
USNESENÍ 
 

z 5. zasedání Zastupitelstva m ěsta Olomouce, konaného dne 22. 6. 2011  
 

Poznámka:  
- zveřejněna je upravená verze Usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu 

zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 
v platném znění; 

- do úplné verze Usnesení mohou občané města Olomouce v případě potřeby nahlédnout na  
organizačním oddělení (1. patro radnice, dveře č. 12) 

 
 

1 Změna ve složení Zastupitelstva m ěsta Olomouce  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. bere na v ědomí 
vzdání se mandátu člena Zastupitelstva města Olomouce pana RSDr. Alexandera 
Černého ve volebním obvodu č. 2 za KSČM dnem 8. 6. 2011 
 
3. bere na v ědomí 
nastoupení členky Zastupitelstva města Olomouce - první náhradnice ve volebním 
obvodu č. 2 za KSČM Ing. Kateřiny Markové dnem 9. 6. 2011 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 1. 1.; hlasování č. 2 
 
 
2 Schválení programu 5. zasedání Zastupitelstva m ěsta 

Olomouce  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. schvaluje 
upravený návrh programu 5. zasedání Zastupitelstva města Olomouce 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 1. 2.; hlasování č. 3, 4 
 
 
3 Kontrola usnesení ZMO  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
informace o plnění usnesení ZMO dle upravené důvodové zprávy 
 
2. prodlužuje 
termíny plnění usnesení ZMO dle  upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 2.; hlasování č. 6 
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4 Majetkoprávní záležitosti + dodatek  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. schvaluje 
1. výkup pozemků parc. č. 755/2 orná půda o výměře 7 127 m2, parc. č. 755/101 orná 
půda o výměře 291 m2 a parc. č. 754/3 ostat. pl. o výměře 113 m2, vše v k. ú. 
Chomoutov, obec Olomouc z vlastnictví paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx do vlastnictví 
statutárního města Olomouce za kupní cenu ve výši 1 204 960,- Kč dle důvodové 
zprávy bod č. 1.   
 
2. výkup pozemku parc. č.  264/12 zahrada o výměře 12 m2 v k. ú. Olomouc – město, 
obec Olomouc z vlastnictví společnosti INTES OLOMOUC, spol. s r. o. do vlastnictví 
statutárního města Olomouce za kupní cenu ve výši 18.000,- Kč dle důvodové zprávy 
bod č. 2. 
 
3. výkup části pozemku parc. č.  st. 1415 zast. pl. (dle GP díl „a“) o výměře 8 m2 v    
k. ú. Olomouc – město, obec Olomouc z vlastnictví společnosti Technické služby 
města Olomouce, a.s. do vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní cenu ve 
výši 12 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 3. 
 
4. bezúplatný převod pozemku parc. č. 219/5 ostat. pl. o výměře 41 m2 v k. ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod 
č. 4. 
 
5. bezúplatný převod pozemku parc. č. 85/2 ostat. pl. o výměře 81 m2 v k. ú. Klášterní 
Hradisko, obec Olomouc z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 
5. 
 
6. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě darovací na část pozemku parc. č. st. 613/2 
zast. pl. a nádvoří o výměře 31 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc se společností 
IP systém a.s. za podmínek dle důvodové zprávy bod č. 8. 
 
7. odprodej části pozemku parc. č. 191 ostat. pl. o výměře 27 m2 (dle GP parc. č. 
191/2 ostat. pl.) v k. ú. Topolany u Olomouce, obec Olomouc manželům xxxxxxxxx a 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 37 380,- Kč dle důvodové zprávy 
bod č. 16. 
 
8. odprodej části pozemku parc. č. 1026/2 ostat. pl. o výměře 37 m2 (dle GP parc. č. 
1026/26 ostat. pl.) a části pozemku parc. č. 1029/32 zahrada o výměře 9 m2 (dle GP 
díl „b“), vše v k. ú. Řepčín, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 
54 800,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 17. 
 
9. odprodej pozemků parc. č. 251/9 o výměře 136 m2 a parc. č. 251/6 o výměře 3 271 
m2, vše orná půda v k. ú. Týneček, obec Olomouc společnosti SPZ Reality s.r.o. za 
kupní cenu ve výši 1 705 400,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 19. 
10. odprodej pozemků parc. č. 1294/53 orná půda o výměře 1 113 m2, parc. č. 
1294/55 orná půda o výměře 1 101 m2, parc. č. 1294/22 orná půda o výměře       
1 721  m2, parc. č. 1295/1 trvalý travní porost o výměře 1 483 m2, parc. č. 1295/2 
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orná půda o výměře 971 m2, parc. č. 1295/5 trvalý travní porost o výměře 1 449 m2, 
parc. č. 1295/6 trvalý travní porost o výměře 67 m2 a parc. č. 1295/8 orná půda o 
výměře 519 m2, vše v k. ú. Droždín, obec Olomouc společnosti DELTA INVEST, s.r.o. 
za kupní cenu ve výši 5 060 350,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 20. 
 
11. odprodej pozemků parc. č. 210/5 o výměře 197 m2 a parc. č. 210/12 o výměře 768 
m2, vše trvalý travní porost v k. ú. Dětřichov nad Bystřicí, obec Dětřichov nad Bystřicí 
panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 35 074,- Kč dle důvodové zprávy 
bod č. 21.   
 
12. odprodej části pozemku parc. č. 1156/2 zahrada o výměře 145 m2 (dle GP díl „a“) 
v k. ú. Černovír, obec Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 50 
270,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 22. 
 
13. odprodej pozemku parc. č. 339/15 zahrada o výměře 32 m2 v k. ú. Povel, obec 
Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 54 100,- Kč 
dle důvodové zprávy bod č. 23. 
 
14. odprodej části pozemku parc. č. 541/1 ostat. pl. o výměře 6 m2 (dle GP díl „a“) a 
části pozemku parc. č. 58/1 ostat. pl. o výměře 1 m2 (dle GP díl „b“), vše v k. ú. 
Neředín, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní 
cenu ve výši 8 670,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 24. 
 
15. odprodej části pozemku parc. č. 293/1 orná půda (dle GP parc. č. 293/3 orná 
půda) o výměře 407 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxxx 
za kupní cenu ve výši 505 420,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 25. 
 
16. odprodej pozemků parc. č. st. 288/1 zast. pl. o výměře 50 m2 a parc. č. st. 288/2 
zast. pl. o výměře 30 m2, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc společnosti PLUM 
CONSULTING s.r.o. za kupní cenu ve výši 122 050,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 
26. 
 
17. odprodej pozemků parc. č. 855/7 ostat. pl. o výměře 245 m2, parc. č. st. 1044/1 
zast. pl. o výměře 601 m2 a parc. č. st. 1045/3 zast. pl. o výměře 88 m2, vše v k. ú. 
Chválkovice, obec Olomouc společnosti HOPR TRADE CZ, s.r.o. za kupní cenu ve 
výši 918 320,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 27.   
 
18. odprodej části pozemku parc. č. 959/22 ostat. pl. o výměře 251 m2 (dle GP parc. 
č. 959/38) a části pozemku parc. č. 959/17 ostat. pl. o výměře 46 m2 (dle GP parc. č. 
959/39), vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc společnosti TRNY s.r.o. za kupní cenu 
ve výši 375 950,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 28. 
 
19. uzavření dohody mezi statutárním městem Olomouc a společností BONITREAL 
s.r.o. o přistoupení k závazku společnosti SECOM LTD, spol. s r.o. vůči statutárnímu 
městu Olomouc na nájemném ve výši 736.972,- Kč a na náhradě za užívání pozemků 
bez právního titulu ve výši nájemného, a to ode dne 3. 3. 2011 do dne jejich vyklizení 
nebo do dne podpisu nájemní smlouvy dle důvodové zprávy bod č. 30. 
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2. souhlasí 
se zrušením závazku budoucí kupní smlouvy dohodou dle důvodové zprávy bod      
č. 29. 
 
3. nevyhovuje žádosti 
1. ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových o úplatný převod 
pozemku parc. č. 219/5 ostat. pl. o výměře 41 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc 
z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví 
statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 4. 
 
2. ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových o úplatný převod 
pozemku parc. č. 85/2 ostat. pl. o výměře 81 m2 v k. ú. Klášterní Hradisko, obec 
Olomouc z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do 
vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 5. 
 
3. ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových o úplatný převod 
pozemků parc. č. st. 1152 zast. pl. o výměře 68 m2, parc. č. 1061/1 ostatní plocha  
o výměře 351 m2, parc. č. 1061/2 ostatní plocha o výměře 101 m2, vše v k. ú. Nová 
Ulice a pozemku parc. č. 2/2 ostatní plocha v k. ú. Týneček, vše obec Olomouc 
z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví 
statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 6. 
 
4. pana xxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej částí pozemků parc. č. 351 o výměře 529 m2, 
parc. č. 352 o výměře 314 m2 a parc. č. 353/3 o výměře 28 m2 (část A), vše orná 
půda v k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 9.  
 
5. manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx odprodej pozemku parc. č. 
265/262 orná půda o výměře 232 m2 a částí pozemků parc. č. 265/5 ostat. pl. 
o výměře 552 m2, parc. č. 265/140 ostat. pl. o výměře 57 m2 a parc. č. 265/139 
ostat. pl. o výměře 9 m2, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy 
bod č. 10.  
 
6. pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej části pozemku parc. č. 429/4 ostat. pl. 
o výměře 1 800 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 11.  
 
7. sdružení Klub vojenské historie Olomouc-LO37 o odprodej budovy bez č. p./č. e. 
(jiná stavba) na pozemku parc. č. st. 1290 zast. pl. o výměře 96 m2 v k. ú. Neředín, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 12. 
 
8. společnosti GRASO a.s. o odprodej části pozemku parc. č. 109/1 zahrada 
o výměře 250 m2 a části pozemku parc. č. 109/4 zahrada o výměře 250 m2, vše 
v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 13.    
 
9. manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
o odprodej pozemku parc. č. 145/1 ostat. pl. o výměře 858 m2 v k. ú. Neředín, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 14. 
 
10. společnosti Investiční a majetková, spol. s r.o. o revokaci části usnesení ZMO ze 
dne 14. 9. 2010, bod programu 4, bod 32 dodatku k důvodové zprávě ve věci výše 
kupní ceny při odprodeji pozemku parc. č. 306/34 orná půda o výměře 921 m2 v k. ú. 
Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 15. 
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4. schvaluje 
1. odprodej budovy č.  p. 452 (objekt technického vybavení) s pozemkem parc. č. st. 
583 zast. pl. o výměře 235 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc (Na Letné – C1K4) 
občanskému sdružení Box Klub GAMBARE OLOMOUC za kupní cenu ve výši 
305 000,- Kč dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 1.   
 
2. darování části pozemku parc. č. 384/115 orná půda o výměře 201 m2 (dle GP 
parc. č. 384/115 orná půda)  v k. ú. Hodolany, obec Olomouc z vlastnictví 
statutárního města Olomouce do vlastnictví xxxxxxxxxxxxxxx dle dodatku k důvodové 
zprávě bod č. 2. 
 
3. směnu části pozemku parc. č. 237/6 (dle GP parc. č. 237/8) trvalý travní porost 
o výměře 32 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve vlastnictví společnosti 
STALAMP, s.r.o. za část pozemku parc. č. 384/115 (dle GP parc. č. 384/141) orná 
půda o výměře 32 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního 
města Olomouce za podmínek dle důvodové zprávy dle dodatku k důvodové zprávě 
bod č. 3.  
 
4. odprodej pozemku parc. č. st. 1207/10 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 
18 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
za kupní cenu ve výši 18 000,- Kč dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 6. 
 
5. směnu části pozemku parc. č. 992/1 ostat. pl. o výměře 534 m2 (dle GP parc. č. 
992/6) v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve vlastnictví společnosti Lesaffre Česko, a.s. 
za část pozemku parc. č. 1089 ostat. pl. o výměře 304 m2, část pozemku parc. č. 
1094 ostat. pl. o výměře 15 m2 (dle GP parc. č. 1094/2) a pozemek parc. č. 1096 
ostat. pl. o výměře 40 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve vlastnictví 
statutárního města Olomouce s tím, že statutární město Olomouc uhradí společnosti 
Lesaffre Česko, a.s. doplatek cenového rozdílu ve výši 144 000,- Kč dle dodatku 
k důvodové zprávě bod č. 7. 
 
6. odprodej pozemku parc. č. 434/10 zast. pl. o výměře 91 m2, části pozemku parc. 
č. 434/7 zahrada (dle GP „díl e“) o výměře 526 m2 a části pozemku parc. č. 654 
ostat. pl. (dle GP „díl a+b“) o celkové výměře 3 m2, vše v k. ú. Nemilany, obec 
Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 775 000,- Kč 
dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 8. 
 
7. odprodej pozemků parc. č. 719/1 orná půda o výměře 393 m2, parc. č. 719/11 
orná půda o výměře 594 m2, parc. č. 719/19 orná půda o výměře 259 m2, parc. č. 
719/20 zast. pl. o výměře 106 m2, parc. č. 719/21 orná půda o výměře 50 m2, parc. 
č. 719/22 orná půda o výměře 274 m2, parc. č. 719/23 zast. pl. o výměře 105 m2, 
parc. č. 719/24 orná půda o výměře 50 m2, parc. č. 719/25 orná půda o výměře 284 
m2, parc. č. 719/26 zast. pl. o výměře 105 m2, parc. č. 719/27 orná půda o výměře 
50 m2, parc. č. 719/38 orná půda o výměře 30 m2, parc. č. 719/39 zast. pl. o výměře 
66 m2, parc. č. 719/40 orná půda o výměře 141 m2, parc. č. 719/41 orná půda 
o výměře 46 m2, parc. č. 719/42 zast. pl. o výměře 87 m2, parc. č. 719/43 orná půda 
o výměře 195 m2, parc. č. 719/44 orná půda o výměře 45 m2, parc. č. 719/45 zast. 
pl. o výměře 87 m2, parc. č. 719/46 orná půda o výměře 194 m2, parc. č. 719/47 
orná půda o výměře 45 m2, parc. č. 719/48 zast. pl. o výměře 88 m2, parc. č. 719/49 
orná půda o výměře 200 m2, parc. č. 719/52 orná půda o výměře 717 m2, parc. č. 
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719/2 orná půda o výměře 76 m2, parc. č. 719/28 orná půda o výměře 361 m2, parc. 
č. 719/29 zast. pl. o výměře 76 m2, parc. č. 719/50 orná půda o výměře 298 m2 
a parc. č. 719/51 zast. pl. o výměře 61 m2, vše v k. ú. Nemilany, obec Olomouc 
společnosti K – stav stavební a.s. při kupní ceně ve výši 4 320 550,- Kč dle dodatku 
k důvodové zprávě bod č. 9. 
 
8. odprodej pozemku parc. č. st. 104/3 zast. pl. o výměře 173 m2 a části pozemku 
parc. č. 1217 ostat. pl. (dle GP parc. č. 1217/1 ostat. pl.) o výměře 153 m2, vše 
v k. ú. Černovír, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 
492 260,- Kč dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 10. 
 
9. odprodej pozemku parc. č. st. 103/3 zast. pl. o výměře 3 m2 a části pozemku parc. 
č. 1217 ostat. pl. (dle GP parc. č. 1217/2 ostat. pl.) o výměře 2 m2, vše v k. ú. 
Černovír, obec Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 6 300,- 
Kč dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 11.  
 
10. odprodej pozemku parc. č. 659/19 ostat. pl. o výměře 186 m2, části pozemku 
parc. č. 652/1 lesní pozemek o výměře 201 m2 (dle GP díl „c“) a části pozemku parc. 
č. 779/1 ostat. pl. o výměře 20 m2 (dle GP díl „d“), vše v k. ú. Chomoutov, obec 
Olomouc společnosti Povodí Morava, s.p. za kupní cenu ve výši 206 500,- Kč dle 
dodatku k důvodové zprávě bod č. 12. 
 
11. odprodej budovy č. p. 107 (objekt technického vybavení) na pozemku parc. č. st. 
109 zast. pl. o výměře 183 m2 v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc manželům 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 1 507 500,- Kč dle dodatku 
k důvodové zprávě bod č. 13.  
 
12. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č.  292 
zahrada o výměře 250 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc se společností DELTA 
servis, s.r.o. při kupní ceně ve výši 552 500,- Kč dle dodatku k důvodové zprávě bod 
č. 14.  
 
13. odprodej částí pozemků parc. č. 235/23 orná půda o výměře 26 m2 (dle GP parc. 
č. 235/142 orná půda) a parc. č. 485/6 ostat. pl. o výměře 55 m2 (dle GP parc. č. 
485/9 ostat. pl.), vše v k. ú. Povel, obec Olomouc společnosti STAFOS - REAL, s.r.o. 
za kupní cenu ve výši 152 000,- Kč dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 16.   
 
14. odprodej ideálního podílu 1/2 části pozemku parc. č. 1309 orná půda o výměře 
469 m2 (dle GP parc. č. 1309/2 orná půda) v k. ú. Slavonín, obec Olomouc Českému 
zahrádkářskému svazu osada Na vyhlídce za kupní cenu ve výši 14 500,- Kč 
a ideálního podílu 1/2 části pozemku parc. č. 1309 orná půda o výměře 469 m2 (dle 
GP parc. č. 1309/2 orná půda) v k. ú. Slavonín, obec Olomouc Českému 
zahrádkářskému svazu, základní organizace Slavonín za kupní cenu ve výši 14 500,- 
Kč dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 17.  
 
15. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemky parc. č. 1721/80 zast. pl. 
o výměře 1 267 m2 a parc. č. 1721/97 ostat. pl. o výměře 1 755 m2, vše v k. ú. 
Holice u Olomouce, obec Olomouc se společností GRM Systems s.r.o. při kupní 
ceně ve výši 919.500,- Kč dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 19. 
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16. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemek parc. č. 1721/85 zast. pl. 
o výměře 1 314 m2 a část pozemku parc. č. 1721/6 ostat. pl. (dle GP parc. č. 
1721/84 ostat. pl.) o výměře 1 432 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc 
se společností COMET OBALY, s. r. o. při kupní ceně ve výši 961 100,- Kč dle 
dodatku k důvodové zprávě bod č. 20. 
 
17. změnu smluvních podmínek u výkupu pozemku parc. č. 380/2 ostat. pl. o výměře 
2 414 m2 v k. ú. Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc z vlastnictví ČR – Úřadu pro 
zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města 
Olomouce dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 29.  
 
18. darování částí pozemku parc. č. 1406/1 ostat. pl. o celkové výměře 10 887 m2 
(dle GP parc. č. 1406/5 ostat. pl. o výměře 4 952 m2 a parc. č. 1406/6 ostat. pl. 
o výměře 5 935 m2), vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc a částí pozemku parc. č. 
1093/1 ostat. pl. o celkové výměře 6 858 m2 (dle GP parc. č. 1093/19 ostat. pl. 
o výměře 2 727 m2, parc. č. 1093/20 ostat. pl. o výměře 3 693 m2 a parc. č. 1093/21 
ostat. pl. o výměře 438 m2), vše v k. ú. Samotíšky, obec Samotišky, se všemi 
součástmi a příslušenstvím (vč. historické aleje) z vlastnictví Olomouckého kraje do 
vlastnictví statutárního města Olomouce dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 31. 
 
19. bezúplatný převod památníku popraveným účastníkům přerovského povstání 
vedeného v seznamu kulturních nemovitých památek pod rejstříkovým číslem 
28279/8-1711 na pozemku parc. č. 631/3 lesní pozemek v k. ú. Černovír, obec 
Olomouc z vlastnictví statutárního města Olomouce do vlastnictví statutárního města 
Přerova dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 32. 
 
20. uzavření plánovací smlouvy na infrastrukturní stavby SO 01 – komunikace, SO 
02 – STL plynovodní řad, SO 03 – vodovodní řad, SO 04 – jednotná kanalizace, SO 
06 – veřejné osvětlení a SO 07 – rozvody NN, budované v rámci stavby „Inženýrské 
sítě  a komunikace pro lokalitu výstavby 16 RD – Olomouc – Droždín – U rybníčku“,  
na pozemcích  parc. č. 291/10 ostatní plocha, silnice, parc. č. 291/11 ostat. pl., parc. 
č. 319 orná půda, parc. č. 320/1 orná půda, parc. č. 320/2 orná půda, parc. č. 322 
zahrada, parc. č. 349/1 ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 349/2 ostatní 
plocha, ostatní komunikace, parc. č. 348 orná půda, parc. č. 347 orná půda, parc. č. 
346 orná půda, parc. č. 345 trvalý travní porost, parc. č. 350/1 orná půda, parc. č. 
354/1 orná půda a parc. č. 354/2 orná půda, vše v k. ú. Droždín, obec Olomouc, mezi 
statutárním městem Olomouc a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy dle 
dodatku k důvodové zprávě bod č. 33. 
 
21. uzavření smlouvy o uzavření budoucí darovací smlouvy na infrastrukturní stavby 
SO 01 – komunikace, SO 03 – vodovodní řad, SO 04 – jednotná kanalizace a SO 06 
– veřejné osvětlení, budované v rámci stavby „Inženýrské sítě  a komunikace pro 
lokalitu výstavby 16 RD – Olomouc – Droždín – U rybníčku“,  na pozemcích  parc. č. 
291/10 ostatní plocha, silnice,  parc. č. 291/11 ostat. pl., parc. č. 319 orná půda, parc. 
č. 320/1 orná půda, parc. č. 320/2 orná půda, parc. č. 322 zahrada, parc. č. 349/1 
ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 349/2 ostatní plocha, ostatní 
komunikace, parc. č. 348 orná půda, parc. č. 347 orná půda, parc. č. 346 orná půda, 
parc. č. 345 trvalý travní porost, parc. č. 350/1 orná půda, parc. č. 354/1 orná půda a 
parc. č. 354/2 orná půda, vše v k. ú. Droždín, obec Olomouc, mezi statutárním 
městem Olomouc jako budoucím obdarovaným a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx jako 
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budoucím dárcem dle důvodové zprávy dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 34. 
 
22. uzavření  dodatku č.1 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-
IN-B/8/2009/Hoa, mezi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx jako budoucím dárcem a statutárním 
městem Olomouc jako budoucím obdarovaným dle důvodové zprávy dle dodatku 
k důvodové zprávě bod č. 35.   
 
23. uzavření plánovací smlouvy na infrastrukturní stavbu „Příjezdová komunikace 
k novostavbě RD v Lošově na parc. č. 653“,  na pozemku parc. č. 650 ostatní plocha, 
ostatní komunikace, v k. ú. Lošov, obec Olomouc, mezi statutárním městem 
Olomouc a manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle 
důvodové zprávy dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 36. 
 
24. uzavření smlouvy o uzavření budoucí darovací smlouvy na infrastrukturní stavbu 
„Příjezdová komunikace k novostavbě RD v Lošově na parc. č. 653“,  na pozemku 
parc. č. 650 ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Lošov, obec Olomouc, mezi 
statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným a manžely xxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx jako budoucími dárci dle důvodové zprávy 
dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 37. 
 
25. uzavření smlouvy o uzavření budoucí darovací smlouvy na infrastrukturní stavbu 
„Oplocení pozemku parc. č. 629/27 k. ú. Chválkovice, úprava chodníku“,  na 
pozemcích parc. č. 629/1 ostatní plocha, ostatní komunikace a 1458/1 ostatní 
plocha, ostatní komunikace, vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc, mezi statutárním 
městem Olomouc jako budoucím obdarovaným a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx jako 
budoucím dárcem dle důvodové zprávy dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 38. 
 
26. uzavření plánovací smlouvy na infrastrukturní stavby komunikace a veřejného 
osvětlení budované v rámci stavby „Polyfunkční dům – k. ú. Olomouc - Slavonín“,  na 
pozemku parc. č. 1178/1 ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Slavonín, obec 
Olomouc, mezi statutárním městem Olomouc a společností AUTOKOMPLEX 
Matějka s.r.o. dle důvodové zprávy dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 39. 
 
27. uzavření smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy na infrastrukturní stavby 
komunikace a veřejného osvětlení budované v rámci stavby „Polyfunkční dům – k. ú. 
Olomouc - Slavonín“,  na pozemku parc. č. 1178/1 ostatní plocha, ostatní 
komunikace, v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, mezi statutárním městem Olomouc 
jako budoucím kupujícím a společností AUTOKOMPLEX  Matějka s.r.o. jako 
budoucím prodávajícím, za celkovou kupní cenu 200,- Kč dle důvodové zprávy dle 
dodatku k důvodové zprávě bod č. 40. 
 
28. uzavření plánovací smlouvy na infrastrukturní stavbu příjezdové komunikace 
budované v rámci stavby „Účelová komunikace a příjezdová komunikace k RD - 
Chomoutov“,  na pozemku parc. č. 239 ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. 
Chomoutov, obec Olomouc, mezi statutárním městem Olomouc a manžely xxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy dle dodatku k důvodové zprávě 
bod č. 41. 
 
29. uzavření smlouvy o uzavření budoucí darovací smlouvy na infrastrukturní stavbu 
příjezdové komunikace budované v rámci stavby „Účelová komunikace a příjezdová 
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komunikace k RD - Chomoutov“, na pozemku parc. č. 239 ostatní plocha, ostatní 
komunikace, v k. ú. Chomoutov, obec Olomouc, mezi statutárním městem Olomouc 
jako budoucím obdarovaným a manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx jako budoucími dárci dle důvodové zprávy dle dodatku 
k důvodové zprávě bod č. 42. 
 
30. uzavření smlouvy o uzavření budoucí darovací smlouvy na infrastrukturní stavbu 
chodníku,  na pozemku parc. č. 1931 ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. 
Holice u Olomouce, obec Olomouc, mezi statutárním městem Olomouc jako 
budoucím obdarovaným a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx jako budoucím dárcem dle 
důvodové zprávy dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 43. 
 
31. uzavření plánovací smlouvy na infrastrukturní stavby příjezdové komunikace, 
včetně odvodnění, parkoviště, chodníku a veřejného osvětlení budované v rámci 
stavby „Golf Akademie Olomouc“,  na pozemcích parc. č. 111/1 ostatní plocha, 
ostatní komunikace, parc. č. 21/1 ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, 
parc. č. 23/1 trvalý travní porost, parc. č. 21/17 trvalý travní porost, parc. č. 21/8 
zahrada, parc. č. 21/9 zahrada, parc. č. 21/10 zahrada a parc. č. 128/5 ostatní 
plocha, neplodná půda, vše v k. ú. Lazce, obec Olomouc a na pozemku parc. č. 468 
ostatní plocha, neplodná půda, v k. ú. Hejčín, obec Olomouc, mezi statutárním 
městem Olomouc a společností JU-TURN Golf Marketing s.r.o. dle důvodové zprávy 
dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 44. 
 
32. uzavření smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy na infrastrukturní stavby 
příjezdové komunikace, včetně odvodnění, parkoviště, chodníku a veřejného 
osvětlení budované v rámci stavby „Golf Akademie Olomouc“,  na pozemcích parc. č. 
111/1 ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 21/1 ostatní plocha, sportoviště a 
rekreační plocha, parc. č. 23/1 trvalý travní porost, parc. č. 21/17 trvalý travní porost, 
parc. č. 21/8 zahrada, parc. č. 21/9 zahrada, parc. č. 21/10 zahrada a parc. č. 128/5 
ostatní plocha, neplodná půda, vše v k. ú. Lazce, obec Olomouc a na pozemku parc. 
č. 468 ostatní plocha, neplodná půda, v k. ú. Hejčín, obec Olomouc, mezi statutárním 
městem Olomouc jako budoucím kupujícím a společností JU-TURN Golf Marketing 
s.r.o. jako budoucím prodávajícím, za celkovou kupní cenu 500,- Kč dle důvodové 
zprávy dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 45. 
 
5. nevyhovuje žádosti 
1. společnosti Albeon s.r.o. o odprodej budovy č. p. 452 (objekt technického 
vybavení) s pozemkem parc. č. st. 583 zast. pl. o výměře 235 m2 v k. ú. Lazce, obec 
Olomouc (Na Letné – C1K4) dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 1. 
 
2. pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o darování části pozemku parc.  č. 384/115 orná půda 
o výměře 32 m2 (dle GP parc. č. 384/141 orná půda) v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 2.  
 
3. společnosti STALAMP, s.r.o. o odprodej části pozemku parc.  č.  384/115 orná 
půda o výměře 201 m2 (dle GP parc. č.  384/115 orná půda) v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 4. 
 
4. manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej pozemku parc. č. 292 
zahrada o výměře 373 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc dle dodatku k důvodové 
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zprávě bod č. 15.  
 
5. manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej 
pozemku parc. č. 1309 orná půda o výměře 34 048 m2 v k. ú. Slavonín, obec 
Olomouc dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 18. 
 
6. společnosti EOS GROUP s.r.o. o odprodej pozemku parc. č. st. 212 zast. pl. 
o výměře 529 m2 v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc dle dodatku k důvodové 
zprávě bod č. 21. 
 
7. společnosti RWE GasNet, s.r.o.  o odprodej části  pozemku parc. č.  178/4 orná 
půda  o výměře  66 m2 v k. ú. Černovír, obec Olomouc dle dodatku k důvodové 
zprávě bod č. 22.   
 
8. společnosti ČEZ Distribuce, a.s. o odprodej části pozemku parc. č. 1012 ostat. pl. 
o výměře 4 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle dodatku k důvodové zprávě bod 
č. 23. 
 
9. paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej pozemku  parc. č. 14/17 zahrada 
o výměře 373 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle dodatku 
k důvodové zprávě bod č. 24. 
 
10. manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej pozemků parc. 
č. 383/2 zahrada o výměře 171 m2, parc. č. 440/3 ostat. pl. o výměře 92 m2 a parc. 
č. 383/1 orná půda o výměře 1 839 m2, vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle 
dodatku k důvodové zprávě bod č. 25.  
 
11. manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej ideálního podílu 
2/3 části pozemku parc. č. 62 zahrada o výměře 243 m2 v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 26. 
 
12. pana xxxxxxxxxxxx a pana xxxxxxxxxxxxxxxx  o odprodej pozemku parc. č. 518/1 
zahrada o výměře 641 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle dodatku k důvodové 
zprávě bod č. 27. 
 
13. pana xxxxxxxxxxxxxxx o odprodej pozemků parc. č. 518/1 zahrada o výměře 641 
m2 a parc. č. 521 zahrada o výměře 1 067 m2, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc 
dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 27. 
 
6. nevyhovuje 
nabídce ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na úplatný převod 
pozemku parc. č. 79/2 ostatní plocha o výměře 1074 m2 v k. ú. Neředín, obec 
Olomouc z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do 
vlastnictví statutárního města Olomouce dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 30. 
 
7. revokuje 
1. usnesení ZMO ze dne 31. 5. 2010, bod programu  4, bod 7 ve věci schválení  
odprodeje pozemku parc. č. st. 1207/10 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 18 m2 
v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za 
kupní cenu 38 000,- Kč dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 6.    
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2. usnesení ZMO ze dne 15. 9. 2008, bod programu 4, bod 33 ve věci schválení 
odprodeje pozemku parc. č. st. 103/3 zast. pl. o výměře 3 m2 a část pozemku parc. 
č. st. 104/1 zast. pl. (dle GP díly „a + b“) o výměře 2 m2, vše v k. ú. Černovír, obec 
Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 6 300,- Kč dle 
dodatku k důvodové zprávě bod č. 11. 
 
3. usnesení ZMO ze dne 27. 4. 2011, bod programu 3, bod 15. ve věci schválení 
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemek parc. č. 1721/85 zast. pl. 
o výměře 1 314 m2 a část pozemku parc. č. 1721/6 ostat. pl. (dle GP parc. č. 
1721/84 ostat. pl.) o výměře 1 432 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc 
společnosti COMET OBALY, s. r. o. při kupní ceně ve výši 903 700,- Kč dle dodatku 
k důvodové zprávě bod č. 20. 
 
4. usnesení ZMO ze dne 14. 9. 2010, bod programu 4, bod 35 dodatku k důvodové 
zprávě ve věci schválení uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemek 
parc. č. 180/1 orná půda o výměře 28 225 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec 
Olomouc společnosti HORSTAV Olomouc, spol. s r.o. při kupní ceně 1 300,- Kč/m2 
dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 28. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 3.; hlasování č. 7, 8 
 
 
5 Majetkoprávní záležitosti OI + dodatek  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu. 
 
2. neschvaluje 
uzavření kupní smlouvy na část pozemku parc.č. 896/3 orná půda o výměře 218 m2 
a parc.č. 893/2 orná půda o výměře 494 m2, oba v k.ú. Chválkovice, obec Olomouc, 
které jsou ve vlastnictví paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši dle 
důvodové zprávy, dle bodu 1 předložené důvodové zprávy. 
 
3. schvaluje 
uzavření kupní smlouvy na pozemek parc. č. 1678/333 ostatní plocha – ostatní 
komunikace o výměře 15 m2 v k.ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve společném 
jmění manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši dle 
důvodové zprávy, dle bodu 2 předložené důvodové zprávy. 
 
4. schvaluje 
uzavření kupní smlouvy na pozemek parc. č. 1348 ostatní plocha – jiná plocha 
o výměře 7 m2 v k.ú. Droždín, obec Olomouc ve výlučném vlastnictví společnosti 
Telefónica O2 Czech Republic, a.s. za kupní cenu ve výši dle důvodové zprávy, dle 
bodu 3 předložené důvodové zprávy. 
 
5. schvaluje 
uzavření budoucí kupní smlouvy na část pozemku, parc. č. 219/2 orná půda 
o výměře 560 m2 v k.ú. Droždín, obec Olomouc, dotčená plocha cca 2 m2, ve 
vlastnictví pana xxxxxxxxxxxxxxxxx za cenu dle cenové mapy platné v době uzavření 
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kupní smlouvy, dle bodu 4 předložené důvodové zprávy. 
 
6. schvaluje 
uzavření budoucí kupní smlouvy na část pozemku, parc. č. 219/4 orná půda 
o výměře 490 m2 v k.ú. Droždín, obec Olomouc, dotčená plocha cca 4 m2, ve 
společném jmění manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  za kupní cenu ve výši 
dle důvodové zprávy, dle bodu 5 předložené důvodové zprávy. 
 
7. schvaluje 
uzavření směnné smlouvy na pozemky, parc. č. 993/1 lesní pozemek o výměře 2702 
m2, parc. č. 993/2 lesní pozemek o výměře 10 m2 a parc. č. 995/4 lesní pozemek 
o výměře 3498 m2, vše v k.ú. Hodolany, obec Olomouc ve vlastnictví ČR, právo 
hospodařit přísluší Lesům ČR za pozemky parc. č. 1221/5 lesní pozemek o výměře 
4156 m2, parc. č. 1221/6 lesní pozemek o výměře 2427 m2, oba v k.ú. Hynkov, obec 
Příkazy a parc. č. 611/4 lesní pozemek o výměře 381 m2 v k.ú. Unčovice, obec 
Litovel ve vlastnictví Statutárního města Olomouc, dle bodu 6 předložené důvodové 
zprávy. 
 
8. schvaluje 
uzavření budoucí kupní smlouvy na část pozemku, parc. č. 219/1 orná půda 
o výměře 596 m2 v k.ú. Droždín, obec Olomouc, dotčená plocha cca 3 m2, ve 
vlastnictví xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 7 
předložené důvodové zprávy. 
 
9. schvaluje 
uzavření smlouvy směnné na část pozemku parc.č. 207/15 orná půda v k.ú. 
Hodolany, obec Olomouc o výměře 992 m2, který je ve vlastnictví statutárního města 
Olomouce za spoluvlastnické podíly na pozemku parc.č. 368/3 ostatní plocha 
o výměře 77 m2 a parc.č. 373/3 orná půda o výměře 182 m2, oba v k.ú. Nové Sady u 
Olomouce, obec Olomouc, ve výši 1/32 xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 1/32 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx a 1/16 xxxxxxxxxxxxxxxxx, dle bodu 1 předloženého dodatku k 
důvodové zprávě. 
 
10. schvaluje 
uzavření smlouvy kupní na pozemek parc.č. 87/31 ostatní plocha o výměře 211 m2 
v k.ú. Olomouc-město, obec Olomouc, který je ve vlastnictví společnosti 
REZIDENCE PODKOVA, a.s. za kupní cenu ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 2 
předloženého dodatku k důvodové zprávě. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 4.; hlasování č. 9 
 
 
6 Prodej dom ů + dodatek  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu a dodatek důvodové zprávy 
 
2. nevyhovuje žádosti 
paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx odprodej bytové jednotky č. 962/75 v domě č. p. 962 
(Foerstrova 15) na pozemku parc. č. st. 1147, zastavěná plocha a nádvoří, se 
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spoluvlastnickým podílem o velikosti 607/41801 na společných částech domu č. p. 
962 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 607/41801 na pozemku parc. č. st. 
1147, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, za kupní 
cenu ve výši 96.581,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.1. 
 
3. revokuje 
své usnesení ze dne 21. 12. 2010, bod 5, část 52, ve věci schválení prodeje bytové 
jednotky č. 58/4 v budově č. p. 58 (Dolní náměstí 30) na pozemku parc. č. st. 501/3, 
zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 462/15513 na 
společných částech budovy č. p. 58 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
462/15513 na pozemku parc. č. st. 501/3, zastavěná plocha a nádvoří, vše v  k. ú. 
Olomouc - město, obec Olomouc,  paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu celkem 
ve výši 378.960,- Kč, z toho za jednotku 272.435,- Kč, za pozemek 102.565,- Kč a 
náklady 3.960,- Kč, za podmínky zřízení předkupního práva dle § 603, odst. 2 
občanského zákoníku ve prospěch statutárního města Olomouce za kupní cenu 
378.960,- Kč, a to po dobu 5 let od uzavření kupní smlouvy, dle důvodové zprávy 
bod 1.2. 
 
4. schvaluje 
prodej bytové jednotky č. 58/4 v budově č. p. 58 (Dolní náměstí 30) na pozemku 
parc. č. st. 501/3, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem 
o velikosti 462/15513 na společných částech budovy č. p. 58 a se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 462/15513 na pozemku parc. č. st. 501/3, zastavěná plocha a 
nádvoří, vše v  k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za 
kupní cenu celkem ve výši 378.960,- Kč, z toho za jednotku 272.435,- Kč, za 
pozemek 102.565,- Kč a náklady 3.960,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.2. 
 
5. schvaluje 
prodej části pozemku parc. č. 303/1, ostatní plocha, (dle GP parc. č. 303/5, ostatní 
plocha), o výměře 247 m2, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, Společenství 
vlastníků bytového domu Polská 287/60, 288/60A a 289/60B, Olomouc, k. ú. 
Olomouc-město, za kupní cenu celkem 80.100,- Kč, z toho pozemek 67.500,- Kč 
a náklady 12.600,- Kč, dle dodatku důvodové zprávy bod 1.1. 
 
6. schvaluje 
prodej části pozemku parc. č. 380/2, ostatní plocha (dle GP parc. č. st. 2523, 
zastavěná plocha a nádvoří), o výměře 21 m2, a části pozemku parc. č. 380/2, 
ostatní plocha (dle GP parc. č. 380/16, ostatní plocha), o výměře 96 m2, vše v k. ú. 
Nová Ulice, obec Olomouc, společnosti SMP Net, s.r.o., za kupní cenu celkem 
191.000,- Kč, z toho pozemek parc. č. st. 2523, zastavěná plocha a nádvoří, 31.500,- 
Kč, pozemek parc. č. 380/16, ostatní plocha, 144.000,- Kč a náklady 15.500,- Kč, dle 
dodatku důvodové zprávy bod 1.2. 
 
7. revokuje 
své usnesení ze dne 02. 03. 2010, bod 9, část 16, ve věci schválení prodeje budovy 
č. p. 542 (Sokolská 32) na pozemku parc. č. st. 51, zastavěná plocha a nádvoří, 
a pozemku parc. č. st. 51, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 428 m2, v k. ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc, Českému červenému kříži, oblastnímu spolku ČČK 
Olomouc, za kupní cenu ve výši 12.530.000,- Kč, z toho za budovu 10.355.720,- Kč, 
pozemek 2.144.280,- Kč a náklady 30.000,- Kč, za podmínky zřízení předkupního 
práva dle § 603 odst. 2 občanského zákoníku ve prospěch statutárního města 
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Olomouce, a to po dobu 5 let od uzavření kupní smlouvy, dle dodatku důvodové 
zprávy bod 2.1. 
 
8. schvaluje 
prodej budovy č. p. 542 (Sokolská 32) na pozemku parc. č. st. 51, zastavěná plocha 
a nádvoří, a pozemku parc. č. st. 51, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 428 m2, 
v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, Českému červenému kříži, oblastnímu spolku 
ČČK Olomouc, za kupní cenu ve výši 7.700.000,- Kč, z toho za budovu 5.555.720,- 
Kč, pozemek 2.144.280,- Kč, za podmínky zřízení předkupního práva dle § 603, odst. 
2 občanského zákoníku ve prospěch statutárního města Olomouce za kupní cenu 
7.700.000,- Kč, a to po dobu 5 let od uzavření kupní smlouvy, dle dodatku důvodové 
zprávy bod 2.1. 
 
9. schvaluje 
prodej bytové jednotky č. 722/2 v domě  č. p. 722 (Vančurova 3) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 768/7352 na společných částech domu č. p. 722 a se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 768/7352 na pozemku parc. č. st. 1009, 
zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, paní xxxx 
xxxxxxxxxx a panu xxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu celkem 1.028.500,- Kč, z toho 
za jednotku 906.176,- Kč, za pozemek 122.324,- Kč, dle dodatku důvodové zprávy 
bod 3.1. 
 
10. schvaluje 
prodej bytové jednotky č. 554/5 v domě č. p. 553, 554 (Trnkova 20, 22) na pozemku 
parc. č. st. 854, 855, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem 
o velikosti 679/28008 na společných částech budovy č. p. 553, 554, vše v  k. ú. Nové 
Sady u Olomouce, obec Olomouc, panu xxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu celkem ve 
výši 1.254.000,- Kč, z toho za jednotku 1.250.000,- Kč a náklady 4.000,- Kč, dle 
dodatku důvodové zprávy bod 3.2. 
 
11. nevyhovuje 
žádosti paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ve věci snížení kupní ceny bytové jednotky č. 
727/47 v domě č. p. 727 (Voskovcova 2) na pozemku parc. č. st. 802, zastavěná 
plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 752/40311 na společných 
částech budovy č. p. 727 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 752/40311 na 
pozemku parc. č. st. 802, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nové Sady 
u Olomouce, obec Olomouc, dle dodatku důvodové zprávy bod 3.3. 
 
12. nevyhovuje 
žádosti paní xxxxxxxxxxxxxxxxx o prodloužení lhůty splatnosti kupní ceny za bytovou 
jednotku č. 135/10 v budově č. p. 135 (Černá cesta 4) na pozemku parc. č. st. 338, 
346, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 584/10462 
na společných částech budovy č. p. 135 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
584/10462 na pozemku parc. č. st. 338, zastavěná plocha a  nádvoří, vše v k. ú. 
Klášterní Hradisko, obec Olomouc, dle dodatku důvodové zprávy bod 3.4. 
 
13. schvaluje 
prodej nebytové jednotky č. 338/7 v domě č. p. 338 (Ostružnická 32) na pozemku 
parc. č. st. 287, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
740/7260 na společných částech domu č. p. 338 a se spoluvlastnickým podílem 
o velikosti 740/7260 na pozemku parc. č. st. 287, zastavěná plocha a nádvoří,  vše 
v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, panu xxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu ve výši 
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744.444,- Kč, z toho nebytová jednotka 316.233,- Kč, pozemek 428.211,- Kč, dle 
dodatku důvodové zprávy bod 3.5. 
 
14. nevyhovuje 
žádostem pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
o prodej nebytové jednotky č. 338/7 v domě č. p. 338 (Ostružnická 32) na pozemku 
parc. č. st. 287, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
740/7260 na společných částech domu č. p. 338 a se spoluvlastnickým podílem o 
velikosti 740/7260 na pozemku parc. č. st. 287, zastavěná plocha a nádvoří,  vše v k. 
ú. Olomouc-město, obec Olomouc, dle dodatku důvodové zprávy bod 3.5. 
 
15. nevyhovuje 
žádosti pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ve věci prodeje bytové jednotky č. 95/2 v domě 
č. p. 95 (Blažejské náměstí 10) na pozemku parc. č. st. 519, zastavěná plocha a 
nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1066/4516 na společných částech 
domu č. p. 95 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1066/4516 na pozemku parc. 
č. st. 519, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, 
za kupní cenu ve výši 0,5 násobku ceny obvyklé, dle dodatku důvodové zprávy bod 
3.6. 
 
16. nevyhovuje 
žádosti paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o prodej bytové jednotky č. 95/2 v domě č. p. 95 
(Blažejské náměstí 10) na pozemku parc. č. st. 519, zastavěná plocha a nádvoří, se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 1066/4516 na společných částech domu č. p. 95 
a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1066/4516 na pozemku parc. č. st. 519, 
zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, dle dodatku 
důvodové zprávy bod 3.6. 
 
17. schvaluje 
prodej bytové jednotky č. 475/22 v domě č. p. 475, 476, 477 (Na Letné 55, 57, 59) na 
pozemku parc. č. st. 597, 598, 599, vše zastavěná plocha a nádvoří, se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 431/42223 na společných částech domu č. p. 
475, 476, 477 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 431/42223 na pozemku 
parc. č. st. 597, 598, 599, vše zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Lazce, obec 
Olomouc, panu xxxxxxxxxxxx, za kupní cenu ve výši 905.000,- Kč, z toho za jednotku  
897.276,- Kč a pozemek 7.724,- Kč, dle dodatku důvodové zprávy bod 3.7. 
 
18. nevyhovuje 
žádosti pana xxxxxxxxxxxx o prodej bytové jednotky č. 475/22 v domě č. p. 475, 476, 
477 (Na Letné 55, 57, 59) na pozemku parc. č. st. 597, 598, 599, vše zastavěná 
plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 431/42223 na společných 
částech domu č. p. 475, 476, 477 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
431/42223 na pozemku parc. č. st. 597, 598, 599, vše zastavěná plocha a nádvoří,  
v k. ú. Lazce, obec Olomouc, dle dodatku důvodové zprávy bod 3.7. 
 
19. schvaluje 
prodej bytové jednotky č. 554/19 v domě č. p. 553, 554 (Trnkova 20, 22) na pozemku 
parc. č. st. 854, 855, vše zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem 
o velikosti 434/28008 na společných částech domu č. p. 553, 554, vše v k. ú. Nové 
Sady u Olomouce, obec Olomouc, panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 
761.000,- Kč, dle dodatku důvodové zprávy bod 3.8. 
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20. schvaluje 
prodej bytové jednotky č. 65/12 v domě č. p. 65 (Gorazdovo náměstí 3, 3a) na 
pozemku parc. č. st. 62, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem 
o velikosti 758/15720 na společných částech domu č. p. 65 a se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 758/15720 na pozemku parc. č. st. 62, zastavěná plocha a 
nádvoří, vše v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc, panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
za kupní cenu ve výši  1.360.000,- Kč, z toho za jednotku 1.330.165,- Kč a za 
pozemek 29.835,- Kč, dle dodatku důvodové zprávy bod 3.9. 
 
21. nevyhovuje 
žádostem pana xxxxxxxxxxxxxxx a pana xxxxxxxxxxxxxx o prodej bytové jednotky č. 
65/12 v domě č. p. 65 (Gorazdovo náměstí 3, 3a) na pozemku parc. č. st. 62, 
zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 758/15720 na 
společných částech domu č. p. 65 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
758/15720 na pozemku parc. č. st. 62, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. 
Klášterní Hradisko, obec Olomouc, dle dodatku důvodové zprávy bod 3.9. 
 
22. nevyhovuje 
žádosti pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o prodej bytové jednotky č. 79/4 v domě č. p. 79 
(Gorazdovo náměstí 4) na pozemku parc. č. st. 63/1, zastavěná plocha a nádvoří, se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 775/4691 na společných částech domu č. p. 79 
a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 775/4691 na pozemku parc. č. st. 63/1, 
zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc, dle 
dodatku důvodové zprávy bod 3.10. 
 
23. bere na v ědomí 
odstoupení xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a paní xxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxx od nabídky na odkoupení bytové jednotky č. 65/12 v domě č.p. 65 
(Gorazdovo náměstí 3, 3a) na pozemku parc, č. st. 62, zastavěná plocha a nádvoří, 
se spoluvlastnickým podílem o  velikosti 758/15720 na společných částech domu č.p. 
65 a se spoluvlastnickým podílem o  velikosti 758/15720 na pozemku parc. č. st. 62, 
zastavěná plocha a nádvoří, vše v k.ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc, dle 
dodatku důvodové zprávy bod 3.9. 
 
24. bere na v ědomí 
odstoupení paní xxxxxxxxxxxxxxxx od nabídky na odkoupení bytové jednotky č. 79/4 
v domě č.p. 79 (Gorazdovo náměstí 4) na pozemku parc. č. st. 63/1, zastavěná 
plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 775/4691 na společných 
částech domu č.p. 79 a se  spoluvlastnickým podílem o velikosti 775/4691 na 
pozemku parc. č.  st. 63/1, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k.ú. Klášterní Hradisko, 
obec Olomouc, dle dodatku důvodové zprávy bod 3.10. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 5.; hlasování č. 10 

 
 

7 Rozpočtové zm ěny roku 2011  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu, týkající se rozpočtových změn roku 2011, část A a část B, včetně 
dodatku č. 1 
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2. schvaluje 
rozpočtové změny roku 2011 dle důvodové zprávy - část B, včetně dodatku č. 1 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 6.; hlasování č. 11 
 
 
8 Fixace úrokové sazby úv ěru u České spo řitelny, a. s.  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu včetně přílohy 
 
2. schvaluje 
proces fixace úrokové sazby u úvěru pro r. 2011-2018 dle varianty B 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 7.; hlasování č. 12 
 
 
9 Návrh aktualizovaného zn ění Zřizovacích listin p říspěvkových 

organizací (vyjma školských za řízení) 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu včetně příloh 
 
2. schvaluje 
aktualizované znění Zřizovacích listin dle důvodové zprávy včetně příloh 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 

Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 

Bod programu: 8.; hlasování č. 13 
 
 
 
10 Finanční příspěvky odboru investic  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
 
 
2. schvaluje 
uzavření smluv na finanční příspěvky odboru investic dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 9.; hlasování č. 14 
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11 OZV o cenové map ě 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. vydává 
obecně závaznou vyhlášku č. 6/2011, kterou se vydává Cenová mapa stavebních 
pozemků na území statutárního města Olomouce (2011/2012) s účinností od 1. 7. 
2011 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 10.; hlasování č. 15 
 
 
12 Hospoda ření sdružení České dědictví UNESCO  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. bere na v ědomí 
závěrečný účet a zprávu o výsledcích přezkoumávání hospodaření dobrovolného 
svazku a obcí ´´České dědictví UNESCO´´ dle přílohy č.1 důvodové zprávy 
 
Předložil: Hanáková Marcela, PhDr., členka rady města 
Bod programu: 11.; hlasování č. 16 
 
 
 
13 Kofinancování nákupu vozidel MHD  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
realizaci projektu "Obnova vozového parku autobusů" reg. č. 
CZ.1.12/1.2.00/21.01303, vyčlenění finančních prostředků z rozpočtu města na 
zajištění spolufinancování vl. zdrojů projektu v roce 2011 ve výši 15.000.000 Kč, v 
roce 2012 ve výši 14.584.000,- Kč, v roce 2013 ve výši 14.584.000,- Kč, což 
odpovídá 60,26 % celkových způsobilých výdajů projektu a v době udržitelnosti 
projektu, tedy v letech 2014-2018, vyčlenění částky 163.030.000 Kč na provoz. 
 
 
3. schvaluje 
realizaci projektu "Obnova vozového parku tramvají" reg. č. 
CZ.1.12./1.2.00/21.01334, vyčlenění finančních prostředků z rozpočtu města na 
zajištění spolufinancování vl. zdrojů projektu v roce 2013 ve výši 100.145.000,- Kč a 
v roce 2014 částku 63.945.000,-Kč, což odpovídá 22,08 % celkových způsobilých 
výdajů projektu a v době udržitelnosti projektu, tedy v letech 2014-2018, vyčlenění 
částky 85.960.000 Kč na provoz. 
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Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 12.; hlasování č. 17 
 
 
14 Základní škola a Mate řská škola Olomouc, Svatoplukova 11  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. povoluje 
výjimku z počtu žáků pro školní rok 2011/2012 příspěvkové organizaci Základní škola 
a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11 dle důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
úhradu zvýšených výdajů ve výši 185.500,--Kč na úvazky zaměstnanců příspěvkové 
organizace  Základní škola Olomouc a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11 
dle důvodové zprávy 
 
4. ukládá 
informovat o přijatém usnesení ředitele příspěvkové organizace 
T: ihned 
O: vedoucí odboru školství 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 13.; hlasování č. 18 
 
 
15 Informace o činnosti kontrolního výboru v I. pololetí 2011  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. bere na v ědomí 
závěry z kontrolních akcí 
 
3. schvaluje 
Plán kontrolní činnosti kontrolního výboru na II. pololetí 2011 
 
4. ukládá 
kontrolnímu výboru zařadit do plánu kontrol na 2. pololetí 2011 prověření postupu při 
pronájmu nebytového prostoru a bytů v domě Sokolská 48. Zejména prověřit soulad 
s obecně platnými právními normami a postupy schválenými Radou města Olomouce 
a  Zastupitelstvem města Olomouce 
T: prosinec 2011 
O: kontrolní výbor 
 
Předložil: kontrolní výbor 
Bod programu: 14.; hlasování č. 19, 20 
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16 Aquapark - informace o výsledcích hospoda ření 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 15. 1.; hlasování č. 21 
 
 
 

 

 

 

  
Martin Novotný v. r. 
Primátor m ěsta Olomouce 

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

 


