USNESENÍ
z 38. schůze Rady města Olomouce, konané dne 14. 12. 2015
Poznámka:
- zveřejněna je upravená verze Usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
v platném znění;
- do úplné verze Usnesení mohou občané města Olomouce v případě potřeby
nahlédnout na organizačním oddělení (1. patro radnice, dveře č. 12)

1

Majetkoprávní záležitosti

Rada města Olomouce po projednání:
1.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
změnu kupujícího spoluvlastnického podílu o velikosti 147/46682 na pozemku parc. č. st. 692
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Povel, obec Olomouc za kupní cenu 10 277,- Kč, z paní
xxxxxxxxxx na manžele xxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 1.1.
2.
doporučuje zastupitelstvu města
souhlasit s tím, že prodej pozemku parc. č. st. 692 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Povel,
obec Olomouc kupujícím dle přílohy č. 2 důvodové zprávy bude realizován po částech více
smlouvami dle důvodové zprávy bod č. 1.1.
3.
doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti pana xxxxxxxxxxx o snížení smluvní pokuty za porušení povinnosti v případě převodu
vlastnického práva k předmětu daru nebo jeho části na 3. osobu, na tuto osobu převést i
práva a povinnosti vyplývající z dohody o parcelaci, a to z 500.000,- Kč na 50.000,- Kč nebo o
její úplné vypuštění z dohody dle důvodové zprávy bod č. 1.2.
Předložil:
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 1.

2

Dlouhodobá koncepce hospodaření s nemovitým majetkem ve
vlastnictví SMOl na období 2016 - 2018

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu.
2.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
,,Dlouhodobou koncepci hospodaření s vybraným nemovitým majetkem ve vlastnictví SMOl
na období 2016 – 2018“ v její aktualizované podobě.

3.
ukládá
předložit aktualizovanou podobu návrhu koncepce zastupitelstvu města.
T:
nejbližší zasedání ZMO
O:
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
Předložil:
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 1. 1.

3

Smlouva o podnájmu strojovny chlazení ZS

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
smlouvu o podnájmu strojovny ve znění přílohy č. 1 dle důvodové zprávy
3.
pověřuje
náměstka primátora Mgr. Filipa Žáčka podpisem smlouvy o podnájmu dle přiložené důvodové
zprávy
Předložil:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Bod programu: 2.

doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D. v.r.
primátor města Olomouce

JUDr. Martin Major, MBA v.r.
1. náměstek primátora
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