USNESENÍ
z 108. schůze Rady města Olomouce, konané dne 21. 2. 2022
Poznámka:
- zveřejněna je upravená verze Usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.
2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních
údajů) (GDPR);
- 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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Kontrola usnesení RMO a ZMO

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
- informace o plnění usnesení RMO k termínu plnění 21. 2. 2022 dle části A) důvodové
zprávy,
- informace o plnění usnesení ZMO dle části B) důvodové zprávy
2.
prodlužuje
termíny plnění usnesení RMO dle části A) důvodové zprávy
3.
doporučuje zastupitelstvu města
- vzít na vědomí informace o plnění usnesení ZMO dle části B) důvodové zprávy
- prodloužit termíny plnění usnesení ZMO dle části B) důvodové zprávy
4.
vypouští ze sledování
- část 3, bodu 41 usnesení RMO ze dne 17. 7. 2021 týkající se zpracování materiálu k
dopadům nového Stavebního zákona
Předložil:
Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města
Bod programu: 1.
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Škodní a likvidační komise

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
vyřazení majetku z účetní evidence SMOl, uvedeného v bodu 1. důvodové zprávy
3.
schvaluje
vyřazení majetku z účetní evidence SMOl, uvedeného v bodu 2. důvodové zprávy

4.
schvaluje
vyřazení majetku z účetní evidence SMOl, uvedeného v bodu 3.1 a 3.2 důvodové zprávy a
souhlasí s likvidací formou šrotáže, kterou provede společnost Olterm & TD, a.s.
5.
schvaluje
vyřazení majetku z účetní evidence SMOl, uvedeného v bodu 4. důvodové zprávy a souhlasí
s likvidací formou šrotáže, kterou provede společnost Moravská vodárenská, a.s.
Předložil:
Bačák Otakar Štěpán, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 2.
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Majetkoprávní záležitosti

Rada města Olomouce po projednání:
1.
doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti paní XXXXX o prodej bytu 2 + 1 v domě č. p. 131, Černá cesta 16, na pozemku parc.
č. st. 231/2 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc dle
důvodové zprávy bod č. 1.1.
2.
schvaluje
záměr pronajmout prostory o výměře 320,95 m2 v 1. NP stavby č.p. 99, obč. vyb., Lidická
č.o. 31, (Kulturní dům Nemilany), která je součástí pozemku parc. č. 245 zastavěná plocha a
nádvoří, v k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.2.
3.
doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti pana XXXXX ze dne 18. 11. 2019, 3. 9. 2020 a 17. 2. 2021 o prodej pozemku parc.
č. 245 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Nemilany, obec Olomouc, jehož součástí je stavba
č.p. 99, obč.vyb., Lidická č.o. 31, vše v k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy
bod č. 1.2.
4.
schvaluje
záměr prodat části pozemků parc. č. 449/60 ostatní plocha o výměře 168 m2, parc. č. 864/14
ostatní plocha o výměře 15 m2 a parc. č. st. 625 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1692
m2 (dle GP vše parc. č. st. 625 zastavěná plocha a nádvoří) o celkové výměře 1875 m2,
jehož součástí je stavba č. p. 555, Hynaisova 9, obč. vyb, vše v k. ú. Nová Ulice, obec
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.3.
5.
schvaluje
předběžný záměr směnit část pozemku parc. č. 50/2 ostatní plocha o výměře 94 m2 v k. ú.
Droždín, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce za pozemek parc. č.
504/5 ostatní plocha v k. ú. Droždín, obec Olomouce ve vlastnictví paní XXXXX (budoucí
vlastník pan XXXXX). Výměra předmětné části pozemku parc. č. 50/2 ostatní plocha v k. ú.
Droždín, obec Olomouc bude upřesněna po vyhotovení GP dle důvodové zprávy bod č. 2.1.
6.
schvaluje
předběžný záměr prodat část pozemku parc. č. 1959/1 ostatní plocha o výměře 1 848 m2 v
k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc. Výměra předmětné části pozemku bude upřesněna
po vyhotovení GP dle důvodové zprávy bod č. 2.2.
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7.
pozastavuje
projednávání žádosti společnosti OLMA, a.s. o prodej pozemků parc. č. 228/16 orná půda,
parc. č. 228/7 orná půda, parc. č. 1045 ostatní plocha, parc. č. 1046 ostatní plocha a části
pozemku parc. č. 1042 ostatní plocha o výměře 85 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc
a pozemků parc. č. 1583 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če,
jiná st., parc. č. 1584 zahrada a částí pozemků parc. č. 1958 ostatní plocha o výměře 85 m2,
parc. č. 1903/46 orná půda o výměře 253 m2, parc. č. 1903/124 orná půda o výměře 346
m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc do doby schválení změny č. X Územního
plánu Olomouc dle důvodové zprávy dle důvodové zprávy bod č. 2.2.
8.
schvaluje
předběžný záměr prodat část pozemku parc. č. 34/1 ostatní plocha o výměře 18 m2 v k. ú.
Lazce, obec Olomouc. Výměra části pozemku bude upřesněna po zpracování GP dle
důvodové zprávy bod č. 2.3.
9.
nevyhovuje žádosti
společnosti Bytový dům Lazecká s.r.o. o nájem části pozemku parc. č. 34/1 ostatní plocha o
výměře 7 m2 nebo 18 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.3.
10.
schvaluje
záměr prodat pozemek parc. č. 459/10 ostatní plocha v k. ú. Povel, obec Olomouc dle
důvodové zprávy bod č. 2.4.
11.
schvaluje
záměr prodat pozemek parc. č. 886/10 ostatní plocha v k. ú. Holice u Olomouce, obec
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.5.
12.
schvaluje
záměr prodat pozemek parc. č. 695/1 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Lošov, obec
Olomouc, na kterém se nachází stavba jiného vlastníka – budova č.e. 7, rod. rekr., která není
součástí tohoto pozemku a nebude proto předmětem převodu, parc. č. 695/2 ostatní plocha
a část pozemku parc. č. 691/3 lesní pozemek (dle GP parc. č. 691/10 lesní pozemek) o
výměře 61 m2, vše v k. ú. Lošov, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.6.
13.
schvaluje
záměr prodat část pozemku parc. č. 12/26 (dle GP díl „d“) ostatní plocha o výměře 2 m2,
část pozemku parc. č. 111/3 (dle GP díl „c“) ostatní plocha o výměře 1 m2, část pozemku
parc. č. 111/5 (dle GP díl „b“) ostatní plocha o výměře 4 m2 a část pozemku parc. č. 127/1
(dle GP díl „a“) ostatní plocha o výměře 2 m2, vše v k. ú. Lazce, obec Olomouc dle
důvodové zprávy bod č. 2.7.
14.
schvaluje
záměr změnit smlouvu o výpůjčce č. OMAJ-PR/VYP/001137/2015/Mlc ze dne 13. 4. 2015,
ve znění dodatků č. 1 až č. 4 uzavřené s pobočným spolkem Tělocvičná jednota Sokol
Olomouc – Nový Svět, jejímž předmětem je výpůjčka části pozemku parc. č. 724/2 ostatní
plocha o výměře 5 250 m2 a pozemku parc. č. st. 1258 zastavěná plocha a nádvoří o
výměře 108 m2, oba v k. ú. Hodolany, obec Olomouc. Změnou smlouvy o výpůjčce by mělo
dojít ke změně doby výpůjčky z doby určité do 31. 12. 2030 na dobu určitou do 31. 12. 2035
dle důvodové zprávy bod č. 2.8.
15.
schvaluje
záměr změnit pachtovní smlouvu č. OMAJ-SMV/PACH/002506/2016/Plh ze dne 12. 9. 2016
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ve znění dodatků č. 1 až č. 5 uzavřené s družstvem Zemědělské družstvo Unčovice, jejímž
předmětem je pacht pozemků v k. ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou, v k. ú.
Příkazy, obec Příkazy, v k. ú. Unčovice, obec Litovel a dále v k. ú. Černovír, Chomoutov,
Lošov, Neředín, Radíkov u Olomouce, Řepčín, Topolany u Olomouce, vše obec Olomouc.
Změnou pachtovní smlouvy by mělo dojít k vyjmutí části pozemku parc. č. 1688/41 ostatní
plocha o výměře 579 m2 v k. ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou z předmětu
pachtu dle důvodové zprávy bod č. 2.9.
16.
schvaluje
dohodu o vypořádání technického zhodnocení lesní cesty „LC Okružní“, která je součástí
pozemků parc. č. 3049/1 lesní pozemek, parc. č. 3049/2 lesní pozemek a parc. č. 2601 trvalý
travní porost, vše v k. ú. Huzová, obec Huzová, a dohodu o započtení vzájemných
pohledávek mezi statutárním městem Olomouc a společností Lesy města Olomouce, a.s. dle
důvodové zprávy bod č. 3.1.
17.
schvaluje
stanovení poměrné části výnosu z předmětu pachtu za rok 2021 v souladu s čl. III. pachtovní
smlouvy č. OMAJ-PR/PACH/002800/2015/Plh ze dne 30. 12. 2015 ve znění dodatků č. 1 až
č. 21 uzavřené se společností Lesy města Olomouce, a.s. ve výši 6.000.000,- Kč bez DPH
dle důvodové zprávy.
18.
schvaluje
uzavření dodatku č. 68 ke Smlouvě o nájmu, správě a provozování nemovitostí a
technologických zařízení ze dne 20. 12. 1994 se společností OLTERM & TD Olomouc, a.s.
dle důvodové zprávy bod č. 3.3.
19.
schvaluje
splátkový kalendář nájemného pro rok 2022 za nájem části pozemku parc. č. 116/3 ostatní
plocha o výměře 131 m2 a části pozemku parc. č. 75/135 ostatní plocha o výměře 29 m2,
vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, dle smlouvy o nájmu č. OMAJPR/NAJ/001471/2015/Val ze dne 1. 7. 2015, ve znění dodatků č. 1 a č. 2 uzavřených s paní
XXXXX ve dvanácti rovnoměrných měsíčních splátkách dle důvodové zprávy bod č. 3.4.
20.
schvaluje
změnu smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS/6/2011/Plh ze dne 6. 4. 2011, ve znění dodatku č. 1
uzavřenou se spolkem TJ MILO Olomouc, z.s., jejímž předmětem je nájem části pozemku
parc. č. 132/23 ostatní plocha o výměře 10 556 m2 a pozemku parc. č. 132/21 ostatní
plocha, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, spočívající v prodloužení doby
nájmu do 31. 12. 2032, udělení souhlasu s vybudováním dočasné stavby závlahy na
fotbalovém hřišti a doplnění náležitostí smlouvy týkající se povinností nájemce vůči stavbám
kanalizace ve vlastnictví pronajímatele se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 3.5.
21.
schvaluje
záměr změnit smlouvu o nájmu nebytových prostor ze dne 11. 1. 1995, ve znění dodatku č.
1, uzavřenou se spolkem Spolek přátel olomouckého jazzu, z.s., jejímž předmětem je nájem
prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 287,89 m2 v 1. NP budovy č. p. 551, obč.
vyb, ul. Sokolská č. o. 48, která je součástí pozemku parc. č. st. 42/2 zastavěná plocha a
nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc. Změnou smlouvy by mělo dojít k prodloužení
doby nájmu z doby určité do 1. 5. 2022 na dobu určitou do 1. 5. 2032 a ke změně výše
nájemného dle důvodové zprávy bod č. 3.6.
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22.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
prominutí nájemného za období od 1. 7. 2021 do 31. 12. 2021 ve výši 54 572,40 Kč spolku
Spolek přátel olomouckého jazzu, z.s. za nájem prostoru sloužícího podnikání o celkové
výměře 287,89 m2 v 1. NP budovy č. p. 551, obč. vyb, ul. Sokolská č. o. 48, která je součástí
pozemku parc. č. st. 42/2 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec
Olomouc za podmínky uhrazení dluhu na nájemném do 31. 3. 2022 včetně úroků z prodlení
se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 3.6.
23.
nevyhovuje žádosti
XXXXX o snížení nájemného za pronájem garážového stání č. 2 o výměře 27,50 m2 v 1. PP
budovy č. p. 371, byt. dům, ul. Balbínova č. o. 7,9, která je součástí pozemku parc. č. st. 662
zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.7.
24.
doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti manželů XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 200 ostatní plocha o výměře 96 m2
v k. ú. Lošov, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.1.
25.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na části pozemků parc. č. 1120/5 ostatní
plocha o výměře 16 m2, parc. č. 1229/15 ostatní plocha o výměře 456 m2, parc. č. 1229/17
ostatní plocha o celkové výměře 86 m2, parc. č. 1229/18 ostatní plocha o výměře 3 m2,
parc. č. 1229/20 ostatní plocha o výměře 18 m2, parc. č. 1229/23 ostatní plocha o výměře 22
m2, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc a částí pozemků parc. č. 291/34 ostatní plocha o
výměře 102 m2, parc. č. 291/35 ostatní plocha o výměře 9 m2, parc. č. 292/1 ostatní plocha
o celkové výměře 57 m2, parc. č. 292/2 ostatní plocha o výměře 32 m2, parc. č. 293/2
ostatní plocha o výměře 48 m2 a parc. č. 293/4 ostatní plocha o výměře 5 m2, vše v k. ú.
Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím
dárcem a Olomouckým krajem jako budoucím obdarovaným se zdůvodněním dle důvodové
zprávy bod č. 4.2.
26.
schvaluje
uzavření smlouvy o udělení souhlasu s vybudováním stavby „II/570 Slatinice – Olomouc“ na
částech pozemků parc. č. 1116/1 ostatní plocha o výměře 243 m2, parc. č. 1117/1 ostatní
plocha o výměře 9 m2, parc. č. 1118/6 ostatní plocha o výměře 4 m2, parc. č. 1120/4 ostatní
plocha o výměře 139 m2, parc. č. 1120/5 ostatní plocha o výměře 329 m2, parc. č. 1229/15
ostatní plocha o výměře 123 m2, parc. č. 1229/17 ostatní plocha o výměře 384 m2, parc. č.
1229/18 ostatní plocha o výměře 3 m2, parc. č. 1229/20 ostatní plocha o výměře 54 m2,
parc. č. 1229/21 ostatní plocha o výměře 61 m2, parc. č. 1229/23 ostatní plocha o výměře
172 m2, parc. č. 1347/6 ostatní plocha o výměře 110 m2 a pozemku parc. č. 1229/22 o
výměře 10 m2, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc a částech pozemků parc. č. 291/35
ostatní plocha o výměře 1 m2, parc. č. 292/1 ostatní plocha o výměře 61 m2, parc. č. 292/2
ostatní plocha o výměře 27 m2, parc. č. 292/3 ostatní plocha o výměře 3 m2 a parc. č. 339
ostatní plocha o výměře 9 m2, vše v k. ú. Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc s
Olomouckým krajem, v rozsahu a za podmínek dle důvodové zprávy bod č. 4.2.
27.
schvaluje
zřízení služebnosti uložení a provozování vodovodu na pozemcích parc. č. 1120/5 a parc. č.
1229/17, vše ostatní plocha v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, a na pozemcích parc. č. 291/34,
parc. č. 291/35, parc. č. 292/1, parc. č. 292/2 a parc. č. 293/2, vše ostatní plocha v k. ú.
Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc, uložení a provozování kanalizace na pozemcích parc.
č. 1229/17 a parc. č. 1229/20, vše ostatní plocha v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, a uložení a
provozování dešťové kanalizace na pozemcích parc. č. 291/34 a parc. č. 292/2, vše ostatní
plocha, v k. ú. Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc, ve prospěch statutárního města
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Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 4.2.
28.
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti uložení a provozování vodovodu
na pozemcích parc. č. 1120/5 a parc. č. 1229/17, vše ostatní plocha v k. ú. Slavonín, obec
Olomouc, a na pozemcích parc. č. 291/34, parc. č. 291/35, parc. č. 292/1, parc. č. 292/2 a
parc. č. 293/2, vše ostatní plocha v k. ú. Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc, uložení a
provozování kanalizace na pozemcích parc. č. 1229/17 a parc. č. 1229/20, vše ostatní
plocha v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, a uložení a provozování dešťové kanalizace na
pozemcích parc. č. 291/34 a parc. č. 292/2, vše ostatní plocha, v k. ú. Nedvězí u Olomouce,
obec Olomouc, ve prospěch statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 4.2.
29.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na část pozemku parc. č. 545 ostatní plocha
o výměře 19 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc mezi statutárním městem Olomouc jako
budoucím dárcem a Olomouckým krajem jako budoucím obdarovaným se zdůvodněním dle
důvodové zprávy bod č. 4.3.
30.
schvaluje
skončení smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS/105//2013/Hr ze dne 18. 12. 2013, ve znění
dodatku č. 1, na pronájem pozemků parc. č. 776/57 zahrada o výměře 2 236 m2, parc. č.
776/60 ostatní plocha o výměře 511 m2, parc. č. 776/59 ostatní plocha o výměře 379 m2 a
částí pozemků parc. č. 776/61 ostatní plocha o výměře 232 m2, parc. č. 776/1 orná půda o
výměře 63 m2 a parc. č. 776/3 orná půda o výměře 95 m2, vše v k. ú. Slavonín, obec
Olomouc uzavřenou se společností SeneCura Olomouc s.r.o. dohodou dle důvodové zprávy
bod č. 4.4.
31.
schvaluje
výpůjčku pozemků parc. č. 776/60 ostatní plocha o výměře 511 m2, parc. č. 776/59 ostatní
plocha o výměře 379 m2 a částí pozemků parc. č. 776/61 ostatní plocha o celkové výměře
111 m2, parc. č. 776/1 orná půda o výměře 63 m2 a parc. č. 776/3 orná půda o výměře 95
m2, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc společnosti SeneCura Olomouc s.r.o. se
zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 4.4.
32.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej pozemku parc. č. 776/57 zahrada v k. ú. Slavonín, obec Olomouc společnosti
SeneCura Olomouc s.r.o. za kupní cenu ve výši 5 603 993,- Kč dle důvodové zprávy bod č.
4.4.
33.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej části pozemku parc. č. 75/135 ostatní plocha (dle GP parc. č. 75/159 ostatní plocha) o
výměře 38 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc společnosti GERI Plus s.r.o. za kupní
cenu ve výši 308 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.5.
34.
schvaluje
zřízení služebnosti uložení a provozování technického zařízení vzduchotechniky na částech
pozemku parc. č. 75/135 ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch
pozemku parc. č. st. 412 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 956 obč.
vyb., a ve prospěch pozemků parc. č. st. 1507, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je
stavba bez čp/če, jiná stavba a parc. č. st. 1508, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí
je stavba bez čp/če, jiná stavba, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové
zprávy bod č. 4.5.
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35.
schvaluje
zřízení služebnosti uložení a provozování kanalizace na pozemcích parc. č. st. 1507
zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná stavba, a parc. č. st.
1508, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná stavba, vše v k. ú.
Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch statutárního města Olomouce dle důvodové
zprávy bod č. 4.5.
36.
schvaluje
zřízení služebnosti užívání částí pozemku parc. č. 75/135 ostatní plocha v k. ú. Olomoucměsto, obec Olomouc za účelem umístění a užívání částí budovy č. p. 956, obč. vyb., a to
přesahu 4. a 6. nadzemního podlaží budovy (dvou balkonů), která je součástí pozemku parc.
č. st. 412 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, ve prospěch
pozemku parc. č. st. 412 zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc
dle důvodové zprávy bod č. 4.6.
37.
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti užívání částí pozemku parc. č.
75/135 ostatní plocha v k .ú. Olomouc-město, obec Olomouc za účelem umístění a užívání
částí budovy č. p. 956, obč. vyb., a to přesahu 4. a 6. nadzemního podlaží budovy (dvou
balkonů), která je součástí pozemku parc. č. st. 412 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú.
Olomouc-město, obec Olomouc, ve prospěch pozemku parc. č. st. 412 zastavěná plocha a
nádvoří, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.6.
38.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej části pozemku parc. č. 727/2 zahrada (dle GP parc. č. 727/6 zahrada) o výměře 66
m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc paní XXXXX za kupní cenu ve výši 146 360,- Kč dle
důvodové zprávy bod č. 4.7.
39.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej části pozemku parc. č. 727/2 zahrada (dle GP parc. č. 727/8 zahrada) o výměře 99
m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc panu XXXXX za kupní cenu ve výši 218 950,- Kč dle
důvodové zprávy bod č. 4.7.
40.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej části pozemku parc. č. 727/2 zahrada (dle GP parc. č. 727/5 zahrada) o výměře 70
m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc panu XXXXXza kupní cenu ve výši 148 150,- Kč dle
důvodové zprávy bod č. 4.7.
41.
schvaluje
zřízení služebnosti stezky na části pozemku parc. č. 727/2 zahrada (dle GP parc. č. 727/5
zahrada) v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch části pozemku parc. č. 727/2 zahrada
(dle GP parc. č. 727/6 zahrada) v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č.
4.7.
42.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej částí pozemku parc. č. 727/2 zahrada (dle GP parc. č. 727/2 zahrada o výměře 141
m2 a parc. č. 727/7 zahrada o výměře 73 m2) o celkové výměře 214 m2 v k. ú. Hodolany,
obec Olomouc do společného jmění manželů XXXXX za kupní cenu ve výši 464 650,- Kč dle
důvodové zprávy bod č. 4.7.
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43.
schvaluje
zřízení služebnosti stezky na části pozemku parc. č. 727/2 zahrada (dle GP parc. č. 727/7
zahrada) v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch části pozemku parc. č. 727/2 zahrada
(dle GP parc. č. 727/8 zahrada) v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č.
4.7.
44.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej části pozemku parc. č. 727/3 zahrada (dle GP parc. č. 727/3 zahrada) o výměře 91
m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc panu XXXXXza kupní cenu ve výši 238 700,- Kč dle
důvodové zprávy bod č. 4.8.
45.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej části pozemku parc. č. 727/3 zahrada (dle GP parc. č. 727/4 zahrada) o výměře 67
m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc do společného jmění manželů XXXXXza kupní cenu ve
výši 176 300,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.8.
46.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej části pozemku parc. č. 543/8 ostatní plocha (dle GP parc. č. 543/23 ostatní plocha) o
výměře 20 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc manželům XXXXXdo
společného jmění manželů za kupní cenu ve výši 82 900,- Kč dle důvodové zprávy bod č.
4.9.
47.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej části pozemku parc. č. 848/1 ostatní plocha (dle GP parc. č. 848/7 zahrada) o výměře
5 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc paní XXXXX za kupní cenu ve výši 11 500,- Kč dle
důvodové zprávy bod č. 4.10.
48.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej pozemku parc. č. 2/18 orná půda a části pozemku parc. č. 2/95 ostatní plocha o
výměře 5 m2 (dle GP díl „a“), vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc manželům XXXXX do
společného jmění manželů za kupní cenu ve výši 314 900,- Kč dle důvodové zprávy bod č.
4.11.
49.
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na stavby vodovodu DN 80 a splaškové
kanalizace DN 250 na pozemcích parc. č. 779/1 orná půda a parc. č. 779/18 ostatní plocha,
vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc, se společností PRUMHOR, spol. s r.o., dle
důvodové zprávy bod č. 5.1.
50.
schvaluje
uzavření dohody vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací na stavby
vodovodu DN 80 a splaškové kanalizace DN 250 se společností PRUMHOR, spol. s r.o., dle
důvodové zprávy bod č. 5.2.
51.
schvaluje
zřízení služebností uložení a provozování vodovodní a kanalizační přípojky na pozemcích
parc. č. 288/1, parc. č. 288/15 a parc. č. 288/19, vše ostatní plocha v k. ú. Neředín, obec
Olomouc ve prospěch pozemku parc. č. st. 1526/1 zastavěná plocha a nádvoří, jehož
součástí je stavba bez čp/če, adminis. v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy
bod č. 6.1.
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52.
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebností uložení a provozování vodovodní
a kanalizační přípojky na pozemcích parc. č. 288/1, parc. č. 288/15 a parc. č. 288/19, vše
ostatní plocha v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve prospěch pozemku parc. č. st. 1526/1
zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, adminis., v k. ú. Neředín,
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 6.1.
53.
schvaluje
změnu
smlouvy
o
budoucí
smlouvě
o
zřízení
služebnosti
č.
OMAJSMV/BVB/002741/2017/Sul uzavřené dne 9. 10. 2017, s panem XXXXX, spočívající v
prodloužení termínu pro předložení geometrického plánu pro vymezení rozsahu služebnosti
a kopie zápisu o předání stavby z 26. 3. 2022 na 26. 3. 2023 a v prodloužení termínu pro
uzavření smlouvy o zřízení služebnosti z 26. 7. 2022 na 26. 7. 2023 a ve změně náležitostí
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti, dle důvodové zprávy bod č. 6.2.
54.
schvaluje
změnu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. OMAJSMV/BVB/001280/2017/Val uzavřené dne 20. 6. 2017, se společností GasNet, s.r.o. a
panem XXXXX, spočívající v prodloužení termínu pro předložení geometrického plánu pro
vymezení rozsahu věcného břemene a kopie zápisu o předání stavby ze 7. 11. 2021 na 7.
11. 2025 a v prodloužení termínu pro uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene ze 7. 3.
2022 na 7. 3. 2026 a ve změně dalších náležitostí smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene, dle důvodové zprávy bod č. 6.3.
55.
schvaluje
zřízení služebnosti uložení a provozování přípojky dešťové kanalizace na pozemku parc. č.
649 ostatní plocha v k. ú. Nemilany, obec Olomouc ve prospěch pozemku parc. č. 886/4
orná půda v k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 6.4.
56.
schvaluje
zřízení služebnosti uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemku
parc. č. 612/1 ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti
CETIN a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.5.
57.
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti uložení a provozování
podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 612/1 ostatní plocha v k. ú. Nová
Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti CETIN a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.5.
58.
schvaluje
zřízení služebnosti uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemku
parc. č. 391 ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch společnosti
CETIN a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.6.
59.
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti uložení a provozování
podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 391 ostatní plocha v k. ú. Olomoucměsto, obec Olomouc ve prospěch společnosti CETIN a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.6.
60.
schvaluje
zřízení služebnosti uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemcích
parc. č. 14/10 a parc. č. 111/3, vše ostatní plocha v k. ú. Lazce, obec Olomouc ve prospěch
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společnosti CETIN a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.7.
61.
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti uložení a provozování
podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 14/10 a parc. č. 111/3, vše
ostatní plocha v k. ú. Lazce, obec Olomouc ve prospěch společnosti CETIN a.s. dle
důvodové zprávy bod č. 6.7.
62.
revokuje
usnesení RMO ze dne 10. 8. 2020, bod programu č. 2., bod č. 6.11. důvodové zprávy ve věci
schválení zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení
NN a VN na pozemku parc. č. 1419/2 ostatní plocha v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc ve
prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.8.
63.
schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN a VN
na pozemku parc. č. 1419/2 ostatní plocha v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc ve prospěch
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.8.
64.
revokuje
usnesení RMO ze dne 9. 10. 2018, bod programu č. 2., bod č. 6.7. důvodové zprávy ve věci
schválení zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení
VN na pozemcích parc. č. 1917/3 ostatní plocha, parc. č. 1918/2 ostatní plocha, parc. č.
1918/4 ostatní plocha, parc. č. 1918/16 ostatní plocha a parc. č. 1918/26 ostatní plocha, vše
v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle
důvodové zprávy bod č. 6.9.
65.
revokuje
usnesení RMO ze dne 9. 10. 2018, bod programu č. 2., bod č. 6.7. důvodové zprávy ve věci
schválení uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a
provozování podzemního kabelového vedení VN na pozemcích parc. č. 1917/3 ostatní
plocha, parc. č. 1918/2 ostatní plocha, parc. č. 1918/4 ostatní plocha, parc. č. 1918/16
ostatní plocha a parc. č. 1918/26 ostatní plocha, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec
Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.9.
66.
schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN a
optického kabelového vedení na pozemcích parc. č. 1917/3, parc. č. 1918/4, parc. č.
1918/18, parc. č. 1918/26 a parc. č. 1918/27, vše ostatní plocha v k. ú. Holice u Olomouce,
obec Olomouc a uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemcích
parc. č. 1917/3 ostatní plocha v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc a parc. č. 597/14
ostatní plocha v k. ú. Bystrovany, obec Bystrovany ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce,
a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.9.
67.
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
podzemního kabelového vedení VN a optického kabelového vedení na pozemcích parc. č.
1917/3, parc. č. 1918/4, parc. č. 1918/18, parc. č. 1918/26 a parc. č. 1918/27, vše ostatní
plocha v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc a uložení a provozování podzemního
kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 1917/3 ostatní plocha v k. ú. Holice u
Olomouce, obec Olomouc a parc. č. 597/14 ostatní plocha v k. ú. Bystrovany, obec
Bystrovany ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.9.
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68.
schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na
pozemku parc. č. 1117/1 ostatní plocha v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve prospěch
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.10.
69.
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 1117/1 ostatní plocha v k. ú.
Slavonín, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy
bod č. 6.10.
70.
schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na
pozemku parc. č. 1117/1 ostatní plocha v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve prospěch
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.11.
71.
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 1117/1 ostatní plocha v k. ú.
Slavonín, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy
bod č. 6.11.
72.
schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na
pozemku parc. č. 842/7 ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.12.
73.
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 842/7 ostatní plocha v k. ú.
Hodolany, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy
bod č. 6.12.
74.
schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na
pozemcích parc. č. 546/1 a parc. č. 547/1, oba ostatní plocha v k. ú. Neředín, obec Olomouc
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.13.
75.
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 546/1 a parc. č. 547/1, oba
ostatní plocha v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s.
dle důvodové zprávy bod č. 6.13.
76.
schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na
pozemku parc. č. 204/3 ostatní plocha v k. ú. Nový Svět u Olomouce, obec Olomouc ve
prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.14.
77.
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
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podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 204/3 ostatní plocha v k. ú. Nový
Svět u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle
důvodové zprávy bod č. 6.14.
78.
schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na
pozemku parc. č. 1137 ostatní plocha v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve prospěch
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.15.
79.
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 1137 ostatní plocha v k. ú.
Slavonín, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy
bod č. 6.15.
80.
revokuje
usnesení RMO ze dne 27. 1. 2020, bod programu č. 2., bod č. 6.5. důvodové zprávy ve věci
schválení zřízení služebnosti uložení a provozování podzemního komunikačního vedení na
pozemcích parc. č. 500/7, parc. č. 1177 a parc. č. 1231/1, vše ostatní plocha, parc. č. 506/3
zahrada, vše v k. ú. Slavonín, parc. č. 800/2 ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, parc. č. 496/2,
parc. č. 496/3, parc. č. 496/13, parc. č. 496/16 a parc. č. 496/17, vše ostatní plocha v k. ú.
Povel, vše obec Olomouc ve prospěch společnosti CETIN a.s. se zdůvodněním dle
důvodové zprávy bod č. 6.16.
81.
schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního komunikačního vedení na
pozemcích parc. č. 500/7, parc. č. 1177 a parc. č. 1231/1, vše ostatní plocha, parc. č. 506/3
zahrada, vše v k. ú. Slavonín, parc. č. 496/13, parc. č. 496/16 a parc. č. 496/17, vše ostatní
plocha v k. ú. Povel, vše obec Olomouc ve prospěch společnosti CETIN a.s. se
zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 6.16.
82.
schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního komunikačního vedení na
pozemku parc. č. 140/13 ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch
společnosti CETIN a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.17.
83.
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
podzemního komunikačního vedení na pozemku parc. č. 140/13 ostatní plocha v k. ú.
Hodolany, obec Olomouc ve prospěch společnosti CETIN a.s. dle důvodové zprávy bod č.
6.17.
84.
schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení na pozemcích
parc. č. 247/1, parc. č. 247/4, parc. č. 253/3, parc. č. 254/8, parc. č. 256/7, parc. č. 257/12,
parc. č. 260/3, parc. č. 263/5, parc. č. 265/6, parc. č. 590/4, parc. č. 631/1, parc. č. 1062/1,
parc. č. 1065/2 a parc. č. 1066, vše ostatní plocha, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve
prospěch společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.18.
85.
schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení na pozemcích
parc. č. 9/2 zahrada, parc. č. 1/1, parc. č. 2/3, parc. č. 6/3, parc. č. 604/2, parc. č. 613/3,
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parc. č. 637/3, parc. č. 637/4, parc. č. 651/3, parc. č. 1070, parc. č. 1071/1, parc. č. 1072,
parc. č. 1073, parc. č. 1074, parc. č. 1077, parc. č. 1078, parc. č. 1079 a parc. č. 1081, vše
ostatní plocha, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti T-Mobile
Czech Republic a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.19.
86.
schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního komunikačního vedení na
pozemku parc. č. 134/1 ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch
společnosti Nej.cz s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 6.20.
87.
revokuje
usnesení RMO ze dne 27. 1. 2020, bod č. 2, část č. 104 ve věci schválení zřízení věcného
břemene uložení a provozování plynárenského zařízení na pozemcích parc. č. 827/1 ostatní
plocha, parc. č. 827/2 ostatní plocha, parc. č. 827/3 ostatní plocha, parc. č. 830 ostatní
plocha, parc. č. 831/1 orná půda, parc. č. 831/5 zahrada, parc. č. 835/1 ostatní plocha, parc.
č. 835/2 ostatní plocha, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti
GasNet, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 6.21.
88.
schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování plynárenského zařízení na pozemcích parc.
č. 827/1 ostatní plocha, parc. č. 827/2 ostatní plocha, parc. č. 827/3 ostatní plocha, parc. č.
827/7 ostatní plocha, parc. č. 830 ostatní plocha, parc. č. 831/1 orná půda, parc. č. 831/5
zahrada, parc. č. 835/1 ostatní plocha, parc. č. 835/2 ostatní plocha, vše v k. ú. Nová Ulice,
obec Olomouc ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 6.21.
89.
schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování plynárenského zařízení na pozemcích parc.
č. 297, parc. č. 303/1, parc. č. 307/1, parc. č. 318, parc. č. 323/1 a parc. č. 323/13, vše
ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, parc. č. 460/10 a parc. č. 471/6, oba ostatní plocha v
k. ú. Povel, parc. č. 795, parc. č. 800/6, parc. č. 800/7, parc. č. 800/39 a parc. č. 800/47, vše
ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, vše obec Olomouc ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o.
dle důvodové zprávy bod č. 6.22.
90.
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
plynárenského zařízení na pozemcích parc. č. 297, parc. č. 303/1, parc. č. 307/1, parc. č.
318, parc. č. 323/1 a parc. č. 323/13, vše ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, parc. č.
460/10 a parc. č. 471/6, oba ostatní plocha v k. ú. Povel, parc. č. 795, parc. č. 800/6, parc. č.
800/7, parc. č. 800/39 a parc. č. 800/47, vše ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, vše obec
Olomouc ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 6.22.
91.
schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování plynárenského zařízení na pozemku parc.
č. 124/38 ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch společnosti
GasNet, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 6.23.
92.
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
plynárenského zařízení na pozemku parc. č. 124/38 ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město,
obec Olomouc ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 6.23.
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Předložil:
Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 3.

4

Petice "Za zachování zahrádkářské kolonie při ulici Na Trati"

Rada města Olomouce po projednání:
1.
doporučuje zastupitelstvu města
neschválit nabytí pozemků parc. č. 471/4 ostatní plocha o výměře 3 522 m2 v k. ú. Hejčín a
parc. č. 809/84 ostatní plocha o výměře 1 231 m2 v k. ú. Nová Ulice, oba obec Olomouc z
vlastnictví ČR – Správa železnic, státní organizace do vlastnictví statutárního města
Olomouce.
2.
doporučuje zastupitelstvu města
neschválit pořízení změny Územního plánu Olomouce spočívající v zařazení pozemků do
systému městské zeleně jako nezastavitelnou součást Územního systému ekologické
stability, nebo do ploch veřejné zeleně.
3.
doporučuje zastupitelstvu města
uložit odboru majetkoprávnímu odpovědět petentům dle důvodové zprávy.
T:
O:

14. 3. 2022
vedoucí odboru majetkoprávního

Předložil:

Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města
Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 4.

5

Topolová 1, 2, 4, 6 – prodej bytových jednotek

Rada města Olomouce po projednání:
1.
schvaluje
záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 65/100 k jednotce vymezené podle
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k
jednotce č. 419/1, byt, v domě č. p. 419, Topolová 1, na pozemku parc. č. 812/20 zastavěná
plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, a to podíl o velikosti id. 1/2 ze
spoluvlastnického podílu o velikosti id. 65/100 k jednotce paní XXXXX, Olomouc za kupní
cenu ve výši 48.000,- Kč a podíl o velikosti id. 1/2 ze spoluvlastnického podílu o velikosti id.
65/100 k jednotce panu XXXXX, Olomouc za kupní cenu ve výši 48.000,- Kč, přičemž tato
kupní cena již byla uhrazena.
Součástí předmětného spoluvlastnického podílu o velikosti ideálních 65/100 k jednotce je
podíl na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti ideálních 580/22821 ze
spoluvlastnického podílu k jednotce o velikosti 65/100 dle důvodové zprávy.
2.
schvaluje
záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 65/100 k jednotce vymezené podle
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k
jednotce č. 419/2, byt, v domě č. p. 419, Topolová 1, na pozemku parc. č. 812/20 zastavěná
plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, panu XXXXX, Olomouc za kupní cenu ve
výši 128.000,- Kč, přičemž tato kupní cena již byla uhrazena.
Součástí předmětného spoluvlastnického podílu o velikosti ideálních 65/100 k jednotce je
podíl na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti ideálních 663/22821 ze
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spoluvlastnického podílu k jednotce o velikosti 65/100 dle důvodové zprávy.
3.
schvaluje
záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 65/100 k jednotce vymezené podle
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k
jednotce č. 419/3, byt, v domě č. p. 419, Topolová 1, na pozemku parc. č. 812/20 zastavěná
plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, a to podíl o velikosti id. 1/2 ze
spoluvlastnického podílu o velikosti id. 65/100 k jednotce paní XXXXX, Olomouc za kupní
cenu ve výši 98.176,- Kč a podíl o velikosti id. 1/2 ze spoluvlastnického podílu o velikosti id.
65/100 k jednotce panu XXXXX, Olomouc za kupní cenu ve výši 98.176,- Kč, přičemž tato
kupní cena již byla uhrazena.
Součástí předmětného spoluvlastnického podílu o velikosti ideálních 65/100 k jednotce je
podíl na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti ideálních 756/22821 ze
spoluvlastnického podílu k jednotce o velikosti 65/100 dle důvodové zprávy.
4.
schvaluje
záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 65/100 k jednotce vymezené podle
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k
jednotce č. 419/4, byt, v domě č. p. 419, Topolová 1, na pozemku parc. č. 812/20 zastavěná
plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, panu XXXXX, Olomouc za kupní cenu ve
výši 163.744,- Kč, přičemž tato kupní cena již byla uhrazena.
Součástí předmětného spoluvlastnického podílu o velikosti ideálních 65/100 k jednotce je
podíl na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti ideálních 460/22821 ze
spoluvlastnického podílu k jednotce o velikosti 65/100 dle důvodové zprávy.
5.
schvaluje
záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 65/100 k jednotce vymezené podle
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k
jednotce č. 419/5, byt, v domě č. p. 419, Topolová 1, na pozemku parc. č. 812/20 zastavěná
plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, paní XXXXX, Olomouc za kupní cenu ve
výši 228.736,- Kč, přičemž tato kupní cena již byla uhrazena.
Součástí předmětného spoluvlastnického podílu o velikosti ideálních 65/100 k jednotce je
podíl na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti ideálních 333/22821 ze
spoluvlastnického podílu k jednotce o velikosti 65/100 dle důvodové zprávy.
6.
schvaluje
záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 65/100 k jednotce vymezené podle
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k
jednotce č. 419/6, byt, v domě č. p. 419, Topolová 1, na pozemku parc. č. 812/20 zastavěná
plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, panu XXXXX, Olomouc za kupní cenu ve
výši 55.552,- Kč, přičemž tato kupní cena již byla uhrazena.
Součástí předmětného spoluvlastnického podílu o velikosti ideálních 65/100 k jednotce je
podíl na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti ideálních 300/22821 ze
spoluvlastnického podílu k jednotce o velikosti 65/100 dle důvodové zprávy.
7.
schvaluje
záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 65/100 k jednotce vymezené podle
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k
jednotce č. 419/7, byt, v domě č. p. 419, Topolová 1, na pozemku parc. č. 812/20 zastavěná
plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, paní XXXXX, Olomouc za kupní cenu ve
výši 76.800,- Kč, přičemž tato kupní cena již byla uhrazena.
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Součástí předmětného spoluvlastnického podílu o velikosti ideálních 65/100 k jednotce je
podíl na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti ideálních 506/22821 ze
spoluvlastnického podílu k jednotce o velikosti 65/100 dle důvodové zprávy.
8.
schvaluje
záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 65/100 k jednotce vymezené podle
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k
jednotce č. 419/8, byt, v domě č. p. 419, Topolová 1, na pozemku parc. č. 812/20 zastavěná
plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, manželům XXXXX XXXXX, Olomouc za
kupní cenu ve výši 134.016,- Kč, přičemž tato kupní cena již byla uhrazena.
Součástí předmětného spoluvlastnického podílu o velikosti ideálních 65/100 k jednotce je
podíl na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti ideálních 597/22821 ze
spoluvlastnického podílu k jednotce o velikosti 65/100 dle důvodové zprávy.
9.
schvaluje
záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 65/100 k jednotce vymezené podle
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k
jednotce č. 419/9, byt, v domě č. p. 419, Topolová 1, na pozemku parc. č. 812/20 zastavěná
plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, manželům paní XXXXX, Olomouc za kupní
cenu ve výši 132.352,- Kč, přičemž tato kupní cena již byla uhrazena.
Součástí předmětného spoluvlastnického podílu o velikosti ideálních 65/100 k jednotce je
podíl na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti ideálních 576/22821 ze
spoluvlastnického podílu k jednotce o velikosti 65/100 dle důvodové zprávy.
10.
schvaluje
záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 65/100 k jednotce vymezené podle
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k
jednotce č. 419/11, byt, v domě č. p. 419, Topolová 1, na pozemku parc. č. 812/20
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, panu XXXXX, Olomouc za
kupní cenu ve výši 55.552,- Kč, přičemž tato kupní cena již byla uhrazena.
Součástí předmětného spoluvlastnického podílu o velikosti ideálních 65/100 k jednotce je
podíl na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti ideálních 313/22821 ze
spoluvlastnického podílu k jednotce o velikosti 65/100 dle důvodové zprávy.
11.
schvaluje
záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 65/100 k jednotce vymezené podle
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k
jednotce č. 419/12, byt, v domě č. p. 419, Topolová 1, na pozemku parc. č. 812/20
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, paní XXXXX, Olomouc za kupní
cenu ve výši 51.200,- Kč, přičemž tato kupní cena již byla uhrazena.
Součástí předmětného spoluvlastnického podílu o velikosti ideálních 65/100 k jednotce je
podíl na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti ideálních 350/22821 ze
spoluvlastnického podílu k jednotce o velikosti 65/100 dle důvodové zprávy.
12.
schvaluje
záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 65/100 k jednotce vymezené podle
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k
jednotce č. 419/13, byt, v domě č. p. 419, Topolová 1, na pozemku parc. č. 812/20
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, paní XXXXX, Olomouc za kupní
cenu ve výši 96.000,- Kč, přičemž tato kupní cena již byla uhrazena.
Součástí předmětného spoluvlastnického podílu o velikosti ideálních 65/100 k jednotce je
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podíl na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti ideálních 565/22821 ze
spoluvlastnického podílu k jednotce o velikosti 65/100 dle důvodové zprávy.
13.
schvaluje
záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 65/100 k jednotce vymezené podle
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k
jednotce č. 419/14, byt, v domě č. p. 419, Topolová 1, na pozemku parc. č. 812/20
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, a to podíl o velikosti id. 1/2 ze
spoluvlastnického podílu o velikosti id. 65/100 k jednotce paní XXXXX, Olomouc za kupní
cenu ve výši 81.527,- Kč a podíl o velikosti id. 1/2 ze spoluvlastnického podílu o velikosti id.
65/100 k jednotce panu XXXXX, Olomouc za kupní cenu ve výši 81.527,- Kč, přičemž tato
kupní cena již byla uhrazena.
Součástí předmětného spoluvlastnického podílu o velikosti ideálních 65/100 k jednotce je
podíl na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti ideálních 635/22821 ze
spoluvlastnického podílu k jednotce o velikosti 65/100 dle důvodové zprávy.
14.
schvaluje
záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 65/100 k jednotce vymezené podle
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k
jednotce č. 419/15, byt, v domě č. p. 419, Topolová 1, na pozemku parc. č. 812/20
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, paní XXXXX, Olomouc za kupní
cenu ve výši 185.318,- Kč, přičemž tato kupní cena již byla uhrazena.
Součástí předmětného spoluvlastnického podílu o velikosti ideálních 65/100 k jednotce je
podíl na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti ideálních 815/22821 ze
spoluvlastnického podílu k jednotce o velikosti 65/100 dle důvodové zprávy.
15.
schvaluje
záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 65/100 k jednotce vymezené podle
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k
jednotce č. 419/16, byt, v domě č. p. 419, Topolová 1, na pozemku parc. č. 812/20
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, manželům paní XXXXX a panu
XXXXX za kupní cenu ve výši 76.800,- Kč, přičemž tato kupní cena již byla uhrazena.
Součástí předmětného spoluvlastnického podílu o velikosti ideálních 65/100 k jednotce je
podíl na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti ideálních 459/22821 ze
spoluvlastnického podílu k jednotce o velikosti 65/100 dle důvodové zprávy.
16.
schvaluje
záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 65/100 k jednotce vymezené podle
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k
jednotce č. 419/17, byt, v domě č. p. 419, Topolová 1, na pozemku parc. č. 812/20
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, paní XXXXX, Olomouc za kupní
cenu ve výši 133.536,- Kč, přičemž tato kupní cena již byla uhrazena.
Součástí předmětného spoluvlastnického podílu o velikosti ideálních 65/100 k jednotce je
podíl na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti ideálních 300/22821 ze
spoluvlastnického podílu k jednotce o velikosti 65/100 dle důvodové zprávy.
17.
schvaluje
záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 65/100 k jednotce vymezené podle
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k
jednotce č. 419/18, byt, v domě č. p. 419, Topolová 1, na pozemku parc. č. 812/20
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, paní XXXXX, Olomouc za kupní
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cenu ve výši 157.955,- Kč, přičemž tato kupní cena již byla uhrazena.
Součástí předmětného spoluvlastnického podílu o velikosti ideálních 65/100 k jednotce je
podíl na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti ideálních 352/22821 ze
spoluvlastnického podílu k jednotce o velikosti 65/100 dle důvodové zprávy.
18.
schvaluje
záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 65/100 k jednotce vymezené podle
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k
jednotce č. 419/19, byt, v domě č. p. 419, Topolová 1, na pozemku parc. č. 812/20
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, paní XXXXX, Olomouc za kupní
cenu ve výši 81.152,- Kč, přičemž tato kupní cena již byla uhrazena.
Součástí předmětného spoluvlastnického podílu o velikosti ideálních 65/100 k jednotce je
podíl na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti ideálních 453/22821 ze
spoluvlastnického podílu k jednotce o velikosti 65/100 dle důvodové zprávy.
19.
schvaluje
záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 65/100 k jednotce vymezené podle
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k
jednotce č. 419/20, byt, v domě č. p. 419, Topolová 1, na pozemku parc. č. 812/20
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, manželům paní XXXXX a panu
XXXXX, Olomouc za kupní cenu ve výši 132.096,- Kč, přičemž tato kupní cena již byla
uhrazena.
Součástí předmětného spoluvlastnického podílu o velikosti ideálních 65/100 k jednotce je
podíl na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti ideálních 572/22821 ze
spoluvlastnického podílu k jednotce o velikosti 65/100 dle důvodové zprávy.
20.
schvaluje
záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 65/100 k jednotce vymezené podle
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k
jednotce č. 419/21, byt, v domě č. p. 419, Topolová 1, na pozemku parc. č. 812/20
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, paní XXXXX, Olomouc za kupní
cenu ve výši 132.352,- Kč, přičemž tato kupní cena již byla uhrazena.
Součástí předmětného spoluvlastnického podílu o velikosti ideálních 65/100 k jednotce je
podíl na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti ideálních 549/22821 ze
spoluvlastnického podílu k jednotce o velikosti 65/100 dle důvodové zprávy.
21.
schvaluje
záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 65/100 k jednotce vymezené podle
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k
jednotce č. 419/22, byt, v domě č. p. 419, Topolová 1, na pozemku parc. č. 812/20
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, panu Milanu Kotkovi, Olomouc
za kupní cenu ve výši 76.800,- Kč, přičemž tato kupní cena již byla uhrazena.
Součástí předmětného spoluvlastnického podílu o velikosti ideálních 65/100 k jednotce je
podíl na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti ideálních 440/22821 ze
spoluvlastnického podílu k jednotce o velikosti 65/100 dle důvodové zprávy.
22.
schvaluje
záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 65/100 k jednotce vymezené podle
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k
jednotce č. 419/23, byt, v domě č. p. 419, Topolová 1, na pozemku parc. č. 812/20
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, panu XXXXX, Olomouc za
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kupní cenu ve výši 54.784,- Kč, přičemž tato kupní cena již byla uhrazena.
Součástí předmětného spoluvlastnického podílu o velikosti ideálních 65/100 k jednotce je
podíl na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti ideálních 346/22821 ze
spoluvlastnického podílu k jednotce o velikosti 65/100 dle důvodové zprávy.
23.
schvaluje
záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 65/100 k jednotce vymezené podle
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k
jednotce č. 419/24, byt, v domě č. p. 419, Topolová 1, na pozemku parc. č. 812/20
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, paní XXXXX, Olomouc za kupní
cenu ve výši 96.000,- Kč, přičemž tato kupní cena již byla uhrazena.
Součástí předmětného spoluvlastnického podílu o velikosti ideálních 65/100 k jednotce je
podíl na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti ideálních 527/22821 ze
spoluvlastnického podílu k jednotce o velikosti 65/100 dle důvodové zprávy.
24.
schvaluje
záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 65/100 k jednotce vymezené podle
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k
jednotce č. 419/25, byt, v domě č. p. 419, Topolová 1, na pozemku parc. č. 812/20
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, paní XXXXX, Olomouc za kupní
cenu ve výši 99.968,- Kč, přičemž tato kupní cena již byla uhrazena.
Součástí předmětného spoluvlastnického podílu o velikosti ideálních 65/100 k jednotce je
podíl na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti ideálních 578/22821 ze
spoluvlastnického podílu k jednotce o velikosti 65/100 dle důvodové zprávy.
25.
schvaluje
záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 65/100 k jednotce vymezené podle
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k
jednotce č. 419/26, byt, v domě č. p. 419, Topolová 1, na pozemku parc. č. 812/20
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, manželům paní XXXXX a panu
XXXXX, Olomouc za kupní cenu ve výši 132.352,- Kč, přičemž tato kupní cena již byla
uhrazena.
Součástí předmětného spoluvlastnického podílu o velikosti ideálních 65/100 k jednotce je
podíl na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti ideálních 609/22821 ze
spoluvlastnického podílu k jednotce o velikosti 65/100 dle důvodové zprávy.
26.
schvaluje
záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 65/100 k jednotce vymezené podle
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k
jednotce č. 419/27, byt, v domě č. p. 419, Topolová 1, na pozemku parc. č. 812/20
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, manželům paní XXXXX a panu
XXXXX, Olomouc za kupní cenu ve výši 192.000,- Kč, přičemž tato kupní cena již byla
uhrazena.
Součástí předmětného spoluvlastnického podílu o velikosti ideálních 65/100 k jednotce je
podíl na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti ideálních 780/22821 ze
spoluvlastnického podílu k jednotce o velikosti 65/100 dle důvodové zprávy.
27.
schvaluje
záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 65/100 k jednotce vymezené podle
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k
jednotce č. 419/28, byt, v domě č. p. 419, Topolová 1, na pozemku parc. č. 812/20
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zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, paní XXXXX, Olomouc za kupní
cenu ve výši 309.120,- Kč, přičemž tato kupní cena již byla uhrazena.
Součástí předmětného spoluvlastnického podílu o velikosti ideálních 65/100 k jednotce je
podíl na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti ideálních 430/22821 ze
spoluvlastnického podílu k jednotce o velikosti 65/100 dle důvodové zprávy.
28.
schvaluje
záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 65/100 k jednotce vymezené podle
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k
jednotce č. 419/30, byt, v domě č. p. 419, Topolová 1, na pozemku parc. č. 812/20
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, manželům paní XXXXX a panu
XXXXX, Olomouc za kupní cenu ve výši 55.296,- Kč, přičemž tato kupní cena již byla
uhrazena.
Součástí předmětného spoluvlastnického podílu o velikosti ideálních 65/100 k jednotce je
podíl na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti ideálních 327/22821 ze
spoluvlastnického podílu k jednotce o velikosti 65/100 dle důvodové zprávy.
29.
schvaluje
záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 65/100 k jednotce vymezené podle
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k
jednotce č. 419/31, byt, v domě č. p. 419, Topolová 1, na pozemku parc. č. 812/20
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, paní XXXXX, Olomouc za kupní
cenu ve výši 76.800,- Kč, přičemž tato kupní cena již byla uhrazena.
Součástí předmětného spoluvlastnického podílu o velikosti ideálních 65/100 k jednotce je
podíl na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti ideálních 447/22821 ze
spoluvlastnického podílu k jednotce o velikosti 65/100 dle důvodové zprávy.
30.
schvaluje
záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 65/100 k jednotce vymezené podle
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k
jednotce č. 419/32, byt, v domě č. p. 419, Topolová 1, na pozemku parc. č. 812/20
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, paní XXXXX, Olomouc za kupní
cenu ve výši 96.000,- Kč, přičemž tato kupní cena již byla uhrazena.
Součástí předmětného spoluvlastnického podílu o velikosti ideálních 65/100 k jednotce je
podíl na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti ideálních 558/22821 ze
spoluvlastnického podílu k jednotce o velikosti 65/100 dle důvodové zprávy.
31.
schvaluje
záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 65/100 k jednotce vymezené podle
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k
jednotce č. 419/33, byt, v domě č. p. 419, Topolová 1, na pozemku parc. č. 812/20
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, paní XXXXX, Olomouc za kupní
cenu ve výši 177.264,- Kč, přičemž tato kupní cena již byla uhrazena.
Součástí předmětného spoluvlastnického podílu o velikosti ideálních 65/100 k jednotce je
podíl na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti ideálních 569/22821 ze
spoluvlastnického podílu k jednotce o velikosti 65/100 dle důvodové zprávy.
32.
schvaluje
záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 65/100 k jednotce vymezené podle
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k
jednotce č. 419/34, byt, v domě č. p. 419, Topolová 1, na pozemku parc. č. 812/20
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zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, paní XXXXX, Olomouc za kupní
cenu ve výši 76.800,- Kč, přičemž tato kupní cena již byla uhrazena.
Součástí předmětného spoluvlastnického podílu o velikosti ideálních 65/100 k jednotce je
podíl na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti ideálních 451/22821 ze
spoluvlastnického podílu k jednotce o velikosti 65/100 dle důvodové zprávy.
33.
schvaluje
záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 65/100 k jednotce vymezené podle
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k
jednotce č. 419/35, byt, v domě č. p. 419, Topolová 1, na pozemku parc. č. 812/20
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, paní XXXXX, Olomouc za kupní
cenu ve výši 55.552,- Kč, přičemž tato kupní cena již byla uhrazena.
Součástí předmětného spoluvlastnického podílu o velikosti ideálních 65/100 k jednotce je
podíl na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti ideálních 380/22821 ze
spoluvlastnického podílu k jednotce o velikosti 65/100 dle důvodové zprávy.
34.
schvaluje
záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 65/100 k jednotce vymezené podle
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k
jednotce č. 419/36, byt, v domě č. p. 419, Topolová 1, na pozemku parc. č. 812/20
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, panu XXXXX, Olomouc za
kupní cenu ve výši 96.000,- Kč, přičemž tato kupní cena již byla uhrazena.
Součástí předmětného spoluvlastnického podílu o velikosti ideálních 65/100 k jednotce je
podíl na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti ideálních 573/22821 ze
spoluvlastnického podílu k jednotce o velikosti 65/100 dle důvodové zprávy.
35.
schvaluje
záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 65/100 k jednotce vymezené podle
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k
jednotce č. 422/1, byt, v domě č. p. 422, Topolová 2, na pozemku parc. č. 812/21 zastavěná
plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, paní XXXXX, Olomouc za kupní cenu ve
výši 294.523,- Kč, přičemž tato kupní cena již byla uhrazena.
Součástí předmětného spoluvlastnického podílu o velikosti ideálních 65/100 k jednotce je
podíl na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti ideálních 539/20447 ze
spoluvlastnického podílu k jednotce o velikosti 65/100 dle důvodové zprávy.
36.
schvaluje
záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 65/100 k jednotce vymezené podle
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k
jednotce č. 422/2, byt, v domě č. p. 422, Topolová 2, na pozemku parc. č. 812/21 zastavěná
plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, panu XXXXX, Olomouc za kupní cenu ve
výši 160.000,- Kč, přičemž tato kupní cena již byla uhrazena.
Součástí předmětného spoluvlastnického podílu o velikosti ideálních 65/100 k jednotce je
podíl na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti ideálních 662/20447 ze
spoluvlastnického podílu k jednotce o velikosti 65/100 dle důvodové zprávy.
37.
schvaluje
záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 65/100 k jednotce vymezené podle
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k
jednotce č. 422/3, byt, v domě č. p. 422, Topolová 2, na pozemku parc. č. 812/21 zastavěná
plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, panu XXXXX, Olomouc za kupní cenu ve
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výši 81.664,- Kč, přičemž tato kupní cena již byla uhrazena.
Součástí předmětného spoluvlastnického podílu o velikosti ideálních 65/100 k jednotce je
podíl na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti ideálních 551/20447 ze
spoluvlastnického podílu k jednotce o velikosti 65/100 dle důvodové zprávy.
38.
schvaluje
záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 65/100 k jednotce vymezené podle
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k
jednotce č. 422/4, byt, v domě č. p. 422, Topolová 2, na pozemku parc. č. 812/21 zastavěná
plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, paníXXXXX, za kupní cenu ve výši
144.768,- Kč, přičemž tato kupní cena již byla uhrazena.
Součástí předmětného spoluvlastnického podílu o velikosti ideálních 65/100 k jednotce je
podíl na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti ideálních 299/20447 ze
spoluvlastnického podílu k jednotce o velikosti 65/100 dle důvodové zprávy.
39.
schvaluje
záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 65/100 k jednotce vymezené podle
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k
jednotce č. 422/5, byt, v domě č. p. 422, Topolová 2, na pozemku parc. č. 812/21 zastavěná
plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, panu XXXXX, Olomouc za kupní cenu ve
výši 99.328,- Kč, přičemž tato kupní cena již byla uhrazena.
Součástí předmětného spoluvlastnického podílu o velikosti ideálních 65/100 k jednotce je
podíl na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti ideálních 555/20447 ze
spoluvlastnického podílu k jednotce o velikosti 65/100 dle důvodové zprávy.
40.
schvaluje
záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 65/100 k jednotce vymezené podle
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k
jednotce č. 422/6, byt, v domě č. p. 422, Topolová 2, na pozemku parc. č. 812/21 zastavěná
plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, manželům paní XXXXX a panu XXXXX,
Olomouc za kupní cenu ve výši 160.000,- Kč, přičemž tato kupní cena již byla uhrazena.
Součástí předmětného spoluvlastnického podílu o velikosti ideálních 65/100 k jednotce je
podíl na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti ideálních 699/20447 ze
spoluvlastnického podílu k jednotce o velikosti 65/100 dle důvodové zprávy.
41.
schvaluje
záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 65/100 k jednotce vymezené podle
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k
jednotce č. 422/7, byt, v domě č. p. 422, Topolová 2, na pozemku parc. č. 812/21 zastavěná
plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, manželům paní XXXXX a panu XXXXX,
Olomouc za kupní cenu ve výši 51.200,- Kč, přičemž tato kupní cena již byla uhrazena.
Součástí předmětného spoluvlastnického podílu o velikosti ideálních 65/100 k jednotce je
podíl na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti ideálních 261/20447 ze
spoluvlastnického podílu k jednotce o velikosti 65/100 dle důvodové zprávy.
42.
schvaluje
záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 65/100 k jednotce vymezené podle
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k
jednotce č. 422/8, byt, v domě č. p. 422, Topolová 2, na pozemku parc. č. 812/21 zastavěná
plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, paní XXXXX, Olomouc za kupní cenu ve
výši 76.800,- Kč, přičemž tato kupní cena již byla uhrazena.
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Součástí předmětného spoluvlastnického podílu o velikosti ideálních 65/100 k jednotce je
podíl na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti ideálních 441/20447 ze
spoluvlastnického podílu k jednotce o velikosti 65/100 dle důvodové zprávy.
43.
schvaluje
záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 65/100 k jednotce vymezené podle
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k
jednotce č. 422/10, byt, v domě č. p. 422, Topolová 2, na pozemku parc. č. 812/21
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, paní XXXXX, Olomouc za kupní
cenu ve výši 160.000,- Kč, přičemž tato kupní cena již byla uhrazena.
Součástí předmětného spoluvlastnického podílu o velikosti ideálních 65/100 k jednotce je
podíl na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti ideálních 652/20447 ze
spoluvlastnického podílu k jednotce o velikosti 65/100 dle důvodové zprávy.
44.
schvaluje
záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 65/100 k jednotce vymezené podle
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k
jednotce č. 422/11, byt, v domě č. p. 422, Topolová 2, na pozemku parc. č. 812/21
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, paní XXXXX, Olomouc za kupní
cenu ve výši 80.128,- Kč, přičemž tato kupní cena již byla uhrazena.
Součástí předmětného spoluvlastnického podílu o velikosti ideálních 65/100 k jednotce je
podíl na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti ideálních 503/20447 ze
spoluvlastnického podílu k jednotce o velikosti 65/100 dle důvodové zprávy.
45.
schvaluje
záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 65/100 k jednotce vymezené podle
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k
jednotce č. 422/12, byt, v domě č. p. 422, Topolová 2, na pozemku parc. č. 812/21
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, panu XXXXX, Olomouc za
kupní cenu ve výši 198.400,- Kč, přičemž tato kupní cena již byla uhrazena.
Součástí předmětného spoluvlastnického podílu o velikosti ideálních 65/100 k jednotce je
podíl na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti ideálních 261/20447 ze
spoluvlastnického podílu k jednotce o velikosti 65/100 dle důvodové zprávy.
46.
schvaluje
záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 65/100 k jednotce vymezené podle
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k
jednotce č. 422/13, byt, v domě č. p. 422, Topolová 2, na pozemku parc. č. 812/21
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, panu XXXXX, Olomouc za
kupní cenu ve výši 128.000,- Kč, přičemž tato kupní cena již byla uhrazena.
Součástí předmětného spoluvlastnického podílu o velikosti ideálních 65/100 k jednotce je
podíl na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti ideálních 605/20447 ze
spoluvlastnického podílu k jednotce o velikosti 65/100 dle důvodové zprávy.
47.
schvaluje
záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 65/100 k jednotce vymezené podle
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k
jednotce č. 422/14, byt, v domě č. p. 422, Topolová 2, na pozemku parc. č. 812/21
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, a to podíl o velikosti id. 1/2 ze
spoluvlastnického podílu o velikosti id. 65/100 k jednotce paní XXXXX, Olomouc za kupní
cenu ve výši 27.712,- Kč a podíl o velikosti id. 1/2 ze spoluvlastnického podílu o velikosti id.
65/100 k jednotce paní XXXXX, Olomouc za kupní cenu ve výši 27.712,- Kč, přičemž tato
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kupní cena již byla uhrazena.
Součástí předmětného spoluvlastnického podílu o velikosti ideálních 65/100 k jednotce je
podíl na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti ideálních 338/20447 ze
spoluvlastnického podílu k jednotce o velikosti 65/100 dle důvodové zprávy.
48.
schvaluje
záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 65/100 k jednotce vymezené podle
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k
jednotce č. 422/15, byt, v domě č. p. 422, Topolová 2, na pozemku parc. č. 812/21
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, manželům paní XXXXX a panu
XXXXX, Olomouc za kupní cenu ve výši 132.224,- Kč, přičemž tato kupní cena již byla
uhrazena.
Součástí předmětného spoluvlastnického podílu o velikosti ideálních 65/100 k jednotce je
podíl na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti ideálních 616/20447 ze
spoluvlastnického podílu k jednotce o velikosti 65/100 dle důvodové zprávy.
49.
schvaluje
záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 65/100 k jednotce vymezené podle
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k
jednotce č. 422/16, byt, v domě č. p. 422, Topolová 2, na pozemku parc. č. 812/21
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, panu XXXXX, Olomouc za
kupní cenu ve výši 51.200,- Kč, přičemž tato kupní cena již byla uhrazena.
Součástí předmětného spoluvlastnického podílu o velikosti ideálních 65/100 k jednotce je
podíl na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti ideálních 261/20447 ze
spoluvlastnického podílu k jednotce o velikosti 65/100 dle důvodové zprávy.
50.
schvaluje
záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 65/100 k jednotce vymezené podle
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k
jednotce č. 422/17, byt, v domě č. p. 422, Topolová 2, na pozemku parc. č. 812/21
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, paní XXXXX, Olomouc za kupní
cenu ve výši 76.800,- Kč, přičemž tato kupní cena již byla uhrazena.
Součástí předmětného spoluvlastnického podílu o velikosti ideálních 65/100 k jednotce je
podíl na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti ideálních 477/20447 ze
spoluvlastnického podílu k jednotce o velikosti 65/100 dle důvodové zprávy.
51.
schvaluje
záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 65/100 k jednotce vymezené podle
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k
jednotce č. 422/18, byt, v domě č. p. 422, Topolová 2, na pozemku parc. č. 812/21
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, manželům paní XXXXX a panu
XXXXX, Olomouc za kupní cenu ve výši 393.600,- Kč, přičemž tato kupní cena již byla
uhrazena.
Součástí předmětného spoluvlastnického podílu o velikosti ideálních 65/100 k jednotce je
podíl na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti ideálních 550/20447 ze
spoluvlastnického podílu k jednotce o velikosti 65/100 dle důvodové zprávy.
52.
schvaluje
záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 65/100 k jednotce vymezené podle
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k
jednotce č. 422/19, byt, v domě č. p. 422, Topolová 2, na pozemku parc. č. 812/21
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zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, manželům paní XXXXX a panu
XXXXX, Olomouc za kupní cenu ve výši 160.000,- Kč, přičemž tato kupní cena již byla
uhrazena.
Součástí předmětného spoluvlastnického podílu o velikosti ideálních 65/100 k jednotce je
podíl na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti ideálních 652/20447 ze
spoluvlastnického podílu k jednotce o velikosti 65/100 dle důvodové zprávy.
53.
schvaluje
záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 65/100 k jednotce vymezené podle
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k
jednotce č. 422/20, byt, v domě č. p. 422, Topolová 2, na pozemku parc. č. 812/21
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, panu XXXXX, Olomouc za
kupní cenu ve výši 76.800,- Kč, přičemž tato kupní cena již byla uhrazena.
Součástí předmětného spoluvlastnického podílu o velikosti ideálních 65/100 k jednotce je
podíl na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti ideálních 441/20447 ze
spoluvlastnického podílu k jednotce o velikosti 65/100 dle důvodové zprávy.
54.
schvaluje
záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 65/100 k jednotce vymezené podle
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k
jednotce č. 422/21, byt, v domě č. p. 422, Topolová 2, na pozemku parc. č. 812/21
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, paní XXXXX, Olomouc za kupní
cenu ve výši 51.200,- Kč, přičemž tato kupní cena již byla uhrazena.
Součástí předmětného spoluvlastnického podílu o velikosti ideálních 65/100 k jednotce je
podíl na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti ideálních 261/20447 ze
spoluvlastnického podílu k jednotce o velikosti 65/100 dle důvodové zprávy.
55.
schvaluje
záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 65/100 k jednotce vymezené podle
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k
jednotce č. 422/22, byt, v domě č. p. 422, Topolová 2, na pozemku parc. č. 812/21
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, manželům paní XXXXX a panu
XXXXX, Olomouc za kupní cenu ve výši 132.224,- Kč, přičemž tato kupní cena již byla
uhrazena.
Součástí předmětného spoluvlastnického podílu o velikosti ideálních 65/100 k jednotce je
podíl na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti ideálních 602/20447 ze
spoluvlastnického podílu k jednotce o velikosti 65/100 dle důvodové zprávy.
56.
schvaluje
záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 65/100 k jednotce vymezené podle
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k
jednotce č. 422/23, byt, v domě č. p. 422, Topolová 2, na pozemku parc. č. 812/21
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, paní XXXXX, Olomouc za kupní
cenu ve výši 51.200,- Kč, přičemž tato kupní cena již byla uhrazena.
Součástí předmětného spoluvlastnického podílu o velikosti ideálních 65/100 k jednotce je
podíl na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti ideálních 375/20447 ze
spoluvlastnického podílu k jednotce o velikosti 65/100 dle důvodové zprávy.
57.
schvaluje
záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 65/100 k jednotce vymezené podle
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k
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jednotce č. 422/24, byt, v domě č. p. 422, Topolová 2, na pozemku parc. č. 812/21
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, paní XXXXX, Olomouc za kupní
cenu ve výši 128.000,- Kč, přičemž tato kupní cena již byla uhrazena.
Součástí předmětného spoluvlastnického podílu o velikosti ideálních 65/100 k jednotce je
podíl na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti ideálních 600/20447 ze
spoluvlastnického podílu k jednotce o velikosti 65/100 dle důvodové zprávy.
58.
schvaluje
záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 65/100 k jednotce vymezené podle
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k
jednotce č. 422/26, byt, v domě č. p. 422, Topolová 2, na pozemku parc. č. 812/21
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, manželům paní XXXXX a
panuXXXXX, Olomouc za kupní cenu ve výši 127.560,- Kč, přičemž tato kupní cena již byla
uhrazena.
Součástí předmětného spoluvlastnického podílu o velikosti ideálních 65/100 k jednotce je
podíl na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti ideálních 503/20447 ze
spoluvlastnického podílu k jednotce o velikosti 65/100 dle důvodové zprávy.
59.
schvaluje
záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 65/100 k jednotce vymezené podle
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k
jednotce č. 422/27, byt, v domě č. p. 422, Topolová 2, na pozemku parc. č. 812/21
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, manželům paní XXXXX a panu
XXXXX, Olomouc za kupní cenu ve výši 96.000,- Kč, přičemž tato kupní cena již byla
uhrazena.
Součástí předmětného spoluvlastnického podílu o velikosti ideálních 65/100 k jednotce je
podíl na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti ideálních 566/20447 ze
spoluvlastnického podílu k jednotce o velikosti 65/100 dle důvodové zprávy.
60.
schvaluje
záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 65/100 k jednotce vymezené podle
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k
jednotce č. 422/28, byt, v domě č. p. 422, Topolová 2, na pozemku parc. č. 812/21
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, paní XXXXX, Olomouc za kupní
cenu ve výši 163.328,- Kč, přičemž tato kupní cena již byla uhrazena.
Součástí předmětného spoluvlastnického podílu o velikosti ideálních 65/100 k jednotce je
podíl na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti ideálních 678/20447 ze
spoluvlastnického podílu k jednotce o velikosti 65/100 dle důvodové zprávy.
61.
schvaluje
záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 65/100 k jednotce vymezené podle
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k
jednotce č. 422/29, byt, v domě č. p. 422, Topolová 2, na pozemku parc. č. 812/21
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, paní XXXXX, Olomouc za kupní
cenu ve výši 343.680,- Kč, přičemž tato kupní cena již byla uhrazena.
Součástí předmětného spoluvlastnického podílu o velikosti ideálních 65/100 k jednotce je
podíl na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti ideálních 487/20447 ze
spoluvlastnického podílu k jednotce o velikosti 65/100 dle důvodové zprávy.
62.
schvaluje
záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 65/100 k jednotce vymezené podle
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zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k
jednotce č. 422/30, byt, v domě č. p. 422, Topolová 2, na pozemku parc. č. 812/21
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, paní XXXXX, Olomouc za kupní
cenu ve výši 94.236,- Kč, přičemž tato kupní cena již byla uhrazena.
Součástí předmětného spoluvlastnického podílu o velikosti ideálních 65/100 k jednotce je
podíl na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti ideálních 261/20447 ze
spoluvlastnického podílu k jednotce o velikosti 65/100 dle důvodové zprávy.
63.
schvaluje
záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 65/100 k jednotce vymezené podle
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k
jednotce č. 422/31, byt, v domě č. p. 422, Topolová 2, na pozemku parc. č. 812/21
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, manželům paní XXXXX a
panuXXXXX za kupní cenu ve výši 131.328,- Kč, přičemž tato kupní cena již byla uhrazena.
Součástí předmětného spoluvlastnického podílu o velikosti ideálních 65/100 k jednotce je
podíl na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti ideálních 637/20447 ze
spoluvlastnického podílu k jednotce o velikosti 65/100 dle důvodové zprávy.
64.
schvaluje
záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 65/100 k jednotce vymezené podle
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k
jednotce č. 422/32, byt, v domě č. p. 422, Topolová 2, na pozemku parc. č. 812/21
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, paní XXXXX, Olomouc za kupní
cenu ve výši 51.200,- Kč, přičemž tato kupní cena již byla uhrazena.
Součástí předmětného spoluvlastnického podílu o velikosti ideálních 65/100 k jednotce je
podíl na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti ideálních 341/20447 ze
spoluvlastnického podílu k jednotce o velikosti 65/100 dle důvodové zprávy.
65.
schvaluje
záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 65/100 k jednotce vymezené podle
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k
jednotce č. 422/33, byt, v domě č. p. 422, Topolová 2, na pozemku parc. č. 812/21
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, manželům paní XXXXX a panu
XXXXX, Olomouc za kupní cenu ve výši 419.200,- Kč, přičemž tato kupní cena již byla
uhrazena.
Součástí předmětného spoluvlastnického podílu o velikosti ideálních 65/100 k jednotce je
podíl na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti ideálních 600/20447 ze
spoluvlastnického podílu k jednotce o velikosti 65/100 dle důvodové zprávy.
66.
schvaluje
záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 65/100 k jednotce vymezené podle
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k
jednotce č. 422/34, byt, v domě č. p. 422, Topolová 2, na pozemku parc. č. 812/21
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, paní XXXXX, Olomouc za kupní
cenu ve výši 51.200,- Kč, přičemž tato kupní cena již byla uhrazena.
Součástí předmětného spoluvlastnického podílu o velikosti ideálních 65/100 k jednotce je
podíl na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti ideálních 295/20447 ze
spoluvlastnického podílu k jednotce o velikosti 65/100 dle důvodové zprávy.
67.
schvaluje
záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 65/100 k jednotce vymezené podle
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zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k
jednotce č. 422/35, byt, v domě č. p. 422, Topolová 2, na pozemku parc. č. 812/21
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, paní XXXXX, Olomouc za kupní
cenu ve výši 76.800,- Kč, přičemž tato kupní cena již byla uhrazena.
Součástí předmětného spoluvlastnického podílu o velikosti ideálních 65/100 k jednotce je
podíl na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti ideálních 487/20447 ze
spoluvlastnického podílu k jednotce o velikosti 65/100 dle důvodové zprávy.
68.
schvaluje
záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 65/100 k jednotce vymezené podle
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k
jednotce č. 421/1, byt, v domě č. p. 421, Topolová 4, na pozemku parc. č. 812/22 zastavěná
plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, manželům paní XXXXX a panu XXXXX,
Olomouc za kupní cenu ve výši 192.000,- Kč, přičemž tato kupní cena již byla uhrazena.
Součástí předmětného spoluvlastnického podílu o velikosti ideálních 65/100 k jednotce je
podíl na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti ideálních 750/20226 ze
spoluvlastnického podílu k jednotce o velikosti 65/100 dle důvodové zprávy.
69.
schvaluje
záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 65/100 k jednotce vymezené podle
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k
jednotce č. 421/2, byt, v domě č. p. 421, Topolová 4, na pozemku parc. č. 812/22 zastavěná
plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, panu XXXXX, Olomouc za kupní cenu ve
výši 35.328,- Kč, přičemž tato kupní cena již byla uhrazena.
Součástí předmětného spoluvlastnického podílu o velikosti ideálních 65/100 k jednotce je
podíl na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti ideálních 287/20226 ze
spoluvlastnického podílu k jednotce o velikosti 65/100 dle důvodové zprávy.
70.
schvaluje
záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 65/100 k jednotce vymezené podle
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k
jednotce č. 421/3, byt, v domě č. p. 421, Topolová 4, na pozemku parc. č. 812/22 zastavěná
plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, paní XXXXX, Olomouc za kupní cenu ve
výši 76.800,- Kč, přičemž tato kupní cena již byla uhrazena.
Součástí předmětného spoluvlastnického podílu o velikosti ideálních 65/100 k jednotce je
podíl na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti ideálních 366/20226 ze
spoluvlastnického podílu k jednotce o velikosti 65/100 dle důvodové zprávy.
71.
schvaluje
záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 65/100 k jednotce vymezené podle
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k
jednotce č. 421/4, byt, v domě č. p. 421, Topolová 4, na pozemku parc. č. 812/22 zastavěná
plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, panu XXXXX, Olomouc za kupní cenu ve
výši 51.200,- Kč, přičemž tato kupní cena již byla uhrazena.
Součástí předmětného spoluvlastnického podílu o velikosti ideálních 65/100 k jednotce je
podíl na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti ideálních 258/20226 ze
spoluvlastnického podílu k jednotce o velikosti 65/100 dle důvodové zprávy.
72.
schvaluje
záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 65/100 k jednotce vymezené podle
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k
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jednotce č. 421/5, byt, v domě č. p. 421, Topolová 4, na pozemku parc. č. 812/22 zastavěná
plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, paní XXXXX, Olomouc za kupní cenu ve
výši 54.528,- Kč, přičemž tato kupní cena již byla uhrazena.
Součástí předmětného spoluvlastnického podílu o velikosti ideálních 65/100 k jednotce je
podíl na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti ideálních 284/20226 ze
spoluvlastnického podílu k jednotce o velikosti 65/100 dle důvodové zprávy.
73.
schvaluje
záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 65/100 k jednotce vymezené podle
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k
jednotce č. 421/6, byt, v domě č. p. 421, Topolová 4, na pozemku parc. č. 812/22 zastavěná
plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, paní XXXXX, Olomouc za kupní cenu ve
výši 76.800,- Kč, přičemž tato kupní cena již byla uhrazena.
Součástí předmětného spoluvlastnického podílu o velikosti ideálních 65/100 k jednotce je
podíl na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti ideálních 431/20226 ze
spoluvlastnického podílu k jednotce o velikosti 65/100 dle důvodové zprávy.
74.
schvaluje
záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 65/100 k jednotce vymezené podle
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k
jednotce č. 421/7, byt, v domě č. p. 421, Topolová 4, na pozemku parc. č. 812/22 zastavěná
plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, panu XXXXX, Olomouc za kupní cenu ve
výši 302.720,- Kč, přičemž tato kupní cena již byla uhrazena.
Součástí předmětného spoluvlastnického podílu o velikosti ideálních 65/100 k jednotce je
podíl na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti ideálních 410/20226 ze
spoluvlastnického podílu k jednotce o velikosti 65/100 dle důvodové zprávy.
75.
schvaluje
záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 65/100 k jednotce vymezené podle
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k
jednotce č. 421/8, byt, v domě č. p. 421, Topolová 4, na pozemku parc. č. 812/22 zastavěná
plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, manželům paní XXXXX a panu XXXXX,
Olomouc za kupní cenu ve výši 51.200,- Kč, přičemž tato kupní cena již byla uhrazena.
Součástí předmětného spoluvlastnického podílu o velikosti ideálních 65/100 k jednotce je
podíl na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti ideálních 320/20226 ze
spoluvlastnického podílu k jednotce o velikosti 65/100 dle důvodové zprávy.
76.
schvaluje
záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 65/100 k jednotce vymezené podle
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k
jednotce č. 421/9, byt, v domě č. p. 421, Topolová 4, na pozemku parc. č. 812/22 zastavěná
plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, manželům paní XXXXX a panu XXXXX,
Olomouc za kupní cenu ve výši 160.000,- Kč, přičemž tato kupní cena již byla uhrazena.
Součástí předmětného spoluvlastnického podílu o velikosti ideálních 65/100 k jednotce je
podíl na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti ideálních 653/20226 ze
spoluvlastnického podílu k jednotce o velikosti 65/100 dle důvodové zprávy.
77.
schvaluje
záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 65/100 k jednotce vymezené podle
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k
jednotce č. 421/10, byt, v domě č. p. 421, Topolová 4, na pozemku parc. č. 812/22
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zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, manželům paní XXXXX a panu
XXXXX, Olomouc za kupní cenu ve výši 163.968,- Kč, přičemž tato kupní cena již byla
uhrazena.
Součástí předmětného spoluvlastnického podílu o velikosti ideálních 65/100 k jednotce je
podíl na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti ideálních 661/20226 ze
spoluvlastnického podílu k jednotce o velikosti 65/100 dle důvodové zprávy.
78.
schvaluje
záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 65/100 k jednotce vymezené podle
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k
jednotce č. 421/11, byt, v domě č. p. 421, Topolová 4, na pozemku parc. č. 812/22
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, paní XXXXX, Olomouc za kupní
cenu ve výši 55.168,- Kč, přičemž tato kupní cena již byla uhrazena.
Součástí předmětného spoluvlastnického podílu o velikosti ideálních 65/100 k jednotce je
podíl na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti ideálních 346/20226 ze
spoluvlastnického podílu k jednotce o velikosti 65/100 dle důvodové zprávy.
79.
schvaluje
záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 65/100 k jednotce vymezené podle
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k
jednotce č. 421/12, byt, v domě č. p. 421, Topolová 4, na pozemku parc. č. 812/22
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, manželům paní XXXXX a panu
XXXXX, Olomouc za kupní cenu ve výši 302.720,- Kč, přičemž tato kupní cena již byla
uhrazena.
Součástí předmětného spoluvlastnického podílu o velikosti ideálních 65/100 k jednotce je
podíl na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti ideálních 410/20226 ze
spoluvlastnického podílu k jednotce o velikosti 65/100 dle důvodové zprávy.
80.
schvaluje
záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 65/100 k jednotce vymezené podle
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k
jednotce č. 421/13, byt, v domě č. p. 421, Topolová 4, na pozemku parc. č. 812/22
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, paní XXXXX, Olomouc za kupní
cenu ve výši 314.240,- Kč, přičemž tato kupní cena již byla uhrazena.
Součástí předmětného spoluvlastnického podílu o velikosti ideálních 65/100 k jednotce je
podíl na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti ideálních 431/20226 ze
spoluvlastnického podílu k jednotce o velikosti 65/100 dle důvodové zprávy.
81.
schvaluje
záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 65/100 k jednotce vymezené podle
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k
jednotce č. 421/15, byt, v domě č. p. 421, Topolová 4, na pozemku parc. č. 812/22
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, panu XXXXX, Olomouc za
kupní cenu ve výši 51.200,- Kč, přičemž tato kupní cena již byla uhrazena.
Součástí předmětného spoluvlastnického podílu o velikosti ideálních 65/100 k jednotce je
podíl na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti ideálních 281/20226 ze
spoluvlastnického podílu k jednotce o velikosti 65/100 dle důvodové zprávy.
82.
schvaluje
záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 65/100 k jednotce vymezené podle
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k
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jednotce č. 421/16, byt, v domě č. p. 421, Topolová 4, na pozemku parc. č. 812/22
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, manželům paní XXXXX a panu
XXXXX, Olomouc za kupní cenu ve výši 80.640,- Kč, přičemž tato kupní cena již byla
uhrazena.
Součástí předmětného spoluvlastnického podílu o velikosti ideálních 65/100 k jednotce je
podíl na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti ideálních 434/20226 ze
spoluvlastnického podílu k jednotce o velikosti 65/100 dle důvodové zprávy.
83.
schvaluje
záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 65/100 k jednotce vymezené podle
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k
jednotce č. 421/17, byt, v domě č. p. 421, Topolová 4, na pozemku parc. č. 812/22
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, manželům paní XXXXX a panu
XXXXX, za kupní cenu ve výši 80.896,- Kč, přičemž tato kupní cena již byla uhrazena.
Součástí předmětného spoluvlastnického podílu o velikosti ideálních 65/100 k jednotce je
podíl na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti ideálních 413/20226 ze
spoluvlastnického podílu k jednotce o velikosti 65/100 dle důvodové zprávy.
84.
schvaluje
záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 65/100 k jednotce vymezené podle
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k
jednotce č. 421/18, byt, v domě č. p. 421, Topolová 4, na pozemku parc. č. 812/22
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, manželům paní XXXXX a panu
XXXXX, Olomouc za kupní cenu ve výši 220.800,- Kč, přičemž tato kupní cena již byla
uhrazena.
Součástí předmětného spoluvlastnického podílu o velikosti ideálních 65/100 k jednotce je
podíl na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti ideálních 320/20226 ze
spoluvlastnického podílu k jednotce o velikosti 65/100 dle důvodové zprávy.
85.
schvaluje
záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 65/100 k jednotce vymezené podle
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k
jednotce č. 421/19, byt, v domě č. p. 421, Topolová 4, na pozemku parc. č. 812/22
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, paní XXXXX, Olomouc za kupní
cenu ve výši 160.000,- Kč, přičemž tato kupní cena již byla uhrazena.
Součástí předmětného spoluvlastnického podílu o velikosti ideálních 65/100 k jednotce je
podíl na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti ideálních 653/20226 ze
spoluvlastnického podílu k jednotce o velikosti 65/100 dle důvodové zprávy.
86.
schvaluje
záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 65/100 k jednotce vymezené podle
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k
jednotce č. 421/20, byt, v domě č. p. 421, Topolová 4, na pozemku parc. č. 812/22
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, manželům paní XXXXX a panu
XXXXX, Olomouc za kupní cenu ve výši 160.000,- Kč, přičemž tato kupní cena již byla
uhrazena.
Součástí předmětného spoluvlastnického podílu o velikosti ideálních 65/100 k jednotce je
podíl na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti ideálních 612/20226 ze
spoluvlastnického podílu k jednotce o velikosti 65/100 dle důvodové zprávy.
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87.
schvaluje
záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 65/100 k jednotce vymezené podle
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k
jednotce č. 421/21, byt, v domě č. p. 421, Topolová 4, na pozemku parc. č. 812/22
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, paní XXXXX, Olomouc za kupní
cenu ve výši 55.168,- Kč, přičemž tato kupní cena již byla uhrazena.
Součástí předmětného spoluvlastnického podílu o velikosti ideálních 65/100 k jednotce je
podíl na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti ideálních 323/20226 ze
spoluvlastnického podílu k jednotce o velikosti 65/100 dle důvodové zprávy.
88.
schvaluje
záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 65/100 k jednotce vymezené podle
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k
jednotce č. 421/22, byt, v domě č. p. 421, Topolová 4, na pozemku parc. č. 812/22
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, panu XXXXX, Olomouc za
kupní cenu ve výši 76.800,- Kč, přičemž tato kupní cena již byla uhrazena.
Součástí předmětného spoluvlastnického podílu o velikosti ideálních 65/100 k jednotce je
podíl na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti ideálních 387/20226 ze
spoluvlastnického podílu k jednotce o velikosti 65/100 dle důvodové zprávy.
89.
schvaluje
záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 65/100 k jednotce vymezené podle
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k
jednotce č. 421/23, byt, v domě č. p. 421, Topolová 4, na pozemku parc. č. 812/22
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, paní XXXXX, Olomouc za kupní
cenu ve výši 80.768,- Kč, přičemž tato kupní cena již byla uhrazena.
Součástí předmětného spoluvlastnického podílu o velikosti ideálních 65/100 k jednotce je
podíl na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti ideálních 464/20226 ze
spoluvlastnického podílu k jednotce o velikosti 65/100 dle důvodové zprávy.
90.
schvaluje
záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 65/100 k jednotce vymezené podle
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k
jednotce č. 421/24, byt, v domě č. p. 421, Topolová 4, na pozemku parc. č. 812/22
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, paní XXXXX, Olomouc za kupní
cenu ve výši 55.040,- Kč, přičemž tato kupní cena již byla uhrazena.
Součástí předmětného spoluvlastnického podílu o velikosti ideálních 65/100 k jednotce je
podíl na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti ideálních 284/20226 ze
spoluvlastnického podílu k jednotce o velikosti 65/100 dle důvodové zprávy.
91.
schvaluje
záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 65/100 k jednotce vymezené podle
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k
jednotce č. 421/25, byt, v domě č. p. 421, Topolová 4, na pozemku parc. č. 812/22
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, panu XXXXX, Olomouc za
kupní cenu ve výši 51.200,- Kč, přičemž tato kupní cena již byla uhrazena.
Součástí předmětného spoluvlastnického podílu o velikosti ideálních 65/100 k jednotce je
podíl na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti ideálních 258/20226 ze
spoluvlastnického podílu k jednotce o velikosti 65/100 dle důvodové zprávy.
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92.
schvaluje
záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 65/100 k jednotce vymezené podle
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k
jednotce č. 421/26, byt, v domě č. p. 421, Topolová 4, na pozemku parc. č. 812/22
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, paní XXXXX, Olomouc za kupní
cenu ve výši 76.800,- Kč, přičemž tato kupní cena již byla uhrazena.
Součástí předmětného spoluvlastnického podílu o velikosti ideálních 65/100 k jednotce je
podíl na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti ideálních 431/20226 ze
spoluvlastnického podílu k jednotce o velikosti 65/100 dle důvodové zprávy.
93.
schvaluje
záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 65/100 k jednotce vymezené podle
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k
jednotce č. 421/27, byt, v domě č. p. 421, Topolová 4, na pozemku parc. č. 812/22
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, panu XXXXX, Olomouc za
kupní cenu ve výši 80.896,- Kč, přičemž tato kupní cena již byla uhrazena.
Součástí předmětného spoluvlastnického podílu o velikosti ideálních 65/100 k jednotce je
podíl na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti ideálních 436/20226 ze
spoluvlastnického podílu k jednotce o velikosti 65/100 dle důvodové zprávy.
94.
schvaluje
záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 65/100 k jednotce vymezené podle
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k
jednotce č. 421/28, byt, v domě č. p. 421, Topolová 4, na pozemku parc. č. 812/22
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, manželům paní XXXXX a panu
XXXXX, Olomouc za kupní cenu ve výši 51.200,- Kč, přičemž tato kupní cena již byla
uhrazena.
Součástí předmětného spoluvlastnického podílu o velikosti ideálních 65/100 k jednotce je
podíl na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti ideálních 297/20226 ze
spoluvlastnického podílu k jednotce o velikosti 65/100 dle důvodové zprávy.
95.
schvaluje
záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 65/100 k jednotce vymezené podle
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k
jednotce č. 421/30, byt, v domě č. p. 421, Topolová 4, na pozemku parc. č. 812/22
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, paní XXXXX, Olomouc za kupní
cenu ve výši 160.000,- Kč, přičemž tato kupní cena již byla uhrazena.
Součástí předmětného spoluvlastnického podílu o velikosti ideálních 65/100 k jednotce je
podíl na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti ideálních 655/20226 ze
spoluvlastnického podílu k jednotce o velikosti 65/100 dle důvodové zprávy.
96.
schvaluje
záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 65/100 k jednotce vymezené podle
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k
jednotce č. 421/31, byt, v domě č. p. 421, Topolová 4, na pozemku parc. č. 812/22
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, paní XXXXX, Olomouc za kupní
cenu ve výši 51.200,- Kč, přičemž tato kupní cena již byla uhrazena.
Součástí předmětného spoluvlastnického podílu o velikosti ideálních 65/100 k jednotce je
podíl na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti ideálních 320/20226 ze
spoluvlastnického podílu k jednotce o velikosti 65/100 dle důvodové zprávy.
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97.
schvaluje
záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 65/100 k jednotce vymezené podle
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k
jednotce č. 421/32, byt, v domě č. p. 421, Topolová 4, na pozemku parc. č. 812/22
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, panu XXXXX, Olomouc za
kupní cenu ve výši 80.640,- Kč, přičemž tato kupní cena již byla uhrazena.
Součástí předmětného spoluvlastnického podílu o velikosti ideálních 65/100 k jednotce je
podíl na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti ideálních 436/20226 ze
spoluvlastnického podílu k jednotce o velikosti 65/100 dle důvodové zprávy.
98.
schvaluje
záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 65/100 k jednotce vymezené podle
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k
jednotce č. 421/33, byt, v domě č. p. 421, Topolová 4, na pozemku parc. č. 812/22
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, paní XXXXX, Olomouc za kupní
cenu ve výši 204.256,- Kč, přičemž tato kupní cena již byla uhrazena.
Součástí předmětného spoluvlastnického podílu o velikosti ideálních 65/100 k jednotce je
podíl na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti ideálních 431/20226 ze
spoluvlastnického podílu k jednotce o velikosti 65/100 dle důvodové zprávy.
99.
schvaluje
záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 65/100 k jednotce vymezené podle
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k
jednotce č. 421/35, byt, v domě č. p. 421, Topolová 4, na pozemku parc. č. 812/22
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, paní XXXXX, Olomouc za kupní
cenu ve výši 51.200,- Kč, přičemž tato kupní cena již byla uhrazena.
Součástí předmětného spoluvlastnického podílu o velikosti ideálních 65/100 k jednotce je
podíl na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti ideálních 288/20226 ze
spoluvlastnického podílu k jednotce o velikosti 65/100 dle důvodové zprávy.
100. schvaluje
záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 65/100 k jednotce vymezené podle
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k
jednotce č. 421/36, byt, v domě č. p. 421, Topolová 4, na pozemku parc. č. 812/22
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, paní XXXXX, Olomouc za kupní
cenu ve výši 76.800,- Kč, přičemž tato kupní cena již byla uhrazena.
Součástí předmětného spoluvlastnického podílu o velikosti ideálních 65/100 k jednotce je
podíl na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti ideálních 431/20226 ze
spoluvlastnického podílu k jednotce o velikosti 65/100 dle důvodové zprávy.
101. schvaluje
záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 65/100 k jednotce vymezené podle
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k
jednotce č. 421/37, byt, v domě č. p. 421, Topolová 4, na pozemku parc. č. 812/22
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, paní XXXXX, Olomouc za kupní
cenu ve výši 196.768,- Kč, přičemž tato kupní cena již byla uhrazena.
Součástí předmětného spoluvlastnického podílu o velikosti ideálních 65/100 k jednotce je
podíl na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti ideálních 410/20226 ze
spoluvlastnického podílu k jednotce o velikosti 65/100 dle důvodové zprávy.

34

102. schvaluje
záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 65/100 k jednotce vymezené podle
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k
jednotce č. 421/38, byt, v domě č. p. 421, Topolová 4, na pozemku parc. č. 812/22
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, panu XXXXX, Olomouc za
kupní cenu ve výši 206.080,- Kč, přičemž tato kupní cena již byla uhrazena.
Součástí předmětného spoluvlastnického podílu o velikosti ideálních 65/100 k jednotce je
podíl na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti ideálních 297/20226 ze
spoluvlastnického podílu k jednotce o velikosti 65/100 dle důvodové zprávy.
103. schvaluje
záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 65/100 k jednotce vymezené podle
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k
jednotce č. 421/39, byt, v domě č. p. 421, Topolová 4, na pozemku parc. č. 812/22
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, a to podíl o velikosti id. 1/2 ze
spoluvlastnického podílu o velikosti id. 65/100 k jednotce paní XXXXX, Olomouc za kupní
cenu ve výši 80.000,- Kč a podíl o velikosti id. 1/2 ze spoluvlastnického podílu o velikosti id.
65/100 k jednotce panu XXXXX, Olomouc za kupní cenu ve výši 80.000,- Kč, přičemž tato
kupní cena již byla uhrazena.
Součástí předmětného spoluvlastnického podílu o velikosti ideálních 65/100 k jednotce je
podíl na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti ideálních 661/20226 ze
spoluvlastnického podílu k jednotce o velikosti 65/100 dle důvodové zprávy.
104. schvaluje
záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 65/100 k jednotce vymezené podle
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k
jednotce č. 420/1, byt, v domě č. p. 420, Topolová 6, na pozemku parc. č. 812/23 zastavěná
plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, manželům paní XXXXXa panu XXXXX,
Olomouc za kupní cenu ve výši 192.000,- Kč, přičemž tato kupní cena již byla uhrazena.
Součástí předmětného spoluvlastnického podílu o velikosti ideálních 65/100 k jednotce je
podíl na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti ideálních 749/20248 ze
spoluvlastnického podílu k jednotce o velikosti 65/100 dle důvodové zprávy.
105. schvaluje
záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 65/100 k jednotce vymezené podle
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k
jednotce č. 420/3, byt, v domě č. p. 420, Topolová 6, na pozemku parc. č. 812/23 zastavěná
plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, panu XXXXX, Olomouc za kupní cenu ve
výši 132.224,- Kč, přičemž tato kupní cena již byla uhrazena.
Součástí předmětného spoluvlastnického podílu o velikosti ideálních 65/100 k jednotce je
podíl na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti ideálních 643/20248 ze
spoluvlastnického podílu k jednotce o velikosti 65/100 dle důvodové zprávy.
106. schvaluje
záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 65/100 k jednotce vymezené podle
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k
jednotce č. 420/4, byt, v domě č. p. 420, Topolová 6, na pozemku parc. č. 812/23 zastavěná
plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, manželům paní XXXXXa panu XXXXX,
Olomouc za kupní cenu ve výši 51.200,- Kč, přičemž tato kupní cena již byla uhrazena.
Součástí předmětného spoluvlastnického podílu o velikosti ideálních 65/100 k jednotce je
podíl na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti ideálních 306/20248 ze
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spoluvlastnického podílu k jednotce o velikosti 65/100 dle důvodové zprávy.
107. schvaluje
záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 65/100 k jednotce vymezené podle
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k
jednotce č. 420/5, byt, v domě č. p. 420, Topolová 6, na pozemku parc. č. 812/23 zastavěná
plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, paní XXXXX, Olomouc za kupní cenu ve
výši 173.333,- Kč, přičemž tato kupní cena již byla uhrazena.
Součástí předmětného spoluvlastnického podílu o velikosti ideálních 65/100 k jednotce je
podíl na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti ideálních 604/20248 ze
spoluvlastnického podílu k jednotce o velikosti 65/100 dle důvodové zprávy.
108. schvaluje
záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 65/100 k jednotce vymezené podle
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k
jednotce č. 420/6, byt, v domě č. p. 420, Topolová 6, na pozemku parc. č. 812/23 zastavěná
plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, paníXXXXX, Olomouc za kupní cenu ve
výši 215.040,- Kč, přičemž tato kupní cena již byla uhrazena.
Součástí předmětného spoluvlastnického podílu o velikosti ideálních 65/100 k jednotce je
podíl na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti ideálních 281/20248 ze
spoluvlastnického podílu k jednotce o velikosti 65/100 dle důvodové zprávy.
109. schvaluje
záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 65/100 k jednotce vymezené podle
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k
jednotce č. 420/7, byt, v domě č. p. 420, Topolová 6, na pozemku parc. č. 812/23 zastavěná
plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, manželům paní XXXXX a panu XXXXX,
Olomouc za kupní cenu ve výši 81.024,- Kč, přičemž tato kupní cena již byla uhrazena.
Součástí předmětného spoluvlastnického podílu o velikosti ideálních 65/100 k jednotce je
podíl na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti ideálních 467/20248 ze
spoluvlastnického podílu k jednotce o velikosti 65/100 dle důvodové zprávy.
110. schvaluje
záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 65/100 k jednotce vymezené podle
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k
jednotce č. 420/9, byt, v domě č. p. 420, Topolová 6, na pozemku parc. č. 812/23 zastavěná
plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, manželům paní XXXXX a panu XXXXXu,
Olomouc za kupní cenu ve výši 160.000,- Kč, přičemž tato kupní cena již byla uhrazena.
Součástí předmětného spoluvlastnického podílu o velikosti ideálních 65/100 k jednotce je
podíl na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti ideálních 651/20248 ze
spoluvlastnického podílu k jednotce o velikosti 65/100 dle důvodové zprávy.
111. schvaluje
záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 65/100 k jednotce vymezené podle
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k
jednotce č. 420/10, byt, v domě č. p. 420, Topolová 6, na pozemku parc. č. 812/23
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, manželům paní XXXXX a panu
XXXXX za kupní cenu ve výši 76.800,- Kč, přičemž tato kupní cena již byla uhrazena.
Součástí předmětného spoluvlastnického podílu o velikosti ideálních 65/100 k jednotce je
podíl na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti ideálních 475/20248 ze
spoluvlastnického podílu k jednotce o velikosti 65/100 dle důvodové zprávy.
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112. schvaluje
záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 65/100 k jednotce vymezené podle
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k
jednotce č. 420/11, byt, v domě č. p. 420, Topolová 6, na pozemku parc. č. 812/23
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, paní XXXXX, Olomouc za kupní
cenu ve výši 51.200,- Kč, přičemž tato kupní cena již byla uhrazena.
Součástí předmětného spoluvlastnického podílu o velikosti ideálních 65/100 k jednotce je
podíl na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti ideálních 301/20248 ze
spoluvlastnického podílu k jednotce o velikosti 65/100 dle důvodové zprávy.
113. schvaluje
záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 65/100 k jednotce vymezené podle
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k
jednotce č. 420/12, byt, v domě č. p. 420, Topolová 6, na pozemku parc. č. 812/23
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, paníXXXXX, Olomouc za kupní
cenu ve výši 131.328,- Kč, přičemž tato kupní cena již byla uhrazena.
Součástí předmětného spoluvlastnického podílu o velikosti ideálních 65/100 k jednotce je
podíl na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti ideálních 620/20248 ze
spoluvlastnického podílu k jednotce o velikosti 65/100 dle důvodové zprávy.
114. schvaluje
záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 65/100 k jednotce vymezené podle
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k
jednotce č. 420/14, byt, v domě č. p. 420, Topolová 6, na pozemku parc. č. 812/23
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, a to podíl o velikosti id. 1/2 ze
spoluvlastnického podílu o velikosti id. 65/100 k jednotce paní XXXXX, Olomouc za kupní
cenu ve výši 64.000,- Kč a podíl o velikosti id. 1/2 ze spoluvlastnického podílu o velikosti id.
65/100 k jednotce panu XXXXX, Olomouc za kupní cenu ve výši 64.000,- Kč, přičemž tato
kupní cena již byla uhrazena.
Součástí předmětného spoluvlastnického podílu o velikosti ideálních 65/100 k jednotce je
podíl na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti ideálních 598/20248 ze
spoluvlastnického podílu k jednotce o velikosti 65/100 dle důvodové zprávy.
115. schvaluje
záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 65/100 k jednotce vymezené podle
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k
jednotce č. 420/15, byt, v domě č. p. 420, Topolová 6, na pozemku parc. č. 812/23
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, panu XXXXX, Olomouc za
kupní cenu ve výši 51.200,- Kč, přičemž tato kupní cena již byla uhrazena.
Součástí předmětného spoluvlastnického podílu o velikosti ideálních 65/100 k jednotce je
podíl na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti ideálních 259/20248 ze
spoluvlastnického podílu k jednotce o velikosti 65/100 dle důvodové zprávy.
116. schvaluje
záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 65/100 k jednotce vymezené podle
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k
jednotce č. 420/16, byt, v domě č. p. 420, Topolová 6, na pozemku parc. č. 812/23
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, paní XXXXX, Olomouc za kupní
cenu ve výši 80.128,- Kč, přičemž tato kupní cena již byla uhrazena.
Součástí předmětného spoluvlastnického podílu o velikosti ideálních 65/100 k jednotce je
podíl na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti ideálních 461/20248 ze
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spoluvlastnického podílu k jednotce o velikosti 65/100 dle důvodové zprávy.
117. schvaluje
záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 65/100 k jednotce vymezené podle
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k
jednotce č. 420/17, byt, v domě č. p. 420, Topolová 6, na pozemku parc. č. 812/23
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, manželům paní XXXXX a panu
XXXXX, Olomouc za kupní cenu ve výši 96.000,- Kč, přičemž tato kupní cena již byla
uhrazena.
Součástí předmětného spoluvlastnického podílu o velikosti ideálních 65/100 k jednotce je
podíl na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti ideálních 561/20248 ze
spoluvlastnického podílu k jednotce o velikosti 65/100 dle důvodové zprávy.
118. schvaluje
záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 65/100 k jednotce vymezené podle
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k
jednotce č. 420/18, byt, v domě č. p. 420, Topolová 6, na pozemku parc. č. 812/23
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, manželům paní XXXXXa panu
XXXXX, Olomouc za kupní cenu ve výši 163.328,- Kč, přičemž tato kupní cena již byla
uhrazena.
Součástí předmětného spoluvlastnického podílu o velikosti ideálních 65/100 k jednotce je
podíl na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti ideálních 673/20248 ze
spoluvlastnického podílu k jednotce o velikosti 65/100 dle důvodové zprávy.
119. schvaluje
záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 65/100 k jednotce vymezené podle
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k
jednotce č. 420/19, byt, v domě č. p. 420, Topolová 6, na pozemku parc. č. 812/23
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, panu XXXXX, Olomouc za
kupní cenu ve výši 76.800,- Kč, přičemž tato kupní cena již byla uhrazena.
Součástí předmětného spoluvlastnického podílu o velikosti ideálních 65/100 k jednotce je
podíl na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti ideálních 475/20248 ze
spoluvlastnického podílu k jednotce o velikosti 65/100 dle důvodové zprávy.
120. schvaluje
záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 65/100 k jednotce vymezené podle
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k
jednotce č. 420/20, byt, v domě č. p. 420, Topolová 6, na pozemku parc. č. 812/23
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, paní XXXXX, Olomouc za kupní
cenu ve výši 220.160,- Kč, přičemž tato kupní cena již byla uhrazena.
Součástí předmětného spoluvlastnického podílu o velikosti ideálních 65/100 k jednotce je
podíl na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti ideálních 287/20248 ze
spoluvlastnického podílu k jednotce o velikosti 65/100 dle důvodové zprávy.
121. schvaluje
záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 65/100 k jednotce vymezené podle
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k
jednotce č. 420/21, byt, v domě č. p. 420, Topolová 6, na pozemku parc. č. 812/23
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, manželům paní XXXXXé a
panu XXXXXi, Olomouc za kupní cenu ve výši 132.352,- Kč, přičemž tato kupní cena již byla
uhrazena.
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Součástí předmětného spoluvlastnického podílu o velikosti ideálních 65/100 k jednotce je
podíl na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti ideálních 625/20248 ze
spoluvlastnického podílu k jednotce o velikosti 65/100 dle důvodové zprávy.
122. schvaluje
záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 65/100 k jednotce vymezené podle
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k
jednotce č. 420/22, byt, v domě č. p. 420, Topolová 6, na pozemku parc. č. 812/23
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, panu XXXXX, Olomouc za
kupní cenu ve výši 51.200,- Kč, přičemž tato kupní cena již byla uhrazena.
Součástí předmětného spoluvlastnického podílu o velikosti ideálních 65/100 k jednotce je
podíl na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti ideálních 342/20248 ze
spoluvlastnického podílu k jednotce o velikosti 65/100 dle důvodové zprávy.
123. schvaluje
záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 65/100 k jednotce vymezené podle
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k
jednotce č. 420/23, byt, v domě č. p. 420, Topolová 6, na pozemku parc. č. 812/23
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, manželům paní XXXXX a panu
XXXXX, Olomouc za kupní cenu ve výši 128.000,- Kč, přičemž tato kupní cena již byla
uhrazena.
Součástí předmětného spoluvlastnického podílu o velikosti ideálních 65/100 k jednotce je
podíl na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti ideálních 598/20248 ze
spoluvlastnického podílu k jednotce o velikosti 65/100 dle důvodové zprávy.
124. schvaluje
záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 65/100 k jednotce vymezené podle
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k
jednotce č. 420/24, byt, v domě č. p. 420, Topolová 6, na pozemku parc. č. 812/23
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, paní XXXXX, Olomouc za kupní
cenu ve výši 243.200,- Kč, přičemž tato kupní cena již byla uhrazena.
Součástí předmětného spoluvlastnického podílu o velikosti ideálních 65/100 k jednotce je
podíl na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti ideálních 323/20248 ze
spoluvlastnického podílu k jednotce o velikosti 65/100 dle důvodové zprávy.
125. schvaluje
záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 65/100 k jednotce vymezené podle
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k
jednotce č. 420/26, byt, v domě č. p. 420, Topolová 6, na pozemku parc. č. 812/23
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, paní XXXXX, Olomouc za kupní
cenu ve výši 96.000,- Kč, přičemž tato kupní cena již byla uhrazena.
Součástí předmětného spoluvlastnického podílu o velikosti ideálních 65/100 k jednotce je
podíl na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti ideálních 525/20248 ze
spoluvlastnického podílu k jednotce o velikosti 65/100 dle důvodové zprávy.
126. schvaluje
záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 65/100 k jednotce vymezené podle
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k
jednotce č. 420/27, byt, v domě č. p. 420, Topolová 6, na pozemku parc. č. 812/23
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, paní XXXXX, Olomouc za kupní
cenu ve výši 386.560,- Kč, přičemž tato kupní cena již byla uhrazena.
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Součástí předmětného spoluvlastnického podílu o velikosti ideálních 65/100 k jednotce je
podíl na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti ideálních 657/20248 ze
spoluvlastnického podílu k jednotce o velikosti 65/100 dle důvodové zprávy.
127. schvaluje
záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 65/100 k jednotce vymezené podle
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k
jednotce č. 420/28, byt, v domě č. p. 420, Topolová 6, na pozemku parc. č. 812/23
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, paní XXXXX, Olomouc za kupní
cenu ve výši 76.800,- Kč, přičemž tato kupní cena již byla uhrazena.
Součástí předmětného spoluvlastnického podílu o velikosti ideálních 65/100 k jednotce je
podíl na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti ideálních 475/20248 ze
spoluvlastnického podílu k jednotce o velikosti 65/100 dle důvodové zprávy.
128. schvaluje
záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 65/100 k jednotce vymezené podle
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k
jednotce č. 420/29, byt, v domě č. p. 420, Topolová 6, na pozemku parc. č. 812/23
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, paníXXXXX, Olomouc za kupní
cenu ve výši 51.200,- Kč, přičemž tato kupní cena již byla uhrazena.
Součástí předmětného spoluvlastnického podílu o velikosti ideálních 65/100 k jednotce je
podíl na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti ideálních 305/20248 ze
spoluvlastnického podílu k jednotce o velikosti 65/100 dle důvodové zprávy.
129. schvaluje
záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 65/100 k jednotce vymezené podle
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k
jednotce č. 420/30, byt, v domě č. p. 420, Topolová 6, na pozemku parc. č. 812/23
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, manželům paní XXXXX a panu
XXXXX, Olomouc za kupní cenu ve výši 451.264,- Kč, přičemž tato kupní cena již byla
uhrazena.
Součástí předmětného spoluvlastnického podílu o velikosti ideálních 65/100 k jednotce je
podíl na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti ideálních 651/20248 ze
spoluvlastnického podílu k jednotce o velikosti 65/100 dle důvodové zprávy.
130. schvaluje
záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 65/100 k jednotce vymezené podle
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k
jednotce č. 420/31, byt, v domě č. p. 420, Topolová 6, na pozemku parc. č. 812/23
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, manželům paní XXXXX a panu
XXXXX, Olomouc za kupní cenu ve výši 257.280,- Kč, přičemž tato kupní cena již byla
uhrazena.
Součástí předmětného spoluvlastnického podílu o velikosti ideálních 65/100 k jednotce je
podíl na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti ideálních 335/20248 ze
spoluvlastnického podílu k jednotce o velikosti 65/100 dle důvodové zprávy.
131. schvaluje
záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 65/100 k jednotce vymezené podle
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k
jednotce č. 420/32, byt, v domě č. p. 420, Topolová 6, na pozemku parc. č. 812/23
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, paní XXXXX, Olomouc za kupní
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cenu ve výši 128.000,- Kč, přičemž tato kupní cena již byla uhrazena.
Součástí předmětného spoluvlastnického podílu o velikosti ideálních 65/100 k jednotce je
podíl na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti ideálních 608/20248 ze
spoluvlastnického podílu k jednotce o velikosti 65/100 dle důvodové zprávy.
132. schvaluje
záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 65/100 k jednotce vymezené podle
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k
jednotce č. 420/34, byt, v domě č. p. 420, Topolová 6, na pozemku parc. č. 812/23
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, manželům paní XXXXX a panu
XXXXX, za kupní cenu ve výši 76.800,- Kč, přičemž tato kupní cena již byla uhrazena.
Součástí předmětného spoluvlastnického podílu o velikosti ideálních 65/100 k jednotce je
podíl na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti ideálních 439/20248 ze
spoluvlastnického podílu k jednotce o velikosti 65/100 dle důvodové zprávy.
133. schvaluje
záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 65/100 k jednotce vymezené podle
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k
jednotce č. 420/35, byt, v domě č. p. 420, Topolová 6, na pozemku parc. č. 812/23
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, paní XXXXX, Olomouc za kupní
cenu ve výši 96.000,- Kč, přičemž tato kupní cena již byla uhrazena.
Součástí předmětného spoluvlastnického podílu o velikosti ideálních 65/100 k jednotce je
podíl na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti ideálních 561/20248 ze
spoluvlastnického podílu k jednotce o velikosti 65/100 dle důvodové zprávy.
134. ukládá
odboru majetkoprávnímu záměry dle této důvodové zprávy zveřejnit po jejich projednání a
schválení Družstvem Olomouc, Jižní v souladu se záměrem postupu přijatým ZMO dne 10.
12. 2021.
T:
O:

23. 5. 2022
vedoucí odboru majetkoprávního

Předložil:

Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 5.

6

Bytové záležitosti

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
1. uzavření nájemní smlouvy na městský byt:
tř. Kosmonautů 12, Olomouc, č.b. 14, o velikosti 3+1 s XXXXX dle důvodové zprávy bod 1)
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2. prodloužení nájemních smluv uzavřených na dobu určitou:
a) na 2 roky s nájemci:
XXXXX, XXXXX, tř. Kosmonautů 20, Olomouc
XXXXX, tř. Kosmonautů 20, Olomouc
XXXXX, XXXXX, tř. Kosmonautů 12, Olomouc
XXXXX, XXXXX, tř. Kosmonautů 14, Olomouc
XXXXX, Horní náměstí 21, Olomouc
XXXXX, Horní náměstí 21, Olomouc
XXXXX, Horní náměstí 21, Olomouc
XXXXX, U letiště 2, Olomouc
XXXXX, U letiště 6, Olomouc
XXXXX, Balbínova 7, Olomouc
XXXXX,XXXXX, Balbínova 7, Olomouc
XXXXX, XXXXX, Balbínova 7, Olomouc
XXXXX,XXXXX, Balbínova 9, Olomouc
XXXXX, Balbínova 9, Olomouc
XXXXX, Balbínova 9, Olomouc
XXXXX, Jiráskova 9, Olomouc
XXXXX,XXXXX, Ztracená 3, Olomouc
XXXXX, Mariánská 8, Olomouc
XXXXX, Na trati 80, Olomouc
XXXXX, Dolní náměstí 47, Olomouc
XXXXX, XXXXX, Černá cesta 13, Olomouc
XXXXX, Černá cesta 13, Olomouc
XXXXX, Černá cesta 15, Olomouc
XXXXX, XXXXX, Černá cesta 15, Olomouc
XXXXX, Černá cesta 17, Olomouc
XXXXX, Černá cesta 23, Olomouc
XXXXX, Černá cesta 23, Olomouc
XXXXX, Černá cesta 18, Olomouc
XXXXX, XXXXX, Černá cesta 14, Olomouc
XXXXX, Černá cesta 12, Olomouc
XXXXX, Černá cesta 12, Olomouc
XXXXX, Černá cesta 12, Olomouc
XXXXX, XXXXX, Černá cesta 11, Olomouc
XXXXX,XXXXX, Černá cesta 3, Olomouc
XXXXX, Černá cesta 5, Olomouc
XXXXX, XXXXX, Černá cesta 9, Olomouc
XXXXX, I.P.Pavlova 62, Olomouc
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XXXXX, Purkyňova 3, Olomouc
XXXXX, Purkyňova 3, Olomouc
XXXXX, Purkyňova 3, Olomouc
XXXXX, XXXXX, Purkyňova 3, Olomouc
b) na 2 roky s nájemci – byty pro seniory, bezbariérový byt:
XXXXX, Handkeho 1, Olomouc – bezbariérový byt
XXXXX, Erenburgova 26, Olomouc
XXXXX, Fischerova 6, Olomouc
XXXXX, Fischerova 6, Olomouc
XXXXX, Fischerova 6, Olomouc
XXXXX, Fischerova 6, Olomouc
XXXXX, XXXXX, Fischerova 4, Olomouc
XXXXX, Holečkova 9, Olomouc
XXXXX, Holečkova 9, Olomouc
XXXXX, Holečkova 9, Olomouc
XXXXX,XXXXX, Peškova 1, Olomouc
XXXXX, Peškova 1, Olomouc
XXXXX, Peškova 1, Olomouc
XXXXX, Peškova 1, Olomouc
XXXXX, Jaroslav Hofmann, Peškova 1, Olomouc
XXXXX, Příčná 2, Olomouc
XXXXX, Příčná 2, Olomouc
XXXXX, Příčná 8, Olomouc
XXXXX, Přichystalova 64, Olomouc
XXXXX, Přichystalova 66, Olomouc
XXXXX,XXXXX, Přichystalova 66, Olomouc
XXXXX, Přichystalova 66, Olomouc
c) na 1 rok s nájemci:
XXXXX, tř. Kosmonautů 18, Olomouc
XXXXX, U letiště 8, Olomouc
XXXXX, Balbínova 7, Olomouc
d) na půl roku, 3 měsíce, 1 měsíc s nájemci:
XXXXX, Přichystalova 68, Olomouc – byt pro seniory
XXXXX, Fischerova 2, Olomouc – byt pro seniory
XXXXX, Balbínova 9, Olomouc
XXXXX, XXXXX, Ztracená 1, Olomouc
XXXXX, Černá cesta 11, Olomouc
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XXXXX, Černá cesta 9, Olomouc
XXXXX, Holická 51, Olomouc
XXXXX, XXXXX, Holická 51, Olomouc
XXXXX, Holická 51, Olomouc
XXXXX, Rumunská 11, Olomouc
XXXXX, Synkova 8, Olomouc – na 3 měsíce
XXXXX, tř. Kosmonautů 20, Olomouc – na 3 měsíce
XXXXX,XXXXX, Polská 57, Olomouc – na 3 měsíce
XXXXX, Černá cesta 5, Olomouc – na 3 měsíce
XXXXX, Holická 51, Olomouc – na 3 měsíce
XXXXX, tř. Kosmonautů 14, Olomouc – na 1 měsíc
e) do 18.6.2022 s nájemcem
XXXXX, Topolová 7, Olomouc
dle důvodové zprávy bod 2 a, b, c, d, e)
3. neprodloužení nájemní smlouvy uzavřené na dobu určitou:
XXXXX, Topolová 9, Olomouc
dle důvodové zprávy bod 3)
Předložil:
Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 6.

7

Družstvo Olomouc, Jižní a Družstvo Olomouc, Jiráskova –
převody bytů – rozhodování o dalším postupu

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s postupem dle důvodové zprávy
Předložil:
Rada města Olomouce
Bod programu: 7.

8

Objekty radnice, Edelmannův a Hauenschildův palác, budova v
Sokolské ul.

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
Předloženou důvodovou zprávu
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2.
souhlasí
s postupem dle důvodové zprávy
Předložil:

Večeř Jan, Bc., tajemník
Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 8.

9

Program Regenerace MPR Olomouc - alokace dotace 2022

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
rozdělení prostředků státní dotace z Programu regenerace MPR a MPZ pro rok 2022 včetně
povinné finanční spoluúčasti SMOl mezi 6 akcí obnovy podle tabulky "Rekapitulace akcí
obnovy připravovaných v Programu regenerace městských památkových rezervací a
městských památkových zón na rok 2022" v příloze důvodové zprávy
3.
ukládá
náměstku primátora Mgr. Matouši Pelikánovi předložit toto rozdělení ke schválení v
zastupitelstvu města Olomouce na nejbližším zasedání
T:
O:

nejbližší zasedání ZMO
vedoucí odboru strategie a řízení

Předložil:
Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 9.

10

Integrovaná územní strategie ITI Olomoucké aglomerace pro
období 2021-2027 - Koncepční část

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
Koncepční část Integrované územní strategie ITI Olomoucké aglomerace pro nové
programové období 2021-2027 dle přílohy č. 1 důvodové zprávy
3.
ukládá
primátorovi Mgr. Miroslavovi Žbánkovi, MPA předložit Zastupitelstvu města Olomouce ke
schválení Koncepční část Integrované strategie ITI Olomoucké aglomerace pro nové
programové období 2021-2027 dle důvodové zprávy
T:
O:

zasedání ZMO
vedoucí odboru strategie a řízení

4.
schvaluje
podání žádosti o podporu Integrované územní strategie ITI Olomoucké aglomerace pro
období 2021-2027 v monitorovacím systému MS2021+ po schválení Integrované strategie
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v Zastupitelstvu města Olomouce
5.
pověřuje
náměstka primátora Mgr. Matouše Pelikána k podpisu žádosti o podporu Integrované
územní strategie ITI Olomoucké aglomerace pro období 2021-2027 v monitorovacím
systému MS2021+
Předložil:

Žbánek Miroslav
Pelikán Matouš
Bod programu: 10.

11

Reporting a informace o příspěvkových organizacích, kde je
SMOl zřizovatelem (mimo školská zařízení)

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu včetně příloh
2.
ukládá
Mgr. Miroslavu Žbánkovi MPA, primátorovi města Olomouce, předložit informaci o
příspěvkových organizacích dle důvodové zprávy Zastupitelstvu města Olomouce konanému
dne 7. 3. 2022
T:
O:

zasedání ZMO
vedoucí odboru strategie a řízení

Předložil:

Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města
Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora
Konečný Karel, doc., PhDr., CSc., náměstek primátora
Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 11.

12

Návrh aktualizovaného znění zřizovacích listin příspěvkových
organizací (mimo školská zařízení), včetně příloh

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s navrhovaným aktualizovaným zněním Zřizovací listiny příspěvkových organizací (mimo
školská zařízení) včetně příloh
3.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
aktualizované znění Zřizovací listiny příspěvkových organizací (mimo školská zařízení)
včetně příloh
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4.
ukládá
Mgr. Matouši Pelikánovi, náměstku primátora, připravit návrh postupu a harmonogramu
jednotlivých kroků pro svěření budovy krematoria na ústředním hřbitově příspěvkové
organizaci Hřbitovy města Olomouce
T:
O:

27. 6. 2022
Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora

Předložil:

Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města
Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora
Konečný Karel, doc., PhDr., CSc., náměstek primátora
Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 12.

13

Hřbitovy města Olomouce - Smlouva o bezúplatném převodu
movitého majetku č. OSTR/INO/132/2022/Zem, nepřijetí nabídky
hrobových zařízení a udělení souhlasu s prodejem

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
Smlouvu o bezúplatném převodu movitého majetku č. OSTR/INO/132/2022/Zem
3.
nepřijímá
nabídku příspěvkové organizace Hřbitovy města Olomouce týkající se hrobových zařízení
4.
souhlasí
s převodem a prodejem majetku do vlastnictví jiné osoby dle důvodové zprávy
5.
ukládá
odboru strategie a řízení (oddělení řízení a kontrolingu městských firem) informovat o
přijatém usnesení ředitele příspěvkové organizace
T:
O:

14. 3. 2022
vedoucí odboru strategie a řízení

Předložil:
Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 13.

14

Hřbitovy města Olomouce - Řád veřejných pohřebišť v
Olomouci

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
Řád veřejných pohřebišť v Olomouci dle přílohy č. 1 důvodové zprávy
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Předložil:
Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 14.

15

Hřbitovy města Olomouce - organizační záležitosti

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
platové zařazení ředitele příspěvkové organizace Hřbitovy města Olomouce RNDr. Ladislava
Šnevajse dle důvodové zprávy s účinností od 1. 3. 2022
Předložil:
Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 15.

16

Projekt česko-polské přeshraniční spolupráce - financování

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
poskytnutí příspěvku Regionální agentuře pro rozvoj střední Moravy z rozpočtu statutárního
města Olomouc pro rok 2022 ve výši 300.000 Kč a z toho vyplývající rozpočtovou změnu dle
důvodové zprávy
Předložil:
Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 16.

17

Majetkoprávní záležitosti odboru investic

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu,
2.
doporučuje zastupitelstvu města
schválit uzavření budoucí darovací smlouvy a budoucí darování částí pozemků parc. č.
389/1 ostatní plocha o výměře cca 286 m2, parc. č. 389/16 ostatní plocha o výměře cca 20
m2, parc. č. 389/2 ostatní plocha o výměře cca 35 m2, parc. č. 389/10 ostatní plocha o
výměře cca 26 m2, parc. č. 200 o výměře cca 233 m2 a parc. č. 343/1 ostatní plocha o
výměře cca 11 m2, vše v k.ú. Topolany u Olomouce, obec Olomouc, jak je zřejmé ze
situačních výkresů, z vlastnictví Olomouckého kraje do vlastnictví statutárního města
Olomouce dle důvodové zprávy bod 1.1.
3.
doporučuje zastupitelstvu města
schválit uzavření budoucí darovací smlouvy a budoucí darování částí pozemků parc. č.
134/3 ostatní plocha o výměře cca 1,5 m2, parc. č. 134/6 ostatní plocha o výměře cca 18,5
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m2, parc. č. 589/2 ostatní plocha o výměře cca 15,5 m2, parc. č. 589,5 ostatní plocha o
výměře cca 40 m2, parc. č. 589/7 ostatní plocha o výměře cca 25 m2, parc. č. 590/1 ostatní
plocha o výměře cca 11 m2, parc. č. 610/7 ostatní plocha o výměře cca 13,5 m2 a parc. č.
663/2 ostatní plocha o výměře cca 18,5 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc z
vlastnictví statutárního města Olomouce do vlastnictví Olomouckého kraje v rozsahu, jak je
zřejmé ze situačních výkresů dle důvodové zprávy bod 1.2.
4.
doporučuje zastupitelstvu města
schválit uzavření budoucí darovací smlouvy a budoucí darování části pozemku parc. č. 495/1
ostatní plocha o výměře cca 7,5 m2 v k.ú. Povel, obec Olomouc, a částí pozemků parc. č.
134/14 ostatní plocha o výměře cca 20,5 m2, parc. č. 601/1 ostatní plocha o výměře cca 53
m2, parc. č. 610/3 ostatní plocha o výměře cca 133 m2 a parc. č. 663/4 ostatní plocha o
výměře cca 41,5 m2, vše v k.ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, jak je zřejmé ze
situačních výkresů, z vlastnictví Olomouckého kraje do vlastnictví statutárního města
Olomouce v rozsahu, jak je zřejmé ze situačních výkresů dle důvodové zprávy bod 1.2.
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 17.

18

Veřejná zakázka č. 22034 - Sadební materiál pro Lesy města
Olomouce, a.s. - jaro 2022 - příkazní smlouva

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu,
2.
schvaluje
uzavření příkazní smlouvy na administraci veřejné zakázky č. č. 22034 – Sadební materiál
pro Lesy města Olomouce, a.s. - jaro 2022 mezi statutárním městem Olomouc a Lesy města
Olomouce, a.s.
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 18.

19

Veřejná zakázka č. 21105 - PPO II. B etapa - související
investice, SO 03.2 - Most Masarykova - slavnostní osvětlení kazetový podhled - zrušení

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu,
2.
ruší
v souladu s § 127 zákona č. 134/2016 Sb. zadávací řízení na výše uvedenou veřejnou
zakázku z důvodů uvedených v důvodové zprávě.
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 18.1.
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20

Veřejná zakázka č. 21125 - ČOV - rekonstrukce kotelny zahájení, komise

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu,
2.
schvaluje
a) zahájení a základní zadávací podmínky pro výše uvedenou veřejnou zakázku,
b) budoucí převzetí majetku dle důvodové zprávy,
3.
ustavuje
v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb. komisi ve složení dle důvodové zprávy,
4.
pověřuje
JUDr. Martina Majora, MBA
a) ke schválení konečné verze zadávací dokumentace,
b) k podpisu všech rozhodnutí vzešlých z jednání RMO souvisejících s touto veřejnou
zakázkou,
c) k podpisu smlouvy, případně dodatků ke smlouvě s vybraným dodavatelem/i.
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 18.2.

21

Veřejná zakázka č. 22029 - Oprava havarijního stavu
tramvajové křižovatky a vozovky Okresní soud - zahájení,
komise

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu,
2.
schvaluje
a) zahájení a základní zadávací podmínky pro výše uvedenou veřejnou zakázku,
b) budoucí převzetí majetku dle důvodové zprávy,
3.
ustavuje
komisi ve složení dle důvodové zprávy,
4.
pověřuje
JUDr. Martina Majora, MBA
a) ke schválení konečné verze zadávací dokumentace,
b) k podpisu všech rozhodnutí vzešlých z jednání RMO souvisejících s touto veřejnou
zakázkou,
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c) k podpisu smlouvy, případně dodatků ke smlouvě s vybraným dodavatelem/i.
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 18.3.

22

Veřejná zakázka č. 21128 - Tramvajová trať II. etapa - Nové
Sady - Povel - sadové úpravy - zahájení, komise

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu,
2.
schvaluje
zahájení a základní zadávací podmínky pro výše uvedenou veřejnou zakázku,
3.
ustavuje
v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb. komisi ve složení dle důvodové zprávy,
4.
pověřuje
Ing. Otakara Štěpána Bačáka
a) ke schválení konečné verze zadávací dokumentace,
b) k podpisu všech rozhodnutí vzešlých z jednání RMO souvisejících s touto veřejnou
zakázkou,
c) k rozhodnutí o námitkách,
d) k podpisu smlouvy, případně dodatků ke smlouvě s vybraným dodavatelem/i.
Předložil:
Bačák Otakar Štěpán, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 18.4.

23

Veřejná zakázka č. 22030 - Dodávka 2 vozidel pro rozvoz stravy
do školských zařízení SMOl - zahájení, komise

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu,
2.
schvaluje
zahájení a základní zadávací podmínky pro výše uvedenou veřejnou zakázku,
3.
ustavuje
v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb. komisi ve složení dle důvodové zprávy,
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4.
pověřuje
doc. PhDr. Karla Konečného, CSc
a) ke schválení konečné verze zadávací dokumentace,
b) k podpisu všech rozhodnutí vzešlých z jednání RMO souvisejících s touto veřejnou
zakázkou,
c) k rozhodnutí o námitkách,
d) k podpisu smlouvy, případně dodatků ke smlouvě s vybraným dodavatelem/i.
Předložil:
Konečný Karel, doc., PhDr., CSc., náměstek primátora
Bod programu: 18.5.

24

Veřejná zakázka č. 21100 - Mobilní aplikace Moje Olomouc změna architektury, redesign, nové funkce - zahájení, komise

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu,
2.
schvaluje
zahájení a základní zadávací podmínky pro výše uvedenou veřejnou zakázku,
3.
ustavuje
v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb. komisi ve složení dle důvodové zprávy
(zakázka je malého rozsahu a bude se řídit vnitřní směrnicí o zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu; uvedení k dotyčnému paragrafu je pouze analogií),
4.
pověřuje
Mgr. Miroslava Žbánka, MPA
a) ke schválení konečné verze zadávací dokumentace,
b) k podpisu všech rozhodnutí vzešlých z jednání RMO souvisejících s touto veřejnou
zakázkou,
c) k podpisu smlouvy, případně dodatků ke smlouvě s vybraným dodavatelem/i.
Předložil:

Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města
Mgr. Miloslav Tichý, člen rady města
Bod programu: 18.6.

25

Sv. Kopeček – parkování – projekt IDS

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s postupem dle návrhu bodu 5. důvodové zprávy.
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3.
ukládá
odboru strategie a řízení realizovat nařízený odvod příspěvkové organizace ZOO, Olomouc
ve výši 1 mil. Kč dle bodu 5 část b) DZ.
T:
O:

28. 3. 2022
vedoucí odboru strategie a řízení

4.
ukládá
odboru ekonomickému realizovat rozpočtovou změnu ve výši 2,6 mil. Kč ze soupisu
nekrytých požadavků do rozpočtu odboru investic do 03/2022 dle bodu 5 část a) DZ a zapojit
částku 1 mil. Kč nařízeného odvodu příspěvkové organizace do rozpočtu odboru investic dle
bodu 5 část b).
T:
O:

28. 3. 2022
vedoucí ekonomického odboru

Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 19.

26

Rozpočtové změny roku 2022

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu týkající se rozpočtových změn roku 2022 včetně přílohy
2.
schvaluje
rozpočtové změny roku 2022 dle důvodové zprávy
3.
ukládá
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku 2022
dle důvodové zprávy
T:
O:

nejbližší zasedání ZMO
Bačák Otakar Štěpán, Ing., náměstek primátora

Předložil:
Bačák Otakar Štěpán, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 20.

27

Smlouva o používání KB eTradingu

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu včetně příloh
2.
schvaluje
uzavření Smlouvy o používání KB eTradingu
3.
ukládá
náměstkovi primátora Ing. Otakarovi Štěpánovi Bačákovi podepsat Smlouvu o používání KB
eTradingu
T:
O:

14. 3. 2022
Bačák Otakar Štěpán, Ing., náměstek primátora
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Předložil:
Bačák Otakar Štěpán, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 21.

28

Darovací smlouvy - rezerva k rozvoji bytového fondu

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
přijetí finančních darů pro rezervu k rozvoji bytového fondu statutárního města Olomouce
3.
souhlasí
s uzavřením Darovacích smluv na poskytnutí finančních darů dle příloh č.1 - 3 důvodové
zprávy
Předložil:
Bačák Otakar Štěpán, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 22.

29

Vzor smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního
města Olomouce

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
znění vzorové veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města
Olomouce dle přílohy důvodové zprávy
Předložil:
Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města
Bod programu: 23.

30

Dohoda o společném postupu k naplnění cílů Memoranda o
spolupráci při navýšení základního kapitálu společnosti
OLTERM & TD Olomouc, a.s.

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s návrhem Dohody o společném postupu k naplnění cílů Memoranda o spolupráci při
navýšení základního kapitálu společnosti OLTERM & TD Olomouc, a.s., dle přílohy
důvodové zprávy
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3.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
Dohodu o společném postupu k naplnění cílů Memoranda o spolupráci při navýšení
základního kapitálu společnosti OLTERM & TD Olomouc, a.s., dle důvodové zprávy a její
přílohy
4.
ukládá
primátorovi Mgr. M. Žbánkovi, MPA, předložit Zastupitelstvu města Olomouce ke schválení
Dohodu o společném postupu k naplnění cílů Memoranda o spolupráci při navýšení
základního kapitálu společnosti OLTERM & TD Olomouc, a.s. v termínu 7. 3. 2022
T:
O:

zasedání ZMO
Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města

5.
ukládá
společnosti Správa nemovitostí Olomouc, a.s. připravit převzetí majetku – 30 budov kotelen
do správy společnosti Správa nemovitostí Olomouc, a.s. a současně připravit opětovný
pronájem těchto budov společnosti OLTERM & TD Olomouc, a.s. v termínu 9. 5. 2022
T:
O:

9. 5. 2022
Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora

6.
ukládá
vedoucímu odboru strategie a řízení připravit a předložit ke schválení dodatek zřizovací
listiny příspěvkové organizace Knihovna města Olomouce dle důvodové zprávy v termínu 9.
5. 2022
T:
O:

9. 5. 2022
vedoucí odboru strategie a řízení

Předložil:

Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města
Bačák Otakar Štěpán, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 24.

31

Strategický plán rozvoje města Olomouce – evaluace a
aktualizace

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
bere na vědomí
Evaluační zprávu Strategického plánu rozvoje města dle přílohy č. 1 důvodové zprávy
3.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
Návrhovou a Implementační část Strategického plánu rozvoje města Olomouce, a to včetně
Katalogu indikátorů, které jsou přílohou č. 2, 3 a 4 důvodové zprávy
4.
ukládá
primátorovi Mgr. Miroslavovi Žbánkovi, MPA předložit Zastupitelstvu města Olomouce ke
schválení Návrhovou a Implementační část Strategického plánu rozvoje města Olomouce, a
to včetně Katalogu indikátorů, které jsou přílohou č. 2, 3 a 4 důvodové zprávy
T:
O:

zasedání ZMO
Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města
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Předložil:
Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města
Bod programu: 25.

32

Strategický plán rozvoje města Olomouce a Plán udržitelné
městské mobility Olomouc – aktualizace akčních plánů

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
doporučuje zastupitelstvu města
schválit Akční plán Strategického plánu rozvoje města Olomouce na rok 2022 dle přílohy č. 1
důvodové zprávy
3.
doporučuje zastupitelstvu města
schválit akční plán Plánu udržitelné městské mobility Olomouc na rok 2022 dle přílohy č. 2
důvodové zprávy
4.
ukládá
primátorovi předložit Zastupitelstvu města Olomouce ke schválení Akční plán Strategického
plánu rozvoje města Olomouce na rok 2022 a Akční plán Plánu udržitelné městské mobility
Olomouc na rok 2022 dle důvodové zprávy
T:
O:

zasedání ZMO
Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města

Předložil:
Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města
Bod programu: 26.

33

Fond mobility

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
doporučuje zastupitelstvu města
zřídit v souladu s ust. § 5 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, v platném znění, k 1. 4. 2022 účelový peněžní fond s názvem „Fond
mobility"
3.
doporučuje zastupitelstvu města
schválit statut Fondu mobility dle přílohy č. 1 důvodové zprávy
4.
ukládá
primátorovi předložit Zastupitelstvu města Olomouce ke schválení zřízení Fondu mobility
T:
O:

zasedání ZMO
Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města
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Předložil:

Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města
Bačák Otakar Štěpán, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 27.

34

Reporting a informace o městských akciových společnostech,
kde je statutární město Olomouc jediným akcionářem

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu včetně příloh
2.
ukládá
Mgr. Miroslavu Žbánkovi, MPA, primátorovi města, předložit informaci o městských
společnostech dle důvodové zprávy a přílohy Zastupitelstvu města Olomouce konanému dne
7. 3. 2022
T:
O:

zasedání ZMO
vedoucí odboru strategie a řízení

Předložil:

Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města
Feranec Milan, Mgr., člen rady města
Bod programu: 28.

35

Reporting a informace o městských akciových společnostech,
kde statutární město Olomouc není jediným akcionářem

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu včetně příloh
2.
ukládá
Mgr. Miroslavu Žbánkovi, MPA, primátorovi města, předložit informaci o městských
společnostech dle důvodové zprávy a přílohy Zastupitelstvu města Olomouce konanému dne
7. 3. 2022
T:
O:

zasedání ZMO
vedoucí odboru strategie a řízení

Předložil:

Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města
Feranec Milan, Mgr., člen rady města
Bod programu: 29.

36

Dopady související s COVID-19 u městských společností, kde
je SMOl jediným zakladatelem a organizací, kde je zřizovatelem
(mimo školská zařízení)

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu včetně příloh
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2.
ukládá
Mgr. Miroslavu Žbánkovi, MPA, primátorovi města, předložit informaci o dopadech COVID-19
na městské společnosti a organizace dle důvodové zprávy Zastupitelstvu města Olomouce
dne 7. 3. 2022
T:
O:

zasedání ZMO
vedoucí odboru strategie a řízení

Předložil:

Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města
Feranec Milan, Mgr., člen rady města
Bod programu: 30.

37

Technické služby města Olomouce, a.s. - informace o založení
dceřiné společnosti

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
Předložil:

Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města
Feranec Milan, Mgr., člen rady města
Bod programu: 31.

38

Karty typu D

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
přidělení katry typu D dle upravené důvodové zprávy
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 32.

39

Zvláštní užívání komunikací

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s dalším využitím vyhrazeného parkování na ulici Husitská
3.
souhlasí
s dalším využitím vyhrazeného parkování na ulici Koželužská
4.
souhlasí
s dalším využitím vyhrazeného parkování na ulici Za vodojemem
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5.
souhlasí
se zřízením vyhrazeného parkování na ulici Rejskova
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 33.

40

Povolení výjimky - pěší zóna

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
nesouhlasí
s povolením výjimky dle upravené přílohy důvodové zprávy
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 34.

41

Předzahrádky

Rada města Olomouce po projednání:
1.
souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení RESTAURACE
MIKULDA v ulici 28.října 3, Olomouc, v rozsahu 47 m2 pro fu Mikulda Kalda s.r.o., 28.října
463/3, 779 00 Olomouc, na dobu od 1.5. do 30.9. 2022.
2.
souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení BURGER &
STEAKHOUSE RIEGROVKA v ulici Riegrova 22, Olomouc, v rozsahu 16 m2 pro žadatele
fu Lepší pivovar s.r.o., Nemilany 308, 779 00 Olomouc, na dobu od 1.4. do 31.10. 2022.
3.
souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení RESTAURACE
LEGUÁN v ulici tř. Svornosti 15, Olomouc, v rozsahu 42 m2 pro žadatele p. XXXXX,
Albertova 3d, 779 00 Olomouc, na dobu od 1.4. do 31.10. 2022.
4.
souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení VARNA v ulici
Riegrova 6, Olomouc, v rozsahu 45,6 m2 pro žadatele fu CLUBZONE s.r.o., Riegrova 373/6,
779 00 Olomouc, na dobu od 1.4. do 31.10. 2022.
5.
souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení U ČERVENÉHO
VOLKA na Dolním náměstí 39, Olomouc, v rozsahu 52+35 m2 pro žadatele fu AVINCOFFE
s.r.o., Lafayettova 6, Olomouc na dobu od 1.4. do 30.9. 2022.
6.
souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení POD LIMPOU na

59

Dolním náměstí 22, Olomouc, v rozsahu 52,5 m2 pro žadatele fu PROLEGU s.r.o., Dolní
náměstí 22/43, Olomouc na dobu od 1.4. do 30.9. 2022.
7.
souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení POE POE Olomouc v
ul. Riegrova 18, Olomouc, v rozsahu 32 m2 pro žadatele fu Korený-racing s.r.o., Kollárova
2365/16, 785 01 Šternberk, na dobu od 1.4. do 31.10. 2022.
8.
souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení HANÁCKÁ HOSPODA
v ulici Dolní náměstí 38, Olomouc, v rozsahu 45,5m2 + 39m2 pro žadatele p. XXXXX,
Roháče z Dubé 642, 783 91 Uničov, na dobu od 1.4. do 31.9. 2022.
9.
souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení CAFFÉ DOLCE VITA
v ulici 1. máje 38 , Olomouc, v rozsahu 7,92 m2 pro žadatelku píXXXXX, 1. máje 870/38, 779
00 Olomouc, na dobu od 1.4. do 31.10. 2022.
10.
souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení CAFÉ MAHLER na
Horním náměstí 11, Olomouc, v rozsahu 108,75 m2 pro žadatele fu JH4PRO, spol. s r.o.,
Pod Kopečkem 11, 779 00 Olomouc, na dobu od 1.4. do 31.10. 2022.
11.
souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení AMERICAN GRILL v
ulici Kosmonautů 21, Olomouc, v rozsahu 48m2 pro žadatelku pí XXXXX, Purkyňova
1167/1a, 779 00 Olomouc, na dobu od 1.4. do 30.9.2022.
12.
souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení CROSS CAFE v ulici
Riegrova 24, Olomouc, v rozsahu 31 m2 pro žadatele p.XXXXX, Závoří 3021/21, 700 30
Ostrava 30, na dobu od 4.4. do 28.10. 2022.
13.
souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení CUKRÁRNA
MADLEN na Dolním náměstí 6. Olomouc, v rozsahu 125,40 m2 pro žadatele fu Madlen
cukrárna s.r.o., Dolní náměstí 195/6, 779 00 Olomouc, na dobu od 1.4. do 31.10. 2022.
14.
souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení NAŠE CAFÉ v ulici
Dolní náměstí 15 , Olomouc, v rozsahu 12 + 44,55 m2 pro žadatele Sociální družstvo
Stabilita Olomouc, Lafayettova 9, 779 00 Olomouc, na dobu od 1.4. do 31.10. 2022.
15.
souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení HI5H LOUNGE BAR
& RESTAURANT v ul. Uhelná 3, Olomouc, v rozsahu 21,34 m2 pro žadatele fu BHOOMI
s.r.o., Holická 1173/49a, 779 00 Olomouc, na dobu od 1.4. do 30.9. 2022.
16.
souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení CAFÉ PALÁC v ulici
1. máje 27, Olomouc, v rozsahu 24 m2 pro žadatele fu ANAVIKO MADE s.r.o., 1. máje 27,
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779 00 Olomouc, na dobu od 1.4. do 31.10. 2022.
17.
souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení MORAVSKÁ
RESTAURACE na Horním náměstí č. 23, Olomouc, v rozsahu 61,82 m2 + 2 konzumační
stolky pro žadatelku pí XXXXX, Karafiátova 13, 779 00 Olomouc na dobu od 1.4. do 31.10.
2022.
18.
souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení JERRY´S BAR na
Horním náměstí 15, Olomouc, v rozsahu 50,4 m2 pro žadatele p. XXXXX, Pomezí 258, 737
01 Český Těšín, na dobu od 1.4. do 31.10. 2022.
19.
souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení ŠTUDÁČ v ulici
Švédská 3, Olomouc, v rozsahu 55 m2 pro žadatele p. XXXXX, Horní náměstí 583, 779 00
Olomouc, na dobu od 15.4. do 14.10. 2022.
20.
souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení ROXBURY v ulici
Chválkovická 4, Olomouc, v rozsahu 13,50m2 pro žadatelku fu ROXBURY MENU s.r.o.,
Masarykova tř.938/54, 779 00 Olomouc, na dobu od 1.4. do 31.10. 2022.
21.
souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení HERNA-BAR
PENALTA v ulici Kosmonautů 21 , Olomouc, v rozsahu 42 m2 pro žadatele fu REDOS
Invest s.r.o., se sídlem tř. Kosmonautů 21, 779 00 Olomouc, na dobu od 1.4. do 31.10.
2022.
22.
souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní
provoz restauračního zařízení PIVNICE U
MOROUSŮ v ulici Kateřinská 13, Olomouc, v rozsahu 16,15 m2 pro žadatele fu Pivnice U
Morousů s.r.o., Kateřinská 16, 779 00 Olomouc, na dobu od 1.4. do 31.10. 2022.
23.
souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení BAR BERNARD v
ulici Horní náměstí 13/18, Olomouc, v rozsahu 14,28 m2 pro žadatele fu Pivní bar Morava
s.r.o., Horní náměstí 12/19, 779 00 Olomouc, na dobu od 1.4. do 31.10. 2022.
24.
souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení CAFE JAN v ulici
Havlíčkova 11 , Olomouc, v rozsahu 12,76 m2 pro žadatelku pí XXXXX, Rataje 76, 783 46
Těšetice, na dobu od 1.4. do 31.10. 2022.
25.
souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení BAR KOKTEJLY A
SNY v ulici Uhelná 8, Olomouc, v rozsahu 48,6 m2 pro žadatele fu KOKTEJLY a SNY
Catering s.r.o., Bořivojova 7, 779 00 Olomouc, na dobu od 1.4. do 31.10. 2022.
26.
souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní

provoz restauračního zařízení 47 OPIC
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v ulici

Uhelná 8, Olomouc, v rozsahu 37,5 m2 pro žadatele fu Secret Bottles s.r.o., Bořivojova 7,
779 00 Olomouc, na dobu od 1.4. do 31.10. 2022.
27.
souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení LA GIRALDILLA v
ulici Mlýnská 2, Olomouc, v rozsahu 75,34 m2 pro žadatele fy ŠERO CATERING, s.r.o.,
Mlýnská 2, 779 00 Olomouc, na dobu od 1.4. do 31.10. 2022.
28.
souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení BAR MI CASA SU
CASA v ulici Mlýnská 2, Olomouc, v rozsahu 56,25 m2 pro žadatele p. XXXXX, Polská 59,
779 00 Olomouc, na dobu od 1.4. do 31.10. 2022.
29.
souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení Cukrárna a kavárna
BOHÉMA v ulici tř. Svobody 27, Olomouc, v rozsahu 13,75 m2 pro žadatele pí XXXXX,
Náves 159, Krčmaň, 779 00 Olomouc, na dobu od 1.5. do 30.9. 2022.
30.
souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení CAFÉ RESTAURANT
CAESAR před budovou radnice na Horním náměstí , Olomouc, v rozsahu 144,15 m2 pro
žadatele Galerii Caesar, Horní náměstí 583, 779 00 Olomouc na dobu od 15.4. do
30.9.2022.
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 35.
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Změna č. II Územního plánu Olomouc - rozhodnutí o námitkách

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu v předloženém znění
Předložil:
Ing. arch. Michal Giacintov, určený zastupitel
Bod programu: 36.
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Změna č. II Územního plánu Olomouc - vydání

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu v předloženém znění
Předložil:
Ing. arch. Michal Giacintov, určený zastupitel
Bod programu: 37.

62

44

Změna č. XIII Územního plánu Olomouc – návrh na pořízení

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
Předložil:
Ing. arch. Michal Giacintov, určený zastupitel
Bod programu: 38.
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Dotace v oblasti kultury 2022

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu, včetně upravených příloh
2.
schvaluje
poskytnutí dotací z rozpočtu SMOl roku 2022 do 50 tis. Kč dle příloh důvodové zprávy včetně
rozpočtových změn
3.
schvaluje
uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací do 50 tis. Kč s příjemci dle příloh
důvodové zprávy
4.
doporučuje zastupitelstvu města
poskytnutí dotací z rozpočtu SMOl roku 2022 nad 50 tis. Kč včetně rozpočtových změn a
uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací s příjemci dle příloh důvodové zprávy
5.
ukládá
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými dotacemi roku 2022 do 50 tis. Kč
dle příloh důvodové zprávy
T:
O:

nejbližší zasedání ZMO
vedoucí ekonomického odboru

6.
ukládá
uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací dle příloh důvodové zprávy
T:
O:

27. 6. 2022
vedoucí odboru cestovního ruchu, kultury a sportu

Předložil:
Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora
Bod programu: 39.
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Cena města Olomouce 2021

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s udělením Ceny města Olomouce za rok 2021 a Ceny za počin roku 2021 dle důvodové
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zprávy
3.
doporučuje zastupitelstvu města
udělit Ceny města Olomouce za rok 2021 a Ceny za počin roku 2021 dle usnesení bodu č.2
4.
ukládá
předložit návrh na udělení Ceny města Olomouce za rok 2021 a Ceny za počin roku 2021
Zastupitelstvu města Olomouce
T:
O:

nejbližší zasedání ZMO
vedoucí odboru cestovního ruchu, kultury a sportu

Předložil:
Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora
Bod programu: 40.
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Dotace v oblasti sportu 2022

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
poskytnutí dotací z rozpočtu SMOL roku 2022 do 50 tis. Kč dle příloh důvodové zprávy a z
toho vyplývající rozpočtové změny
3.
schvaluje
uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací do 50 tis. Kč s příjemci dle příloh
důvodové zprávy
4.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2022 nad 50 tis. Kč včetně rozpočtových změn a uzavření
veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací s příjemci dle příloh důvodové zprávy
5.
ukládá
uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací dle příloh důvodové zprávy
T:
O:

23. 5. 2022
vedoucí odboru cestovního ruchu, kultury a sportu

Předložil:
Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora
Bod programu: 41.
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OZV o nočním klidu

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
doporučuje zastupitelstvu města
vydat OZV o nočním klidu dle upravené přílohy 1 důvodové zprávy
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3.
ukládá
náměstkyni primátora Mgr. Markétě Záleské předložit na zasedání ZMO OZV o nočním klidu
T:
O:

zasedání ZMO
Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora

Předložil:
Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora
Bod programu: 42.
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OZV o zákazu konzumace alkoholických nápojů a žebrání na
veřejném prostranství na území SMOL

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
doporučuje zastupitelstvu města
vydat OZV o zákazu konzumace alkoholických nápojů a žebrání na veřejných prostranstvích
statutárního města Olomouce dle upravené přílohy 1 důvodové zprávy
3.
ukládá
náměstkyni primátora Mgr. Markétě Záleské předložit na zasedání ZMO OZV o zákazu
konzumace alkoholických nápojů a žebrání na veřejných prostranstvích statutárního města
Olomouce
T:
O:

zasedání ZMO
Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora

Předložil:
Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora
Bod programu: 43.
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OZV o udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, o
ochraně veřejné zeleně a o užívání zařízení sloužících
potřebám veřejnosti ve městě Olomouci

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
doporučuje
zastupitelstvu města Olomouce vydat OZV o udržování čistoty ulic a jiných veřejných
prostranství, o ochraně veřejné zeleně a o užívání zařízení sloužících potřebám veřejnosti ve
městě Olomouci
3.
ukládá
náměstkovi primátora Ing. Otakaru Bačákovi předložit na zasedání ZMO OZV o udržování
čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, o ochraně veřejné zeleně a o užívání zařízení
sloužících potřebám veřejnosti ve městě Olomouci
T:
O:

zasedání ZMO
Bačák Otakar Štěpán, Ing., náměstek primátora
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Předložil:
Bačák Otakar Štěpán, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 44.
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Sluňákov - centrum ekologických aktivit města Olomouce,
o.p.s. - dodatek č.1 ke Smlouvě o podpoře činnosti pro rok
2022

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
zařadit částku 1 500 000 Kč dle důvodové zprávy do soupisu nekrytých požadavků a
předložit ke schválení do ZMO
3.
ukládá
náměstkovi primátora Ing. Otakaru Štěpánovi Bačákovi předložit na nejbližším jednání
zastupitelstva ke schválení dodatek č.1 ke Smlouvě o podpoře činnosti se společností
Sluňákov - centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s. pro rok 2022
T:
O:

nejbližší zasedání ZMO
vedoucí odboru městské zeleně a odpadového hospodářství

4.
doporučuje zastupitelstvu města
schválit uzavření dodatku č.1 ke Smlouvě o podpoře činnosti se společností Sluňákov centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s. pro rok 2022
Předložil:
Bačák Otakar Štěpán, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 45.
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Dotace v oblasti Podpora aktivit realizovaných vysokými
školami

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu týkající se poskytnutí dotací z rozpočtu SMOl roku 2022 v oblasti Podpora
aktivit realizovaných vysokými školami
2.
souhlasí
s návrhem dotací pro jednotlivé projekty v oblasti Podpora aktivit realizovaných vysokými
školami nad 50 tis Kč dle přílohy důvodové zprávy
3.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
dotace pro jednotlivé projekty nad 50 tis Kč dle přílohy důvodové zprávy
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4.
ukládá
předložit návrhy dotací pro jednotlivé projekty nad 50 tis Kč dle přílohy důvodové zprávy na
jednání Zastupitelstva města Olomouce
T:
O:

zasedání ZMO
vedoucí ekonomického odboru

Předložil:
Konečný Karel, doc., PhDr., CSc., náměstek primátora
Bod programu: 46.
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Dotace v oblasti Podpora výchovně vzdělávacích aktivit pro
děti a žáky MŠ a ZŠ

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu týkající se poskytnutí dotací z rozpočtu SMOl roku 2022 v oblasti Podpora
výchovně vzdělávacích aktivit pro děti a žáky MŠ a ZŠ
2.
schvaluje
dotace pro jednotlivé projekty v oblasti Podpora výchovně vzdělávacích aktivit pro děti a žáky
MŠ a ZŠ do 50 tis Kč dle přílohy důvodové zprávy včetně rozpočtových změn
3.
schvaluje
uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace s příjemci dle přílohy důvodové zprávy
Předložil:
Konečný Karel, doc., PhDr., CSc., náměstek primátora
Bod programu: 47.

54

Dotace v oblasti Využití volného času dětí a mládeže

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu týkající se poskytnutí dotací z rozpočtu SMOl roku 2022 v oblasti Využití
volného času dětí a mládeže
2.
schvaluje
dotace pro jednotlivé projekty v oblasti Využití volného času dětí a mládeže do 50 tis Kč dle
upravené přílohy důvodové zprávy včetně rozpočtových změn
3.
schvaluje
uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace s příjemci dle upravené přílohy
důvodové zprávy
Předložil:
Konečný Karel, doc., PhDr., CSc., náměstek primátora
Bod programu: 48.
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55

Výjimka z počtu žáků - ZŠ Heyrovského

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
povoluje
výjimku z počtu žáků pro příspěvkovou organizaci Základní škola Olomouc, Heyrovského 33
dle důvodové zprávy
3.
ukládá
informovat o přijatém usnesení ředitele školy
T:
O:

14. 3. 2022
vedoucí odboru školství

Předložil:
Konečný Karel, doc., PhDr., CSc., náměstek primátora
Bod programu: 49.
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Dodatek č. 4 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní
škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33, Smlouva o
bezúplatném převodu majetku

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s Dodatkem č. 4 příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Olomouc,
Dvorského 33, dle přílohy důvodové zprávy
3.
souhlasí
se Smlouvou o bezúplatném převodu majetku do vlastnictví příspěvkové organizace
Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33, dle přílohy důvodové zprávy
4.
ukládá
předložit Dodatek č. 4 zřizovací listiny na jednání Zastupitelstva města Olomouce
T:
O:

zasedání ZMO
vedoucí odboru školství

5.
ukládá
předložit Smlouvu o bezúplatném převodu majetku na jednání Zastupitelstva města
Olomouce
T:
O:

zasedání ZMO
vedoucí odboru školství

6.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
Dodatek č. 4 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola
Olomouc, Dvorského 33, dle přílohy důvodové zprávy
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7.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
Smlouvu o bezúplatném převodu majetku příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská
škola Olomouc, Dvorského 33, dle přílohy důvodové zprávy
Předložil:
Konečný Karel, doc., PhDr., CSc., náměstek primátora
Bod programu: 50.
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Dodatek č. 5 Předpisu pro stanovení platů, příplatků a
odměňování ředitelů základních škol a mateřských škol, jejichž
zřizovatelem je statutární město Olomouc

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
schvaluje
Dodatek č. 5 Předpisu pro stanovení platů, příplatků a odměňování ředitelů základních škol a
mateřských škol, jejichž zřizovatelem je statutární město Olomouc
3.
ukládá
informovat o přijatém usnesení ředitele škol
T:
O:

14. 3. 2022
vedoucí odboru školství

Předložil:
Konečný Karel, doc., PhDr., CSc., náměstek primátora
Bod programu: 51.
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Dotace v sociální oblasti

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
schvaluje
přesun finančních prostředků z Programu 2. (Sociální služby v Olomouci v roce 2022) do
Programu 1. (Sociální oblast a oblast odstraňování bariér 2022), dle důvodové zprávy
3.
schvaluje
poskytnutí dotací u žádostí do 50 tis. Kč z rozpočtu SMOl roku 2022, dle příloh č. 1 a 3
důvodové zprávy, a z toho vyplývající rozpočtové změny
4.
schvaluje
uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace u žádostí do 50 tis. Kč s příjemci dle
příloh č. 1 a č. 3 důvodové zprávy, ve znění dle vzorových smluv
5.
ukládá
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce s poskytnutím dotací u žádostí do 50 tis. Kč z
rozpočtu SMOl roku 2022, dle příloh č. 1 a č. 3 důvodové zprávy
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T:
O:

nejbližší zasedání ZMO
vedoucí ekonomického odboru

6.
nevyhovuje
žádostem o dotaci do 50 tis. Kč z rozpočtu SMOl roku 2022 dle přílohy č. 1
7.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
poskytnutí dotací a z toho vyplývající rozpočtové změny a schválit uzavření veřejnoprávních
smluv o poskytnutí dotace, ve znění dle vzorových smluv u žádostí nad 50 tis. Kč z rozpočtu
SMOl roku 2022, dle příloh č. 2 a č. 4 důvodové zprávy
8.
doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádostem o dotaci nad 50 tis. Kč z rozpočtu SMOl roku 2022 dle přílohy č. 2 důvodové
zprávy
Předložil:
Kolářová Eva, DipMgmt, náměstkyně primátora
Bod programu: 52.

59

Program prevence kriminality na rok 2022

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s návrhem Programu prevence kriminality města Olomouce na rok 2022, dle příloh č. 1 a č. 2
důvodové zprávy
3.
ukládá
na nejbližším zasedání ZMO předložit ke schválení návrh Programu prevence kriminality
města Olomouce na rok 2022
T:
O:

nejbližší zasedání ZMO
Kolářová Eva, DipMgmt, náměstkyně primátora

4.
schvaluje
poskytnutí dotací u žádostí do 50 tis. Kč z rozpočtu SMOl roku 2022 dle přílohy č. 3
důvodové zprávy a z toho vyplývající rozpočtové změny
5.
schvaluje
uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace u žádostí do 50 tis. Kč s příjemci dle
přílohy č. 3 důvodové zprávy, ve znění dle vzorových smluv
6.
ukládá
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce s poskytnutím dotací u žádostí do 50 tis. Kč z
rozpočtu SMOl roku 2022 dle přílohy č. 3 důvodové zprávy
T:
O:

nejbližší zasedání ZMO
vedoucí ekonomického odboru

7.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
schválit poskytnutí dotací z rozpočtu SMOl roku 2022 a z toho vyplývající rozpočtové změny
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a schválit uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace ve znění dle vzorových smluv
u žádostí nad 50 tis. Kč, dle přílohy č. 4 důvodové zprávy
Předložil:
Kolářová Eva, DipMgmt, náměstkyně primátora
Bod programu: 53.
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Prorodinná politika SMOl

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s Koncepcí prorodinné politiky statutárního města Olomouce na roky 2022-2024, dle přílohy
č. 1 důvodové zprávy
3.
ukládá
předložit na nejbližším zasedání ZMO ke schválení návrh Koncepce prorodinné politiky
statutárního města Olomouce na roky 2022-2024, dle důvodové zprávy
T:
O:

nejbližší zasedání ZMO
Kolářová Eva, DipMgmt, náměstkyně primátora

4.
schvaluje
Akční plán prorodinné politiky statutárního města Olomouce na rok 2022, dle přílohy č. 2
důvodové zprávy
5.
schvaluje
personální změny v pracovní skupině rodinné politiky SMOl, dle důvodové zprávy
Předložil:
Kolářová Eva, DipMgmt, náměstkyně primátora
Bod programu: 54.
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Úprava organizace sociálních pohřbů zajišťovaných SMOl

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
schvaluje
možnost provádět sociální pohřby v rakvi do země
3.
ukládá
zajistit realizaci sociálních pohřbů, dle důvodové zprávy
T:
O:

14. 3. 2022
vedoucí odboru sociálních věcí
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4.
pověřuje
vedoucího odboru sociálních věcí rozhodovat v jednotlivých případech o způsobu provedení
pohřbu, s ohledem na dostupné informace o zemřelém
Předložil:
Kolářová Eva, DipMgmt, náměstkyně primátora
Bod programu: 55.

62

Závěrečná zpráva COVID-19 za období podzim 2021

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
ukládá
předložit Závěrečnou zprávu COVID-19 za období podzim 2021 k projednání ZMO
T:
O:

nejbližší zasedání ZMO
Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města, Major Martin, JUDr., MBA,
náměstek primátora

Předložil:

Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 56.
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AQUAPARK OLOMOUC, a. s. - provozní zpráva 2021

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu včetně příloh
2.
schvaluje
- Provozní zprávu společnosti AQUAPARK OLOMOUC, a.s. za rok 2021
- vyplacení zálohy Služebného dle schváleného harmonogramu dodatku č.7 Koncesní
smlouvy, uzavřené mezi SMOl a společností AQUAPARK OLOMOUC, a.s. a.s. dne
30.11.2007
3.
rozhodla
podle ustanovení § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů jako jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady v
souladu s ustanovením § 12 odst. 1. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a
družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, takto
- schvaluje Smlouvu o zastavení nemovitosti č. ZN/219/21/LCD
Předložil:

Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora
Bod programu: 57.
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64

Statut KMČ, Jednací řád KMČ

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu vč. příloh
2.
schvaluje
Upravený Statut a Jednací řád KMČ dle příloh č. 1 a 2
Předložil:
Kolářová Eva, DipMgmt, náměstkyně primátora
Bod programu: 58.

65

Změny v komisích

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
bere na vědomí
rezignaci pana Martina Doubravy na členství v KMČ č. 22 Řepčín
Předložil:
Kolářová Eva, DipMgmt, náměstkyně primátora
Bod programu: 59.

66

Bytové záležitosti BPS

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení dle bodu 1. důvodové zprávy
Předložil:
Kolářová Eva, DipMgmt, náměstkyně primátora
Bod programu: 60.
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Podpora společensko-prospěšných projektů

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
poskytnutí dotací u žádostí do 50 tis. Kč z rozpočtu SMOl roku 2022
důvodové zprávy a z toho vyplývající rozpočtové změny
3.

schvaluje
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dle přílohy č. 1

uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací do 50 tis. Kč s příjemci dle přílohy č. 1
důvodové zprávy
4.
ukládá
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce s poskytnutím dotací u žádostí do 50 tis. Kč z
rozpočtu SMOl roku 2022 dle přílohy č. 1 důvodové zprávy
T:
O:

zasedání ZMO
vedoucí ekonomického odboru

Předložil:
Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města
Bod programu: 62.

68

Zahraniční služební cesty

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
zahraniční služební cesty dle důvodové zprávy
Předložil:
Konečný Karel, doc., PhDr., CSc., náměstek primátora
Bod programu: 63.
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Individuální dotace v oblasti zahraničních vztahů

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
individuální dotaci v oblasti zahraničních vztahů dle důvodové zprávy
3.
ukládá
předložit individuální dotaci v oblasti zahraničních vztahů na nejbližším jednání zastupitelstva
města Olomouce
T:
O:

nejbližší zasedání ZMO
Konečný Karel, doc., PhDr., CSc., náměstek primátora

Předložil:
Konečný Karel, doc., PhDr., CSc., náměstek primátora
Bod programu: 64.

70

Přísedící Okresního soudu v Olomouci

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
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2.
doporučuje zastupitelstvu města
zvolit v souladu se zákonem č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě
soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích) do funkce
přísedících Okresního soudu v Olomouci paní Šárku Harazinovou, paní Evu Hronkovou, Ing.
Miroslava Bednáře a Mgr. Zdeňka Šebestíka pro funkční období 2022 – 2026.
Předložil:
Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města
Bod programu: 65.

71

Stanovení termínu a návrh programu 21. zasedání
Zastupitelstva města Olomouce

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2.
stanovila
- termín konání 21. zasedání ZMO: pondělí 7. března 2022 od 9:00 hodin
- místo konání 21. zasedání ZMO: Magistrát města Olomouce - velký zasedací sál,
Hynaisova 10, Olomouc
3.
souhlasí
s návrhem programu 21. zasedání ZMO dle upravené důvodové zprávy
Předložil:
Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města
Bod programu: 66.
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Zrušení letní etapy výstavy Flora Olomouc

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
Předložil:
Bačák Otakar Štěpán, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 67.
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73

Různé - osoba zúčastněná

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
postup dle závěru důvodové zprávy
Předložil:
Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města
Bod programu: 68.

Mgr. Miroslav Žbánek, MPA
primátor města Olomouce

doc. PhDr. Karel Konečný, CSc. v.r.
náměstek primátora

v. z. Ing. Otakar Štěpán Bačák v. r.
náměstek primátora
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