. č. 1721/105 ostat. pl. o výměře 2 992 m2 a části pozemku parc. č. 1648/1 ostat.
pl. o výměře 71 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch
statutárního města Olomouce za kupní cenu ve výši 385,- Kč/m2, a to po dobu 5 let
od vydání kolaudačního souhlasu na stavbu areálu společnosti charakteru umělecké
kovárny včetně souvisejících administrativních a skladových prostor na pozemku
pozemku parc. č. 1721/105 ostat. pl. o výměře 2 992 m2 a části pozemku parc. č.
1648/1 ostat. pl. o výměře 71 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle
důvodové zprávy bod č. 28.
20. prodej částí pozemků parc. č. 1721/6 ostat. pl. (dle GP parc. č. 1721/100 díl „a“)
o výměře 4 165 m2, parc. č. 1648/1 ostat. pl. (dle GP parc. č. 1721/100 díl „b“)
o výměře 987 m2, parc. č. 1649/1 ostat. pl. (dle GP parc. č. 1721/100 díl „c“)
o výměře 643 m2, parc. č. 1721/29 ostat. pl. (dle GP parc. č. 1721/100 díl „d“)
o výměře 1 957 m2 a parc. č. 1721/28 ostat. pl. (dle GP parc. č. 1721/100 díl „e“)
o výměře 248 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc společnosti Htech
cz s.r.o. za kupní cenu ve výši 3 080 000,- Kč se zdůvodněním dle důvodové zprávy
bod č. 29.
21. zřízení předkupního práva dle § 603, odst. 2 občanského zákoníku k částem
pozemků parc. č. 1721/6 ostat. pl. (dle GP parc. č. 1721/100 díl „a“) o výměře
4 165 m2, parc. č. 1648/1 ostat. pl. (dle GP parc. č. 1721/100 díl „b“) o výměře
987 m2, parc. č. 1649/1 ostat. pl. (dle GP parc. č. 1721/100 díl „c“) o výměře 643 m2,
parc. č. 1721/29 ostat. pl. (dle GP parc. č. 1721/100 díl „d“) o výměře 1 957 m2 a
parc. č. 1721/28 ostat. pl. (dle GP parc. č. 1721/100 díl „e“) o výměře 248 m2, vše
v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch statutárního města Olomouce
za kupní cenu ve výši 385,- Kč/m2, a to po dobu 5 let od vydání kolaudačního
souhlasu na objekt na dodávku strojních technologií pro tržní úpravu ovoce, zeleniny
a ryb a dále projekci, konstrukci, výrobu a instalaci automatických balících linek na
ovoce a zeleninu na částech pozemků parc. č. 1721/6 ostat. pl. (dle GP parc. č.
1721/100 díl „a“) o výměře 4 165 m2, parc. č. 1648/1 ostat. pl. (dle GP parc. č.
1721/100 díl „b“) o výměře 987 m2, parc. č. 1649/1 ostat. pl. (dle GP parc. č.
1721/100 díl „c“) o výměře 643 m2, parc. č. 1721/29 ostat. pl. (dle GP parc. č.
1721/100 díl „d“) o výměře 1 957 m2 a parc. č. 1721/28 ostat. pl. (dle GP parc. č.
1721/100 díl „e“) o výměře 248 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle
důvodové zprávy bod č. 29.
22. prodej pozemku parc. č. st. 608/2 zast. pl. o výměře 68 m2 v k. ú. Neředín, obec
Olomouc Stavebnímu bytovému družstvu Olomouc za kupní cenu ve výši 84 187,- Kč
dle důvodové zprávy bod č. 30.
23. uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na část pozemku parc. č. 1045/24
ostat. pl. o výměře 70 m2 v k. ú. Černovír, obec Olomouc mezi statutárním městem
Olomouc jako budoucím dárcem a Fondem ohrožených dětí jako budoucím
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obdarovaným dle důvodové zprávy bod č. 32.
24. prodej pozemku parc. č. st. 1578 zast. pl. o výměře 660 m2 v k. ú. Neředín, obec
Olomouc, a to ideální podíl 211/10551 paní xxxxx za kupní cenu ve výši 19 798,- Kč,
ideální podíl 3367/464244 shora uvedené nemovitosti panu xxxxxxxxx za kupní cenu
ve výši 7 180,- Kč, ideální podíl 2236/116061 shora uvedené nemovitosti paní
xxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 19 073,- Kč, ideální podíl 937/38687 shora uvedené
nemovitosti panu xxxxxx za kupní cenu ve výši 23 978,- Kč, ideální podíl 1569/77374
shora uvedené nemovitosti paní xxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 20 075,- Kč, ideální
podíl 2317/116061 shora uvedené nemovitosti panu xxxxxxxxx za kupní cenu ve výši
19 764,- Kč, ideální podíl 1149827/3017586 shora uvedené nemovitosti panu
xxxxxxx za kupní cenu ve výši 377 233,- Kč, ideální podíl 1113/77374 shora uvedené
nemovitosti panu xxxxxx za kupní cenu ve výši 14 241,- Kč, ideální podíl 1003/77374
shora uvedené nemovitosti paní xxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 12 833,- Kč, ideální
podíl 4685/232122 shora uvedené nemovitosti manželům xxxxxxxxxxx za kupní cenu
ve výši 19 982,- Kč, ideální podíl 30974/502931 shora uvedené nemovitosti
manželům xxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 60 971,- Kč, ideální podíl 494/38687
shora uvedené nemovitosti panu xxxxxxxx za kupní cenu ve výši 12 641,- Kč, ideální
podíl 99745/3017586 shora uvedené nemovitosti panu xxxxxxxxxxxxx za kupní cenu
ve výši 32 724,- Kč, ideální podíl 937/38687 shora uvedené nemovitosti paní xxxxxxx
za kupní cenu ve výši 23 978,- Kč, ideální podíl 494/38687 shora uvedené
nemovitosti paní xxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 12 641,- Kč, ideální podíl
6667/232122 shora uvedené nemovitosti manželům xxxxxxxxx za kupní cenu ve výši
28 435,- Kč, ideální podíl 556/38687 shora uvedené nemovitosti paní xxxxxxxxxxxxxx
za kupní cenu ve výši 14 228,- Kč, ideální podíl 6631/232122 shora uvedené
nemovitosti paní xxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 28 281,- Kč, ideální podíl
47929/1508793 shora uvedené nemovitosti manželům xxxxxxxxxxxxx za kupní cenu
ve výši 31 449,- Kč, ideální podíl 494/38687 shora uvedené nemovitosti paní xxxxxxx
za kupní cenu ve výši 12 641,- Kč, ideální podíl 2792/116061 shora uvedené
nemovitosti panu xxxxx za kupní cenu ve výši 23 816,- Kč, ideální podíl 3367/464244
shora uvedené nemovitosti paní xxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 7 180,- Kč, ideální
podíl 3367/232122 shora uvedené nemovitosti panu xxxxxxxxx za kupní cenu ve výši
14 360,- Kč, ideální podíl 2236/116061 shora uvedené nemovitosti panu xxxxxxxxxxx
za kupní cenu ve výši 19 073,- Kč, ideální podíl 211/10551 shora uvedené
nemovitosti manželům xxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 19 798,- Kč, ideální podíl
42045/1005862 shora uvedené nemovitosti manželům xxxxxxx za kupní cenu ve výši
41 382,- Kč, ideální podíl 4502/116061 shora uvedené nemovitosti paní xxxxxxxxxxx
za kupní cenu ve výši 38 402,- Kč a ideální podíl 2645/77374 shora uvedené
nemovitosti paní xxxxxxx za kupní cenu ve výši 33 843,- Kč dle důvodové zprávy bod
č. 33.
25. prodej části pozemku parc. č. 633/1 ostat. pl. o výměře 7 m2 (dle GP parc. č.
633/3 zast. pl.) v k. ú. Nemilany, obec Olomouc společnosti ČEZ Distribuce, a. s. za
kupní cenu ve výši 9 700,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 34.
26. uzavření plánovací smlouvy na infrastrukturní stavbu prodloužení vodovodu,
budovanou v rámci stavby „Prodloužení vodovodu pro novostavbu RD Olomouc,
Schweitzerova ul., parc. č. 535, k.ú. Povel“, na pozemku parc. č. 535 ostatní plocha,
ostatní komunikace, v k. ú. Povel, obec Olomouc, mezi statutárním městem Olomouc
a xxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 35.
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27. uzavření smlouvy o uzavření budoucí darovací smlouvy na infrastrukturní stavbu
prodloužení vodovodu, budovanou v rámci stavby „Prodloužení vodovodu pro
novostavbu RD Olomouc, Schweitzerova ul., parc. č. 535, k.ú. Povel“, na pozemku
parc. č. 535 ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Povel, obec Olomouc, mezi
statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným a xxxxxxx jako budoucím
dárcem dle důvodové zprávy bod č. 36.
28. uzavření plánovací smlouvy na infrastrukturní stavby prodloužení vodovodu,
příjezdové komunikace a vedení NN, budované v rámci stavby „Novostavba RD
v Nedvězí“, na pozemcích parc. č. 311/1 ostatní plocha, ostatní komunikace a parc
č. 316 ostatní plocha, ostatní komunikace, vše v k. ú. Nedvězí u Olomouce, obec
Olomouc, mezi statutárním městem Olomouc a xxxxx dle důvodové zprávy bod č. 37.
29. uzavření smlouvy o uzavření budoucí darovací smlouvy na infrastrukturní stavby
prodloužení vodovodu a příjezdové komunikace, budované v rámci stavby
„Novostavba RD v Nedvězí“, na pozemcích parc. č. 311/1 ostatní plocha, ostatní
komunikace a parc č. 316 ostatní plocha, ostatní komunikace, vše v k. ú. Nedvězí
u Olomouce, obec Olomouc, mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím
obdarovaným a xxxxxxxxxx jako budoucím dárcem dle důvodové zprávy bod č. 38.
30. uzavření dodatku č. 2 k plánovací smlouvě č. MAJ-IN-PS/21/2010/Hoa, mezi
statutárním městem Olomouc a manžely xxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 39.
31. uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJIN-B/29/2010/Hoa, mezi statutárním městem Olomouc a manžely xxxxxxxxxxxxxxxxx
dle důvodové zprávy bod č. 40.
32. uzavření darovací smlouvy na komunikaci vybudovanou v rámci stavby „Rodinný
dům ul. Valašská, Olomouc – Nová Ulice“, na pozemcích parc. č. 1045 ostatní
plocha, ostatní komunikace a parc. č. 605/2 ostatní plocha, ostatní komunikace, vše
v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc mezi manžely xxxxxxxxxx jako dárci a statutárním
městem Olomouc jako obdarovaným, v celkové pořizovací a zůstatkové hodnotě ve
výši 87.885,00 Kč včetně DPH dle důvodové zprávy bod č. 41.
2.

nevyhovuje žádosti

1. společnosti GLOBE INVESTMENT CZ s.r.o. o výkup budovy č.p. 496 (objekt
občanské vybavenosti) s pozemkem parc. č. st. 606 zast. pl. o výměře 196 m2 v k. ú.
Lazce, obec Olomouc z vlastnictví společnosti GLOBE INVESTMENT CZ s.r.o. do
vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní cenu ve výši 2 807 000,- Kč dle
důvodové zprávy bod č. 2.
2. společnosti GLOBE INVESTMENT CZ s.r.o. o kompenzaci vynaložených nákladů
ve výši 2 243 000,- Kč společnosti GLOBE INVESTMENT CZ s.r.o. za zmařenou
realizaci podnikatelského záměru, tj. výstavby bytového domu na pozemcích v k. ú.
Lazce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.
3. společnosti GLOBE INVESTMENT CZ s.r.o. o směnu budovy č. p. 496 (objekt
technického vybavení) na pozemku parc. č. st. 606 zast. pl. o výměře 196 m2 a
pozemku parc. č. st. 606 zast. pl. o výměře 196 m2, vše v k. ú. Lazce, obec Olomouc
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ve vlastnictví společnosti GLOBE INVESTMENT CZ s.r.o. za část pozemku parc. č.
380/130 orná půda o výměře 3 019 m2 (dle GP díl „e“) a část pozemku parc. č.
380/139 orná půda o výměře 80 m2 (dle GP díl „d“), vše v k. ú. Hejčín, obec
Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 2.
4. společnosti Marzio, s.r.o. o úhradu kupní ceny pozemků parc. č. 170/9 orná půda
o výměře 3 786 m2, parc. č. 170/10 orná půda o výměře 512 m2 a parc. č. 170/8
orná půda o výměře 310 m2, vše v k. ú. Povel, obec Olomouc a pozemku parc. č.
798/5 orná půda o výměře 419 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve splátkách
navržených společností Marzio, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 3.
5. společnosti Marzio, s.r.o. o prodej pozemků parc. č. 88/3 orná půda o výměře
1 573 m2 a parc. č. 98/1 orná půda o výměře 2 381 m2, vše v k. ú. Povel, obec
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.
6. společnosti HORSTAV Olomouc spol. s r.o. o prodej pozemků parc. č. 88/3 orná
půda o výměře 1 573 m2 a parc. č. 98/1 orná půda o výměře 2 381 m2, vše v k. ú.
Povel, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.
7. paní xxxxx o prodej části pozemku parc. č. 98/1 orná půda o výměře 400 – 500 m2
v k. ú. Povel, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.
8. společnosti GASPER DEVELOPMENT s.r.o. o prodej pozemků parc. č. 88/3
o výměře 1 573 m2 a parc. č. 98/1 o výměře 2 381 m2, vše orná půda, vše v k. ú.
Povel, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.
9. pana xxxxxxxxxxx MISERICORDIA o prodej nebytových prostor o celkové výměře
884,86 m2 v 1.NP a 1.PP budovy bez čp/če (jiná stavba) na pozemku parc. č. st.
163 zast. pl. (dle GP díl „e“) a částech pozemku parc. č. 468 ostat. pl. (dle GP díl „a“,
„c“, „d“), vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 9.
10. společnosti EBM Partner a.s o prodej části pozemku parc. č. 776/1 orná půda
o výměře 1 400 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 10.
11. společnosti VCES PROPERTY DEVELOPMENT a.s. o prodej části pozemku
parc. č. 776/1 orná půda o celkové výměře 1 051 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc
dle důvodové zprávy bod č. 10.
12. manželů xxxxxxxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 284 trvalý travní porost
o výměře 11 m2 v k. ú. Radíkov u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy
bod č. 12.
13. manželů xxxxxxxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 284 trvalý travní porost
o výměře 18 m2 v k. ú. Radíkov u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy
bod č. 13.
14. paní xxxxxxx a pana xxxxxxxxxx o prodej pozemků parc. č. 9/1 zahrada o výměře
525 m2 a parc. č. 572 ostat. pl. o výměře 257 m2, vše v k. ú. Povel, obec Olomouc
nebo prodej části pozemku parc. č. 416/15 orná půda o výměře 1000 - 1200 m2 v
k. ú. Povel, obec Olomouc nebo prodej pozemku parc. č. 433/1 orná půda o výměře
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643 m2 a části pozemku parc. č. 436/7 orná půda o výměře 600 m2, vše v k. ú.
Povel, obec Olomouc nebo prodej části pozemku parc. č. 536/2 ostat. pl. o výměře
400 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 14.
15. manželů xxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 110/3 ostat. pl. o výměře 270 m2
v k. ú. Topolany u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 15.
16. manželů xxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 959/3 ostat. pl. o výměře 69 m2
v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 16.
17. manželů xxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 959/3 ostat. pl. o výměře 70 m2
v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 17.
18. manželů xxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 959/3 ostat. pl. o výměře 70 m2
v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 18.
19. manželů xxxxxxx o revokaci usnesení ZMO ze dne 19. 6. 2013, bod programu 3,
bod 20 důvodové zprávy ve věci nevyhovění žádosti o prodej pozemku parc. č. 243
ostat. pl. o výměře 51 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č.
19.
20. paní xxxxxxxx o výkup části pozemku parc. č. 181/6 orná půda o výměře 390 m2
(dle GP parc. č. 181/25 orná půda) v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc z vlastnictví
paní xxxxxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní cenu ve výši
780 000,- Kč, tj. 2 000,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod č. 20.
21. manželů xxxxxxxxxx o prodej pozemku parc. č. st. 634/2 zast. pl. o výměře 10 m2
v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc za kupní cenu ve výši 8 000,- Kč dle
důvodové zprávy bod č. 21.
22. Fondu ohrožených dětí o darování části pozemku parc. č. 1045/24 ostat. pl.
o výměře 77 m2 v k. ú. Černovír, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 32.
3.

nevyhovuje

nabídce společnosti VCES PROPERTY DEVELOPMENT a.s. doručené dne 15. 8.
2013 ve věci prodeje částí pozemků parc. č. 776/1 orná půda a parc. č. 776/3 orná
půda o celkové výměře 1 715 m2, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové
zprávy bod č. 10.
4.

souhlasí

s převodem pozemku parc. č. 111/27 ostat. pl. o výměře 13 289 m2 v k. ú. Hejčín,
obec Olomouc z vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s majetkem
státu pro Státní pozemkový úřad do vlastnictví Olomouckého kraje dle důvodové
zprávy bod č. 8.
5.

revokuje

1. usnesení ZMO ze dne 15. 12. 2008, bod programu 7, bod 67. důvodové zprávy ve
věci schválení uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemek parc. č.
150/19 o výměře 785 m2 orná půda v k. ú. Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc
s paní xxxxxxxxxxx při kupní ceně ve výši 751,- Kč/m2, tj. 589 535,- Kč dle důvodové
zprávy bod č. 25.
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2. část usnesení ZMO ze dne 9. 11. 2011, bod programu 3, bod 26. ve věci schválení
doplnění smluvních podmínek u bezúplatného převodu pozemku parc. č. 2/2 ostatní
plocha v k. ú. Týneček, obec Olomouc z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu
ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové
zprávy bod č. 26.
3. usnesení ZMO ze dne 25. 2. 2013, bod programu 3, bod 31 ve věci schválení
uzavření darovací smlouvy na komunikaci vybudovanou v rámci stavby „Rodinný
dům ul. Valašská, Olomouc – Nová Ulice“, na pozemku parc. č. 1045 ostatní
plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc mezi manžely xxxxxxx
jako dárci a statutárním městem Olomouc jako obdarovaným, v celkové pořizovací a
zůstatkové hodnotě ve výši 87.885,00 Kč včetně DPH dle důvodové zprávy bod č.
41.
6.

schvaluje

1. zaplacení částky ve výši 269.676,00 Kč, tj. 30% kupní ceny z prodeje regulační
stanice plynu a vysokotlakého plynovodu Topolany, obci Ústín dle dodatku č. 1
k důvodové zprávě bod č. 1.
2. uzavření smlouvy o zrušení předkupního práva dle § 602 občanského zákoníku
zřízeného ve prospěch statutárního města Olomouce ke spoluvlastnickému podílu
o velikosti ideálních 109/155 nebytové jednotky č. 1198/101 v budově č.p. 1198 na
pozemku parc. č. st. 1873 zast. pl. a nádvoří, spoluvlastnického podílu o velikosti
ideálních 109/155 ze spoluvlastnického podílu o velikosti 35537/156643 na
společných částech budovy č.p. 1198 a spoluvlastnického podílu o velkosti ideální
109/155 ze spoluvlastnického podílu o velikosti 35537/156643 na pozemku parc. č.
st. 1873 zat. pl. a nádvoří, vše v k. ú. Olomouc – město, obec Olomouc se
společností NAMIRO s.r.o. dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod č. 2.
3. nepřijetí nabídky dle předkupního práva na odkup části pozemku parc. č. st. 683/1
zast. pl. o výměře 26 m2 (původně část pozemku parc. č. st. 683/5 zast. pl.) v k. ú.
Olomouc-město, obec Olomouc z vlastnictví společnosti Noe s.r.o. do vlastnictví
statutárního města Olomouce dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod č. 3.
4. prodej budovy bez č.p./č.e. (jiná stavba) na části pozemku parc. č. st. 1399 zast.
pl. a částí pozemků parc. č. st. 1399 zast. pl. o výměře 2 051 m2 (dle GP parc. č. st.
1399 zast. pl.) a parc. č. 584/1 ostat. pl. o výměře 3 528 m2 (dle GP parc. č. 584/1
ostat. pl.) včetně komunikace, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc Univerzitě
Palackého v Olomouci za kupní cenu ve výši 4 261 031,- Kč dle dodatku č. 1
k důvodové zprávě bod č. 4.
5. uzavření dohody o zrušení závazku smlouvy o budoucí kupní smlouvě č. MAJ-PRBKS/6/2012/Vr uzavřené s Univerzitou Palackého v Olomouci dle dodatku č. 1
k důvodové zprávě bod č. 4.
6. úplatný převod pozemku parc. č. 387/3 ostat. pl. o výměře 187 m2 v k. ú. Týneček,
obec Olomouc z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových do vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní cenu ve výši
maximálně 300 000,- Kč dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod č. 6.
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7. bezúplatný převod části pozemku parc. č. 1868/5 ostat. pl. (dle GP parc. č.
1868/73 ostat. pl.) o výměře 28 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc
z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví
statutárního města Olomouce dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod č. 8.
8. úplatný převod pozemku parc. č. st. 576/1 zast. pl. o výměře 31 m2 v k. ú. Nové
Sady u Olomouce, obec Olomouc z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve
věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní cenu ve
výši 23 500,- Kč dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod č. 9.
9. prodej pozemku parc. č. 20 zahrada o výměře 253 m2 v k. ú. Nemilany, obec
Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 242 150,- Kč dle dodatku č. 1
k důvodové zprávě bod č. 11.
10. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemek parc. č. 147/2 orná půda
o výměře 420 m2 v k. ú. Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc s panem xxxxxxxxxxxx
při kupní ceně ve výši 483 000,- Kč dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod č. 12.
11. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na části pozemků parc. č. 776/1 orná
půda o výměře 1 477 m2 a parc. č. 776/3 orná půda o výměře 8 m2, vše v k. ú.
Slavonín, obec Olomouc se společností Domov seniorů Modřice a.s. při kupní ceně
ve výši 2 821 500,- Kč za podmínek dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod č. 13.
7.

nevyhovuje žádosti

1. společnosti Pyro & Art s.r.o. o prodej částí pozemků parc. č. 429/3 o výměře
30 m2, parc. č. 557/6 o výměře 245 m2 a parc. č. 584/1 o výměře 72 m2, vše ostat.
pl. v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod č. 5.
2. ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových o úplatný převod části
pozemku parc. č. 1868/5 ostat. pl. (dle GP parc. č. 1868/73 ostat. pl.) o výměře
28 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc z vlastnictví ČR – Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města
Olomouce dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod č. 8.
3. společnosti Czech Republic Onamba s. r. o. o zrušení předkupního práva
statutárního města Olomouce k pozemkům parc. č. 311/1 ostatní plocha o výměře
10 726 m2 a parc. č. 311/12 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 4 041 m2, vše v
k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod č.
14.
8.

revokuje

1. usnesení ZMO ze dne 25. 4. 2012, bod programu 3, bod 9 důvodové zprávy ve
věci schválení prodeje budovy bez č.p./č.e. (jiná stavba) na pozemku parc. č. st.
1399 zast. pl. v k. ú. Neředín, obec Olomouc Univerzitě Palackého v Olomouci za
kupní cenu ve výši 143 760,- Kč dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod č. 4.
2. usnesení ZMO ze dne 21. 9. 2009 dodatku důvodové zprávy, bod programu 5, bod
8 ve věci schválení bezúplatného převodu pozemku parc. č. 387/3 ostatní plocha
o výměře 187 m2 v k. ú. Týneček, obec Olomouc z vlastnictví ČR - Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města
Olomouce dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod č. 6.
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3. usnesení ZMO ze dne 14. 11. 2012, bod programu 3, bod 3 ve věci nevyhovění
žádosti ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových o úplatný převod
pozemku parc. č. 387/3 ostat. pl. o výměře 187 m2 v k. ú. Týneček, obec Olomouc
z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví
statutárního města Olomouce dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod č. 6.
4. usnesení ZMO ze dne 20. 8. 2013, bod programu 2, bod 16 důvodové zprávy ve
věci schválení uzavření smlouvy o zrušení předkupního práva dle § 602 a násl.
občanského zákoníku ve prospěch statutárního města Olomouce k pozemkům parc.
č. 311/1 ostatní plocha o výměře 10 726 m2 a parc. č. 311/12 zastavěná plocha
o nádvoří o výměře 4041 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc, se
společností Czech Republic Onamba s.r.o. dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod
č. 14.
9.

trvá

na svém usnesení ze dne 20. 6. 2012, bod programu 3, bod 22 ve věci nevyhovění
žádosti ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových o úplatný převod
pozemků parc. č. 50/2 ostat. pl. o výměře 52 m2 a parc. č. 50/3 ostat. pl. o výměře
44 m2, vše v k. ú. Týneček, obec Olomouc z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování
státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Olomouce dle dodatku
č. 1 k důvodové zprávě bod č. 7.
10. pověřuje

náměstka primátora JUDr. Martina Majora, MBA zpracováním a podáním nabídky
zájemce statutárního města Olomouce dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod č. 6.
11. ukládá

ekonomickému odboru zařadit částku 269.676,00 Kč do soupisu nekrytých
požadavků dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod č. 1.
T:
O:

nejbližší zasedání ZMO
vedoucí ekonomického odboru

12. nesouhlasí

s účastí statutárního města Olomouce na výběrovém řízení na prodej pozemku parc.
č. 50/3 ostat. pl. o výměře 44 m2 v k. ú. Týneček, obec Olomouc dle dodatku č. 1
k důvodové zprávě bod č. 7.
13. nevyhovuje

nabídce ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na úplatný převod
pozemků parc. č. st. 823 zast. pl. o výměře 240 m2, parc. č. st. 824 zast. pl.
o výměře 237 m2, parc. č. st. 826/1 zast. pl. o výměře 215 m2, parc. č. st. 881 zast.
pl. o výměře 236 m2 a parc. č. st. 898 zast. pl. o výměře 230 m2, vše v k. ú. Nové
Sady u Olomouce, obec Olomouc z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve
věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní cenu ve
výši 2 391 000,- Kč dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod č. 10.
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 3.; hlasování č. 6 - 10
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4

Prodej domů

Zastupitelstvo města Olomouce
1.

bere na vědomí

předloženou důvodovou zprávu a dodatek č. 1důvodové zprávy
2.

nevyhovuje

nabídce paní xxxxxxxxxxxx ve věci prodeje bytové jednotky č. 918/6 v domě č. p. 918
(Blanická 17) na pozemku parc. č. st. 1125/1, zastavěná plocha a nádvoří, se
spoluvlastnickým podílem o velikosti 262/2872 na společných částech domu č. p. 918
a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 262/2872 na pozemku parc. č. st. 1125/1,
zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, dle důvodové
zprávy bod 1.1.
3.

schvaluje

prodej bytové jednotky č. 918/6 v domě č. p. 918 (Blanická 17) na pozemku parc. č.
st. 1125/1, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti
262/2872 na společných částech domu č. p. 918 a se spoluvlastnickým podílem
o velikosti 262/2872 na pozemku parc. č. st. 1125/1, zastavěná plocha a nádvoří, vše
v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, do SJM manželům xxxxxxxxx za kupní cenu ve výši
652.000,- Kč, z toho za jednotku 640.952,- Kč a za pozemek 11.048,- Kč, dle
důvodové zprávy bod 1.1.
4.

nevyhovuje

nabídce společnosti VAMÍK, s.r.o. ve věci prodeje bytové jednotky č. 722/2 v domě č.
p. 722 (Vančurova 3) na pozemku parc. č. st. 1009, zastavěná plocha a nádvoří, se
spoluvlastnickým podílem o velikosti 768/7352 na společných částech domu č. p. 722
a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 768/7352 na pozemku parc. č. st. 1009,
zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, dle
důvodové zprávy bod 1.2.
5.

nevyhovuje

nabídce Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na výkup ideálního
podílu o velikosti 679/28008 pozemků parc. č. st. 854 a 855, oba zastavěná plocha a
nádvoří, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc do vlastnictví
statutárního města Olomouce, dle důvodové zprávy bod 2.1.
6.

schvaluje

prodej pozemku parc. č. st. 1297, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 398 m2, v
k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, za kupní cenu celkem ve výši 542.500,- Kč, z toho
pozemek 540.000,- Kč a náklady 2.500,- Kč, do podílového spoluvlastnictví
kupujících, a to ideální podíl 1/2 shora uvedeného pozemku do SJM xxxxxxxxxxxxxx
za kupní cenu ve výši 271.250,- Kč, a ideální podíl 1/2 shora uvedeného pozemku
do SJM xxxxxxxxxxx, za kupní cenu celkem ve výši 271.250,- Kč, dle dodatku č. 1
důvodové zprávy bod 1.1.
7.

schvaluje

prodej pozemku parc. č. 512, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 165 m2, a
pozemku parc. č. 513, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 164 m2, vše v k. ú.
Holice u Olomouce, obec Olomouc, za kupní cenu celkem ve výši 162.965,- Kč,
z toho pozemek parc. č. 512, zastavěná plocha a nádvoří, 80.240,- Kč, pozemek
parc. č. 513, zastavěná plocha a nádvoří, 79.760,- Kč a náklady 2.965,- Kč, do
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podílového spoluvlastnictví kupujících, a to:
ideální podíl 809/8778 do SJM xxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 15.019,- Kč,
ideální podíl 689/8778 xxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 12.791,- Kč,
ideální podíl 227/2926 xxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 12.643,- Kč,
ideální podíl 731/8778 xxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 13.571,- Kč,
ideální podíl 344/4389 do SJM xxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 12.773,- Kč,
ideální podíl 332/4389 do SJM xxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 12.327,- Kč,
ideální podíl 743/8778 xxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 13.794,- Kč,
ideální podíl 67/4389 xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 2.488,- Kč,
ideální podíl 16/209 xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 12.476,- Kč,
ideální podíl 113/1254 do SJM xxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 14.685,- Kč,
ideální podíl 227/2926 xxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 12.643,- Kč,
ideální podíl 344/4389 xxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 12.773,- Kč,
ideální podíl 269/2926 do SJM xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 14.982,- Kč,
dle dodatku č. 1 důvodové zprávy bod 1.2.
8.

schvaluje

prodej pozemku parc. č. st. 576, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 343 m2, v
k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, za kupní cenu celkem ve výši 154.100,- Kč, z toho
pozemek 151.600,- Kč a náklady 2.500,- Kč, do podílového spoluvlastnictví
kupujících a to:
ideální podíl 21/100 do SJM xxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 32.361,- Kč,
ideální podíl 9/100 xxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 13.869,- Kč,
ideální podíl 9/100 xxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 13.869,- Kč,
ideální podíl 23/100 do SJM xxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 35.443,- Kč,
ideální podíl 8/100 do SJM xxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 12.328,- Kč,
ideální podíl 9/100 do SJM xxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 13.869,- Kč,
ideální podíl 21/100 do SJM xxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 32.361,- Kč,
dle dodatku č. 1 důvodové zprávy bod 1.3.
9.

nevyhovuje žádosti

Společenství vlastníků Nábřeží 755/10, Olomouc-město ve věci přehodnocení kupní
ceny nebo bezúplatného převodu pozemku parc. č. 93/57, ostatní plocha, o výměře
444 m2, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, do vlastnictví Společenství vlastníků
Nábřeží 755/10, Olomouc-město, dle dodatku č. 1 důvodové zprávy bod 1.4.
10. schvaluje

prodej pozemku parc. č. 93/57, ostatní plocha, o výměře 444 m2, v k. ú. Olomoucměsto, obec Olomouc, Společenství vlastníků Nábřeží 755/10, Olomouc-město, za
kupní cenu ve výši 307.000,-Kč, z toho pozemek 305.000,- Kč a náklady 2.000,- Kč,
dle dodatku č. 1 důvodové zprávy bod 1.4.
11. schvaluje

prodej pozemku parc. č. 2133, ostatní plocha, o výměře 15 m2, v k. ú. Nová Ulice,
obec Olomouc, se všemi součástmi a příslušenstvím, Společenství vlastníků pro dům
Palackého 132/25 v Olomouci, za kupní cenu celkem ve výši 10.465,- Kč, z toho
pozemek 7.500,- Kč a náklady 2.965,- Kč, dle dodatku č. 1 důvodové zprávy bod 1.5.
12. schvaluje

prodej pozemku parc. č. 378/11, zahrada, o výměře 29 m2, v k. ú. Nová Ulice, obec
Olomouc, se všemi součástmi a příslušenstvím, za kupní cenu celkem ve výši
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30.000,- Kč, z toho pozemek 27.500,- Kč a náklady 2.500,- Kč, do podílového
spoluvlastnictví kupujících, a to:
- ideální podíl o velikosti 735/2520 do SJM xxxxxxx za kupní cenu ve výši 8.750,- Kč,
- ideální podíl o velikosti 883/2520 xxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 10.512,- Kč,
- ideální podíl o velikosti 451/2520 xxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 5.369,- Kč,
- ideální podíl o velikosti 451/2520 xxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 5.369,- Kč,
dle dodatku č. 1 důvodové zprávy bod 1.6.
13. schvaluje

prodej pozemku parc. č. 377/3, zahrada, o výměře 72 m2 a pozemku parc. č. 378/5,
zahrada, o výměře 112 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, se všemi
součástmi a příslušenstvím, Společenství vlastníků jednotek domu Mozartova
170/15, Olomouc, za kupní cenu celkem 142.000,- Kč, z toho za pozemek parc. č.
377/3, zahrada, 54.783,- Kč, za pozemek parc. č. 378/5, zahrada, 85.217,- Kč, a
náklady 2.000,- Kč, dle dodatku č. 1 důvodové zprávy bod 1.7.
14. nevyhovuje žádosti

Společenství vlastníků jednotek pro dům Masarykova 940/58 v Olomouci o prodej
pozemku parc. č. 1129, ostatní plocha, o výměře 192 m2, v k. ú. Hodolany, obec
Olomouc, dle dodatku č. 1 důvodové zprávy bod 1.8.
15. schvaluje

prominutí části náhrady za bezesmluvní užívání pozemku parc. č. 429/32, ostatní
plocha, o výměře 2 634 m2, pozemku parc. č. 429/82, ostatní plocha, o výměře 246
m2, pozemku parc. č. 1121, ostatní plocha, o výměře 1 231 m2, vše v k. ú. Nová
Ulice, obec Olomouc, Společenství vlastníků domu Žilinská 1097/14 a 1098/16,
Olomouc-Nová Ulice, Společenství vlastníků jednotek Škrétova 841/1, Společenství
vlastníků třída Míru 772/5, 773/7 a 774/9 Olomouc - Nová Ulice, Společenství
vlastníků jednotek, Tř. Míru 11, 13, Olomouc, Společenství vlastníků jednotek,
Žilinská 649/18, Olomouc, ve výši 38.177,- Kč,
dle dodatku č. 1 důvodové zprávy bod 1.9.
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 4.; hlasování č. 11
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Rozpočtové změny roku 2013

Zastupitelstvo města Olomouce
1.

bere na vědomí

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

schvaluje

rozpočtové změny roku 2013 dle důvodové zprávy - část B a část C včetně dodatku
č. 1
Předložil:
Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 5.; hlasování č. 12
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OZV, kterou se mění a doplňuje OZV č. 10/2010 o místním
poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění OZV č.
16/2010, OZV č. 3/2011, OZV č. 7/2011, OZV č. 8/2011, OZV č.
4/2012 a OZV č. 6/2012.

Zastupitelstvo města Olomouce
1.

bere na vědomí

předloženou důvodovou zprávu včetně návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se
mění a doplňuje OZV č. 10/2010 o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství, ve znění OZV č. 16/2010, OZV č. 3/2011, OZV č. 7/2011, OZV č.
8/2011, OZV č. 4/2012 a OZV č. 6/2012.
2.

schvaluje

obecně závaznou vyhlášku č. 3/2013, kterou se mění a doplňuje OZV č. 10/2010
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění OZV č. 16/2010, OZV
č. 3/2011, OZV č. 7/2011, OZV č. 8/2011, OZV č. 4/2012 a OZV č. 6/2012.
Předložil:
Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 6.; hlasování č. 13
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Plnění Strategického plánu

Zastupitelstvo města Olomouce
1.

bere na vědomí

předloženou důvodovou zprávu
2.

schvaluje

plnění prioritních cílů Strategického plánu dle přílohy č. 1 důvodové zprávy
Předložil:
Rada města Olomouce
Bod programu: 7.; hlasování č. 14
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Závazek konečného příjemce

Zastupitelstvo města Olomouce
1.

bere na vědomí

předloženou důvodovou zprávu
2.

schvaluje

vyčlenění finančních prostředků až do výše 9 882 353 Kč z rozpočtu města na
zajištění krytí vlastních zdrojů na realizaci projektu Africký tropický pavilon a
každoroční vyčlenění finančních prostředků na zajištění udržitelnosti projektu ve výši
1 632 613 Kč po dobu 5 let (tj. celkové náklady po dobu 5 let činí 8 163 067 Kč) od
finančního ukončení projektu.
3.

schvaluje

vyčlenění finančních prostředků až do výše 1 581 176,50 Kč z rozpočtu města na
zajištění krytí vlastních zdrojů na realizaci projektu Zpřístupnění podzemních chodeb
fortu Tafelberg
a každoroční vyčlenění finančních prostředků na zajištění
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udržitelnosti projektu ve výši 245 770 Kč s DPH po dobu 5 let (tj. celkové náklady po
dobu 5 let činí 1 228 850 Kč) od finančního ukončení projektu.
4.

schvaluje

vyčlenění finančních prostředků až do výše 5 682 360 Kč z rozpočtu města na
zajištění krytí vlastních zdrojů na realizaci projektu Železniční nadchod Varšavské
náměstí a každoroční vyčlenění finančních prostředků na zajištění udržitelnosti
projektu ve výši 309 500 Kč po dobu 5 let (tj. celkové náklady po dobu 5 let činí 1 547
500 Kč) od finančního ukončení projektu.
5.

schvaluje

vyčlenění finančních prostředků až do výše 6 403 233 Kč z rozpočtu města na
zajištění krytí vlastních zdrojů na realizaci projektu ZŠ Hálkova - přístavba učeben a
každoroční vyčlenění finančních prostředků na zajištění udržitelnosti projektu ve výši
1 170 067 Kč po dobu 5 let (tj. celkové náklady po dobu 5 let činí 5 850 335 Kč) od
finančního ukončení projektu.
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 8.; hlasování č. 15
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Návrh dodatku č. 3 Zřizovací listiny příspěvkové organizace
Hřbitovy města Olomouce

Zastupitelstvo města Olomouce
1.

bere na vědomí

předloženou důvodovou zprávu včetně příloh
2.

schvaluje

Dodatek č. 3 ke Zřizovací listině Hřbitovy města Olomouce, příspěvková organizace
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 9.; hlasování č. 16
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Dodatek zřizovací listiny ZŠ a MŠ Olomouc, Svatoplukova 11

Zastupitelstvo města Olomouce
1.

bere na vědomí

důvodovou zprávu
2.

schvaluje

Dodatek zřizovací listiny ZŠ a MŠ Olomouc, Svatoplukova 11 dle přílohy důvodové
zprávy
3.

ukládá

informovat o přijatém usnesení ředitele ZŠ a MŠ Olomouc, Svatoplukova 11
T:
O:

nejbližší zasedání ZMO
vedoucí odboru školství

Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 9. 1.; hlasování č. 17
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Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace
Moravského divadla Olomouc

Zastupitelstvo města Olomouce
1.

bere na vědomí

předloženou důvodovou zprávu včetně příloh
2.

schvaluje

Dodatek č.2 ke Zřizovací listině Moravské divadlo Olomouc, příspěvková organizace
Předložil:
Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 9. 2.; hlasování č. 18
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Přísedící Okresního soudu v Olomouci

Zastupitelstvo města Olomouce
1.

bere na vědomí

předloženou důvodovou zprávu
2.

zvolilo

v souladu se zák. č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě
soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), přísedící
Okresního soudu v Olomouci pro funkční období 2013-2017 dle důvodové zprávy
Předložil:
Novotný Martin, primátor města
Bod programu: 10.; hlasování č. 19
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Informace o činnosti kontrolního výboru v I. pololetí 2013

Zastupitelstvo města Olomouce
1.

bere na vědomí

předloženou důvodovou zprávu
2.

bere na vědomí

závěry provedených kontrolních akcí
Předložil:
kontrolní výbor
Bod programu: 11.; hlasování č. 20
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Majetkoprávní záležitosti OI

Zastupitelstvo města Olomouce
1.

bere na vědomí

předloženou důvodovou zprávu.
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2.

schvaluje

uzavření smlouvy o bezúplatném nabytí pozemků parc.č. 92/5 ostatní plocha, parc.č.
1105/1 vodní plocha a parc.č. 1105/4 vodní plocha, vše v k.ú. Slavonín, obec
Olomouc z vlastnictví TK Czech Operations s.r.o. do vlastnictví statutárního města
Olomouc, dle bodu 1 předložené důvodové zprávy.
3.

schvaluje

uzavření darovací smlouvy s obcí Křelov-Břuchotín na darování projektové
dokumentace propojení cyklostezky „Moravská cyklotrasa na území ORP Olomouc,
k.ú. Křelov-Břuchotín, SO 101 Cyklotrasa A“, dle bodu 2 předložené důvodové
zprávy.
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 12.; hlasování č. 21
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Schválení
SNO,a.s.

nepeněžitého

vkladu

do

základního

kapitálu

Zastupitelstvo města Olomouce
1.

bere na vědomí

předloženou důvodovou zprávu
2.

schvaluje

vložit budovu č. p. 1077 (Přichystalova 70) na pozemku parc. č. st. 1547/1,
zastavěná plocha a nádvoří, a na pozemku parc. č. st. 1547/2, zastavěná plocha a
nádvoří, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, pozemek parc. č. st. 1547/2,
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 45 m2, a ideální podíl o velikosti 1/3 pozemku
parc. č. st. 1547/1, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 798 m2, vše v k. ú.
Hodolany, obec Olomouc, jako nepeněžitý vklad do základního kapitálu společnosti
Správa nemovitostí Olomouc, a.s.
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 13.; hlasování č. 22
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Divadlo hudby

Zastupitelstvo města Olomouce
1.

bere na vědomí

předloženou důvodovou zprávu
2.

schvaluje

záměr sloučení Divadla hudby Olomouc, p.o. s Muzeem umění Olomouc za
podmínek dle důvodové zprávy
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3.

ukládá

předložit Zastupitelstvu města Olomouce smlouvu a další náležitosti, kterými bude
toto sloučení realizováno
T:
O:

prosinec 2013
Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora

Předložil:
Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 14.; hlasování č. 23

Martin Novotný v. r.
primátor města Olomouce

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