
 

USNESENÍ 
 

z 8. zasedání Zastupitelstva m ěsta Olomouce, konaného dne 9. 11. 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 Schválení programu 8. zasedání Zastupitelstva m ěsta 
Olomouce  

Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. schvaluje 
upravený návrh programu 8. zasedání Zastupitelstva města Olomouce  
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 1; hlasování č. 2 
 
 
2 Kontrola usnesení ZMO  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
informace o plnění usnesení ZMO dle  důvodové zprávy 
 
Předložil: Rada města Olomouce 
Bod programu: 2; hlasování č. 4 
 
 
3 Majetkoprávní záležitosti + dodatek  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. schvaluje 
1. prodej pozemku parc. č. st. 1839/2 zast. pl. o výměře 241 m2 v k. ú. Olomouc-
město, obec Olomouc, a to ideální podíl 356/14097 shora uvedené nemovitosti 
manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 7 646,- Kč, 
ideální podíl 475/14097 shora uvedené nemovitosti panu xxxxxxxxxxxxxxxx za kupní 
cenu ve výši 10 201,- Kč, ideální podíl 1145/14097 shora uvedené nemovitosti 
manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 24 590,- Kč, 
ideální podíl 145/14097 shora uvedené nemovitosti panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
za kupní cenu ve výši 3 114,- Kč, ideální podíl 145/14097 shora uvedené nemovitosti 
paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 3 114,- Kč, ideální podíl 
290/14097 shora uvedené nemovitosti panu xxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 
6 228,- Kč, ideální podíl 746/14097 shora uvedené nemovitosti paní 
xxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 16 021,- Kč, ideální podíl 946/14097 shora 
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uvedené nemovitosti manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 
ve výši 20 316,- Kč, ideální podíl 375/4699 shora uvedené nemovitosti panu 
xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 24 161,- Kč, ideální podíl 742/14097 shora 
uvedené nemovitosti manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 
ve výši 15 935,- Kč, ideální podíl 521/9398 shora uvedené nemovitosti panu 
xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 16 784,- Kč, ideální podíl 356/14097 shora 
uvedené nemovitosti panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 7 646,- Kč, 
ideální podíl 646/14097 shora uvedené nemovitosti paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za 
kupní cenu ve výši 13 874,- Kč, ideální podíl 977/14097 shora uvedené nemovitosti 
manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 20 982,- Kč, 
ideální podíl 356/14097 shora uvedené nemovitosti manželům 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 7 646,- Kč, ideální podíl 758/14097 
shora uvedené nemovitosti panu xxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 16 279,- 
Kč, ideální podíl 485/14097 shora uvedené nemovitosti panu xxxxxxxxxxxxx za kupní 
cenu ve výši 10 416,- Kč, ideální podíl 742/14097 shora uvedené nemovitosti panu 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 15 935,- Kč, ideální podíl 890/14097 
shora uvedené nemovitosti panu xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 19 114,- Kč, 
ideální podíl 475/14097 shora uvedené nemovitosti panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za 
kupní cenu ve výši 10 201,- Kč, ideální podíl 521/28194 shora uvedené nemovitosti 
paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 5 595,- Kč, ideální podíl 490/14097 
shora uvedené nemovitosti paní xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 10 523,- Kč, 
ideální podíl 475/14097 shora uvedené nemovitosti panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
za kupní cenu ve výši 10 201,- Kč a ideální podíl 290/14097 shora uvedené 
nemovitosti manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 
ve výši 6 228,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 9. 
 
2. uzavření smlouvy o budoucí směnné smlouvě na část pozemku parc. č. 1721/10 
o výměře  23 572 m2 orná půda v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc 
ve vlastnictví statutárního města Olomouce za budovu č. p. 76 (stavba technického 
vybavení), včetně přístavby na pozemku parc. č. st. 97 zast. pl. a částech pozemků 
parc. č. 31/8 orná půda, parc. č. 31/55 orná půda a parc. č. 31/59 orná půda,  budovu 
bez č. p./č. e. (jiná stavba) na pozemku parc. č. st. 126 zast. pl., budovu bez č. p./č. 
e. (jiná stavba) na pozemku parc. č. st. 127 zast. pl., budovu bez č. p./č. e. (jiná 
stavba) na pozemku parc. č. st. 128 zast. pl., budovu bez č. p./č. e. (stavba 
technického vybavení) na pozemku parc. č. st. 191 zast. pl., budovu bez č. p./č. e. 
(stavba technického vybavení) na pozemku parc. č. st. 192 zast. pl., včetně 
venkovních úprav, tj. vodovodní a kanalizační přípojky a dvou skleníků umístěných 
na pozemku parc. č. st. 97 zast. pl., vše v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc 
ve vlastnictví Ústavu experimentální botaniky AV ČR, v. v. i. bez doplatku cenového 
rozdílu dle důvodové zprávy bod č. 10.    
 
3. prodej pozemku parc. č. 1106/71 zahrada  o výměře 411 m2 v k. ú. Černovír, obec 
Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 
121 800,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 12.   
 
4. prodej částí pozemků parc. č. 1086/19 ostat. pl. (dle GP parc. č. 1086/51 ostat. pl.) 
o výměře 270 m2 a parc. č. 841/41 ostat. pl. (dle GP parc. č. 841/144 ostat. pl.) 
o výměře 32 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc společnosti URGA, s.r.o. 
za kupní cenu ve výši 276 600,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 13. 
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5. prodej části pozemku parc. č. 104 ostat. pl. o výměře 94 m2 (dle GP parc. č. 104/2 
ostat. pl.) v k. ú. Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxxx za kupní 
cenu ve výši 108 740,-Kč dle důvodové zprávy bod č. 14. 
 
6. prodej části pozemku parc. č. 728/7 ostat. pl. o výměře 870 m2 (dle GP parc. č. 
728/60 ostat. pl.) v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc společnosti Elektromontáže 
BLESK, s. r. o. za kupní cenu ve výši 661 260,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 15. 
 
7. prodej částí pozemků parc. č. 1420/10 zahrada o výměře 28 m2 (dle GP díl „b“) a 
parc. č. 1420/12 ostat. pl. o výměře 3 m2 (dle GP díl „c“), vše v k. ú. Chválkovice, 
obec Olomouc společnosti SMP Net, s.r.o. za kupní cenu ve výši 38 700,- Kč dle 
důvodové zprávy bod č. 16. 
 
8. prodej částí pozemku parc. č. 608/3 lesní pozemek o celkové výměře 313 m2 (dle 
GP díl „a“ o výměře 262 m2 a díl „b“ o výměře 51 m2) v k. ú. Unčovice, obec Litovel 
ČR – Agentuře ochrany přírody a krajiny České republiky za kupní cenu ve výši 
15 350,-Kč + náklady za vypracování znaleckého posudku č.  3419/51/10 ve výši 
4 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 17. 
 
9. prodej pozemku parc. č.  st. 1199/2 zast.  pl. o výměře 16 m2 v k. ú. Nová Ulice, 
obec Olomouc xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 14 816,- Kč dle 
důvodové zprávy bod č. 18. 
 
10. prodej části pozemku parc. č. 1347/6 ostat. pl. o výměře 11 m2 (dle GP parc. č. 
1347/14 ostat. pl.) v k. ú. Slavonín, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxx za 
kupní cenu ve výši 23 414,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 19. 
 
11. prodej 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 Povodí Moravy, s.p. za kupní cenu ve výši 206 500,- Kč dle důvodové 
zprávy bod č. 20. 
 
12. prodej části pozemku parc. č. 1319/1 ostat. pl. o výměře 7 m2 (dle GP parc. č. 
1319/17 ostat. pl.) v k. ú. Slavonín, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
za kupní cenu ve výši 11 420,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 21. 
 
13. prodej části pozemku parc. č. 1319/1 ostat. pl. o výměře 7 m2 (dle GP parc. č. 
1319/18 ostat. pl.) v k. ú. Slavonín, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
za kupní cenu ve výši 11 420,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 22. 
 
14. prodej pozemku parc. č. 1253/9 trvalý travní porost o výměře 2 234 m2 v k. ú. 
Hynkov, obec Příkazy panu xxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši  222 760,- Kč 
dle důvodové zprávy bod č. 23. 
 
15. prodej pozemků parc. č. 703/1 zast. pl. o výměře 50 m2 a parc. č. 703/2 ostat. pl. 
o výměře 268 m2, vše v k. ú. Lošov, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
za kupní cenu ve výši 150 900,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 24. 
 
16. prodej části pozemku parc. č. 247/42 zahrada o výměře 89 m2 (dle GP parc. č. 
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247/42) v k. ú. Neředín, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní 
cenu ve výši 31 446,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 25. 
 
17. prodej části pozemku parc. č. 247/42 zahrada o výměře 52 m2 (dle GP parc. č. 
247/53) v k. ú. Neředín, obec Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 
19 606,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 25. 
 
18. prodej části pozemku parc. č. 247/42 zahrada o výměře 7 m2 (dle GP parc. č. 
247/54) v k. ú. Neředín, obec Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 
5 206,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 25. 
 
19. doplnění smluvních podmínek u bezúplatného převodu pozemků parc. č. st. 1152 
zastavěná plocha a nádvoří 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. 26. 
 
20. uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na část pozemku parc. č. 533/14 
orná půda (dle GP parc. č. 533/71 orná půda) o výměře 183 m2 v k. ú. Slavonín, 
obec Olomouc s manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 
č. 27. 
 
21. výkup části pozemku parc. č. 1081/37 orná půda o výměře 5 339 m2 (dle GP 
parc. č. 1081/120) v k. ú. Slavonín, obec Olomouc z vlastnictví společnosti GEMO 
OLOMOUC, spol. s r.o. do vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní cenu 
ve výši  10 000 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 28.  
  
22. výkup pozemků parc. č. 215/10 ostat. pl. o výměře 1 034 m2, parc. č. 215/7 ostat. 
pl. o výměře 2 794 m2, parc. č. 302/11 ostat. pl. o výměře 3 732 m2 a parc. č. 302/13 
ostat. pl. o výměře 982 m2, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc z vlastnictví ČR - 
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města 
Olomouc za kupní cenu ve výši 2 724 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 29.  
 
23. výkup ideálního podílu 1/3 pozemku parc. č. 2008/18 orná půda o výměře 211 
m2 z vlastnictví ČR - Pozemkového fondu České republiky do vlastnictví statutárního 
města Olomouce za kupní cenu ve výši 1 130,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 30.    
 
24. uzavření dohody mezi statutárním  městem Olomouc a paní xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
o přistoupení k závazku společnosti Elektroprivat Vaďura s.r.o. vůči statutárnímu 
městu Olomouc na náhradě za užívání pozemků bez právního titulu ve výši 138.000,- 
Kč, a to za období od 15. 8. 2009 do 14. 8. 2011, splatné formou měsíčních splátek 
ve výši 5.750,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 31. 
 
25. darování pozemku parc. č. 312/3 o výměře 233 m2, části pozemku parc. č. 292/2 
o výměře 3 299 m2 (dle GP díl "c"), částí pozemku parc. č. 292/5 o celkové výměře 
80 m2 (dle GP díly "f" a  "h"), částí pozemku parc. č. 309 o celkové výměře 261 m2 
(dle GP díly "k" a "m") a částí pozemku parc. č. 310/1 o celkové výměře 365 m2 (dle 
GP díly "o" a "q"), vše orná půda v k. ú. Hejčín, obec Olomouc z vlastnictví 
společnosti Kaskády Hejčín s.r.o. do vlastnictví statutárního města Olomouce dle 
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důvodové zprávy bod č. 32. 
 
26. uzavření darovací smlouvy na stavby komunikace a zpevněné plochy – Etapa 1 
Dílčí část, mimo chodníků u objektů č.4 a č. 5 vybudované v rámci stavby “Obytný 
soubor Kaskády Hejčín – komunikace a zpevněné plochy“, na pozemcích  parc č. 
315/10 ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 312/3 orná půda, parc. č. 309 
orná půda, parc. č. 310/1 orná půda, parc. č. 292/5 orná půda, parc. č. 292/2 orná 
půda a parc. č. 313 trvalý travní porost, vše v k. ú. Hejčín, obec Olomouc, mezi 
společností Kaskády Hejčín s.r.o. jako dárcem a statutárním městem Olomouc jako 
obdarovaným v celkové pořizovací a zůstatkové hodnotě ve výši  6.039.850,47 Kč, 
včetně DPH dle důvodové zprávy bod č. 33. 
 
27. uzavření  darovací smlouvy na stavbu prodloužení vodovodního řadu budovanou 
v rámci stavby „OLOMOUC, Klášterní Hradisko - BYTOVÝ DŮM na parc. č. 51/7“,  
na pozemcích parc. č. 48/3 zahrada, parc. č. 50/1 ostatní plocha, jiná plocha, parc. č. 
50/4 ostatní plocha, jiná plocha, vše v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc a parc. 
č. 1059/1 ostatní plocha, ostatní komunikace a parc. č. 1059/21 ostatní plocha, 
silnice, vše v k. ú. Černovír, obec Olomouc, mezi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx jako 
dárcem a statutárním městem Olomouc jako obdarovaným dle důvodové zprávy bod 
č. 34.  
 
28. uzavření  dohody o zrušení závazku, mezi  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a statutárním 
městem Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 35.  
 
29. uzavření  dodatku č. 7 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-
IN-B/17/2003/Hoa mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným a 
společností DELTA INVEST,  s. r.o. jako budoucím dárcem dle důvodové zprávy bod 
č. 36. 
 
30. uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-
IN-B/1/2007/Hoa mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným a 
společností TOURIST CENTRUM s.r.o. jako budoucím dárcem dle důvodové zprávy 
bod č. 37.  
 
31. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy č. MAJ-IN-
BKS/2/2009/Hoa mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím kupujícím a 
společností PROJEKT WELLNEROVA s.r.o. jako budoucím prodávajícím dle 
důvodové zprávy bod č. 38.  
 
32. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-
IN-B/15/2010/Hoa mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným a 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx jako budoucími dárci dle důvodové zprávy bod č. 
39. 
 
33. uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-
IN-B/11/2008/Hoa mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným a 
společností Pronájem a využití nemovitostí Praha, spol. s r.o. jako budoucím dárcem 
dle důvodové zprávy bod č. 40. 
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34. uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-
IN-B/9/2007/Hoa mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným a 
společností VGP CZ II., a.s. jako budoucím dárcem dle důvodové zprávy bod č. 41. 
 
35. uzavření plánovací smlouvy na infrastrukturní stavbu prodloužení kanalizačního 
řadu budovanou v rámci stavby „Novostavba RD“,  na pozemku parc. č. 120/1 ostatní 
plocha, ostatní komunikace v k. ú. Bělidla, obec Olomouc, mezi statutárním městem 
Olomouc a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 42. 
 
36. uzavření smlouvy o uzavření budoucí darovací smlouvy na infrastrukturní stavbu 
prodloužení kanalizačního řadu budovanou v rámci stavby „Novostavba RD“,  
na pozemku parc. č. 120/1 ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Bělidla, obec 
Olomouc, mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným a 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx jako budoucím dárcem dle důvodové zprávy bod č. 43. 
 
37. uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-
IN-B/3/2010/Hoa mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným a 
společností VGP CZ II., a.s. jako budoucím dárcem dle důvodové zprávy bod č. 44. 
 
38. změnu smluvních podmínek u smlouvy o budoucí kupní smlouvě a o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemene č.  MAJ-PR-BKS/17/2008/S ze dne 2. 4. 2009 
dle důvodové zprávy bod č. 45. 
 
2. nevyhovuje žádosti 
1. manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o prodej části pozemku  parc. č. 21/1 
ostat. pl. o výměře 1 160 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 
č. 1.  
 
2. manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 350/19 ostat. pl. 
o výměře 35 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2. 
 
3. pana xxxxxxxxxxxxx o prodej pozemků parc. č. 185/1 trvalý travní porost o výměře 
946 m2, parc. č. 185/3 ostat. pl. o výměře 65 m2 a části pozemku parc. č. 813/3 
ostat. pl. o výměře 243 m2, vše v k. ú. Hodolany a části pozemku parc. č. 1601/2 
trvalý travní porost o výměře 26 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, vše obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod č. 3. 
 
4. společnosti GLOBE INVESTMENT CZ s.r.o. o prodej části pozemku parc. č. 287 
ostat. pl. o výměře 932 m2 (dle GP parc. č. 287/2 ostat. pl.) v k. ú. Lazce, obec 
Olomouc společnosti GLOBE INVESTMENT CZ s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 4. 
 
5. společnosti GLOBE INVESTMENT CZ s.r.o. o směnu části pozemku parc. č. st. 
606 zast. pl. o výměře 142 m2 (dle GP parc. č. st. 606/1 zast. pl.) v k. ú. Lazce, obec 
Olomouc ve vlastnictví společnosti GLOBE INVESTMENT CZ s.r.o. za část pozemku 
parc. č. 287 ostat. pl. o výměře 142 m2 (dle GP parc. č. 287/3 ostat. pl.)  v k. ú. 
Lazce, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové 
zprávy bod č. 4. 
 
6. společnosti GLOBE INVESTMENT CZ s.r.o. o uzavření budoucí směnné smlouvy 
na část pozemku parc. č. st. 606 zast. pl. o výměře 53 m2 v k. ú. Lazce, obec 
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Olomouc ve vlastnictví společnosti GLOBE INVESTMENT CZ s.r.o. za část pozemku 
parc. č. 287 ostat. pl. o výměře 1 059 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc ve vlastnictví 
statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 4.  
 
7. manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 14/17 
zahrada o výměře 183 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod č. 6. 
 
8. manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. 
č. 573/4 ostat. pl. o výměře 19 m2 a části pozemku parc. č. 1419/2 ostat. pl. 
o výměře 3 m2 vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 7. 
 
9. manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxx o revokaci části usnesení ZMO ze dne 27. 4. 2010, 
bod programu  5, bod  13 ve věci výše kupní ceny při  odprodeji pozemku parc. č. 
805 lesní pozemek o výměře 46 m2 a části pozemku parc. č. 799 lesní pozemek (dle 
GP parc. č. 799/2) o výměře 49 m2, vše v k. ú. Lošov, obec Olomouc manželům 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 8. 
 
10. manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej části pozemku parc. č. 
1347/6 ostat. pl. o výměře 22 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové 
zprávy bod č. 19. 
 
3. revokuje 
1. usnesení ZMO ze dne 2. 3. 2010, bod programu 8, bod 5 ve věci schválení 
odprodeje pozemku parc. č. st. 1839/2 zast. pl. o výměře 241 m2 v k. ú. Olomouc-
město, obec Olomouc za kupní cenu ve výši 724 500,- Kč, a to ideální podíl 
356/14097 shora uvedené nemovitosti manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
za kupní cenu ve výši 18 296,- Kč, ideální podíl 475/14097 shora uvedené 
nemovitosti panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 24 413,- Kč, ideální 
podíl 485/14097 shora uvedené nemovitosti paní xxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 
ve výši 24 927,- Kč, ideální podíl 1145/14097 shora uvedené nemovitosti manželům 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 58 846,- Kč, ideální podíl 
145/14097 shora uvedené nemovitosti panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 
ve výši 7 452,- Kč, ideální podíl 145/14097 shora uvedené nemovitosti paní 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 7 452,- Kč, ideální podíl 290/14097 shora 
uvedené nemovitosti panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 14 904,- Kč, 
ideální podíl 746/14097 shora uvedené nemovitosti paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
za kupní cenu ve výši 38 340,- Kč, ideální podíl 946/14097 shora uvedené 
nemovitosti manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 
48 619,- Kč, ideální podíl 375/4699 shora uvedené nemovitosti panu 
xxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 57 818,- Kč, ideální podíl 742/14097 shora 
uvedené nemovitosti manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 
38 134,- Kč, ideální podíl 521/9398 shora uvedené nemovitosti panu 
xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 40 164,- Kč, ideální podíl 356/14097 shora 
uvedené nemovitosti panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 18 296,- Kč, 
ideální podíl 646/14097 shora uvedené nemovitosti paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
za kupní cenu ve výši 33 200,- Kč, ideální podíl 164/4699 shora uvedené nemovitosti 
manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 25 286,- Kč, 
ideální podíl 356/14097 shora uvedené nemovitosti manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
za kupní cenu ve výši 18 296,- Kč, ideální podíl 758/14097 shora uvedené 
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nemovitosti panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 38 957,- Kč, 
ideální podíl 485/14097 shora uvedené nemovitosti panu xxxxxxxxxxxxxxxx za kupní 
cenu ve výši 24 926,- Kč, ideální podíl 742/14097 shora uvedené nemovitosti panu 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 38 134,- Kč, ideální podíl 890/14097 
shora uvedené nemovitosti panu xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 45 741,- Kč, 
ideální podíl 475/14097 shora uvedené nemovitosti panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za 
kupní cenu ve výši 24 412,- Kč, ideální podíl 521/28194 shora uvedené nemovitosti 
paní xxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 13 388,- Kč, ideální podíl 490/14097 
shora uvedené nemovitosti paní xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 25 183,- Kč, 
ideální podíl 475/14097 shora uvedené nemovitosti panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
za kupní cenu ve výši 24 412,- Kč a ideální podíl 290/14097 shora uvedené 
nemovitosti manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní 
cenu ve výši 14 904,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 9.  
 
2. usnesení ZMO ze dne 22. 6. 2011, bod programu 3, bod 26 ve věci schválení 
odprodeje 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. 
11. 
 
3. usnesení ZMO ze dne 14. 9. 2010, bod programu 4, bod dodatku důvodové zprávy 
23 ve věci schválení odprodeje částí pozemku parc. č. 608/3 lesní pozemek 
o celkové výměře 313 m2 (dle GP díl „a“ o výměře 262 m2 a díl „b“ o výměře 51 m2) 
v k. ú. Unčovice, obec Litovel ČR – Agentuře ochrany přírody a krajiny České 
republiky za kupní cenu ve výši 17 410,-Kč + náklady za vypracování znaleckého 
posudku ve výši 4 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 17. 
 
4. usnesení ZMO ze dne 22. 6. 2011, bod programu 3, bod 12 dodatku k důvodové 
zprávě ve věci schválení odprodeje 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 důvodové zprávy bod č. 20. 
 
5. usnesení ZMO ze dne 22. 2. 2005, bod programu 5, bod 37 ve věci schválení 
odprodeje pozemků parc. č. 703/1 lesní půda o výměře 50 m2 a parc. č. 703/2 lesní 
půda o výměře 268 m2, vše v k. ú. Lošov, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxx 
za kupní cenu ve výši 133 500,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 24. 
 
4. schvaluje 
1. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na vodní dílo – jez na Mlýnském 
potoce v km 0,769 na pozemku parc. č. 138/3 vodní plocha (podle geometrického 
plánu č. 1029-7/2010 ze dne 14. 4. 2011 pro vyznačení vodního díla se bude jednat 
o pozemek parc. č. st. 1867 zast. pl.) v k. ú. Olomouc – město, obec Olomouc se 
společností M O.TRADING spol. s r.o. při kupní ceně ve výši 100 000,- Kč dle 
dodatku k důvodové zprávě bod č. 1.  
 
2. výkup vodního díla – jezu na Mlýnském potoce v km 0,769 na pozemku parc. č. 
138/3 vodní plocha (podle geometrického plánu č. 1029-7/2010 ze dne 14. 4. 2011 
pro vyznačení vodního díla se bude jednat o pozemek parc. č. st. 1867 zast. pl.) 
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v k. ú. Olomouc – město, obec Olomouc z vlastnictví společnosti M O.TRADING 
spol. s r.o. do vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní cenu ve výši 
100 000,- Kč dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 1.  
 
3. prodej pozemku parc. č. 2/26 trvalý travní porost o výměře 85 m2 a části pozemku 
parc. č. 2/95 ostat. pl. o výměře 8 m2 (dle GP díl „a“), vše v k. ú. Neředín, obec 
Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu  ve výši  212 326,- Kč 
dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 5.    
 
4. prodej pozemku parc. č.  st. 1202/6 zast. pl. a nádvoří o výměře 17 m2 v k. ú. 
Nová Ulice, obec Olomouc xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 
14 816,- Kč dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 6. 
 
5. prodej části pozemku parc. č. 831/1 orná půda o výměře 2 016 m2 (dle GP parc. č. 
831/23 orná půda) v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxxxx 
za kupní cenu ve výši 3 715 130,- Kč dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 7.  
 
6. prodej pozemku parc. č. 451/2 zast. pl. o výměře 6 m2 v k. ú. Hlubočky, obec 
Hlubočky a části pozemku parc. č. 691 lesní pozemek o výměře 18 m2 (dle GP parc. 
č. 691/4 lesní pozemek) v k. ú. Lošov, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
za kupní cenu ve výši 10 870,- Kč dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 8.       
 
7. prodej  pozemku parc. č. 452/2 zast. pl. o výměře 39 m2 v k. ú. Hlubočky, obec 
Hlubočky a částí pozemku parc. č. 691 lesní pozemek o celkové výměře 30 m2 (dle 
GP parc. č. 691/5 lesní pozemek o výměře 4 m2 a parc. č. 691/6 lesní pozemek 
o výměře 26 m2) v k. ú. Lošov, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
za kupní cenu ve výši 23 920,- Kč dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 9.     
 
8. uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na části pozemků parc. č. 115/2 
ostat. pl. o výměře 2 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc, parc. č. 198 o výměře 165 m2, 
parc. č. 79/30 o výměře 215 m2, parc. č. 79/31 o výměře 25 m2, parc. č. 85/32 
o výměře 5 m2 a parc. č. 85/7 o výměře 10 m2, vše ostat. pl. v k. ú. Olomouc-město, 
obec Olomouc mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím dárcem a 
Olomouckým krajem jako budoucím obdarovaným dle dodatku k důvodové zprávě 
bod č. 10. 
 
9. uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na části pozemků parc. č. 1060/2 
ostat. pl. o výměře 2 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, parc. č. 115/19 ostat. pl. 
o výměře 65 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc, parc. č. 79/2 o výměře 860 m2, parc. 
č. 79/3 o výměře 170 m2 a parc. č. 85/31 o výměře 5 m2, vše ostat. pl. v k. ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc mezi Olomouckým krajem jako budoucím dárcem a 
statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným dle dodatku k důvodové 
zprávě bod č. 10. 
 
10. uzavření smlouvy o uzavření budoucí darovací smlouvy na infrastrukturní stavby 
chodníků budovaných v rámci stavby „II/448 a III/446 Olomouc - okružní křižovatka 
ulic Dobrovského, Na Střelnici“, na pozemcích parc. č. 1060/3 ostatní plocha, ostatní 
komunikace a parc. č. 861 ostatní plocha, ostatní komunikace, vše v k. ú. Nová Ulice, 
obec Olomouc, dále na pozemcích parc. č. 115/2 ostatní plocha, silnice a parc. č. 
68/20 ostatní plocha, ostatní komunikace, vše v  k. ú. Lazce, obec Olomouc a na 
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pozemcích parc. č. 79/29 ostatní plocha, ostatní komunikace,  parc. č. 198 ostatní 
plocha, silnice, parc. č. 85/32 ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 85/7 
ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 79/31 ostatní plocha, ostatní komunikace 
a parc. č. 79/30 ostatní plocha, ostatní komunikace, vše v k. ú. Olomouc–město, 
obec Olomouc, mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným a 
Olomouckým krajem jako budoucím dárcem dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 
11. 
 
11. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na části pozemků parc. č. 721/1 orná 
půda o výměře 1 056 m2 a parc. č. 721/2 orná půda o výměře 1 942 m2, vše v k. ú. 
Nemilany, obec Olomouc se společností Stavitelství Pospíšil s.r.o. při kupní ceně 
ve výši 2 589 024,- Kč dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 12.  
 
12. prodej pozemku parc. č. 1721/85 zast. pl. o výměře 1 314 m2 a části 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  961 100,- Kč dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 13. 
 
13. uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-
IN-B/17/2006/Hoa mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným a 
společností AIP-byty s.r.o. jako budoucím dárcem dle dodatku k důvodové zprávě 
bod č. 14. 
 
14. uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č.  MAJ-
IN-B/20/2006/Hoa mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným a 
společností Lidl Česká republika v.o.s. jako budoucím dárcem dle dodatku 
k důvodové zprávě bod č. 15. 
 
15. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-
IN-B/16/2010/Hoa mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným a 
společností SK Sigma Olomouc, a.s. jako budoucím dárcem dle dodatku k důvodové 
zprávě bod č. 16. 
 
16. uzavření  dodatku č. 3 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-
IN-B/32/2008/Hoa mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným a 
xxxxxxxxxxxxxxxxx jako budoucím dárcem dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 17. 
 
17. uzavření  dodatku č. 1 k plánovací smlouvě č. MAJ-IN-PS/6/2010/Hoa mezi 
statutárním městem Olomouc a společností DELTA servis, s.r.o. dle dodatku 
k důvodové zprávě bod č. 18. 
 
18. uzavření  dodatku č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy č. MAJ-IN-
BKS/1/2010/Hoa mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím kupujícím a 
společností DELTA servis, s.r.o. jako budoucím prodávajícím dle dodatku 
k důvodové zprávě bod č. 19. 
 
19. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-
IN-B/23/2010/Hoa mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným a 
Vojenským bytovým družstvem jako budoucím dárcem dle dodatku k důvodové 
zprávě bod č. 20. 
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20. uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-
IN-B/11/2006/Hoa mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným a 
Vojenským bytovým družstvem jako budoucím dárcem dle dodatku k důvodové 
zprávě bod č. 21.  
 
21. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-
IN-B/7/2009/Hoa mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným a 
společností ABO valve, s.r.o. jako budoucím dárcem dle dodatku k důvodové zprávě 
bod č. 22.  
 
22. uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-
IN-B/37/2008/Hoa mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným a 
společností REFI DEVELOPMENT s.r.o.  jako budoucím dárcem dle dodatku 
k důvodové zprávě bod č. 23.  
 
23. uzavření dodatku č. 1 k plánovací smlouvě č. MAJ-IN-PS/5/2011/Hoa, mezi 
statutárním městem Olomouc a manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle 
dodatku k důvodové zprávě bod č. 24.  
 
24. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-
IN-B/7/2011/Hoa, mezi statutárním městem Olomouc a manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 25.  
 
25. uzavření plánovací smlouvy na infrastrukturní stavbu provizorní komunikace 
budovanou v rámci stavby „RD manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxx na parc. č. 506/1 v k. ú. 
Slavonín“,  na pozemku  parc. č. 1176/2 zahrada, v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, 
mezi statutárním městem Olomouc a manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 26.  
 
26. uzavření smlouvy o uzavření budoucí darovací smlouvy na infrastrukturní stavbu 
provizorní komunikace budovanou v rámci stavby „RD manželů xxxxxxxxxxx na parc. 
č. 506/1 v k. ú. Slavonín“,  na pozemku  parc. č. 1176/2 zahrada, v k. ú. Slavonín, 
obec Olomouc, mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným a 
manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx jako budoucími dárci dle dodatku 
k důvodové zprávě bod č. 27.  
 
27. uzavření  dodatku č. 1 k plánovací smlouvě č. MAJ-IN-PS/18/2010/Hoa mezi 
statutárním městem Olomouc a manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  dle dodatku 
k důvodové zprávě bod č. 28. 
 
28. uzavření  dodatku č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-
IN-B/26/2010/Hoa mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným a 
manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx jako budoucími dárci dle dodatku k důvodové 
zprávě bod č. 29. 
 
5. nevyhovuje žádosti 
1. manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 115/5 
zahrada o výměře 963 m2 a části pozemku parc. č. 2150 ostat. pl. o výměře 180 m2, 
vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 2. 
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2. manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o prodej pozemků parc. č. 115/5 zahrada 
o výměře 1 775 m2 a parc. č. 2150 ostat. pl. o výměře 188 m2, vše v k. ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 2. 
 
3. společnosti Ferona, a.s. o prodej části pozemku parc. č. 93/20 ostat. pl. o výměře 
40 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 
3. 
 
4. manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 463/1 
ostat. pl. o výměře 340 m2 v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle dodatku k důvodové 
zprávě bod č. 4. 
 
5. společnosti Stavitelství Pospíšil s.r.o. o odpuštění nájemného za období od 1. 5. 
2010 do 31. 12. 2010 ve výši 107 686,- Kč a odpuštění náhrady za bezesmluvní 
užívání pozemků za období od 1. 8. 2009 do 30. 4. 2010 ve výši 121 147,- Kč dle 
dodatku k důvodové zprávě bod č. 12. 
 
6. revokuje 
usnesení ZMO ze dne 22. 6. 2011, bod programu 3, bod  20 dodatku k důvodové 
zprávě 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 se společností COMET OBALY, s. r. o. při kupní ceně 
ve výši 961 100,- Kč dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 13. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 3; hlasování č. 8 
 
 
4 Majetkoprávní záležitosti OI  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu. 
 
2. schvaluje 
uzavření smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí – pozemku parc.č. 728/12 
ostatní plocha o výměře 370 m2, parc.č. 728/13 ostatní plocha o výměře 98 m2 a 
parc.č. 728/14 ostatní plocha o výměře 265 m2, všechny v k.ú. Nové Sady 
u Olomouce, obec Olomouc, které jsou ve vlastnictví ČR, příslušnost hospodařit 
s majetkem státu Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, dle bodu 1 
předložené důvodové zprávy. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 4; hlasování č. 9 
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5 Prodej dom ů + dodatek  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu a dodatek důvodové zprávy 
 
2. nevyhovuje 
nabídce společnosti ADRAS REALITY s.r.o. ve věci prodeje budovy č. p. 352 
(Tomkova 40) na pozemku parc. č. st. 179/3, zastavěná plocha a nádvoří, a pozemku 
parc. č. st. 179/3, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 930 m2, vše v k. ú. Hejčín, 
obec Olomouc, se všemi součástmi a příslušenstvím, za kupní cenu ve výši 
5.000.000,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.1. 
 
3. schvaluje 
prodej bytové jednotky č. 970/58  v domě č. p. 970 (Foerstrova 1) na pozemku parc. 
č. st. 1246, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
434/41957 na společných částech domu č. p. 970 a se spoluvlastnickým podílem 
o velikosti 434/41957 na pozemku parc. č. st. 1246, zastavěná plocha a nádvoří, vše 
v  k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, paní xxxxxxxxxxxx, za kupní cenu celkem ve výši 
553.001,- Kč, z toho za jednotku 550.296,- Kč, za pozemek 2.705,- Kč, dle důvodové 
zprávy bod 1.2. 
 
4. schvaluje 
prodej bytové jednotky č. 1021/8 v domě č. p. 1021 (Vojanova 16) na pozemku parc. 
č. st. 1373, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 486/13136 na společných 
částech domu č. p. 1021 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 486/13136 na 
pozemku parc. č. st. 1373, zastavěná plocha a nádvoří, vše v  k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc, paní xxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu celkem ve výši 591.520,- Kč, z toho 
za jednotku 584.937,- Kč, za pozemek 6.583,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.3. 
 
5. nevyhovuje žádosti 
paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o snížení kupní ceny za bytovou jednotku č. 727/47 
v budově 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 důvodové zprávy bod 1.4. 
 
6. nevyhovuje žádosti 
paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxx ve věci zřízení zástavního práva k bytové jednotce 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, dle důvodové zprávy bod 1.5. 
 
7. revokuje 
své usnesení ze dne 22. 06. 2011, bod 6, část 4, 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. 
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Olomouc-město, obec Olomouc, paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 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 1.5. 
 
8. 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 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
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 1.5. 
 
9. schvaluje 
prodej bytové jednotky č. 362/19 v domě č. p. 360, 361, 362 (Nedvědova 7, 9, 11) 
na pozemku parc. č. st. 542, 543, 544, zastavěná plocha a nádvoří, se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 113/7648 na společných částech domu č. p. 
360, 361, 362 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 113/7648 na pozemku parc. 
č. st. 542, 543, 544, zastavěná plocha a nádvoří, vše v  k. ú. Povel, obec Olomouc, 
paní xxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu celkem ve výši  935.000,- Kč, z toho za jednotku 
924.106,- Kč a pozemek 10.984,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.6. 
 
10. schvaluje 
prodej bytové jednotky č. 1109/4 v domě č. p. 1108, 1109 (Sokolská 27, 29) 
na pozemku parc. č. st. 16/1, 16/2, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 738/7916 na společných částech domu č. p. 1108, 1109 a se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 738/7916 na pozemku parc. č. st. 16/1, 16/2, 
zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, panu 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu celkem ve výši  810.000,- Kč, z toho za jednotku   
641.190,- Kč a pozemek 168.810,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.7. 
 
11. schvaluje 
prodej bytové jednotky č. 622/8 v domě č. p. 622 (nám. Národních Hrdinů 4) 
na pozemku parc. č. st. 771, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 1092/13260 na společných částech domu č. p. 622 a se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 1092/13260 na pozemku parc. č. st. 771, 
zastavěná plocha a nádvoří, vše v  k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, panu 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu celkem ve výši 1.995.000,- Kč, z toho za jednotku 
1.806.304,- Kč a pozemek 148.696,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.8. 
 
12. schvaluje 
prodej bytové jednotky č. 609/13 v domě č. p. 608, 609 (Zikova 16, 18) na pozemku 
parc. č. st. 879, 880, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem 
o velikosti 438/27365 na společných částech domu č. p. 608, 609, vše v  k. ú. Nové 
Sady u Olomouce, obec Olomouc, paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu celkem 
ve výši 726.500,- Kč, z toho náklady 4.000,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.9. 
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13. nevyhovuje žádosti 
pana xxxxxxxxxxxxxxxx ve věci snížení kupní ceny bytové jednotky č.  394/3 v domě 
č. p. 394 (Riegrova 17) na pozemku parc. č. st. 388, zastavěná plocha a nádvoří, a 
na pozemku parc. č. st. 400/5, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 1504/5278 na společných částech domu č. p. 394 a 
se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1504/5278  na pozemku parc. č. st. 388, 
zastavěná plocha a nádvoří, a na pozemku parc. č. st.  400/5, zastavěná plocha a 
nádvoří, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 1.10. 
 
14. schvaluje 
prodej bytové jednotky č.  394/3 v domě č. p. 394 (Riegrova 17) na pozemku parc. č. 
st. 388, zastavěná plocha a nádvoří, a na pozemku parc. č. st. 400/5, zastavěná 
plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1504/5278 na společných 
částech domu č. p. 394 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1504/5278  
na pozemku parc. č. st. 388, zastavěná plocha a nádvoří, a na pozemku parc. č. st.  
400/5, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, panu 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 3.352.589,- Kč, z toho za jednotku 
2.901.557,- Kč, za pozemek parc. č. st. 388 částku 402.592,- Kč, za pozemek parc. 
č. st. 400/5 částku 39.894,- Kč a náklady 8.546,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.10. 
 
15. vyhovuje žádosti 
pana xxxxxxxxxxxxxx ve věci poskytnutí slevy z kupní ceny za 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, ve výši 8.000,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.11. 
 
16. revokuje 
své usnesení ze dne 27. 04. 2010, bod 6, část 2, ve věci prodeje pozemku parc. č. 
381/17, zahrada, o výměře 168 m2, v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, Společenství 
vlastníků jednotek domu Mozartova č. p. 234/29, za kupní cenu celkem 145.500,- Kč, 
z toho pozemek 142.500,- Kč a náklady 3.000,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.12. 
 
17. schvaluje 
prodej ideálního podílu 431/27148 pozemku parc. č. st. 1175, zastavěná plocha a 
nádvoří, o výměře 363 m2, pozemku parc. č. st. 1176, zastavěná plocha a nádvoří, 
o výměře 1 m2,  a pozemku parc. č. st. 1177, zastavěná plocha  nádvoří, o výměře 
17 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, paní xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
a panu xxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu ve výši 726,- Kč, dle důvodové zprávy bod 
1.13. 
 
18. bere na v ědomí 
změnu příjmení kupujících u bytové jednotky č. 668/15 – xxxxxxxxxxxxxx a 
xxxxxxxxxxxxxxxx, nyní provdaná xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx, u bytové jednotky 
č. 669/6 – xxxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx, nyní provdaná xxxxxxxxxxxxxxx a 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, u bytové jednotky č. 669/5 – xxxxxxxxxxxxx, nyní xxxxxxxxxxx, 
všechny jednotky se nachází v domě č. p. 668, 669 (Rožňavská 8, 10) na pozemcích 
parc. č. st. 917, 918, oba zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Nové Sady u 
Olomouce, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 1.13. 
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19. schvaluje 
prodej pozemku parc. č. st. 123, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 304 m2,        
v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, do podílového spoluvlastnictví kupujících, a to 
podíl o velikosti ideálních 2/5 panu xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 36.464,- Kč, podíl 
o velikosti ideálních 2/5 paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 36.464,- Kč a podíl 
o velikosti ideální 1/5 do SJM manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
za kupní cenu 18.232,- Kč, kupní cena celkem 91.160,- Kč, z toho pozemek 88.160,- 
Kč a náklady 3.000,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.14. 
 
20. souhlasí 
s prominutím dlužného nájemného a služeb ve výši 121.907,- Kč za pronájem 
nebytového prostoru o výměře 343,80 m2 v 1. PP budovy č. p. 889 (bytový dům), 
Masarykova č. o. 3, na pozemku parc. č. st. 790, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. 
Olomouc-město, Olomouc, dle dodatku důvodové zprávy bod 1.1. 
 
21. schvaluje 
prodej pozemku parc. č. st. 91/5, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 425 m2,       
v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc, do podílového spoluvlastnictví kupujících, a to 
id. 1/2  Společenství pro dům Selské náměstí 484/63, 483/61 Olomouc – Chválkovice 
a id. 1/2 Společenství vlastníků Selské náměstí 485/65, Olomouc-Chválkovice, 
za kupní cenu celkem 263.625,- Kč, z toho pozemek 260.625,- Kč a náklady 3.000,- 
Kč, dle dodatku důvodové zprávy bod 1.2. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 5; hlasování č. 10 
 
 
6 Rozpočtové zm ěny roku 2011  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu, týkající se rozpočtových změn roku 2011, část A 
a část B včetně dodatku č. 1 
 
2. schvaluje 
rozpočtové změny roku 2011 dle upravené důvodové zprávy  - část B včetně dodatku 
č. 1 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 6; hlasování č. 11 
 
 
7 Rozpočtové zm ěny r. 2011 - Aquapark Olomouc, a. s.  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu včetně přílohy 
 
2. schvaluje 
poskytnutí půjčky ve výši 4,5 mil. Kč dle důvodové zprávy 
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3. deleguje 
primátora SMOl Martina Novotného (náhradníkem stanovuje JUDr. Martina Majora) 
k zastupování města na valné hromadě společnosti Aquapark Olomouc, a. s. 
 
4. zmocňuje 
primátora SMOl Martina Novotného (náhradníkem stanovuje JUDr. Martina Majora) 
ke schválení půjček dle důvodové zprávy na valné hromadě společnosti Aquapark 
Olomouc, a. s. 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 6. 1; hlasování č. 12 

 
 

8 OZV č. 8/2011, o místním poplatku za užívání ve řejného 
prostranství, kterou se m ění a dopl ňuje OZV č.10/2010 

Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
OZV č. 8/2011, kterou se mění a doplňuje OZV č. 10/2010 o místním poplatku 
za užívání veřejného prostranství ve znění OZV č. 16/2010, č.3/2011, č. 7/2011 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 7; hlasování č. 13 
 
 
9 Prominutí pohledávek  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
prominutí pohledávky ve výši 90.012,- Kč dle důvodové zprávy bod 1 
 
3. schvaluje 
prominutí pohledávky ve výši 44.613,- Kč dle důvodové zprávy bod 2 
 
4. schvaluje 
prominutí pohledávky ve výši 532.814,- Kč dle důvodové zprávy bod 3 
 
5. schvaluje 
prominutí pohledávky ve výši 55.474,- Kč dle důvodové zprávy bod 4 
 
6. schvaluje 
prominutí pohledávek ve výši 124.369,- Kč a 210.770,- Kč dle důvodové zprávy bod 
5 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 8; hlasování č. 14 
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10 Zájmové sdružení "OK4Inovace" - ú čast SMOl  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
založení zájmového sdružení právnických osob "OK4Inovace" 
 
3. schvaluje 
zakladatelskou smlouvu a stanovy zájmového sdružení právnických osob 
"OK4Inovace" dle příloh č. 1 a 2 důvodové zprávy  
 
4. deleguje 
primátora Martina Novotného jako zástupce SMOl na valné hromadě zájmového 
sdružení právnických osob "OK4Inovace" dle důvodové zprávy 
 
5. nominuje 
primátora Martina Novotného jako člena správní rady zájmového sdružení 
právnických osob "OK4Inovace"  za statutární město Olomouc  
 
Předložil: Rada města Olomouce 
Bod programu: 9; hlasování č. 15 
 
 
11 OZV č. 9/2011 o zákazu konzu mace alkoholických nápoj ů a 

žebrání na ve řejných prostranstvích  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. vydává 
upravenou OZV č. 9/2011 o zákazu konzumace alkoholických nápojů a žebrání 
na veřejných prostranstvích s účinností od 1.1.2012 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 10; hlasování č. 16 
 
 
12 Management plán památky UNESCO  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
dokument "Olomouc, Čestný Sloup Nejsvětější Trojice - Management památky 
UNESCO" v rozsahu dle důvodové zprávy 
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Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 11; hlasování č. 17 

 
 

13 Závazek kone čného p říjemce -  Moravská cyklotrasa na území 
ORP Olomouc  

Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
vyčlenění finančních prostředků ve výši 2 944 100 Kč z rozpočtu města na zajištění 
finančního krytí vlastních zdrojů na realizaci projektu Moravská cyklotrasa na území 
ORP Olomouc (reg.číslo projektu: CZ.1.12/1.3.00/22.01353) a každoroční vyčlenění 
finančních prostředků ve výši 102 000 Kč po dobu 5 let (tj.celkové náklady po dobu 
5 let činí 510 000 Kč) od ukončení realizace projektu z rozpočtu města na zajištění 
udržitelnosti projektu 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 12; hlasování č. 18 
 
 
14 Memorandum o  spolupráci a spole čném postupu p ři tvorb ě 

Integrovaného systému nakládání s odpady v Olomouck ém 
kraji  

Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
text Memoranda o spolupráci a společném postupu při tvorbě Integrovaného systému 
nakládání s odpady v Olomouckém kraji 
 
3. pověřuje 
náměstka primátora RNDr. Jana Holpucha, Ph.D., podpisem předloženého 
Memoranda o spolupráci a společném postupu při tvorbě Integrovaného systému 
nakládání s odpady v Olomouckém kraji 
T: 21. 12. 2011 
O: vedoucí odboru životního prost ředí 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 13; hlasování č. 5 
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15 Delegování zástupce SMOl na valnou hromadu spole čnosti SK 
Sigma Olomouc, a.s.  

Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. deleguje 
zástupce SMOl (včetně náhradníků) na valnou hromadu SK Sigma Olomouc, a.s. dle 
důvodové zprávy 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 14; hlasování č. 19 
 
 
16 Energetická opat ření 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. zmocňuje 
náměstka primátora JUDr. Martina Majora k podpisu smlouvy na akci "Energeticky 
úsporná opatření na veřejných budovách, Olomouc - 3. žádost" dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 15; hlasování č. 20 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Martin Novotný v. r.                                                     
primátor m ěsta Olomouce 

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

  
 


