USNESENÍ
z 26. zasedání Zastupitelstva města Olomouce, konaného dne 5. 5. 2014

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
Olomouce

26.

zasedání

Zastupitelstva

města

Zastupitelstvo města Olomouce
1.

schvaluje

upravený návrh programu 26. zasedání Zastupitelstva města Olomouce
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, 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:
Major Martin, JUDr., MBA, primátor města
Bod programu: 2.; hlasování č. 4
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Majetkoprávní záležitosti

Zastupitelstvo města Olomouce
1.

schvaluje

1.1. prodej pozemku parc. č. 12/34 orná půda v k. ú. Lazce obec Olomouc, na kterém
se nachází stavba jiného vlastníka – oplocení, která není součástí tohoto pozemku a
nebude předmětem převodu, panu xxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 78 400,- Kč
dle důvodové zprávy bod č. 3.
1.2. směnu části pozemku parc. č. 46/5 ostatní plocha (dle GP díl „d“ ostatní plocha)
o výměře 14 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc, na které se nachází stavba jiného
vlastníka – komunikace, která není součástí tohoto pozemku a nebude proto

předmětem převodu, ve vlastnictví manželů xxxxxxx za části pozemků parc. č. 46/10
ostatní plocha (dle GP díl „a“ ostatní plocha) o výměře 8 m2, parc. č. 74/12 ostatní
plocha (dle GP díl „b“ ostatní plocha) o výměře 32 m2 a parc. č. 46/2 ostatní plocha
(dle GP díl „c“ ostatní plocha) o výměře 4 m2, vše v k. ú. Droždín, obec Olomouc, na
kterých se nachází stavba jiného vlastníka – oplocení, které není součástí těchto
pozemků a nebude proto předmětem převodu, ve vlastnictví statutárního města
Olomouce s tím, že směna bude realizována bez doplatku cenového rozdílu se
zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 4.
1.3. prodej pozemku parc. č. 1116/3 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín,
obec Olomouc, na kterém se nachází stavba jiného vlastníka – rozestavěná stavba,
která není součástí tohoto pozemku a nebude předmětem převodu, společnosti
Zolova real s.r.o. za kupní cenu ve výši 6 552,- Kč vč. DPH dle důvodové zprávy bod
č. 5.
1.4. prodej pozemku parc. č. 21/23 ostat. pl. v k. ú. Lazce, obec Olomouc, na kterém
se nachází stavba jiného vlastníka – trenažér pro koně, která není součástí tohoto
pozemku a nebude předmětem převodu, společnosti Jezdecký areál Olomouc s.r.o.
za kupní cenu ve výši 1 035 991,- Kč vč. DPH dle důvodové zprávy bod č. 8.
1.5. služebnost cesty přes pozemek parc. č. 21/23 ostat. pl. v k. ú. Lazce, obec
Olomouc ve prospěch statutárního města Olomouce za účelem využívání této
služebnosti veřejností dle důvodové zprávy bod č. 8.
1.6. uzavření dohody o zrušení věcného břemene práva chůze a jízdy se společností
Jezdecký areál Olomouc s.r.o. přes pozemek parc. č. 21/24 ostat. pl. v k. ú. Lazce,
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 8.
1.7. služebnost cesty přes pozemek parc. č. 21/24 ostat. pl. v k. ú. Lazce, obec
Olomouc ve vlastnictví společnosti Jezdecký areál Olomouc s.r.o. ve prospěch
statutárního města Olomouce za účelem využívání této služebnosti veřejností dle
důvodové zprávy bod č. 8.
1.8. uzavření smlouvy o zrušení předkupního práva 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 a nádvoří o výměře 4 041 m2, vše v k. ú. Holice
u Olomouce, obec Olomouc se společností Czech Republic Onamba s.r.o. dle
důvodové zprávy bod č. 9.
1.9. prodej pozemku parc. č. 2000 ostatní plocha v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc,
na kterém se nachází stavba jiného vlastníka - protihluková stěna, která není
součástí tohoto pozemku a nebude předmětem převodu, a pozemku parc. č. 438/47
ostatní plocha v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc, na kterém se nachází stavba
jiného vlastníka -komunikace, která není součástí tohoto pozemku a nebude
předmětem převodu, společnosti TSR Czech Republic s.r.o. za kupní cenu ve výši 93
710,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 11.
1.10. směnu ideálního podílu 1/3 pozemků parc. č. st. 1547/1 zastavěná plocha a
nádvoří, na kterém se nachází stavba jiného vlastníka – budova č. p. 1077, bytový
dům, která není součástí tohoto pozemku a nebude proto předmětem směny, parc. č.
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732/4 ostatní plocha a parc. č. 732/10 ostatní plocha, na kterých se nachází stavby
jiného vlastníka – komunikace, chodník, zpevněné plochy a veřejné osvětlení, které
nejsou součástí pozemků a nebudou proto předmětem směny, parc. č. 732/11
ostatní plocha, na kterém se nachází stavby jiného vlastníka – komunikace, chodník,
zpevněné plochy a veřejné osvětlení, které nejsou součástí pozemku a nebudou
proto předmětem směny, parc. č. st. 1546/1 zastavěná plocha a nádvoří, na kterém
se nachází stavba jiného vlastníka – budova č. p. 1054, bytový dům, která není
součástí tohoto pozemku a nebude proto předmětem směny, parc. č. st. 1545/2
zastavěná plocha a nádvoří na kterém se nachází stavba jiného vlastníka – budova
č. p. 1055, rodinný dům, která není součástí tohoto pozemku a nebude proto
předmětem směny, parc. č. 733/2 orná půda a parc. č. 732/5 ostatní plocha, vše v
k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve vlastnictví pana xxxxxx za pozemky parc. č. 735/21
orná půda, parc. č. 735/16 zahrada, na kterých se nachází stavby jiného vlastníka –
oplocení, které nejsou součástí pozemků a nebudou proto předmětem směny, parc.
č. 723/1 orná půda a ideálního podílu 1/3 pozemku parc. č. 761/6 vodní plocha, vše
v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce s tím, že
statutární město Olomouc uhradí panu xxxxxxxxxx doplatek cenového rozdílu ve výši
347 560,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 13.
1.11. služebnost cesty k pozemku parc. č. 761/6 vodní plocha v k. ú. Hodolany, obec
Olomouc ve prospěch statutárního města Olomouce za účelem využívání této
služebnosti veřejností dle důvodové zprávy bod č. 13.
1.12. směnu ideálního podílu 1/3 pozemků parc. č. st. 1547/1 zastavěná plocha a
nádvoří, na kterém se nachází stavba jiného vlastníka – budova č. p. 1077, bytový
dům, která není součástí tohoto pozemku a nebude proto předmětem směny, parc. č.
732/4 ostatní plocha a parc. č. 732/10 ostatní plocha, na kterých se nachází stavby
jiného vlastníka – komunikace, chodník, zpevněné plochy a veřejné osvětlení, které
nejsou součástí pozemků a nebudou proto předmětem směny, parc. č. 732/11
ostatní plocha, na kterém se nachází stavby jiného vlastníka – komunikace, chodník,
zpevněné plochy a veřejné osvětlení, které nejsou součástí pozemku a nebudou
proto předmětem směny, parc. č. st. 1546/1 zastavěná plocha a nádvoří, na kterém
se nachází stavba jiného vlastníka – budova č. p. 1054, bytový dům, která není
součástí tohoto pozemku a nebude proto předmětem směny, parc. č. st. 1545/2
zastavěná plocha a nádvoří na kterém se nachází stavba jiného vlastníka – budova
č. p. 1055, rodinný dům, která není součástí tohoto pozemku a nebude proto
předmětem směny, parc. č. 733/2 orná půda a parc. č. 732/5 ostatní plocha, vše v
k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve vlastnictví pana xxxxxxxxxxxx za pozemky parc. č.
735/24 orná půda, parc. č. 734/3 orná půda, na kterých se nachází stavba jiného
vlastníka – oplocení, které není součástí pozemku a nebude proto předmětem
směny, parc. č. 735/23 orná půda a část pozemku parc. č. 735/35 orná půda (dle GP
parc. č. 735/40 orná půda) o výměře 634 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve
vlastnictví statutárního města Olomouce s tím, že statutární město Olomouc uhradí
panu xxxxxxxxx doplatek cenového rozdílu ve výši 924 922,- Kč dle důvodové zprávy
bod č. 13.
1.13. koupi ideálního podílu 1/9 pozemku parc. č. 733/2 orná půda v k. ú. Hodolany,
obec Olomouc z vlastnictví pana xxxxxxx do vlastnictví statutárního města Olomouce
za kupní cenu ve výši 116 667,- Kč, ideálního podílu 1/9 pozemku parc. č. 733/2 orná
půda v k. ú. Hodolany, obec Olomouc z vlastnictví pana xxxxxxxxxxxxx do vlastnictví
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statutárního města Olomouce za kupní cenu ve výši 116 667,- Kč a ideálního podílu
1/9 pozemku parc. č. 733/2 orná půda v k. ú. Hodolany, obec Olomouc z vlastnictví
paní xxxxxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní cenu ve výši
116 667,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 13.
1.14. nepřijetí nabídky dle předkupního práva na koupi stavby bez čp/če na
pozemcích parc. č. st. 1842/2 zastavěná plocha a nádvoří a parc. č. st. 1842/1
zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Olomouc – město, obec Olomouc,
z vlastnictví ČR – Ministerstva obrany do vlastnictví statutárního města Olomouce dle
důvodové zprávy bod č. 19.
1.15. uzavření dohody mezi statutárním městem Olomouc a manželi xxxxxxxxxxxxx
o přistoupení k dluhu pana xxxxxxxxx a paní xxxxx vůči statutárnímu městu Olomouc
na nájemném ve výši 3.294,- Kč, a to za období od 1. 1. 2011 do 16. 10. 2013 dle
důvodové zprávy bod č. 20.
1.16. prodej pozemku parc. č. 340/30 zahrada v k. ú. Povel, obec Olomouc, na
kterém se nachází stavby jiného vlastníka, zejména oceloplechová brána, přístřešek
na nářadí a betonové nájezdní desky, které nejsou součástí tohoto pozemku a
nebudou předmětem převodu, manželům xxxxxxxxxxx do společného jmění manželů
za kupní cenu ve výši 48 299,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 24.
1.17. koupi pozemků parc. č. 2783/2 lesní pozemek o výměře 887 m2, parc. č.
2783/3 lesní pozemek o výměře 833 m2, parc. č. 3077 ostat. pl. o výměře 3 136 m2
a částí pozemků parc. č. 3063/1 ostat. pl. o výměře 19 934 m2 (dle GP parc. č.
3063/7 ostat. pl.) a parc. č. 3064/1 ostat. pl. o výměře 3 703 m2 (GP parc. č. 3064/7
ostat. pl.), vše v k. ú. Huzová, obec Huzová z vlastnictví obce Huzová do vlastnictví
statutárního města Olomouce za kupní cenu ve výši 85.479,- Kč dle důvodové zprávy
bod č. 25.
1.18. změnu smlouvy o budoucí kupní smlouvě na části pozemků parc. č. 1647/2
ostat. pl. o výměře 128 m2, parc. č. 1647/3 ostat. pl. o výměře 1 791 m2, parc. č.
1647/4 orná půda o výměře 1 376 m2, parc. č. 1647/5 ostat. pl. o výměře 403 m2 a
parc. č. 1647/6 orná půda o výměře 449 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec
Olomouc uzavřené se společností SCHIEBEL s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 26.
1.19. změnu smlouvy o budoucí kupní smlouvě na části pozemků parc. č. st. 217
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 375 m2 a parc. č. st. 248 zastavěná plocha a
nádvoří o výměře 402 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc uzavřené s panem
xxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy č. 27.
1.20. prodej pozemku parc. č. st. 2228/1 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Nová
Ulice, obec Olomouc panu xxxxxxxx za kupní cenu ve výši 29 000,- Kč dle důvodové
zprávy bod č. 28.
1.21. koupi pozemku parc. č. 415/4 ostat. pl. o výměře 549 m2 v k. ú. Povel, obec
Olomouc ze společného jmění manželů xxxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města
Olomouc za kupní cenu ve výši 603 900,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 29.
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1.22. prodej pozemků parc. č. 137 orná půda a parc. č. 726 zahrada, vše v k. ú. Nové
Sady u Olomouce, obec Olomouc panu xxxxxx za kupní cenu ve výši 1 061 000,- Kč
dle důvodové zprávy bod č. 30.
1.23. prodej pozemku parc. č. 150/19 orná půda v k. ú. Nedvězí u Olomouce, obec
Olomouc paní xxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 1 317 000,- Kč dle důvodové zprávy
bod č. 31.
1.24. uzavření dohody o zániku závazku vzniklého na základě smlouvy o uzavření
budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-B/5/2012/Hoa se xxxxxxxx dle důvodové zprávy
bod č. 32.
1.25. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy č. MAJIN-BKS/1/2013/Hoa mezi statutárním městem Olomouc a společností Htech cz s.r.o.
dle důvodové zprávy bod č. 33.
1.26. uzavření dodatku č. 1 k plánovací smlouvě č. MAJ-IN-PS/3/2013/Hoa mezi
statutárním městem Olomouc a společností Htech cz s.r.o. dle důvodové zprávy bod
č. 34.
1.27. zřízení věcného břemene umístění a provozování kioskové trafostanice
na pozemku parc. č. 827/1 ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 21.
1.28. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene umístění a
provozování kioskové trafostanice na pozemku parc. č. 827/1 ostatní plocha v k. ú.
Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle
důvodové zprávy bod č. 21.
2.

nevyhovuje žádosti

2.1. paní xxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 451/30 ostatní plocha o výměře
15 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.
2.2. manželů xxxxxxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 42/9 zahrada o výměře
430 m2 v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.
2.3. pana xxxxxxxxxxx o prodej pozemku parc. č. 12/34 orná půda v k. ú. Lazce obec
Olomouc, na kterém se nachází stavba jiného vlastníka – oplocení, která není
součástí tohoto pozemku a nebude předmětem převodu, za kupní cenu ve výši
8 700,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 3.
2.4. pana xxxxxxxxxxxxxxxxx o prodej pozemků parc. č. 1045 ostat. pl., parc. č. 1046
ostat. pl. a části pozemku parc. č. 228/7 orná půda o výměře 197 m2, vše v k. ú.
Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 6.
2.5. paní xxxxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 94/1 ostatní plocha o výměře
744 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 7.
2.6. společnosti Jezdecký areál Olomouc s.r.o. o směnu části pozemku parc. č. 21/24
ostat. pl. o výměře 275 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc ve vlastnictví společnosti
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Jezdecký areál Olomouc s.r.o. za část pozemku parc. č. 21/23 ostat. pl. 472 m2
v k. ú. Lazce, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce dle
důvodové zprávy bod č. 8.
2.7. společnosti Jezdecký areál Olomouc s.r.o. o prodej části pozemku parc. č 21/23
ostat. pl. o výměře 472 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č.
8.
2.8. pana xxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 462/1 ostat. pl. o výměře 52 m2
v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 10.
2.9. společnosti TSR Czech Republic s.r.o. o prodej pozemku parc. č. 2000 ostatní
plocha v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc, na kterém se nachází stavba jiného
vlastníka - protihluková stěna, která není součástí tohoto pozemku a nebude
předmětem převodu, a pozemku parc. č. 438/47 ostatní plocha v k. ú. Chválkovice,
obec Olomouc, na kterém se nachází stavba jiného vlastníka - komunikace, která
není součástí tohoto pozemku a nebude předmětem převodu, za kupní cenu ve výši
8 100,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 11.
2.10. společnosti TSR Czech Republic s.r.o. o prominutí úhrady bezdůvodného
obohacení za užívání pozemků parc. č. 2000 ostatní plocha o výměře 104 m2 a parc.
č. 438/47 ostatní plocha o výměře 58 m2, vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc za
dva roky zpětně přede dnem převodu vlastnického práva ve výši 57,- Kč bez
DPH/m2/rok, tj. celkem 22 346,- Kč vč. DPH dle důvodové zprávy bod č. 11.
2.11. pana xxxxxxxxxx o prodej pozemku parc. č. 735/35 orná půda v k. ú. Hodolany,
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 16.
2.12. pana xxxxxxxxxxxx o prodej pozemků parc. č. 734/3 orná půda, parc. č. 735/16
zahrada, parc. č. 735/20 orná půda, parc. č. 735/21 orná půda, parc. č. 735/23 orná
půda, parc. č. 735/24 orná půda a parc. č. 735/35 orná půda, vše v k. ú. Hodolany,
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 16.
2.13. pana xxxxxxxxx o prodej pozemku parc. č. 735/19 orná půda v k. ú. Hodolany,
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 16.
2.14. společnosti Apis Trading s.r.o. o směnu pozemku parc. č. 57/25 orná půda v k.
ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc ve vlastnictví společnosti Apis Trading s.r.o. za
pozemky parc. č. 735/35 orná půda, parc. č. 734/3 orná půda, parc. č. 735/23 orná
půda, parc. č. 735/24 orná půda, parc. č. 735/21 orná půda, parc. č. 735/20 orná
půda a parc. č. 735/19 orná půda, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve vlastnictví
statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 17.
2.15. pana xxxxxxxxxxxx o prodej částí pozemku parc. č. 735/35 orná půda o výměře
200 - 250 m2, parc. č. 734/3 orná půda o výměře 180 m2 a parc. č. 735/23 orná
půda o výměře 70 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod
č. 18.
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2.16. společnosti ČEZ Distribuce, a. s. o prodej části pozemku parc. č. 827/1 ostatní
plocha o výměře 6 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č.
21.
2.17. pana xxxxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 442/1 orná půda o výměře
740 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 22.
2.18. pana xxxxxx o uzavření budoucí kupní smlouvy na část pozemku parc. č. 443/1
orná půda o výměře 1 400 m2 a část pozemku parc. č. 443/5 orná půda o výměře
1 360 m2, vše v k. ú. Povel, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 22.
2.19. společnosti LANEX Olomouc s.r.o. o prodej části pozemku parc. č 442/1 orná
půda o výměře 893 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 23.
2.20. společnosti LANEX Olomouc s.r.o. o uzavření budoucí kupní smlouvy na část
pozemku parc. č. 443/1 orná půda o výměře 1369 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc
dle důvodové zprávy bod č. 23.
2.21. společnosti LANEX Olomouc s.r.o. o revokaci usnesení ZMO ze dne 14. 11.
2012, bod programu 3, bod 21 důvodové zprávy ve věci nevyhovění žádosti
společnosti LANEX s.r.o. o prodej pozemku parc. č. 442/1 orná půda o výměře 2955
m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 23.
2.22. společnosti LANEX Olomouc s.r.o. o revokaci usnesení ZMO ze dne 14. 11.
2012, bod programu 3, bod 21 důvodové zprávy ve věci nevyhovění žádosti
společnosti LANEX s.r.o. o prodej části pozemku parc. č. 442/1 orná půda o výměře
740 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 23.
2.23. paní xxxxxxxxxxx o prodej pozemku parc. č. 340/30 zahrada v k. ú. Povel, obec
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 24.
2.24. manželů xxxxxxxx o prodej pozemku parc. č. 150/19 orná půda v k. ú. Nedvězí
u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 31.
2.25. pana xxxxxxxxxxxx o prodej pozemku parc. č. 150/19 orná půda v k. ú. Nedvězí
u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 31.
2.26. společnosti Vision spol. s r.o. o prodej pozemků parc. č. 735/35 orná půda,
parc. č. 734/3 orná půda a parc. č. 735/23 orná půda, vše v k. ú. Hodolany, obec
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 13.
3.

revokuje

3.1. usnesení ZMO ze dne 20. 6. 2012, bod programu 3, bod 24 ve věci schválení
prodeje pozemku parc. č. 21/23 ostat. pl. o výměře 868 m2 v k. ú. Lazce, obec
Olomouc společnosti MORAVO trading spol. s r. o. za kupní cenu ve výši 966 290,Kč dle důvodové zprávy bod č. 8.
3.2. usnesení ZMO ze dne 16. 12. 2013, bod programu 3, bod 19. důvodové zprávy
ve věci schválení výkupu pozemků parc. č. 2783/2 lesní pozemek o výměře 887 m2,
parc. č. 2783/3 lesní pozemek o výměře 833 m2, parc. č. 3077 ostat. pl. o výměře 3
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136 m2 a částí pozemků parc. č. 3063/1 ostat. pl. o výměře 19 391 m2 (dle GP parc.
č. 3063/6 ostat. pl.) a parc. č. 3064/1 ostat. pl. o výměře 3 700 m2 (GP parc. č.
3064/6 ostat. pl.), vše v k. ú. Huzová, obec Huzová z vlastnictví obce Huzová do
vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní cenu ve výši 83.841,- Kč dle
důvodové zprávy bod č. 25.
3.3. usnesení ZMO ze dne 21. 9. 2009, bod programu 5, bod 46. důvodové zprávy ve
věci schválení směny pozemku parc. č. 704/60 orná půda o výměře 2 001 m2 v k. ú.
Chomoutov, obec Olomouc ve vlastnictví paní xxxxxxx za pozemky parc. č. 137 orná
půda o výměře 1 355 m2 a parc. č. 726 zahrada o výměře 204 m2, vše v k. ú. Nové
Sady u Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce s tím,
že paní xxxxxxxxxxxxxxxxx uhradí statutárnímu městu Olomouc cenový rozdíl ve výši
1 088 560,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 30.
3.4. usnesení ZMO ze dne 18. 9. 2013, bod programu 3, bod 25 důvodové zprávy
ve věci schválení výběru 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
xxxxxxxxxxxx formou obálkové metody na výši kupní ceny, kdy minimální výše kupní
ceny činí 1 000,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod č. 31.
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, primátor města
Bod programu: 3.; hlasování č. 5

4

Majetkoprávní záležitosti OI

Zastupitelstvo města Olomouce
1.

bere na vědomí

předloženou důvodovou zprávu.
2.

schvaluje

uzavření smlouvy o bezúplatném převodu pozemku parc.č. 668/15 ostatní plocha
o výměře 151 m2 v k.ú. Hodolany, obec Olomouc z vlastnictví Olomouckého kraje,
z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje do vlastnictví statutárního města
Olomouc, dle bodu 1 předložené důvodové zprávy.
3.

schvaluje

uzavření smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti-pozemku parc.č. 369/16 vodní
plocha o výměře 191 m2 v k.ú. Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc, který je ve
vlastnictví ČR, příslušnost hospodařit s majetkem státu Úřad pro zastupování státu
ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Olomouce, dle bodu 2
předložené důvodové zprávy.
4.

schvaluje

uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc.č. 369/94 orná
půda v k.ú. Nedvězí u Olomouce, která je ve vlastnictví xxxxxxxxxxxxx za kupní cenu
ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 3 předložené důvodové zprávy.
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5.

schvaluje

uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc.č. 369/58 orná
půda v k.ú. Nedvězí u Olomouce, která je ve spoluvlastnictví paní xxxxxxxxxx a pana
xxxxxx za kupní cenu ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 4 předložené důvodové
zprávy.
6.

schvaluje

uzavření budoucí darovací smlouvy na část pozemků parc.č. 1170/2 ostatní plocha
o předpokládané výměře cca 28 m2 a parc.č. 1170/3 orná půda o předpokládané
výměře cca 2,5 m2 v k.ú. Černovír, obec Olomouc, které jsou ve vlastnictví ČR,
příslušnost hospodařit s uvedenými pozemky náleží Ředitelství silnic a dálnic ČR,
jako budoucího dárce do vlastnictví statutárního města Olomouce jako budoucího
obdarovaného, za podmínek dle důvodové zprávy, dle bodu 5 předložené důvodové
zprávy.
7.

schvaluje

uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc.č. 84/3 ostatní
plocha v k.ú. Hejčín, obec Olomouc o předpokládané výměře cca 39 m2, který je
ve vlastnictví Tělovýchovné jednoty MILO OLOMOUC, jako budoucího prodávajícího
do vlastnictví statutárního města Olomouce jako budoucího kupujícího za kupní cenu
ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 6 předložené důvodové zprávy.
8.

schvaluje

uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc.č.36/2 zahrada
v k.ú. Pavlovičky, obec Olomouc v rozsahu cca 40 m2, který je ve vlastnictví manželů
xxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 7 předložené
důvodové zprávy.
9.

schvaluje

uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc.č. 25/6 orná půda
v k.ú. Pavlovičky, obec Olomouc v rozsahu cca 22 m2, který je ve vlastnictví xxxxxxx
za kupní cenu ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 8 předložené důvodové zprávy.
10. schvaluje

uzavření darovací smlouvy na bezúplatný převod projektové dokumentace investiční
akce „Chomoutov-přístupová cesta ke hřbitovu“ na obdarovaného, kterým jsou
Hřbitovy města Olomouce, příspěvková organizace, dle bodu 9 předložené důvodové
zprávy.
11. schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě na části pozemku parc.č.
451/35 ostatní plocha v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc, spočívajícího v právu uložení
a provozování kanalizace na části předmětného pozemku a v právu vstupu a vjezdu
na předmětný pozemek za účelem oprav, úprav a údržby kanalizace pro statutární
město Olomouc, nebo jím pověřené fyzické či právnické osoby. Pozemek je ve
vlastnictví společnosti HOTELPARK STADION a.s. Služebnost inženýrské sítě bude
zřízena na dobu neurčitou a za jednorázovou úplatu ve výši dle důvodové zprávy, dle
bodu 11 předložené důvodové zprávy.
12. schvaluje

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě na části
pozemku parc.č. 26/1 zahrada v k.ú. Pavlovičky, obec Olomouc, který je ve
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vlastnictví xxxxxxxxxx ve prospěch statutárního města Olomouc. Budoucí služebnost
inženýrské sítě bude spočívat v právu umístění a provozování kabelu veřejného
osvětlení a v právu vstupu a vjezdu na pozemek za účelem umístění, provozování,
provádění oprav, úprav, údržby, změn či odstranění kabelu veřejného osvětlení na
dobu neurčitou a bezúplatně, dle bodu 12 předložené důvodové zprávy.
13. schvaluje

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti strpět na pozemku parc.č.
144 v k.ú. Olomouc-město ochranné bezpečnostní zábradlí ve prospěch statutárního
města Olomouc na dobu neurčitou a za jednorázovou úplatu ve výši dle důvodové
zprávy. Pozemek je ve vlastnictví ČR, právo hospodařit s majetkem státu Správa
železniční dopravní cesty, s.o., dle bodu 13 předložené důvodové zprávy.
14. schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě na části pozemku parc.č.
420/3 ostatní plocha v k.ú. Neředín, obec Olomouc, spočívajícího v právu uložení a
provozování kanalizačního vedení a v právu vstupu a vjezdu na předmětný pozemek
za účelem jejího zřízení, provozování, údržby, opravami, úpravami změnami a
odstraněním pro statutární město Olomouc. Pozemek je vlastnictví paní xxxxxxxxxxx.
Služebnost inženýrské sítě bude zřízena na dobu neurčitou a bezúplatně, dle bodu
14 předložené důvodové zprávy.
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, primátor města
Bod programu: 4.; hlasování č. 6

5

Prodej domů

Zastupitelstvo města Olomouce
1.

bere na vědomí

předloženou důvodovou zprávu
2.

schvaluje

prodej pozemku parc. č. st. 541 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba
č. p. 513, bydlení (Synkova 11), pozemku parc. č. st. 540 zastavěná plocha a
nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 514, bydlení (Synkova 13) a pozemku parc. č.
st. 539 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 515, bydlení
(Synkova 15), vše v k. ú. Lazce, obec Olomouc, po jednotkách dle zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník, nájemcům bytů za kupní cenu celkem ve výši 24.097.463,Kč, a to:
- jednotku č. 513/1, byt, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 3670/185835 na
společných částech shora uvedených nemovitých věcí panu xxxxxxxx za kupní cenu
ve výši 475.894,- Kč,
- jednotku č. 513/2, byt, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 7454/185835 na
společných částech shora uvedených nemovitých věcí paní xxxxxxxxx za kupní cenu
ve výši 966.570,- Kč,
- jednotku č. 513/3, byt, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 5411/185835 na
společných částech shora uvedených nemovitých věcí paní xxxxxxxxx za kupní cenu
ve výši 701.651,- Kč,
- jednotku č. 513/4, byt, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 7406/185835 na
společných částech shora uvedených nemovitých věcí paní xxxxxxxxx za kupní cenu
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ve výši 960.345,- Kč,
- jednotku č. 513/5, byt, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 5318/185835 na
společných částech shora uvedených nemovitých věcí do SJM xxxxxxxxxxx za kupní
cenu ve výši 689.592,- Kč,
- jednotku č. 513/6, byt, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 7362/185835 na
společných částech shora uvedených nemovitých věcí do SJM xxxxxxxxxxx za kupní
cenu ve výši 954.640,- Kč,
- jednotku č. 513/7, byt, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 5311/185835 na
společných částech shora uvedených nemovitých věcí panu xxxxxxxx za kupní cenu
ve výši 688.684,- Kč,
- jednotku č. 513/8, byt, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 7348/185835 na
společných částech shora uvedených nemovitých věcí do SJM xxxxxxxxxxx za kupní
cenu ve výši 952.825,- Kč,
- jednotku č. 513/9, byt, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 3476/185835 na
společných částech shora uvedených nemovitých věcí panu xxxxxxxx za kupní cenu
ve výši 450.737,- Kč,
- jednotku č. 513/10, byt, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 3166/185835 na
společných částech shora uvedených nemovitých věcí paní xxxxxxxxx za kupní cenu
ve výši 410.539,- Kč,
- jednotku č. 513/11, byt, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 5649/185835 na
společných částech shora uvedených nemovitých věcí paní xxxxxxxx a paní xxxxxxx,
každé id. 1/2, za kupní cenu ve výši 732.513,- Kč,
- jednotku č. 514/1, byt, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 4033/185835 na
společných částech shora uvedených nemovitých věcí panu xxxxxxxx za kupní cenu
ve výši 522.964,- Kč,
- jednotku č. 514/2, byt, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 7388/185835 na
společných částech shora uvedených nemovitých věcí do SJM xxxxxxxxxxx za kupní
cenu ve výši 958.011,- Kč,
- jednotku č. 514/3, byt, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 5416/185835 na
společných částech shora uvedených nemovitých věcí paní xxxxxxxxx za kupní cenu
ve výši 702.300,- Kč,
- jednotku č. 514/4, byt, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 7326/185835 na
společných částech shora uvedených nemovitých věcí paní xxxxxxxxx za kupní cenu
ve výši 949.972,- Kč,
- jednotku č. 514/5, byt, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 5350/185835 na
společných částech shora uvedených nemovitých věcí paní xxxxxxxxx za kupní cenu
ve výši 693.741,- Kč,
- jednotku č. 514/6, byt, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 7357/185835 na
společných částech shora uvedených nemovitých věcí paní xxxxxxxxx za kupní cenu
ve výši 953.992,- Kč,
- jednotku č. 514/7, byt, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 5311/185835 na
společných částech shora uvedených nemovitých věcí paní xxxxxxxxx za kupní cenu
ve výši 688.684,- Kč,
- jednotku č. 514/8, byt, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 7357/185835 na
společných částech shora uvedených nemovitých věcí paní xxxxxxxxx za kupní cenu
ve výši 953.992,- Kč,
- jednotku č. 514/9, byt, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 3484/185835 na
společných částech shora uvedených nemovitých věcí paní xxxxxxxxx za kupní cenu
ve výši 451.775,- Kč,
- jednotku č. 514/10, byt, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 3167/185835 na
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společných částech shora uvedených nemovitých věcí panu xxxxxxxx za kupní cenu
ve výši 410.669,- Kč,
- jednotku č. 514/11, byt, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 5650/185835 na
společných částech shora uvedených nemovitých věcí paní xxxxxxxxx za kupní cenu
ve výši 732.643,- Kč,
- jednotku č. 515/1, byt, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 7403/185835 na
společných částech shora uvedených nemovitých věcí do SJM xxxxxxxxxxx za kupní
cenu ve výši 959.957,- Kč,
- jednotku č. 515/2, byt, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 3838/185835 na
společných částech shora uvedených nemovitých věcí paní xxxxxxxxx za kupní cenu
ve výši 497.678,- Kč,
- jednotku č. 515/3, byt, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 7490/185835 na
společných částech shora uvedených nemovitých věcí do SJM xxxxxx za kupní cenu
ve výši 971.238,- Kč,
- jednotku č. 515/4, byt, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 5511/185835 na
společných částech shora uvedených nemovitých věcí panu xxxxxxxx za kupní cenu
ve výši 714.618,- Kč,
- jednotku č. 515/5, byt, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 7719/185835 na
společných částech shora uvedených nemovitých věcí paní xxxxxxxxx za kupní cenu
ve výši 1.000.933,- Kč,
- jednotku č. 515/6, byt, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 5320/185835 na
společných částech shora uvedených nemovitých věcí do SJM xxxxxx za kupní cenu
ve výši 689.851,- Kč,
- jednotku č. 515/7, byt, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 7534/185835 na
společných částech shora uvedených nemovitých věcí panu xxxxxxxx za kupní cenu
ve výši 976.943,- Kč,
- jednotku č. 515/8, byt, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 5321/185835 na
společných částech shora uvedených nemovitých věcí paní xxxxxxxxx za kupní cenu
ve výši 689.981,- Kč,
- jednotku č. 515/9, byt, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 5632/185835 na
společných částech shora uvedených nemovitých věcí paní xxxxxxxxx za kupní cenu
ve výši 730.309,- Kč,
- jednotku č. 515/10, byt, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 3155/185835 na
společných částech shora uvedených nemovitých věcí paní xxxxxxxxx za kupní cenu
ve výši 409.113,- Kč,
- jednotku č. 515/11, byt, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 3502/185835 na
společných částech shora uvedených nemovitých věcí panu xxxxxxxx za kupní cenu
ve výši 454.109,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.1.
3.

schvaluje

prodej pozemku parc. č. st. 1020 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Nová Ulice, obec
Olomouc, jehož součástí je budova č. p. 909 (U Kovárny 1a), stavba občanského
vybavení, a část pozemku parc. č. 490/1 ostatní plocha (dle GP parc. č. 490/5 ostatní
plocha) o výměře 961 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, společnosti BFOL
Olomouc, a.s. za kupní cenu celkem ve výši 5.817.500,- Kč, dle důvodové zprávy
bod 1.2.
4.

nevyhovuje žádosti

paní xxxxxxxx ve věci prodeje pozemku parc. č. st. 1020 zastavěná plocha a nádvoří
v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, jehož součástí je budova č. p. 909 (U Kovárny 1a),
stavba občanského vybavení, dle důvodové zprávy bod 1.2.
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5.

schvaluje

zřízení služebnosti přístupu a užívání pozemku parc. č. st. 1020 zastavěná plocha a
nádvoří v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, přičemž obsahem služebnosti je zřízení,
umístění, provoz, kontrola, oprava, údržba, montáže (resp. demontáže) a
modernizace tepelného zdroje, tepelných rozvodů a technologií, vedení el. energie a
připojení na kanalizaci, přípojku zemního plynu, studené vody, odkouření vč.
komínové cesty a na odběrné tepelné zařízení domu za účelem výroby a rozvodu
tepelné energie v budově č. p. 909 (U Kovárny 1a), stavba občanského vybavení,
ve prospěch statutárního města Olomouce, dle důvodové zprávy bod 1.2.
6.

schvaluje

zřízení služebnosti stezky k části pozemku parc. č. 490/1 ostatní plocha (dle GP
parc. č. 490/5 ostatní plocha) v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc tak, jak je vyznačeno
v GP č. 1967-10/2013, ve prospěch statutárního města Olomouce, dle důvodové
zprávy bod 1.2.
7.

schvaluje

zřízení služebnosti umístění rozvodných sítí na části pozemku parc. č. 490/1 ostatní
plocha (dle GP parc. č. 490/5 ostatní plocha) v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc,
přičemž obsahem služebnosti je uložení, oprava, kontrola, údržba, montáže (resp.
demontáže) a výměna rozvodných sítí, ve prospěch statutárního města Olomouce,
dle důvodové zprávy bod 1.2.
8.

schvaluje

služebnost cesty přes část pozemku parc. č. 992 zastavěná plocha a nádvoří (dle GP
č. 584-312/2013 parc. č. 992/4 zastavěná plocha a nádvoří) v k. ú. Grygov, obec
Grygov tak, jak je vyznačeno v GP č. 584-312/2013, ve prospěch části pozemku
parc. č. 992 zastavěná plocha a nádvoří (dle GP č. 584-312/2013 parc. č. 992/5
zastavěná plocha a nádvoří) v k. ú. Grygov, obec Grygov, dle důvodové zprávy bod
1.3.
9.

revokuje

své usnesení ze dne 16. 12. 2013 bod 5, část 3 ve věci schválení prodeje budovy č.
p. 127 (V Podlesí) na pozemku parc. č. 992 zastavěná plocha a nádvoří a části
pozemku parc. č. 992 zastavěná plocha a nádvoří (dle GP č. 584-312/2013)
o výměře 1131 m2, vše v k. ú. Grygov, obec Grygov, se všemi součástmi a
příslušenstvím, do SJM manželům xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu celkem ve výši
1.607.500,- Kč, z toho budova a příslušenství, trvalé porosty a studna 1.420.024,Kč, část pozemku 179.976,- Kč, náklady 7.500,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.3.
10. schvaluje

prodej části pozemku parc. č. 992 zastavěná plocha a nádvoří (dle GP parc. č. 992/4
zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 1131 m2 v k. ú. Grygov, obec Grygov, jehož
součástí je budova č. p. 127 (V Podlesí), bydlení, paní xxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu
celkem ve výši 1.607.500,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.3.
11. revokuje

své usnesení ze dne 16. 12. 2013 bod 5, část 2 ve věci prodeje budovy č. p. 1183
(Mošnerova 5) na pozemku parc. č. st. 1299 zastavěná plocha a nádvoří a pozemku
parc. č. st. 1299 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 308 m2, vše v k. ú. Nová
Ulice, obec Olomouc, společnosti RL – CORPUS s.r.o. za kupní cenu celkem ve výši
9.160.000,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.4.
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12. schvaluje

ponechání pozemku parc. č. st. 1299 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je
budova č. p. 1183 (Mošnerova 5), stavba občanského vybavení, v k. ú. Nová Ulice,
obec Olomouc, ve vlastnictví statutárního města Olomouce, dle důvodové zprávy bod
1.4.
13. nevyhovuje žádosti

manželů xxxxxxx o prodej pozemku parc. č. 1685 zahrada a pozemku parc. č. 1684/1
zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je zejména budova č. p. 183, jiná
stavba, vše v k. ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou, dle důvodové
zprávy bod 1.5.
14. nevyhovuje žádosti

nájemců manželů xxxxxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. st. 375/1 zastavěná
plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, konkrétně pak prostoru
o celkové výměře 554,2 m2 v 1. PP a 1. NP budovy č. p. 424, objekt k bydlení, Horní
náměstí 23, která je součástí tohoto pozemku, dle důvodové zprávy bod 1.6.
15. nevyhovuje žádosti

pana Jiřího Němce o prodej pozemku parc. č. 531/2 zastavěná plocha a nádvoří v
k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc, jehož součástí je budova č. p. 233 (Křičkova 4),
jiná stavba, dle důvodové zprávy bod 1.7.
16. schvaluje

prodej jednotky vymezené dle zákona č. 72/1994 Sb., a to bytové jednotky č. 136/4
v domě č. p. 136 (Černá cesta 2) na pozemcích parc. č. st. 347, 353, oba zastavěná
plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 578/10452 na společných
částech domu č. p. 136 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 578/10452 na
pozemku parc. č. st. 353 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Klášterní Hradisko,
obec Olomouc, panu xxxxxxxxx, za kupní cenu ve výši 949.999,- Kč, dle důvodové
zprávy bod 1.8.
17. schvaluje

prodej jednotky vymezené dle zákona č. 72/1994 Sb., a to bytové jednotky č. 79/1
v domě č. p. 79 (Gorazdovo nám. 4) na pozemku parc. č. st. 63/1 zastavěná plocha
a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 713/4691 na společných částech
domu č. p. 79 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 713/4691 na pozemku parc.
č. st. 63/1 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Klášterní Hradisko, obec
Olomouc, panu xxxxxxxxx, za kupní cenu ve výši 1.099.999,- Kč, dle důvodové
zprávy bod 1.9.
18. nevyhovuje žádosti

paní xxxxxxxxxxx o zrušení výběrového řízení formou obálkové metody a o opětovné
nabídnutí odkoupení jednotky vymezené dle zákona č. 72/1994 Sb., a to bytové
jednotky č. 362/19 v domě č. p. 360, 361, 362 (Nedvědova 7, 9, 11) na pozemcích
parc. č. st. 542, 543, 544, vše zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým
podílem o velikosti 113/7648 na společných částech domu č. p. 360, 361, 362 a se
spoluvlastnickým podílem o velikosti 113/7648 na pozemcích parc. č. st. 542, 543,
544, vše zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Povel, obec Olomouc, za kupní
cenu 750.000,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.10.
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19. schvaluje

prodej jednotky vymezené dle zákona č. 72/1994 Sb., a to bytové jednotky č. 362/19
v domě č. p. 360, 361, 362 (Nedvědova 7, 9, 11) na pozemcích parc. č. st. 542, 543,
544, vše zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti
113/7648 na společných částech domu č. p. 360, 361, 362 a se spoluvlastnickým
podílem o velikosti 113/7648 na pozemcích parc. č. st. 542, 543, 544, vše zastavěná
plocha a nádvoří, vše v k. ú. Povel, obec Olomouc, žadatelům v tomto pořadí:
1) xxxxxxxx, za kupní cenu ve výši 1.200.000,- Kč, z toho jednotka a spoluvlastnický
podíl na domě za 1.189.695,- Kč a podíl na pozemku za 10.305,- Kč,
2) xxxxxxxxx, za kupní cenu ve výši 762.002,- Kč, z toho jednotka a spoluvlastnický
podíl na domě za 751.697,- Kč a podíl na pozemku za 10.305,- Kč,
3) do SJM xxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu ve výši 761.000,- Kč, z toho jednotka
a spoluvlastnický podíl na domě za 750.695,- Kč a podíl na pozemku 10.305,- Kč,
dle důvodové zprávy bod 1.10.
20. schvaluje

prodej pozemku parc. č. st. 1180 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Nové Sady
u Olomouce, obec Olomouc, za kupní cenu ve výši 45.600,- Kč a to:
- ideální podíl 332/13679 shora uvedeného pozemku do SJM manželům xxxxxxxxxx
za kupní cenu ve výši 1.107,- Kč,
- ideální podíl 431/27358 shora uvedeného pozemku paní xxxxxxxxx za kupní cenu
ve výši 718,- Kč,
- ideální podíl 431/27358 shora uvedeného pozemku do SJM manželům xxxxxxxxxx
za kupní cenu ve výši 718,- Kč,
- ideální podíl 332/13679 shora uvedeného pozemku xxxxxxx za kupní cenu ve výši
1.107,- Kč,
- ideální podíl 332/13679 shora uvedeného pozemku panu xxxxxxxxx za kupní cenu
ve výši 1.107,- Kč,
- ideální podíl 332/13679 shora uvedeného pozemku České republice – Fakultní
nemocnici Olomouc za kupní cenu ve výši 1.107,- Kč,
- ideální podíl 332/13679 shora uvedeného pozemku do SJM manželům xxxxxxxxxx
za kupní cenu ve výši 1.107,- Kč,
- ideální podíl 166/13679 shora uvedeného pozemku paní xxxxxxxxx za kupní cenu
ve výši 553,- Kč,
- ideální podíl 431/27358 shora uvedeného pozemku paní xxxxxxxxx za kupní cenu
ve výši 718,- Kč,
- ideální podíl 431/27358 shora uvedeného pozemku paní xxxxxxxxx za kupní cenu
ve výši 718,- Kč,
- ideální podíl 332/13679 shora uvedeného pozemku do SJM manželům xxxxxxxxxx
za kupní cenu ve výši 1.107,- Kč,
- ideální podíl 332/13679 shora uvedeného pozemku do SJM manželům xxxxxxxxxx
za kupní cenu ve výši 1.107,- Kč,
- ideální podíl 431/27358 shora uvedeného pozemku do SJM manželům xxxxxxxxxx
za kupní cenu ve výši 718,- Kč,
- ideální podíl 431/27358 shora uvedeného pozemku panu xxxxxxxxx za kupní cenu
ve výši 718,- Kč,
- ideální podíl 332/13679 shora uvedeného pozemku do SJM manželům xxxxxxxxxx
za kupní cenu ve výši 1.107,-Kč,
- ideální podíl 332/13679 shora uvedeného pozemku do SJM manželům xxxxxxxxxx
za kupní cenu ve výši 1.107,- Kč,
- ideální podíl 332/13679 shora uvedeného pozemku do SJM manželům xxxxxxxxxx
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za kupní cenu ve výši 1.107,-Kč,
- ideální podíl 431/27358 shora uvedeného pozemku do SJM manželům xxxxxxxxxx
za kupní cenu ve výši 718,- Kč,
- ideální podíl 1280/13679 shora uvedeného pozemku panu xxxxxxxx za kupní cenu
ve výši 4.267,- Kč,
- ideální podíl 332/13679 shora uvedeného pozemku paní xxxxxxxxx za kupní cenu
ve výši 1.107,- Kč,
- ideální podíl 180/13679 shora uvedeného pozemku paní xxxxxxxxx za kupní cenu
ve výši 600,- Kč,
- ideální podíl 431/27358 shora uvedeného pozemku panu xxxxxxxxx za kupní cenu
ve výši 718,- Kč,
- ideální podíl 332/13679 shora uvedeného pozemku do SJM manželům xxxxxxxxxx
za kupní cenu ve výši 1.107,- Kč,
ideální podíl 332/13679 shora uvedeného pozemku Římskokatolické farnosti
Olomouc – Slavonín za kupní cenu ve výši 1.107,- Kč,
- ideální podíl 332/13679 shora uvedeného pozemku do SJM manželům xxxxxxxxxx
za kupní cenu ve výši 1.107,- Kč,
- ideální podíl 332/13679 shora uvedeného pozemku do SJM manželům xxxxxxxxxx
za kupní cenu ve výši 1.107,- Kč,
- ideální podíl 332/13679 shora uvedeného pozemku panu xxxxxxxxx za kupní cenu
ve výši 1.107,- Kč,
- ideální podíl 166/13679 shora uvedeného pozemku paní xxxxxxxxx za kupní cenu
ve výši 553,- Kč,
- ideální podíl 332/13679 shora uvedeného pozemku do SJM manželům xxxxxxxxxx
za kupní cenu ve výši 1.107,- Kč,
- ideální podíl 332/13679 shora uvedeného pozemku panu xxxxxxxxx za kupní cenu
ve výši 1.107,- Kč,
- ideální podíl 431/27358 shora uvedeného pozemku panu xxxxxxxxx za kupní cenu
ve výši 718,- Kč,
- ideální podíl 332/13679 shora uvedeného pozemku panu xxxxxxxxx za kupní cenu
ve výši 1.107,- Kč,
- ideální podíl 332/13679 shora uvedeného pozemku panu xxxxxxxxx za kupní cenu
ve výši 1.107,- Kč,
- ideální podíl 170/13679 shora uvedeného pozemku do SJM manželům xxxxxxxxxx
za kupní cenu ve výši 567,- Kč,
- ideální podíl 166/13679 shora uvedeného pozemku panu xxxxxxxxx za kupní cenu
ve výši 553,- Kč,
- ideální podíl 332/13679 shora uvedeného pozemku panu xxxxxxxxx za kupní cenu
ve výši 1.107,- Kč,
- ideální podíl 431/27358 shora uvedeného pozemku panu xxxxxxxxx za kupní cenu
ve výši 718,- Kč,
- ideální podíl 431/27358 shora uvedeného pozemku společnosti FINBER s.r.o. za
kupní cenu ve výši 718,- Kč,
- ideální podíl 166/13679 shora uvedeného pozemku panu xxxxxxxxx za kupní cenu
ve výši 553,- Kč,
- ideální podíl 332/13679 shora uvedeného pozemku do SJM manželům xxxxxxxxxx
za kupní cenu ve výši 1.107,- Kč,
- ideální podíl 431/27358 shora uvedeného pozemku paní xxxxxxxxx za kupní cenu
ve výši 718,- Kč,
- ideální podíl 1495/13679 shora uvedeného pozemku panu xxxxxxxx za kupní cenu
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ve výši 4.984,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.11.
21. schvaluje

prodej pozemku parc. č. st. 1042/1 zastavěná plocha a nádvoří a pozemku parc. č.
st. 1042/2 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, na
kterých se nachází stavba jiného vlastníka – budova č. p. 893, 894 (tř. Svornosti 48,
50), která není součástí těchto pozemků a nebude proto předmětem převodu, za
kupní cenu celkem ve výši 756.000,- Kč, do podílového spoluvlastnictví kupujících, a
to:
- podíl o velikosti 608/21960, a to ideální 1/2 xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši
10.466,- Kč a ideální 1/2 xxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 10.466,- Kč,
- podíl o velikosti 519/21960 xxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 17.867,- Kč,
- podíl o velikosti 519/21960 xxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 17.867,- Kč,
- podíl o velikosti 732/21960 xxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 25.200,- Kč,
- podíl o velikosti 608/21960 do SJM xxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 20.932,- Kč,
- podíl o velikosti 519/21960 xxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 17.867,- Kč,
- podíl o velikosti 519/21960 do SJM xxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 17.867,- Kč,
- podíl o velikosti 732/21960 xxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 25.200,- Kč,
- podíl o velikosti 608/21960 do SJM xxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 20.932,- Kč,
- podíl o velikosti 519/21960 xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 17.867,- Kč,
- podíl o velikosti 519/21960 xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 17.867,- Kč,
- podíl o velikosti 732/21960 do SJM xxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 25.200,- Kč,
- podíl o velikosti 608/21960 xxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 20.932,- Kč,
- podíl o velikosti 519/21960 xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 17.867,- Kč,
- podíl o velikosti 519/21960 xxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 17.867,- Kč,
- podíl o velikosti 732/21960 xxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 25.200,- Kč,
- podíl o velikosti 608/21960 xxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 20.931,- Kč,
- podíl o velikosti 492/21960 xxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 16.938,- Kč,
- podíl o velikosti 368/21960 do SJM xxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 12.669,- Kč,
- podíl o velikosti 732/21960 xxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 25.200,- Kč,
- podíl o velikosti 519/21960 xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 17.867,- Kč,
- podíl o velikosti 519/21960 xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 17.867,- Kč,
- podíl o velikosti 608/21960 xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 20.931,- Kč,
- podíl o velikosti 732/21960 xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 25.200,- Kč,
- podíl o velikosti 519/21960 xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 17.867,- Kč,
- podíl o velikosti 519/21960 xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 17.867,- Kč,
- podíl o velikosti 608/21960 xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 20.931,- Kč,
- podíl o velikosti 732/21960 do SJM xxxxxxxx za kupní cenu ve výši 25.200,- Kč,
- podíl o velikosti 519/21960 xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 17.867,- Kč,
- podíl o velikosti 519/21960 xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 17.867,- Kč,
- podíl o velikosti 608/21960 xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 20.931,- Kč,
- podíl o velikosti 732/21960 xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 25.200,- Kč,
- podíl o velikosti 519/21960 do SJM xxxxxxxx za kupní cenu ve výši 17.867,- Kč,
- podíl o velikosti 519/21960 xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 17.867,- Kč,
- podíl o velikosti 608/21960 xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 20.931,- Kč,
- podíl o velikosti 368/21960 xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 12.669,- Kč,
- podíl o velikosti 492/21960 xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 16.938,- Kč,
- podíl o velikosti 608/21960 do SJM xxxxxxxx za kupní cenu ve výši 20.931,- Kč,
dle důvodové zprávy bod 1.12.
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22. schvaluje

prodej části pozemku parc. č. 406/11 ostatní plocha (dle GP parc. č. 406/25 ostatní
plocha) o výměře 237 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, do SJM xxxxxxxxxxxxxx,
za kupní cenu ve výši 398.000,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.13.
23. schvaluje

zřízení služebnosti přístupu a užívání části pozemku parc. č. 429/32 ostatní plocha,
části pozemku parc. č. 429/82 ostatní plocha, a části pozemku parc. č. 1121 ostatní
plocha, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc tak, jak je vyznačeno v GP č. 199015/2013, přičemž obsahem služebnosti je zřízení, umístění, provoz, kontrola, oprava,
údržba, montáž (resp. demontáž) a modernizace veřejného osvětlení a přívodních
kabelů elektrické energie (na pozemcích se nachází 3x svítidlo včetně přívodních
kabelů), ve prospěch statutárního města Olomouce, dle důvodové zprávy bod 2.1.
24. schvaluje

zřízení služebnosti stezky k části pozemku parc. č. 429/32 ostatní plocha, části
pozemku parc. č. 429/82 ostatní plocha, a části pozemku parc. č. 1121 ostatní
plocha, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc tak, jak je vyznačeno v GP č. 199015/2013, ve prospěch pozemku parc. č. st. 2420 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú.
Nová Ulice, obec Olomouc, jehož součástí je stavba bez čp/če, tech. vyb., dle
důvodové zprávy bod 2.1.
25. schvaluje

služebnost umístění rozvodných sítí na části pozemku parc. č. 1121 ostatní plocha
v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, tak jak je vyznačeno v GP č. 2017-79/2014
přičemž obsahem služebnosti je uložení, oprava, kontrola, údržba, montáž (resp.
demontáže) a výměna rozvodných sítí, ve prospěch statutárního města Olomouc, dle
důvodové zprávy bod 2.1.
26. schvaluje

zřízení služebnosti k povinné budově č. p. 1158 na pozemcích parc. č. st. 436/4,
436/5 a 436/6, vše zastavěná plocha a nádvoří, a pozemkům parc. č. st. 436/4, 436/5
a 436/6, vše zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Olomouc–město, obec
Olomouc, a to služebnost uchycení nosné ocelové konstrukce a zastřešení průchodu
- pasáže budovy č. p. 13, která je součástí pozemku parc. č. st. 436/3 zastavěná
plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc–město, obec Olomouc, ve prospěch pozemku parc.
č. st. 436/3 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc–město, obec Olomouc,
jehož součástí je budova č. p. 13, dle důvodové zprávy bod 2.2.
27. schvaluje

zřízení služebnosti stezky k povinné budově č. p. 1158 na pozemcích parc. č. st.
436/4, 36/5 a 436/6, vše zastavěná plocha a nádvoří a pozemkům parc. č. st. 436/4,
436/5 a 436/6, vše zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Olomouc–město, obec
Olomouc, přičemž obsahem této služebnosti je zajištění přístupu ke sklepům
v budově č. p. 13, která je součástí pozemku parc. č. st. 436/3 zastavěná plocha a
nádvoří v k. ú. Olomouc–město, obec Olomouc, ve prospěch pozemku parc. č. st.
436/3 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc–město, obec Olomouc, jehož
součástí je budova č. p. 13, dle důvodové zprávy bod 2.2.
28. schvaluje

zřízení věcného břemene k povinnému pozemku parc. č. st. 541 zastavěná plocha a
nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 513, bydlení (Synkova 11), pozemku parc. č.
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st. 540 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 514, bydlení
(Synkova 13) a pozemku parc. č. st. 539 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí
je stavba č. p. 515, bydlení (Synkova 15), vše v k. ú. Lazce, obec Olomouc, přičemž
obsahem věcného břemene je přístup a užívání staveb č. p. 513, 514, a 515 za
účelem zřízení, umístění, provozu, kontroly, opravy, údržby, montáže (resp.
demontáže) a modernizace tepelného zdroje, tepelných rozvodů včetně koncových
topných a regulačních zařízení zdroje, a umístění zabezpečovacích a komunikačních
rozvodů a technologií, vedení el. energie a připojení na kanalizaci, přípojku studené
vody a na odběrné tepelné zařízení domu za účelem výroby a rozvodu tepelné
energie ve prospěch společnosti OLTERM & TD Olomouc, a. s., dle důvodové zprávy
bod 1.1.
29. schvaluje

zřízení věcného břemene přístupu a užívání pozemku parc. č. st. 1020 zastavěná
plocha a nádvoří v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, jehož součástí je budova č. p.
909 (U Kovárny 1a), stavba občanského vybavení, přičemž obsahem věcného
břemene je zřízení, umístění, provoz, kontrola, oprava, údržba, montáž (resp.
demontáž) a modernizace tepelného zdroje, tepelných rozvodů a technologií, vedení
el. energie a připojení na kanalizaci, přípojku zemního plynu, studené vody,
odkouření vč. komínové cesty a na odběrné tepelné zařízení domu za účelem výroby
a rozvodu tepelné energie, ve prospěch společnosti OLTERM & TD Olomouc, a.s.
dle důvodové zprávy bod 1.2.
30. schvaluje

zřízení služebnosti stezky k části pozemku parc. č. 490/1 ostatní plocha (dle GP
parc. č. 490/5) v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc tak, jak je vyznačeno v GP č. 196710/2013, ve prospěch společnosti OLTERM & TD Olomouc, a.s. dle důvodové zprávy
bod 1.2.
31. schvaluje

zřízení věcného břemene umístění rozvodných energetických zařízení tepla, el.
energie a vody na části pozemku parc. č. 490/1 ostatní plocha (dle GP parc. č. 490/5
ostatní plocha) v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, přičemž obsahem věcného
břemene je uložení, oprava, kontrola, údržba, montáž (resp. demontáže) a výměna
rozvodných energetických zařízení tepla, el. energie a vody, ve prospěch společnosti
OLTERM & TD Olomouc, a.s. dle důvodové zprávy bod 1.2.
32. schvaluje

zřízení služebnosti stezky k části pozemku parc. č. 429/32 ostatní plocha, části
pozemku parc. č. 429/82 ostatní plocha, a části pozemku parc. č. 1121 ostatní
plocha, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc tak, jak je vyznačeno v GP č. 199015/2013, ve prospěch společnosti OLTERM & TD Olomouc, a.s. dle důvodové zprávy
bod 2.1.
33. schvaluje

zřízení věcného břemene umístění rozvodných energetických zařízení tepla, el.
energie na části pozemku parc. č. 1121 ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec
Olomouc, tak jak je vyznačeno v GP č. 2017-79/2014, přičemž obsahem věcného
břemene je uložení, oprava, kontrola, údržba, montáž (resp. demontáže) a výměna
rozvodných energetických zařízení tepla a el. energie, ve prospěch společnosti
OLTERM & TD Olomouc, a.s. dle důvodové zprávy bod 2.1.
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34. schvaluje

zřízení věcného břemene přístupu a užívání pozemku parc. č. st. 2420 zastavěná
plocha a nádvoří v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, jehož součástí je stavba bez
čp/če, tech. vybavení, přičemž obsahem věcného břemene je umístění, provoz,
kontrola, oprava, údržba, montáž (resp. demontáž) a modernizace tepelného zdroje,
tepelných rozvodů a technologií, vedení el. energie a připojení na kanalizaci, přípojku
zemního plynu, studené vody, odkouření vč. komínové cesty a na odběrné tepelné
zařízení domu za účelem výroby a rozvodu tepelné energie, ve prospěch společnosti
OLTERM & TD Olomouc, a.s. dle důvodové zprávy bod 2.1.
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, primátor města
Bod programu: 5.; hlasování č. 7

6

Rozpočtové změny roku 2014

Zastupitelstvo města Olomouce
1.

bere na vědomí

důvodovou zprávu, týkající se rozpočtových změn roku 2014 - část A
2.

schvaluje

rozpočtové změny roku 2014 dle důvodové zprávy - část B
Předložil:
Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 6.; hlasování č. 8

7

Výsledky hospodaření SMOl za rok 2013

Zastupitelstvo města Olomouce
1.

bere na vědomí

důvodovou zprávu včetně všech příloh
2.

schvaluje

finanční vypořádání se státním rozpočtem za rok 2013
3.

schvaluje

v souladu s §17, odst. 7) Zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č.
250/2000 Sb. celoroční hospodaření SMOl v roce 2013, a to "bez výhrad"
Předložil:
Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 7.; hlasování č. 9

8

Střednědobý rozpočtový výhled SMOl na rok 2015 - 2016

Zastupitelstvo města Olomouce
1.

bere na vědomí

předloženou důvodovou zprávu týkající se Střednědobého rozpočtového výhledu
SMOl na rok 2015 - 2016
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2.

schvaluje

Střednědobý rozpočtový výhled SMOl na rok 2015 - 2016 dle důvodové zprávy
Předložil:
Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 8.; hlasování č. 10

9

Účetní závěrka SMOl k 31.12.2013

Zastupitelstvo města Olomouce
1.

bere na vědomí

předloženou důvodovou zprávu včetně všech příloh
2.

schvaluje

účetní závěrku SMOl sestavenou k 31.12.2013, v souladu se zákonem o účetnictví č.
563/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 220/2013 Sb.
3.

pověřuje

1. náměstka primátora Ing. Ivo Vlacha podpisem „Protokolu o schvalování účetní
závěrky“.
Předložil:
Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 10.; hlasování č. 11, 12

10

Obecně závazná vyhláška, kterou se mění a doplňuje obecně
závazná vyhláška č. 10/2010 o místním poplatku za užívání
veřejného prostranství, ve znění obecně závazných vyhlášek č.
16/2010, č. 3/2011, č. 7/2011, č. 8/2011, č. 4/2012, č. 6/2012 a č.
3/2013

Zastupitelstvo města Olomouce
1.

bere na vědomí

předloženou důvodovou zprávu včetně návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se
mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 10/2010 o místním poplatku za užívání
veřejného prostranství, ve znění obecně závazných vyhlášek č. 16/2010, č. 3/2011,
č. 7/2011, č.8/2011, č. 4/2012, č. 6/2012 a č. 3/2013.
2.

schvaluje

obecně závaznou vyhlášku č. 1/2014, kterou se mění a doplňuje obecně závazná
vyhláška č. 10/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění
obecně závazných vyhlášek č. 16/2010, č. 3/2011, č. 7/2011, č. 8/2011, č. 4/2012, č.
6/2012 a č. 3/2013.
Předložil:
Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 11.; hlasování č. 13
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11

Víceleté financování projektů

Zastupitelstvo města Olomouce
1.

bere na vědomí

důvodovou zprávu
2.

ukládá

uzavřít smlouvy o poskytnutí podpor v rámci víceletého financování dle důvodové
zprávy v souladu s Pravidly pro poskytování podpor statutárním městem Olomouc
T:
O:

16. 6. 2014
Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora
Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora

3.

ukládá

odborům sociálních věcí a vnějších vztahů a informací předložit ZMO při schvalování
rozpočtu na následující rok ke schválení návrhy na poskytnutí víceletých podpor
z rozpočtu SMOl, dle důvodové zprávy
T:
O:

září 2014
vedoucí odboru sociálních věcí
vedoucí odboru vnějších vztahů a informací

Předložil:

Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora
Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 12.; hlasování č. 14

12

Cena města Olomouce za rok 2013

Zastupitelstvo města Olomouce
1.

bere na vědomí

upravenou důvodovou zprávu
2.

schvaluje

udělení Ceny města Olomouce a Ceny za počin roku 2013 dle upravené důvodové
zprávy
Předložil:
Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 14.; hlasování č. 15

13

Zástupci města ve svazku obcí Vodovod Pomoraví

Zastupitelstvo města Olomouce
1.

bere na vědomí

důvodovou zprávu
2.

odvolává

zástupce SMOl ze svazku obcí Vodovod Pomoraví dle důvodové zprávy
3.

jmenuje

zástupce SMOl do svazku obcí Vodovod Pomoraví dle důvodové zprávy
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Předložil:
Rada města Olomouce
Bod programu: 15.; hlasování č. 16

14

Integrovaný systém nakládání s odpady v Olomouci - založení
spolku

Zastupitelstvo města Olomouce
1.

bere na vědomí

předloženou důvodovou zprávu
2.

schvaluje

založení spolku měst, obcí a mikroregionů " Odpady OK, z.s."
3.

schvaluje

zakladatelskou smlouvu a stanovy spolku měst, obcí a mikroregionů " Odpady OK,
z.s."
4.

pověřuje

primátora JUDr. Martina Majora, MBA podpisem stanov a zakladatelské smlouvy
spolku měst, obcí a mikroregionů " Odpady OK, z.s."
5.

pověřuje

RNDr. Jana Holpucha, náměstka primátora, zastupováním SMOl na valné hromadě
spolku
Předložil:
Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 16.; hlasování č. 17

15

ITI - Olomoucká aglomerace

Zastupitelstvo města Olomouce
1.

bere na vědomí

předloženou důvodovou zprávu
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 17.; hlasování č. 18

16

Závazek konečného příjemce – 42. výzva – komunikace

Zastupitelstvo města Olomouce
1.

bere na vědomí

předloženou důvodovou zprávu
2.

schvaluje

vyčlenění finančních prostředků až do výše 1 055 877 Kč z rozpočtu města na
zajištění krytí vlastních zdrojů na realizaci projektu Nerudova - rekonstrukce
komunikace a každoroční vyčlenění finančních prostředků na zajištění udržitelnosti
projektu ve výši 167 226 Kč po dobu 5 let (tj. celkové náklady po dobu 5 let činí 836
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130 Kč) od finančního ukončení projektu.
3.

schvaluje

vyčlenění finančních prostředků až do výše 565 408 Kč z rozpočtu města na zajištění
krytí vlastních zdrojů na realizaci projektu Křivá ul., náměstíčko a každoroční
vyčlenění finančních prostředků na zajištění udržitelnosti projektu ve výši 91 649 Kč
po dobu 5 let (tj. celkové náklady po dobu 5 let činí 458 245 Kč) od finančního
ukončení projektu.
4.

schvaluje

vyčlenění finančních prostředků až do výše 1 214 012 Kč z rozpočtu města na
zajištění krytí vlastních zdrojů na realizaci projektu Navýšení parkovacích možností
Tererovo náměstí a každoroční vyčlenění finančních prostředků na zajištění
udržitelnosti projektu ve výši 219 360 Kč po dobu 5 let (tj. celkové náklady po dobu 5
let činí 1 096 800 Kč) od finančního ukončení projektu.
5.

schvaluje

vyčlenění finančních prostředků až do výše 3 508 638 Kč z rozpočtu města na
zajištění krytí vlastních zdrojů na realizaci projektu Mošnerova - rekontrukce
komunikace a každoroční vyčlenění finančních prostředků na zajištění udržitelnosti
projektu ve výši 79 031 Kč po dobu 5 let (tj. celkové náklady po dobu 5 let činí 395
155 Kč) od finančního ukončení projektu.
6.

schvaluje

vyčlenění finančních prostředků až do výše 1 864 809 Kč z rozpočtu města na
zajištění krytí vlastních zdrojů na realizaci projektu Za Školou, Lindnerova rekonstrukce komunikace a IS a každoroční vyčlenění finančních prostředků na
zajištění udržitelnosti projektu ve výši 167 049 Kč s DPH po dobu 5 let (tj. celkové
náklady po dobu 5 let činí 835 245 Kč) od finančního ukončení projektu.
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 18.; hlasování č. 19

17

Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací ZOO
Olomouc a Hřbitovy města Olomouce

Zastupitelstvo města Olomouce
1.

bere na vědomí

předloženou důvodovou zprávu včetně příloh
2.

schvaluje

dodatky ke zřizovacím listinám dle důvodové zprávy
Předložil:

Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 19.; hlasování č. 20
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18

Delegování zástupců SMOl na valnou hromadu VHS, a. s.

Zastupitelstvo města Olomouce
1.

deleguje

zástupce SMOl na valné hromady VHS, a.s. dle důvodové zprávy
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, primátor města
Bod programu: 20.; hlasování č. 21

19

Delegování zástupce SMOl na valnou hromadu společnosti
Aquapark Olomouc, a. s.

Zastupitelstvo města Olomouce
1.

bere na vědomí

předloženou důvodovou zprávu
2.

schvaluje

JUDr. Martina Majora, MBA zástupcem SMOl a Ing. Ivo Vlacha náhradníkem na
valnou hromadu společnosti Aquapark Olomouc, a. s., která se koná dne 17.6.2014
Předložil:
Kosatík Ivan, RNDr., člen rady města
Bod programu: 21.; hlasování č. 22

20

Přejmenování části ulice

Zastupitelstvo města Olomouce
1.

bere na vědomí

předloženou důvodovou zprávu
2.

schvaluje

změnu názvu části ulice dle důvodové zprávy
3.

ukládá

informovat příslušné instituce o změně názvu v části ulice dle stanovených směrnic
T:
O:

ihned
Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora

Předložil:
Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 23.; hlasování č. 23

21

Volby do zastupitelstev obcí

Zastupitelstvo města Olomouce
1.

bere na vědomí

předloženou důvodovou zprávu
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, primátor města
Bod programu: 24.; hlasování č. 24

25

22

Jednací řád ZMO

Zastupitelstvo města Olomouce
1.

bere na vědomí

předloženou důvodovou zprávu včetně přílohy
2.

vydává

v souladu s § 96 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění
pozdějších předpisů Jednací řád Zastupitelstva města Olomouce dle přílohy
důvodové zprávy
Předložil:
Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., člen rady města
Bod programu: 25.; hlasování č. 25

JUDr. Martin Major, MBA v. r.
primátor města Olomouce

Mgr. Eva Machová v. r.
náměstkyně primátora
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