
 

USNESENÍ 
 

z 9. zasedání Zastupitelstva m ěsta Olomouce, konaného dne 21. 12. 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 9. zasedání Zastupitelstva m ěsta 
Olomouce  

Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. schvaluje 
upravený návrh programu 9. 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 
 
2. prodlužuje 
termíny plnění usnesení ZMO dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 2.; hlasování č. 4 
 
 
3 Majetkoprávní záležitosti + dodatek + dodatek č. 2 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. schvaluje 
1. doplnění smluvních podmínek u výkupu 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. 10. 
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2. úplatný převod pozemků parc. č. st. 823 zast. pl. o výměře 240 m2, parc. č. st. 824 
zast. pl. o výměře 237 m2, parc. č. st. 826/1 zast. pl. o výměře 215 m2, parc. č. st. 
826/2 zast. pl. o výměře 24 m2, parc. č. st. 861 zast. pl. o výměře 212 m2, parc. č. st. 
862 zast. pl. o výměře 237 m2, parc. č. st. 881 zast. pl. o výměře 236 m2, parc. č. st. 
898 zast. pl. o výměře 230 m2 a parc. č. st. 576/1 zast. pl. o výměře 31 m2, vše v k. 
ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování 
státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Olomouce s tím, že 
odbor majetkoprávní bude dále jednat s ČR - Úřadem pro zastupování státu ve 
věcech majetkových o kupní ceně nemovitostí dle důvodové zprávy bod č. 11. 
 
3. prodej pozemku parc. č. 454/2 zast. pl. o výměře 17 m2 v k. ú. Hlubočky, obec 
Hlubočky, a to ideální podíl 1/2  shora uvedené nemovitosti panu xxxxxxxxxxxxxxxxx 
za kupní cenu ve výši  3 080,- Kč a ideální podíl 1/2 shora uvedené nemovitosti paní 
xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 3 080,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 15.       
 
4. prodej pozemku parc. č. 724/4 zahrada o výměře 80 m2 v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 97 700,- Kč 
dle důvodové zprávy bod č. 16. 
 
5. změnu smluvních podmínek u smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemek 
parc. č. 265/10 orná půda o výměře 3 518 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc 
uzavřené se společností  K - stav stavební a.s. dle důvodové zprávy bod č. 17. 
 
6. prodej pozemku parc. č. 2122 ostat. pl. o výměře 783 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc společnosti EUROGEMA CZ, a.s. za kupní cenu ve výši 234 900,- Kč dle 
důvodové zprávy bod č. 19. 
 
7. prodej částí pozemku parc. č. 121/3 ostat. pl. o celkové výměře 15 m2 (dle GP díl 
„a“ a díl „b“) v k. ú. Olomouc – město, obec Olomouc společnosti CASINO PALÁC 
a. s. za kupní cenu  ve výši  83 800,-Kč dle důvodové zprávy bod č. 20.    
 
8. prodej pozemku parc. č.  st. 1202/6 zast. pl. a nádvoří o výměře 17 m2 v k. ú. 
Nová Ulice, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve 
výši 14 220,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 21. 
 
9. změnu smluvních podmínek u smlouvy  o budoucí smlouvě o zřízení předkupního 
práva jako věcného práva č.  MAJ-PR-J/19/2009/S ze dne 14. 9. 2009 dle důvodové 
zprávy bod č. 22. 
 
10. změnu katastrální hranice mezi k. ú. Nová Ulice,  obec Olomouc a k. ú. Olomouc-
město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 23. 
 
11. uzavření  dodatku č. 1 k plánovací smlouvě č. MAJ-IN-PS/12/2009/Hoa mezi 
statutárním městem Olomouc a xxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 24. 
 
12. uzavření  dodatku č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-
IN-B/6/2009/Hoa mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným a 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx jako budoucím dárcem dle důvodové zprávy bod č. 25. 
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13. uzavření  dodatku č. 1 k plánovací smlouvě č. MAJ-IN-PS/1/2008/Hoa mezi 
statutárním městem Olomouc a manželi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle 
důvodové zprávy bod č. 26. 
 
14. uzavření  dodatku č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-
IN-B/41/2008/Hoa mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným a 
manželi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  jako budoucími dárci dle důvodové 
zprávy bod č. 27. 
 
15. uzavření  darovací smlouvy na stavbu „Prodloužení stoky KIVc, Droždín, Horní 
Úlehla“,  na pozemku parc. č. 501 ostatní plocha, ostatní komunikace,  v k. ú. 
Droždín, obec Olomouc, mezi manželi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
jako dárci a statutárním městem Olomouc jako obdarovaným dle důvodové zprávy 
bod č. 28. 
 
2. nevyhovuje žádosti 
1. pana xxxxxxxxxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č.  106/3 ostat. pl. o výměře 
147 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1. 
 
2. paní xxxxxxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 614 zahrada o výměře 27 m2 
v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2. 
 
3. společnosti NEW SIGNUM, s.r.o. o prodej budovy bez č.p./č.e. (objekt technického 
vybavení) s pozemkem parc. č. st. 518 zast. pl. o výměře 389 m2 v k. ú. Povel, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3. 
 
4. pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o prodej pozemků parc. č. 436/7 orná půda o výměře 
5 640 m2 a parc. č. 433/1 orná půda o výměře 643 m2, vše v k. ú. Povel, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4. 
 
5. manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o prodej pozemku parc. č. 53/26 
ostat. pl. o výměře 128 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 
č. 5. 
 
6. paní xxxxxxxxxxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 1081 ostat. pl. o výměře 
12 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 6. 
 
7. manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 24/3 trvalý 
travní porost o výměře 160 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc dle důvodové zprávy 
bod č. 7. 
 
8. paní xxxxxxxxxxxxxxxx o výkup pozemku parc. č. 3/3 zahrada o výměře 1 134 m2 
v k. ú. Povel, obec Olomouc z vlastnictví paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx do vlastnictví 
statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 8. 
 
9. ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových o převod pozemku 
parc. č. 451/19 ostat. pl. o výměře 53 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. 9. 
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10. manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o prodej pozemku parc. č. 724/4 zahrada 
o výměře 80 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 16. 
11. manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o směnu pozemku parc. č. 724/4 zahrada 
o výměře 80 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města 
Olomouce za část pozemku parc. č. 723/25 ostat. pl. o výměře 110 m2 v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc ve vlastnictví manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle 
důvodové zprávy bod č. 16.   
 
3. bere na v ědomí 
že kupní smlouva bude uzavřena v termínu dle platné smlouvy o budoucí kupní 
smlouvě dle důvodové zprávy bod č. 18.  
 
4. revokuje 
1. usnesení ZMO ze dne 7. 9. 2011, bod programu 3, bod 18 důvodové zprávy ve 
věci schválení bezúplatného převodu pozemků parc. č. st. 823 zast. pl. o výměře 240 
m2, parc. č. st. 824 zast. pl. o výměře 237 m2, parc. č. st. 826/1 zast. pl. o výměře 
215 m2, parc. č. st. 826/2 zast. pl. o výměře 24 m2, parc. č. st. 861 zast. pl. o výměře 
212 m2, parc. č. st. 862 zast. pl. o výměře 237 m2, parc. č. st. 881 zast. pl. o výměře 
236 m2, parc. č. st. 898 zast. pl. o výměře 230 m2 a parc. č. st. 576/1 zast. pl. 
o výměře 31 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc z vlastnictví ČR 
- Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního 
města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 11. 
 
2. usnesení ZMO dne 7. 9. 2011, bod programu 3, bod 18 důvodové zprávy ve věci 
nevyhovění žádosti ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových 
o úplatný převod pozemků parc. č. st. 823 zast. pl. o výměře 240 m2, parc. č. st. 824 
zast. pl. o výměře 237 m2, parc. č. st. 826/1 zast. pl. o výměře 215 m2, parc. č. st. 
826/2 zast. pl. o výměře 24 m2, parc. č. st. 861 zast. pl. o výměře 212 m2, parc. č. st. 
862 zast. pl. o výměře 237 m2, parc. č. st. 881 zast. pl. o výměře 236 m2, parc. č. st. 
898 zast. pl. o výměře 230 m2 a parc. č. st. 576/1 zast. pl. o výměře 31 m2, vše v k. 
ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování 
státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Olomouce dle 
důvodové zprávy bod č. 11. 
 
3. usnesení ZMO ze dne 14. 9. 2010, bod programu 4, bod 32 dodatku k důvodové 
zprávě ve věci schválení odprodeje pozemku parc. č. 306/34 orná půda o výměře 
921 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc společnosti Investiční a majetková, 
spol. s r.o. za kupní cenu ve výši 1 383 500,-Kč dle důvodové zprávy bod č. 12. 
 
4. usnesení ZMO ze dne 21. 9. 2009, bod programu 5, bod 50 ve věci schválení 
odprodeje části pozemku parc. č. 306/3 orná půda (dle GP parc. č. 306/37 orná 
půda) o výměře 1 518 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc společnosti 
Solné mlýny, a.s. za kupní cenu ve výši 1 221 993,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 
13. 
 
5. usnesení ZMO ze dne 21. 9. 2009, bod programu 5, bod 50 ve věci schválení 
odprodeje části pozemku parc. č. 306/3 orná půda (dle GP parc. č. 306/36 orná 
půda) o výměře 127 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc společnosti 
Investiční a majetková, spol. s r.o. za kupní cenu ve výši 109 193,- Kč dle důvodové 
zprávy bod č. 13. 
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6. usnesení ZMO ze dne 27. 4. 2010, bod programu 5, bod 13 dodatku k důvodové 
zprávě ve věci  schválení odprodeje 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 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
za kupní cenu ve výši 49 900,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 14.    
 
7. usnesení ZMO ze dne 9. 11. 2011, bod programu 3, bod 6 ve věci schválení 
prodeje pozemku parc. č.  st. 1202/6 zast. pl. a nádvoří o výměře 17 m2 v k. ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 
14 816,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 21. 
 
5. schvaluje 
1. uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na pozemky parc. č.  385/17 trvalý 
travní porost o výměře 483 m2, parc. č. 385/14 trvalý travní porost o výměře 557 m2, 
parc. č. 345/14 ostat. pl. o výměře 4 200 m2, parc. č. 300/5 orná půda o výměře 
2 617 m2, parc. č. 287/3 ostat. pl. o výměře 1 465 m2, parc. č. 385/15 trvalý travní 
porost o výměře 54 m2, parc. č. 385/16 trvalý travní porost o výměře 42 m2, parc. č. 
385/18 trvalý travní porost o výměře 55 m2, parc. č. 385/6 trvalý travní porost 
o výměře 133 m2 a parc. č. 385/7 trvalý travní porost o výměře 51 m2, vše v k. ú. 
Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc mezi statutárním městem Olomouc  jako 
budoucím dárcem a Povodím Moravy, s.p. jako budoucím obdarovaným dle dodatku 
k důvodové zprávě bod č. 1. 
 
2. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na  část budovy bez č.p./č.e. 
(průmyslový objekt) s částí pozemku parc. č. st. 613/9 zast. pl. o výměře 931 m2, 
budovu bez č.p./č.e. (průmyslový objekt) s pozemkem parc. č. st. 618 zast. pl. 
o výměře 68 m2 a část pozemku parc. č. 532/4 ostat. pl. o výměře 1 002 m2 včetně 
železobetonové šachty a zpevněných ploch, vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc 
se společností Technické služby města Olomouce, a.s.  při kupní ceně ve výši 100,- 
Kč dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 3.  
 
3. prodej části pozemku parc. č. 80/10 ostat. pl. o výměře 81 m2 a části pozemku 
parc. č. 80/22 ostat. pl. o výměře 2 m2 (dle GP parc. č. 80/22 ostat. pl.), vše v k. ú. 
Řepčín, obec Olomouc společnosti GLOBE INVESTMENT CZ s.r.o. za kupní cenu 
150 752,- Kč dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 11.  
 
4. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 88/1 ostat. 
pl. o výměře 480 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc s manželi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
při kupní ceně ve výši 456 000,- Kč dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 12. 
 
5. prodej části pozemku parc. č. st. 436/3 zast. pl. (dle GP parc. č. st. 436/5 zast. pl.) 
o výměře 4 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
za kupní cenu ve výši 48 480,- Kč dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 13. 
 
6. prodej pozemků parc. č. 841/120 ostat. pl. o výměře 139 m2, parc. č. 841/121 
ostat. pl. o výměře 122 m2 a parc. č. 841/25 ostat. pl. o výměře 99 m2, vše v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši  78 155,- Kč 
dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 14. 
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7. prodej části pozemku parc. č. 841/37 ostat. pl. (dle GP parc. č. 841/145 ostat. pl.) 
o výměře 55 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 
ve výši 13 601,- Kč dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 15. 
 
8. prodej pozemků parc. č. 1062/5 ostat. pl. o výměře 236 m2, parc. č. 446/2 ostat. 
pl. o výměře 75 m2, část parc. č. 1062/52 ostat. pl. o výměře 391 m2 (dle GP parc. č. 
1062/103), část parc. č. 1062/52 ostat. pl. o výměře 1 749 m2 (dle GP díl „a“), část 
parc. č. 938/2 ostat. pl. o výměře 1 183 m2 (dle GP díl „b“) a část parc. č. 938/23 
ostat. pl. o výměře 11 m2 (dle GP díl „c“), vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc 
společnosti Tech Group a.s. za kupní cenu ve výši 3 172 250,- Kč dle dodatku 
k důvodové zprávě bod č. 16. 
 
9. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 1413/7 ostat. 
pl. o výměře 20 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc s Ředitelstvím silnic a dálnic 
ČR při kupní ceně ve výši 15 500,- Kč dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 17. 
 
10. výkup ideálního podílu 1/2 pozemku parc. č. 1166/3 lesní pozemek o výměře 656 
m2 v k. ú. Huzová, obec Huzová z vlastnictví paní xxxxxxxxxxxxxxxxxx do vlastnictví 
statutárního města Olomouce za kupní cenu ve výši 1 820,- Kč a ideálního podílu 1/2 
pozemku parc. č. 1166/3 lesní pozemek o výměře 656 m2 v k. ú. Huzová, obec 
Huzová z vlastnictví pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města 
Olomouce za kupní cenu ve výši 1 820,- Kč dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 
18.  
 
11. prodej části pozemku parc. č. 1116/1 ostat. pl. o výměře 152 m2 (dle GP parc. č. 
1116/10) v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 
ve výši 220 600,- Kč dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 19. 
 
12. prodej pozemku parc. č. 515/1 ostat. pl. (dle GP parc. č. 515/80 ostat. pl.) 
o výměře 301 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc xxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 
ve výši 449 060,- Kč dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 20.  
 
13. výkup pozemku parc. č. 580 lesní pozemek o výměře 7 225 m2 v k. ú. Hlubočky, 
obec Hlubočky v podílovém spoluvlastnictví paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxx (id. podíl 1/3) 
za kupní cenu ve výši 12 042,- Kč, pana xxxxxxxxxxxxxx (id. podíl 1/3) za kupní cenu 
ve výši 12 042,- Kč a pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxx (id. podíl 1/3) za kupní cenu ve výši 
12 041,- Kč do vlastnictví statutárního města Olomouce dle dodatku k důvodové 
zprávě bod č. 21. 
 
14. výkup pozemků parc. č. 579 o výměře 7 008 m2 a parc. č. 582 o výměře 8 285 
m2, vše lesní pozemek v k. ú. Hlubočky, obec Hlubočky v podílovém spoluvlastnictví 
pana xxxxxxxxxxxxxxxxx (id. podíl 1/4) za kupní cenu ve výši 19 116,- Kč, 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (id. podíl 1/4) za kupní cenu ve výši 19 117,- Kč, paní 
xxxxxxxxxxx (id. podíl 1/6) za kupní cenu ve výši 12 744,- Kč, pana xxxxxxxxxxxxxxx 
(id. podíl 1/6) za kupní cenu ve výši 12 744,- Kč, pana xxxxxxxxxxxxxxx (id. podíl 1/6) 
za kupní cenu ve výši 12 744,- Kč do vlastnictví statutárního města Olomouce dle 
dodatku k důvodové zprávě bod č. 21. 
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15. výkup části pozemku parc. č. 809/8 ostat. pl. o výměře 18 m2 (dle GP parc. č. 
809/50 ostat. pl.) v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve vlastnictví Zdravotní 
pojišťovny METAL - ALIANCE do vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní 
cenu ve výši 1 800,- Kč dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 23.  
 
16. uzavření kupní smlouvy na infrastrukturní stavby komunikace, chodníku, 
parkovacích stání, veřejného osvětlení a veřejné kanalizace, budované v rámci 
stavby „POLYFUNKČNÍ KOMPLEX WELLNEROVA“,  na pozemcích  parc. č. 615/1 
ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 809/4 ostatní plocha, jiná plocha, parc. č. 
809/9 ostatní plocha, dráha, parc. č. 809/8 ostatní plocha, jiná plocha, parc. č. 809/19 
ostatní plocha, jiná plocha, parc. č. 809/38 ostatní plocha, jiná plocha a parc. č. 
615/11 ostatní plocha, jiná plocha, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, mezi 
statutárním městem Olomouc jako kupujícím a  společností  PROJEKT 
WELNEROVA s.r.o. jako prodávajícím za kupní cenu 3,-Kč dle dodatku k důvodové 
zprávě bod č. 24. 
 
17. uzavření smlouvy o uzavření budoucí darovací smlouvy na infrastrukturní stavby 
komunikace, betonové zídky, vyrovnávacího schodiště, betonových laviček, 
betonového prstence okolo stromů, odvodnění komunikace a veřejného osvětlení, 
budované v rámci stavby „Rekonstrukce obchodního domu PRIOR v Olomouci“,  na 
pozemcích parc. č. 116/34 ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 116/31 
ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 116/35 ostatní plocha, ostatní 
komunikace a parc. č. 330 zastavěná plocha a nádvoří , vše v k. ú. Olomouce-město, 
obec Olomouc, mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným a 
společností CL TRADE a.s. jako budoucím dárcem dle dodatku k důvodové zprávě 
bod č. 25. 
 
18. uzavření  dodatku č. 2 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-
IN-B/10/2008/Hoa mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným 
a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
jako budoucími dárci dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 26.         
                                          
19. uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-
IN-B/1/2009/Hoa mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným 
a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx jako budoucím dárcem dle dodatku k důvodové zprávě 
bod č. 27. 
 
20. uzavření darovací smlouvy na stavbu chodníku, vybudovanou v rámci stavby 
„CPI CITY CENTER OLOMOUC“,  na pozemku parc. č. 624/22 ostatní plocha, jiná 
plocha, v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, mezi  společností CPI – Real Estate, a.s.  
jako dárcem a statutárním městem Olomouc jako obdarovaným v celkové pořizovací 
a zůstatkové hodnotě ve výši  62.000,¬-  Kč, včetně DPH dle dodatku k důvodové 
zprávě bod č. 28. 
 
21. uzavření plánovací smlouvy na infrastrukturní stavby vodovodního řadu, 
kanalizace splaškové, plynovodu, vedení NN, vedení SLB, komunikace včetně 
odvodnění a chodníku, budované v rámci stavby „Výstavba areálu firmy NAPRO 
s.r.o. – Zóna Olomouc Šlechtitelů“ na pozemcích  parc. č. 1721/2 ostatní plocha, jiná 
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plocha, parc. č. 1721/3 ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 1721/18 ostatní 
plocha, jiná plocha, parc. č. 1721/19 ostatní plocha, jiná plocha a parc. č. 1721/20 
orná půda, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc, mezi statutárním městem 
Olomouc a společností NAPRO s.r.o.  dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 29. 
 
22. uzavření smlouvy o uzavření budoucí darovací smlouvy na infrastrukturní stavby 
vodovodního řadu, kanalizace splaškové, komunikace včetně odvodnění a chodníku, 
budované v rámci stavby „Výstavba areálu firmy NAPRO s.r.o. – Zóna Olomouc 
Šlechtitelů“ na pozemcích  parc. č. 1721/2 ostatní plocha, jiná plocha, parc. č. 1721/3 
ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 1721/18 ostatní plocha, jiná plocha, parc. 
č. 1721/19 ostatní plocha, jiná plocha a parc. č. 1721/20 orná půda, vše v k. ú. Holice 
u Olomouce, obec Olomouc, mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím 
obdarovaným a společností NAPRO s.r.o. jako budoucími dárci dle dodatku 
k důvodové zprávě bod č. 30. 
 
23. uzavření smlouvy o uzavření budoucí darovací smlouvy na stavbu úpravy 
účelové komunikace na pozemcích parc. č. 1963/1 ostatní plocha, ostatní 
komunikace a parc. č. 1961/2 ostatní plocha, ostatní komunikace, vše v k.ú. Holice 
u Olomouce, obec Olomouc, mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím 
obdarovaným a společností OLPEMA CZE s.r.o. jako budoucím dárcem dle dodatku 
k důvodové zprávě bod č. 31. 
 
24. uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-
IN-B/9/2006/Hoa mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným 
a společností DEVELOP BUILDING s.r.o jako budoucím dárcem dle dodatku 
k důvodové zprávě bod č. 32. 
 
25. uzavření  dodatku č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-
IN-B/22/2008/Hoa mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným 
a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxx  jako budoucími dárci dle 
dodatku k důvodové zprávě bod č. 33. 
 
26. uzavření dodatku č. 2 k plánovací č. MAJ-IN-PS/16/2009/Hoa, mezi statutárním 
městem Olomouc a společností REKOS stavební společnost, spol. s r.o.  dle dodatku 
k důvodové zprávě bod č. 34. 
 
27. uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-
IN-B/13/2009/Hoa, mezi statutárním městem Olomouc a společností REKOS 
stavební společnost, spol. s r.o.  dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 35. 
 
28. uzavření smlouvy o uzavření budoucí darovací smlouvy na infrastrukturní stavbu 
příjezdové komunikace budované v rámci stavby „Rodinný dům manželů 
xxxxxxxxxxxxxxxxx“,  na pozemcích parc. č. 352 ostatní plocha, ostatní komunikace 
parc. č. 370 ostatní plocha, ostatní komunikace a parc. č. 949 ostatní plocha, ostatní 
komunikace, vše v k. ú. Lošov, obec Olomouc, mezi statutárním městem Olomouc 
jako budoucím obdarovaným a  manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx jako 
budoucími dárci dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 36. 
 
 



 9 

29. uzavření dodatku č. 5 k plánovací smlouvě č. MAJ-IN-J/1/2007/Hoa mezi 
statutárním městem Olomouc a společností eVector.cz  s.r.o.  dle dodatku 
k důvodové zprávě bod č. 37. 
 
30. uzavření dodatku č. 7 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-
IN-B/4/2007/Hoa mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným 
a společností eVector.cz s.r.o. jako budoucím dárcem dle dodatku k důvodové 
zprávě bod č. 38. 
 
31. uzavření plánovací smlouvy na infrastrukturní stavby komunikace, parkovacích 
stání, chodníků, kanalizačního řadu – splašková kanalizace, kanalizačního řadu– 
dešťová kanalizace – vsakovací pásy, vodovodního řadu, horkovodního řadu, 
rozvodů VN-NN-DTS, veřejného osvětlení a rozvodů elektronických komunikací, 
budované v rámci stavby „Obytný soubor Jeremiášova – Jánského, Olomouc – Povel 
“ na pozemcích  parc. č. 416/5 ostatní plocha, jiná plocha, parc. č. 416/33 orná půda, 
parc. č. 416/34 orná půda, parc. č. 441/3 orná půda, parc. č. 441/4 ostatní plocha, 
ostatní komunikace, parc. č. 441/6 orná půda, parc. č. 442/1 orná půda, parc. č. 
443/1 orná půda, parc. č. 443/3 orná půda, parc. č. 443/4 ostatní plocha, jiná plocha, 
parc. č. 443/8 orná půda, parc. č. 451/18 ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 
451/19 ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 451/26 ostatní plocha, zeleň, 
parc. č. 451/34 ostatní plocha, zeleň, parc. č. 451/35 ostatní plocha, zeleň, parc. č. 
451/43 ostatní plocha, zeleň, parc. č. 451/46 ostatní plocha, zeleň, parc. č. 451/52 
ostatní plocha, zeleň, parc. č. 451/61 ostatní plocha, zeleň a parc. č. 491 ostatní 
plocha, ostatní komunikace, vše v k. ú. Povel, obec Olomouc, mezi statutárním 
městem Olomouc a společností  STAFOS – REAL s.r.o.  dle dodatku k důvodové 
zprávě bod č. 39. 
 
32. uzavření smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy na infrastrukturní stavby 
komunikace, parkovacích stání, chodníků, kanalizačního řadu – splašková 
kanalizace, vodovodního řadu a veřejného osvětlení, budované v rámci stavby 
„Obytný soubor Jeremiášova – Jánského, Olomouc – Povel“,  na pozemcích  parc. č. 
416/5 ostatní plocha, jiná plocha, parc. č. 416/33 orná půda, parc. č. 416/34 orná 
půda, parc. č. 441/3 orná půda, parc. č. 441/4 ostatní plocha, ostatní komunikace, 
parc. č. 441/6 orná půda, parc. č. 442/1 orná půda, parc. č. 443/1 orná půda, parc. č. 
443/3 orná půda, parc. č. 443/4 ostatní plocha, jiná plocha, parc. č. 443/8 orná půda, 
parc. č. 451/18 ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 451/19 ostatní plocha, 
ostatní komunikace, parc. č. 451/26 ostatní plocha, zeleň, parc. č. 451/34 ostatní 
plocha, zeleň, parc. č. 451/35 ostatní plocha, zeleň, parc. č. 451/43 ostatní plocha, 
zeleň, parc. č. 451/46 ostatní plocha, zeleň, parc. č. 451/52 ostatní plocha, zeleň, 
parc. č. 451/61 ostatní plocha, zeleň a parc. č. 491 ostatní plocha, ostatní 
komunikace, vše v k. ú. Povel, obec Olomouc, mezi statutárním městem Olomouc 
jako budoucím kupujícím a společností STAFOS – REAL  s.r.o. jako budoucím 
prodávajícím celkem za kupní cenu 498,- Kč dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 
40. 
 
33. uzavření dodatku č.4 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy Č. MAJ-
IN-B/36/2008/Hoa mezi statutárním městem   Olomouc jako budoucím obdarovaným  
a společností HORNBACH Immobilien HK s.r.o. jako budoucím dárcem dle dodatku 
k důvodové zprávě bod č. 41.  
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6. neschvaluje 
uzavření dodatku č. 1 ke směnné smlouvě se společností F-Munitor, s.r.o.  dle 
dodatku k důvodové zprávě bod č. 2. 
 
7. nevyhovuje žádosti 
1. Tělovýchovné jednoty Slovan Černovír o zřízení předkupního práva na část  
pozemku parc. č.  12/1 ostat. pl. o výměře 11 167 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc 
dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 4.  
 
2. pana xxxxxxxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 236/48 orná půda o výměře 
670 m2 v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 5. 
 
3. pana xxxxxxxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 236/47 orná půda o výměře 
500 m2 v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 5. 
 
4. xxxxxxxxxxxxxxxx o prodej pozemků parc. č. 13/2 o výměře 180 m2 a parc. č. 14/2 
o výměře 21 m2, vše orná půda v k. ú. Povel, obec Olomouc dle dodatku k důvodové 
zprávě bod č. 6. 
 
5. pana xxxxxxxxxxxxxxxxx o prodej pozemku parc. č. 653 zahrada o výměře 499 m2 
v k. ú. Lošov, obec Olomouc dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 7. 
 
6. pana xxxxxxxxxxxxxx o výkup ideálního podílu 1/27 pozemku parc. č. 798 ostat. pl. 
o výměře 1 279 m2, ideálního podílu 1/27 pozemku parc. č. 626 o výměře 65 m2, 
ideálního podílu 1/27 pozemku parc. č. 631 o výměře 406 m2, ideálního podílu 1/27 
pozemku parc. č. 712 o výměře 791 m2, ideálního podílu 1/27 pozemku parc. č. 822 
o výměře 209 m2, ideálního podílu 1/27 pozemku parc. č. 1211 o výměře 160 m2, 
ideálního podílu 1/27 pozemku parc. č. 1215 o výměře 610 m2, ideálního podílu 1/27 
pozemku parc. č. 1238 o výměře 271 m2, vše ostat. pl. v k. ú. Droždín, obec 
Olomouc a ideálního podílu 1/2 pozemku parc. č. 988/6 ostat. pl. o výměře 605 m2, 
ideálního podílu 1/2 pozemku parc. č. 989/13 ostat. pl. o výměře 199 m2, vše v k. ú. 
Náklo, obec Náklo z vlastnictví pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxx do vlastnictví statutárního 
města Olomouce dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 8. 
 
7. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o revokaci usnesení ZMO ze dne 27. 4. 2011, bod 
programu 3, bod 34 důvodové zprávy ve věci nevyhovění žádosti xxxxxxxxxxxxxxxxx 
o odprodej části pozemku parc. č. 516/1 ostat. pl. o výměře 46 m2 v  k. ú. Povel, 
obec Olomouc dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 9. 
 
8. revokuje 
usnesení ZMO ze dne 21. 9. 2009, bod programu 5, bod 16 dodatku k důvodové 
zprávě ve věci schválení odprodeje pozemků části parc. č. 1062/52 (dle GP parc. č. 
1062/101 ostat. pl. a parc. č. 1062/102 ostat. pl.) o výměře 2 140 m2, parc. č. 1062/5 
o výměře 236 m2, parc. č. 938/2 o výměře 1 582 m2, části parc. č. 938/23 (dle GP díl 
„a“) o výměře 76 m2 a parc. č. 446/2 o výměře 75 m2, vše ostat. pl. v k. ú. Hodolany, 
obec Olomouc společnosti Tech Group a.s. za kupní cenu ve výši 4 219 950,- Kč dle 
dodatku k důvodové zprávě bod č. 16. 
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9. schvaluje 
uzavření plánovací smlouvy na infrastrukturní stavbu příjezdové komunikace 
budovanou v rámci stavby „Rodinný dům  manželů xxxxxxxxxxxxxxx“,  na pozemcích 
parc. č. 352 ostatní plocha, ostatní komunikace parc. č. 370 ostatní plocha, ostatní 
komunikace a parc. č. 949 ostatní plocha, ostatní komunikace, vše v k. ú. Lošov, 
obec Olomouc, mezi statutárním městem Olomouc a manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
dle dodatku č. 2 důvodové zprávy bod č. 1  
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 3.; hlasování č. 5 
 
 
4 Prodej dom ů + dodatek  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu a dodatek důvodové zprávy 
 
2. schvaluje 
prodej budovy č. p. 1182 (Mošnerova 3) na pozemku parc. č. st. 1301, zastavěná 
plocha a nádvoří, a pozemek parc. č. st. 1301, zastavěná plocha a nádvoří,  
o výměře 491 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, se všemi součástmi a 
příslušenstvím, společnosti  ELPIS OLOMOUC, spol. s r.o. za kupní cenu celkem ve 
výši 5.688.750,- Kč, z toho budova 5.184.859,- Kč, pozemek 503.891,- Kč, dle 
důvodové zprávy bod 1.1. 
 
3. schvaluje 
prodej pozemku parc. č. st. 120, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 365 m2, v 
k. ú. Bělidla, obec Olomouc, do podílového spoluvlastnictví kupujících, a to id. 1/2 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a id. 1/2 xxxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu celkem 
82.000,- Kč, z toho pozemek 80.000,- Kč a náklady 2.000,- Kč, dle důvodové zprávy 
bod 1.2. 
 
4. schvaluje 
prodej pozemku parc. č. st. 904, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 459 m2, v 
k. ú. Hodolany, obec Olomouc, xxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu celkem 162.000,- Kč, 
z toho pozemek 160.000,- Kč a náklady 2.000,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.3. 
 
5. schvaluje 
prodej pozemku parc. č. st. 342, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 249 m2, 
a pozemku parc. č. 14/17, zahrada, o výměře 127 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc, manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu celkem 128.000,- Kč, 
z toho pozemek parc. č. st. 342, zastavěná plocha a nádvoří, 64.000,- Kč a pozemek 
parc. č. 14/17, zahrada, 60.000,- Kč a náklady 4.000,- Kč, dle důvodové zprávy bod 
1.4. 
 
6. schvaluje 
prodej pozemku parc. č. st. 26/1, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 260 m2, v 
k. ú. Pavlovičky, obec Olomouc, manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za 
kupní cenu ve výši 60.120,- Kč, z toho pozemek 57.720,- Kč, náklady 2.400,- Kč, dle 
důvodové zprávy bod 1.5. 
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7. schvaluje 
prodej pozemku parc. č. st. 67, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 120 m2, v k. ú. 
Pavlovičky, obec Olomouc, a to podíl o velikosti 497/2227 do SJM manželům 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 6.231,- Kč, podíl o velikosti 
302/6681 paní xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 1.262,- Kč, podíl o velikosti 644/2227 
paní xxxxxxxxxxxx za kupní cenu 8.074,- Kč, podíl o velikosti 302/6681 panu 
xxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 1.262,- Kč, podíl 518/2227 panu xxxxxxxxxxxxxx za 
kupní cenu 6.494,- Kč, podíl 302/6681 paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 
1.262,- Kč, podíl 266/2227 do SJM manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
za kupní cenu 3.335,- Kč, kupní cena celkem ve výši 27.920,- Kč, z toho pozemek 
25.920,- Kč a náklady 2.000,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.6. 
 
8. schvaluje 
prodej pozemku parc. č. 163, zahrada, o výměře 95 m2, v k. ú. Pavlovičky, obec 
Olomouc, Společenství vlastníků jednotek pro dům Edisonova 9/55 v Olomouci za 
kupní cenu celkem ve výši 12.260,- Kč, z toho  pozemek 10.260,- Kč a náklady 
2.000,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.7. 
 
9. schvaluje 
prodej pozemku parc. č. st. 392/1, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 120 m2, 
v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, a to podíl o velikosti 345/3169 paní 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 4.518,- Kč, podíl o velikosti 359/3169 do SJM 
manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 4.702,- Kč, 
podíl o velikosti 323/3169 panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 4.230,- Kč, podíl 
o velikosti 346/3169 paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 4.531,- Kč, podíl 
o velikosti 365/3169 paní xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 4.780,- Kč, podíl o velikosti 
346/3169 paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 4.531,- Kč, podíl o velkosti 
361/3169 paní xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 4.728,- Kč, podíl o velikosti 377/3169 
panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 4.937,- Kč, podíl o velikosti 347/3169 paní 
xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 4.545,- Kč, kupní cena celkem ve výši 41.502,- Kč, 
z toho pozemek 39.402,- Kč a náklady 2.100,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.8. 
 
10. schvaluje 
prodej pozemku parc. č. st. 745, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 277 m2, v k. 
ú. Hodolany, obec Olomouc,  a to podíl o velikosti 11411/66702 do SJM manželům 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 8.714,- Kč, podíl o velikosti 
10655/66702 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 8.137,- Kč, podíl 
o velikosti 11922/66702 panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 9.105,- Kč, podíl 
o velikosti 9896/66702 paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 7.558,- Kč, podíl 
o velikosti 11431/66702 do SJM manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za 
kupní cenu 8.730,- Kč, podíl o velikosti 79709/667020 panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxx za 
kupní cenu 6.087,- Kč, podíl o velikosti 34161/667020 paní xxxxxxxxxxxxxx za kupní 
cenu ve výši 2.609,- Kč, kupní cena celkem ve výši 50.940,- Kč, z toho pozemek 
48.840,- Kč, náklady 2.100,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.9. 
 
11. nevyhovuje žádosti 
společnosti K - stav stavební a.s. o odprodej budovy bez čp/če, občanské 
vybavenosti, na pozemku parc. č. st. 497, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 145 
m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod  
1.10. 
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12. nevyhovuje žádosti 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ve věci prodeje bytové jednotky č. 727/11 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 domu 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, panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu celkem ve výši 488.800,- Kč, 
dle důvodové zprávy bod 1.11. 
 
13. schvaluje 
prodej bytové jednotky č. 727/11 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 domu 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, panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za 
kupní cenu celkem ve výši 1.108.960,- Kč, z toho za jednotku 1.096.020,- Kč, za 
pozemek 8.980,- Kč a náklady 3.960,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.11. 
 
14. revokuje 
své usnesení ze dne 07.09.2011, bod 4, část 4 ve věci prodeje budovy č. p. 889 
(Masarykova třída 3) na pozemku parc. č. st. 790, zastavěná plocha a nádvoří, a 
pozemku parc. č. st. 790, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Olomouc-město, 
obec Olomouc, po jednotkách dle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, a to: 
-  bytovou jednotku č. 889/2 v budově č. p. 889 na pozemku parc. č. st. 790, 
zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1390/22082 na 
společných částech budovy č. p. 889 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
1390/22082 na pozemku parc. č. st. 790, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc, manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
za kupní cenu ve výši 1.324.948,- Kč, z toho za jednotku 1.169.995,- Kč, za pozemek 
151.869,- Kč, a náklady 3.084,- Kč, 
-  bytovou jednotku č. 889/3 v budově č. p. 889 na pozemku parc. č. st. 790, 
zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 2143/22082 na 
společných částech budovy č. p. 889 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
2143/22082 na pozemku parc. č. st. 790, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc, manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
za kupní cenu ve výši 2.042.708,- Kč, z toho za jednotku 1.803.811,- Kč, za pozemek 
234.140,- Kč, a náklady 4.757,-  Kč, 
-  bytovou jednotku č. 889/4 v budově č. p. 889 na pozemku parc. č. st. 790, 
zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1304/22082 na 
společných částech budovy č. p. 889 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
1304/22082 na pozemku parc. č. st. 790, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc, xxxxxxxxxxxx, za kupní cenu ve výši 1.242.973,- Kč, 
z toho za jednotku 1.097.607,- Kč, za pozemek 142.473,- Kč, a náklady 2.893,- Kč, 
-  bytovou jednotku č. 889/5 v budově č. p. 889 na pozemku parc. č. st. 790, 
zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1491/22082 na 
společných částech budovy č. p. 889 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
1491/22082 na pozemku parc. č. st. 790, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc, manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní 
cenu ve výši 1.421.221,- Kč, z toho za jednotku 1.255.009,- Kč, za pozemek 
162.904,- Kč, a náklady 3.308,- Kč, dle dodatku důvodové zprávy bod 1.2. 
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15. schvaluje 
prodej pozemku parc. č. 429/9, zahrada, o výměře 451 m2, v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc, se všemi součástmi a příslušenstvím, do SJM manželům xxxxxxxxxxxxxxx 
za kupní cenu celkem 403.500,- Kč z toho pozemek 400.000,- Kč a náklady 3.500,- 
Kč, dle dodatku důvodové zprávy bod 1.3. 
 
16. nevyhovuje 
žádosti manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ve věci prodeje části pozemku 
parc. č. 429/9, zahrada, o výměře cca 46 m2, v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, dle 
dodatku důvodové zprávy bod 1.3. 
 
17. nevyhovuje 
žádosti paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odkoupení bytové jednotky č. 146/2 v domě č. p. 
146 (B. Němcové 1) na pozemku parc. č. st. 175, zastavěná plocha a nádvoří, se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 693/9225 na společných částech domu č. p. 146 
a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 693/9225 na pozemku parc. č. st. 175, 
zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc za původní kupní 
cenu ve výši 133.241,- Kč, dle dodatku důvodové zprávy bod 1.4. 
 
18. nevyhovuje 
dodatku žádosti paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odkoupení bytové jednotky č. 146/2 
v domě č. p. 146 (B. Němcové 1) na pozemku parc. č. st. 175, zastavěná plocha a 
nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 693/9225 na společných částech 
domu č. p. 146 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 693/9225 na pozemku parc. 
č. st. 175, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, za 
kupní cenu, kterou bude Statutární město Olomouc požadovat, dle dodatku 
důvodové zprávy bod 1.4. 
 
19. schvaluje 
prodej bytové jednotky č. 146/2 v domě č. p. 146 (B. Němcové 1) na pozemku parc. 
č. st. 175, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
693/9225 na společných částech domu č. p. 146 a se spoluvlastnickým podílem 
o velikosti 693/9225 na pozemku parc. č. st. 175, zastavěná plocha a nádvoří, vše 
v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, žadatelům v tomto pořadí: 
1.   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu ve výši 1.064.012,- Kč, z toho za jednotku 
1.037.688,- Kč, za pozemek, 26.324 ,- Kč, 
2.   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu ve výši 1.057.600,- Kč, z toho za jednotku 
1.031.276,- Kč, za pozemek, 26.324 ,- Kč, 
3.   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu ve výši 800.000,- Kč, z toho za jednotku 
773.676,- Kč, za pozemek, 26.324 ,- Kč, 
4.   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu ve výši 760.000,- Kč, z toho za jednotku 
733.676,- Kč, za pozemek, 26.324, - Kč, 
5.   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 731.000,- Kč, z toho za jednotku 
704.676,- Kč, za pozemek, 26.324,- Kč, 
6.   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu ve výši 720.000,- Kč, z toho za jednotku 
693.676,- Kč, za pozemek 26.324,- Kč,  
7.   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu ve výši 710.000,- Kč, z toho za jednotku 
683.676,- Kč, za pozemek 26.324,- Kč, 
8.   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu ve výši 701.100,- Kč, z toho za jednotku 
674.776,- Kč, za pozemek 26.324,- Kč, 
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9.   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu ve výši 700.000,- Kč, z toho za jednotku 
673.676,- Kč, za pozemek 26.324,- Kč, 
10. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu ve výši 680.000,- Kč, z toho za jednotku 
653.676,- Kč, za pozemek 26.324,- Kč, 
11. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu ve výši 660.000,- Kč, z toho za 
jednotku 633.676,- Kč, za pozemek 26.324,- Kč, 
12. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu ve výši 630.000,- Kč, z toho za jednotku 
603.676,- Kč, za pozemek 26.324,- Kč, 
13. xxxxxxxxxx, za kupní cenu ve výši 620.000,- Kč, z toho za jednotku 593.676,- Kč, 
za pozemek 26.324,- Kč, 
14. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu ve výši 606.000,- Kč, z toho za jednotku 
579.676,- Kč, za pozemek 26.324,- Kč, dle dodatku důvodové zprávy bod 1.4. 
 
20. schvaluje 
prodej nebytové jednotky č. 111/3 v budově č. p. 111 (Litovelská 1) na pozemku 
parc. č. st. 138/1, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem 
o velikosti 173/18360 na společných částech budovy č. p. 111 a se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 173/18360 na pozemku parc. č. st. 138/1, zastavěná plocha 
a nádvoří, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní 
cenu ve výši 120.000,- Kč, z toho za jednotku 109.059,- Kč, za pozemek 10.941,- Kč, 
dle dodatku důvodové zprávy bod 1.5. 
 
21. nevyhovuje 
žádosti pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ve věci snížení kupní ceny 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, na částku 500.000,- Kč, dle dodatku důvodové zprávy bod 1.6. 
 
22. revokuje 
své usnesení ze dne 09. 11. 2011, bod 5 část 11 ve věci prodeje 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 xxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu celkem ve výši 
1.995.000,- Kč, z toho za jednotku 1.806.304,- Kč a pozemek 148.696,- Kč, dle 
dodatku důvodové zprávy bod 1.7. 
 
23. 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 xxxxxxxxxxxxx, za kupní 
cenu celkem ve výši 1.955.000,- Kč, z toho za jednotku 1.806.304,- Kč a pozemek 
148.696,- Kč, dle dodatku důvodové zprávy bod 1.7. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 4.; hlasování č. 6, 7 
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5 Majetkoprávní záležitosti OI  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu. 
 
2. schvaluje 
uzavření budoucí směnné smlouvy na část pozemku parcela č. 442/1 orná půda 
o velikosti cca 1.996 m2, části pozemku parcela č. 443/3 orná půda o velikosti cca 74 
m2 a cca 162 m2, části pozemku parcela č. 443/4 ostatní plocha, jiná plocha, 
o velikosti cca 45 m2 a cca 45 m2 a části pozemku parcela č. 451/35 ostatní plocha, 
zeleň, o velikosti cca 68 m2, cca 8 m2 a cca 8 m2, vše v katastrálním území Povel, 
obec Olomouc, a ve vlastnictví Statutárního města Olomouc za části pozemku 
parcela č. 443/1 orná půda o velikosti cca 1.057 m2 a cca 1.414 m2 v katastrálním 
území Povel, obec Olomouc, a ve vlastnictví společnosti STAFOS – REAL, s.r.o., dle 
bodu 1 důvodové zprávy. 
 
3. schvaluje 
uzavření budoucí kupní smlouvy na pozemky parcela č. 443/5 orná půda o výměře 
1.680 m2 a parcela č. 443/6 orná půda o výměře 362 m2, oba v k.ú. Povel, obec 
Olomouc, které jsou ve vlastnictví xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu ve výši dle 
důvodové zprávy, dle bodu 2 důvodové zprávy. 
 
4. schvaluje 
uzavření směnné smlouvy na pozemky parc.č. 476 trvalý travní porost, parc.č. 478 
trvalý travní porost, parc.č. 487 trvalý travní porost, parc.č. 488 trvalý travní porost, 
vše v k.ú. Radíkov u Olomouce, obec Olomouc, které jsou ve společném jmění 
manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a parc.č. 482 trvalý travní porost v k.ú. 
Radíkov u Olomouce, obec Olomouc, který je ve vlastnictví TOURIST CENTRUM 
s.r.o. za nově vzniklý pozemek  parc. č. 615/12 ostat.  pl. o výměře 476 m2, pozemek 
parc. č. st. 1891/1 zast. pl. o výměře 12 m2,  parc. č. st. 1892/1 zast. pl. o výměře 
9 m2, parc. č. st. 1893/1 zast. pl. o výměře 5 m2, parc. č. st. 1894/1 zast. pl. 
o výměře 1 m2, parc. č. st. 1899/1 zast. pl. o výměře 14m2, parc. č. st. 1900/1 zast. 
pl. o výměře 18 m2, parc. č. st. 1901 zast. pl. o výměře 20 m2, parc. č. st. 1902 zast. 
pl. o výměře 20 m2, parc. č. st. 1903 zast. pl. o výměře 20 m2, parc. č. st. 1904 zast. 
pl. o výměře 20 m2, parc. č. st. 1905 zast. pl. o výměře 20 m2, parc. č. st. 1906 zast. 
pl. o výměře 19 m2, parc. č. st. 1909/2  zast. pl. o výměře 2 m2, parc. č. st. 1910/2 
zast. pl. o výměře 6 m2, parc. č. st. 1911/2 zast. pl. o výměře 10 m2, parc. č. st. 
1912/2 zast. pl. o výměře 14 m2, parc. č. st. 1913/2 zast. pl. o výměře 18 m2, parc. č. 
st. 1914 zast. pl. o výměře 20 m2, parc. č. st. 1745/2 zast. pl. o výměře 6 m2, parc. č. 
st. 1746 zast. pl. o výměře 20 m2, parc. č. st. 1747 zast. pl. o výměře 20 m2, parc. č. 
st. 1748 zast. pl. o výměře 20 m2, parc. č. st. 1749 zast. pl. o výměře 20 m2, parc. č. 
st. 1750/1 zast. pl. o výměře 19 m2, parc. č. st. 1751/2 zast. pl. o výměře 2 m2, parc. 
č. 615/3 ost. pl. o výměře 124 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, které jsou 
ve vlastnictví statutárního města Olomouc, s doplatkem cenového rozdílu na základě 
dohody smluvních stran ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 3 důvodové zprávy. 
 
5. schvaluje 
uzavření budoucí darovací smlouvy na pozemek parc. č. 418/3 ostatní plocha 
o výměře 4 m2 a část pozemku parc. č. 419/9 ostatní plocha o výměře cca 160 m2, 
oba v k.ú. Topolany u Olomouce, obec Olomouc, které jsou ve vlastnictví  
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Olomouckého kraje, mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným 
a Olomouckým krajem jako budoucím dárcem, dle bodu 4 důvodové zprávy. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 5.; hlasování č. 8 

 
 
6 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 
 
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. 9 
 
 
7 Návrh rozpo čtu SMOl na rok 2012  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu včetně všech příloh 
 
2. schvaluje 
a) obnovení krátkodobého úvěru ve výši 30 mil. Kč v roce 2012, se splatností 1 rok, 
u Komerční banky, a. s. 
b) přijetí směnečného programu ve výši 176 mil. Kč v roce 2012 
c) návrh rozpočtu SMOl na rok 2012 dle  důvodové zprávy včetně všech příloh 
d) závazné ukazatele roku 2012 dle důvodové zprávy 
e) přenesení pravomoci Zastupitelstva města Olomouce na Radu města Olomouce 
schvalovat rozpočtové změny roku 2012 v rámci jednotlivých odborů, do výše 3 mil. 
Kč u jedné položky, s výjimkou státních dotací a dalších cizích zdrojů a finančního 
vypořádání za předchozí kalendářní rok 
 
3. ukládá 
Radě města Olomouce informovat Zastupitelstvo města Olomouce o provedených 
rozpočtových změnách roku 2012 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Vlach Ivo, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 

Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 7.; hlasování č. 11 
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8 Návrh rozpo čtu SMOl na rok 2012 - Financování rozpo čtů  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu včetně přílohy 
 
2. schvaluje 
přijetí směnečného programu ve výši 176 mil. Kč od Komerční banky, a. s.  
 
3. pověřuje 
1. náměstka primátora Ing. Ivo Vlacha k podpisu smluvní dokumentace související 
s přijetím směnečného programu od Komerční banky, a. s.  
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 7. 1.; hlasování č. 10 
 
 
9 OZV o místním poplatku za provoz systému shromaž ďování, 

sběru, p řepravy, t řídění, využívání a odstra ňování komunálních 
odpad ů  

Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu včetně návrhu vyhlášky 
 
2. vydává 
OZV č. 11/2011 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 9.; hlasování č. 15 
 
 
10 OZV  o místním poplatku za prov ozovaný výherní hrací p řístroj, 

koncový interaktivní videoloterní terminál a herní místo 
lokálního herního systému  

Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. vydává 
Obecně závaznou vyhlášku č. 12/2011  o místním poplatku za provozovaný výherní 
hrací přístroj, koncový interaktivní videoloterní terminál a herní místo lokálního 
herního systému  
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 10.; hlasování č. 16 
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11 Obecně závazná vyhláška o škols kých obvodech základních 

škol, jejichž z řizovatelem je statutární m ěsto Olomouc  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
Obecně závaznou vyhlášku č. 13/2011 o školských obvodech základních škol, jejichž 
zřizovatelem je statutární město Olomouc dle upravené přílohy důvodové zprávy 
3. ukládá 
informovat o přijatém usnesení ředitele příspěvkových organizací - škol 
T: ihned 
O: vedoucí odboru školství 
 
Předložil: Rada města Olomouce 
Bod programu: 11.; hlasování č. 17 
 
 
12 Dodatky z řizovacích listin  p říspěvkových organizací -  škol, 

jejichž z řizovatelem je statutární m ěsto Olomouc  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací - škol, jejichž zřizovatelem je 
statutární město Olomouc, dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
informovat ředitele příspěvkových organizací - škol o přijatém usnesení 
T: ihned 
O: vedoucí odboru školství 
 
Předložil: Rada města Olomouce 
Bod programu: 12.; hlasování č. 18 
 
 
13 Závazek kone čného p říjemce - Bezru čovy sady- lávka, Dětské 

hřišt ě Michalské stromo řadí, Obnova mobiliá ře a cestní sít ě ve 
Smetanových sadech - Rudolfova alej II.etapa  

Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
každoroční vyčlenění finančních prostředků ve výši 36 800 Kč po dobu 5 let (tj. 
celkové náklady po dobu 5 let činí 184 000 Kč) od finančního ukončení projektu 
Bezručovy sady-lávka (reg.číslo projektu: CZ.1.12/2.1.00/24.01370) z rozpočtu města 
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na zajištění udržitelnosti projektu. 
 
3. schvaluje 
každoroční vyčlenění finančních prostředků ve výši 86 000 Kč po dobu 5 let 
(tj.celkové náklady po dobu 5 let činí 430 000 Kč) od finančního ukončení projektu 
Dětské hřiště Michalské stromořadí (reg.číslo projektu: CZ.1.12/2.1.00/24.01372) 
z rozpočtu města na zajištění udržitelnosti projektu.  
 
4. schvaluje 
každoroční vyčlenění  finančních prostředků ve výši 172 800 Kč po dobu 5 let 
(tj.celkové náklady po dobu 5 let činí 864 000 Kč) od finančního ukončení projektu 
Obnova mobiliáře a cestní sítě ve Smetanových sadech - Rudolfova alej II.etapa 
(reg.číslo projektu: CZ.1.12/2.1.00/24.01369) z rozpočtu města na zajištění 
udržitelnosti projektu.  
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 13.; hlasování č. 19 
 
 
14 Informace o odmítnutí návrhu na po řízení změny ÚPnSÚ 

Olomouc  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 14.; hlasování č. 20 
 
 
15 Bytová družstva  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu  
 
2. schvaluje 
navýšení členského vkladu v BD Jižní a BD Jiráskova dle důvodové zprávy  
 
3. schvaluje 
RNDr. Šnevajse, náměstka primátora, jako zástupce SMOl na jednání členských 
schůzí BD Jižní a BD Jiráskova 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 15.; hlasování č. 21 
 
 
16 Pojmenování ulice  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. schvaluje 
název ulice dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
informovat příslušné instituce o novém názvu ulice dle stanovených směrnic 
T: ihned 
O: vedoucí odboru vn ějších vztah ů a informací 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 16.; hlasování č. 12,13 

 
 

17 Žádost o dotaci do programu Podpora terénní práce  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
předložení žádosti SMOl o dotaci terénních programů do programu Podpora terénní 
práce vyhlášeného Radou vlády pro záležitosti romské menšiny 
 
Předložil: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 17.; hlasování č. 22 
 
 
18 Informace o činnosti kontrolního výboru ve II. pololetí 2011  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. bere na v ědomí 
výsledky kontrolních akcí ve II. pololetí 2011 dle důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
Plán kontrolní činnosti kontrolního výboru na I. pololetí 2012 
 
Předložil: kontrolní výbor 
Bod programu: 18.; hlasování č. 23 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Martin Novotný v. r. Ing.  Ivo Vlach v. r. 
primátor m ěsta Olomouce 1. nám ěstek primátora 
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