
 

USNESENÍ 
 

z 2. zasedání Zastupitelstva m ěsta Olomouce, konaného dne 21. 12. 2010  
 
 

 
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 2. zasedání Zastupitelstva m ěsta 
Olomouce  

Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. schvaluje 
návrh programu 2. zasedání Zastupitelstva města Olomouce 
 
Předložil: Rada města Olomouce 
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: Rada města Olomouce 
Bod programu: 2.; hlasování č. 4 
 
 
3 Majetkoprávní záležitosti + dodatek  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. schvaluje 
1. darování částí pozemků parc. č. 987/12 (dle GP díl "y2") o výměře 162 m2, parc. 
č. 939/3 (dle GP díl "n2") o výměře 184 m2, parc. č. 939/1 (dle GP díl "y1") o výměře 
317 m2, parc. č. 668/7 (dle GP díl "v1") o výměře 163 m2 a parc. č. 972 (dle GP 
parc. č. 972/5) o výměře 442 m2, vše ostat. pl. v k. ú. Hodolany, obec Olomouc 
z vlastnictví statutárního města Olomouce do vlastnictví Povodí Moravy, s.p. dle 
důvodové zprávy bod č. 5. 
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2. odprodej pozemků parc. č. st. 102 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 461 m2 
a parc. č. 27/10 zahrada o výměře 182 m2, vše v k. ú. Hejčín, obec Olomouc panu  
xxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 612.650,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 6.  
 
3. odprodej pozemku parc. č. 253 ostat. pl. o výměře 5 m2 v k. ú. Bělidla, obec 
Olomouc panu  xxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 8 250,- Kč dle důvodové 
zprávy bod č. 7. 
 
4. změnu katastrální hranice mezi k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc a k. ú. 
Velký Týnec, obec Velký Týnec dle důvodové zprávy bod č. 8. 
 
5. postup při odprodeji pozemků v lokalitě Laty dle důvodové zprávy bod č. 9. 
 
6. uzavření dodatku ke kupní smlouvě na pozemek parc. č.  st. 946 zast. pl. o výměře 
16 m2 a část pozemku parc. č. 1856 zahrada o výměře 351 m2 (dle GP parc. č. 
1856/8), vše  v k. ú. Chválkovice, obec Olomouce s panem xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
ve kterém bude snížena kupní cena z 63 793,- Kč na 48 243,- Kč a schvaluje vrácení 
částky ve výši 15 550,- Kč panu xxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 9. 
 
7. uzavření dodatku ke kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 1856 zahrada (dle 
GP parc. č. 1856/4) o výměře 387 m2 a pozemek parc. č. st. 1010 zast. pl. a nádvoří 
o výměře 17 m2, vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc s panem  
xxxxxxxxxxxxxxxx, ve kterém bude snížena kupní cena z 69 409,- Kč na 52 419,- Kč 
a schvaluje vrácení částky ve výši 16 990,- Kč panu  xxxxxxxxxxxxx dle důvodové 
zprávy bod č. 9. 
 
8. uzavření dodatku ke kupní smlouvě na pozemek parc. č. st. 972 zast. pl. o výměře 
19 m2 a část pozemku parc. č. 1729 zahrada o výměře 351 m2 (dle GP parc. č. 
1729/8), vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc s manžely xxxxxxxxxxxxxxxxx, 
ve kterém bude snížena kupní cena z 64 793,- Kč na 48 543,- Kč a schvaluje vrácení 
částky ve výši 16 250,- Kč  manželům  xxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 
č. 9. 
 
9. snížení kupní ceny z 64 801,- Kč na 49 661,- Kč při odprodeji pozemku parc. č. st. 
916 zast. pl. o výměře 16 m2 a části pozemku parc. č. 1729 zahrada o výměře 339 
m2 (dle GP parc. č. 1729/6), vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc paní  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 9. 
 
10. snížení kupní ceny z 72 860,- Kč na 49 020,- Kč při odprodeji pozemku parc.  č.  
st. 1009 zast. pl. o výměře 17 m2 a části pozemku parc. č. 1856/3 zahrada (dle GP 
pozemek parc. č. 1856/12 zahrada) o výměře 370 m2, vše v k. ú. Chválkovice, obec 
Olomouc manželům  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 9. 
 
11. snížení kupní ceny z 79 380,- Kč na 53 320,- Kč při odprodeji pozemku parc. č. 
st. 845 zast. pl. o výměře 17 m2 a části pozemku parc. č. 1856/3 zahrada (dle GP 
pozemek  parc. č. 1856/13 zahrada) o výměře 413 m2, vše v k. ú. Chválkovice, obec 
Olomouc manželům  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 9.  
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12. snížení kupní ceny z 71 930,- Kč na 48 980,- Kč při odprodeji části pozemku 
parc. č. 1729/7 zahrada o výměře 374 m2 (dle GP parc. č. 1729/11 zahrada) v k. ú. 
Chválkovice, obec Olomouc manželům  xxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy 
bod č. 9.   
 
13. odprodej pozemku parc. č. 552 zast. pl. o výměře 38 m2 v k. ú. Lošov, obec 
Olomouc manželům  xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 30 500,- Kč dle 
důvodové zprávy bod č. 15. 
 
14. odprodej části pozemku parc. č. 624/7 ostat. pl. (dle GP parc. č. 624/43 ostat. pl.) 
o výměře 56 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc společnosti MIA spol. s r.o. za 
kupní cenu ve výši 71 240,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 16. 
 
2. nevyhovuje žádosti 
1. pana  xxxxxxxxxxxx o odprodej pozemků parc. č. 94/2 ostat. pl. o výměře 279 m2 
a parc. č. 96/2 orná půda o výměře 278 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1. 
 
2. pana  xxxxxxxxxxxxxx o odprodej pozemku parc. č. 878/17 orná půda o výměře 
127 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2. 
 
3. společnosti INTES OLOMOUC, spol. s r. o. o odprodej části pozemku parc. č. 999 
ostat. pl. o výměře 2 800 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy 
bod č. 3. 
 
4. pana  xxxxxxxxxxxxx o odprodej pozemků parc. č. st. 974 zast. pl. o výměře 449 
m2 a parc. č. st. 975 zast. pl. o výměře 3 612 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 5. 
 
5. pana  xxxxxxxxxxxxxx o započtení ušlého zisku ve výši 2 280 000,- Kč dle 
důvodové zprávy bod č. 5. 
 
6. Povodí Moravy, s.p. o darování části pozemku parc. č. 987/1 ostat. pl. (dle GP díl 
"t2") o výměře 1 070 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 
5. 
 
7. pana  xxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej pozemku parc. č. 27/6 zahrada o výměře 176 
m2 v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 6. 
 
8. manželů  xxxxxxxxxxxxxxx a  xxxxxxxxxxxxxxx o odprodej pozemku parc. č. 295/1 
orná půda o výměře 986 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy 
bod č. 10. 
 
9. manželů  xxxxxxxxxxxxxx a  xxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej části pozemku parc. č. 
1001 ostat. pl. o výměře 1 200 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové 
zprávy bod č. 11. 
 
10. manželů  xxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej části pozemku parc. č. 307/1 ostat. pl. o 
výměře 25 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 12. 
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11. manželů  xxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej části pozemku parc. č. 303/1 ostat. pl. 
o výměře 25 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 
12. 
 
12. pana  xxxxxxxxxxxxxx o revokaci usnesení ZMO ze dne 21. 9. 2009, bod 
programu č. 5, bod 8 ve věci nevyhovění žádosti pana  xxxxxxxxxxxxxx o odprodej 
a darování části pozemku parc.  č. 755/1 ostatní plocha o výměře 123 m2 v k. ú. 
Chomoutov, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 13. 
 
13. pana  xxxxxxxxxxxxxx a paní  xxxxxxxxxxxxxx o odprodej části pozemku parc. č. 
1940 ostat. pl. o výměře 80 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod č. 14. 
 
3. revokuje 
1. usnesení ZMO ze dne 20. 9. 2005, bod programu 4, bod 29 ve věci schválení 
odprodeje pozemků parc. č. st. 974 zast. pl. o výměře 449 m2 a parc. č. st. 975 zast. 
pl. o výměře 3 612 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc manželům  
xxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 2.030.500,- Kč dle důvodové zprávy bod 
č. 5. 
 
2. usnesení ZMO ze dne 14. 9. 2010, bod programu 4, bod 7 dodatku k důvodové 
zprávě ve věci nevyhovění žádosti manželů  xxxxxxxxxxxxxx o revokaci části 
usnesení ZMO  ze dne 22. 6. 2010 bod programu 4, bod 18 dodatku k důvodové 
zprávě ve věci výše kupní ceny za odprodej části pozemku parc. č. 1729/7 zahrada 
o výměře 374 m2 (dle GP parc. č. 1729/11 zahrada) v k. ú. Chválkovice, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 9. 
 
3. usnesení ZMO ze dne 14. 9. 2010, bod programu 4, bod 7 dodatku k důvodové 
zprávě ve věci nevyhovění žádosti pana  xxxxxxxxxxxx o revokaci části usnesení 
ZMO ze dne  21. 9. 2009 bod programu 5, bod 27 dodatku k důvodové zprávě ve 
věci výše kupní ceny za  odprodej pozemku parc. č.  st. 946 zast. pl. o výměře 16 m2 
a části pozemku parc. č. 1856 zahrada o výměře 351 m2 (dle GP parc. č. 1856/8), 
vše  v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 9. 
 
4. usnesení ZMO ze dne 14. 9. 2010, bod programu 4, bod 7 dodatku k důvodové 
zprávě ve věci nevyhovění žádosti  manželů  xxxxxxxxxxxxxxx o revokaci části 
usnesení ZMO ze dne  22. 6. 2010 bod programu 4, bod 23 dodatku k důvodové 
zprávě ve věci výše kupní ceny za odprodej pozemku parc. č. st. 845 zast. pl. 
o výměře 17 m2 a části pozemku parc. č. 1856/3 zahrada (dle GP pozemek  parc. č. 
1856/13 zahrada) o výměře 413 m2, vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod č. 9. 
 
5. usnesení ZMO ze dne 14. 9. 2010, bod programu 4, bod 7 dodatku k důvodové 
zprávě ve věci nevyhovění  žádosti manželů  xxxxxxxxxxxxxx o revokaci části 
usnesení ZMO ze dne  22. 6. 2010 bod programu 4, bod 26 dodatku k důvodové 
zprávě ve věci výše kupní ceny za odprodej pozemku parc.  č.  st. 1009 zast. pl. o 
výměře 17 m2 a části pozemku parc. č. 1856/3 zahrada (dle GP pozemek parc. č. 
1856/12 zahrada) o výměře 370 m2, vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod č. 9. 
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6. usnesení ZMO ze dne 14. 9. 2010, bod programu 4, bod 7 dodatku k důvodové 
zprávě ve věci nevyhovění žádosti paní  xxxxxxxxxxxxx o revokaci části usnesení 
ZMO ze dne 30. 11. 2009 bod programu 4, bod 5 ve věci výše kupní ceny za 
odprodej pozemku parc. č. st. 916 zast. pl. o výměře 16 m2 a části pozemku parc. č. 
1729 zahrada o výměře 339 m2 (dle GP parc. č. 1729/6), vše v k. ú. Chválkovice, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 9. 
 
7. usnesení ZMO ze dne 14. 9. 2010, bod programu 4, bod 7 dodatku k důvodové 
zprávě ve věci nevyhovění žádosti pana  xxxxxxxxxxx o revokaci části usnesení ZMO 
ze dne 21. 9. 2009 bod programu 5, bod 18 dodatku k důvodové zprávě ve věci výše 
kupní ceny za odprodej části pozemku parc. č. 1856 zahrada (dle GP parc. č. 
1856/4) o výměře 387 m2 a pozemku parc. č. st. 1010 zast. pl. a nádvoří o výměře 
17 m2, vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 9. 
 
8. usnesení ZMO ze dne 14. 9. 2010, bod programu 4, bod 7 dodatku k důvodové 
zprávě ve věci nevyhovění žádosti manželů  xxxxxxxxxxxxxxxx o revokaci části 
usnesení ZMO ze dne 21. 9. 2009 bod programu 5, bod 21 dodatku k důvodové 
zprávě ve věci výše kupní ceny při odprodeji pozemku parc. č. st. 972 zast. pl. o 
výměře 19 m2 a části pozemku parc. č. 1729 zahrada o výměře 351 m2 (dle GP 
parc. č. 1729/8), vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod     
č. 9. 
 
4. schvaluje 
1. odprodej části pozemku parc. č. 633/3 orná půda o výměře 406 m2 (dle GP parc. 
č. 633/31) a pozemku parc. č. 633/29 zast. pl. o výměře 72 m2, vše v k. ú. Slavonín, 
obec Olomouc manželům   xxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 717 478,- Kč 
dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 5.   
 
2. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 779/3 orná 
půda o výměře 4 151 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc se společností 
Dražby.net s.r.o. při kupní ceně ve výši 3 445 330,- Kč dle dodatku k důvodové 
zprávě bod č. 6. 
 
3.  směnu části pozemku parc. č. st. 329/2 zast. pl. (dle GP parc. č. 2172  ostat. pl.) 
o výměře 66 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc v podílovém spoluvlastnictví  
xxxxxxxxxxxxxx (ideální 3/10), xxxxxxxxxxxxx (ideální 3/10),  xxxxxxxxxxxxx (ideální 
6/20) a xxxxxxxxxxxxx (ideální 1/10) za část pozemku parc. č. 809/5 ostat. pl. (dle 
GP parc. č. 809/41 ostat. pl.) o výměře 66 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc 
včetně komunikace ve vlastnictví statutárního města Olomouce do podílového 
spoluvlastnictví xxxxxxxxxxxxx (ideální 3/10), xxxxxxxxxxxxxx (ideální 3/10), 
xxxxxxxxxxxxxxx (ideální 6/20) a xxxxxxxxxxxxx (ideální 1/10) s tím, že 
xxxxxxxxxxxxx uhradí statutárnímu městu Olomouc doplatek cenového rozdílu ve 
výši 31 470,- Kč, xxxxxxxxxxxxx uhradí statutárnímu městu Olomouc doplatek 
cenového rozdílu ve výši 31 470,- Kč, xxxxxxxxxxx uhradí statutárnímu městu 
Olomouc doplatek cenového rozdílu ve výši 31 470,- Kč a xxxxxxxxxxxx uhradí 
statutárnímu městu Olomouc doplatek cenového rozdílu ve výši 10 490,- Kč dle 
dodatku k důvodové zprávě bod č. 8. 
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4. bezúplatný převod pozemků parc. č. 634/2 o výměře 3 834 m2, parc. č. 706/26 
o výměře 534 m2, parc. č. 712/3 o výměře 209 m2 a částí pozemků parc. č. 132/15 
o výměře 76 m2 (dle GP parc. č. 132/123), parc. č. 613 o výměře 9 670 m2 (dle GP 
parc. č. 613/2), parc. č. 590/4 o výměře 209 m2 (dle GP parc. č. 590/13), parc. č. 
800/4 o celkové výměře 1 434 m2 (dle GP parc. č. 800/29 o výměře 195 m2, parc. č. 
800/30 o výměře 196 m2, parc. č. 800/31 o výměře 1 040 m2, parc. č. 800/32 
o výměře 1 m2 a parc. č. 800/33 o výměře 2 m2), parc. č. 800/10 o výměře 110 m2 
(dle GP parc. č. 800/34), parc. č. 705/1 o výměře 363 m2 (dle GP parc. č. 705/1), 
vše ostat. pl., vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc včetně komunikací a chodníků 
z vlastnictví statutárního města Olomouce do vlastnictví Fakultní nemocnice 
Olomouc dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 9. 
 
5. bezúplatný převod části pozemku parc. č. 533/9 orná půda o výměře 248 m2 v k. 
ú. Slavonín, obec Olomouc z vlastnictví ČR - Pozemkového fondu ČR do vlastnictví 
statutárního města Olomouce dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 10. 
 
6. výkup částí pozemku parc. č. 187/8 ostat. pl. (dle GP díl „a“ o výměře 41 m2 a díl 
„b“ o výměře 8 m2) v k. ú. Lazce, obec Olomouc z vlastnictví společnosti SPIKAS, 
s.r.o. do vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní cenu ve výši 35 820,- Kč 
dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 11.  
 
7. směnu části pozemku parc. č. 12/23 ostat. pl. (dle GP díl „a“) o výměře 59 m2 v k. 
ú. Lazce, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce za část 
pozemku parc. č. 187/2 ostat. pl. (dle GP díl „b“) o výměře 20 m2 v k. ú. Lazce, obec 
Olomouc ve vlastnictví společnosti GRIOS s.r.o. s tím, že společnost GRIOS s.r.o. 
uhradí statutárnímu městu Olomouc doplatek cenového rozdílu ve výši  48 200,- Kč  
dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 12.    
 
8. odprodej ideálního podílu 1/3 pozemku parc. č. 61/1 zahrada o výměře 210 m2, 
ideálního podílu 1/3 části pozemku parc. č. 62 zahrada o výměře 403 m2 (dle GP díl 
„a“) a ideálního podílu 1/4 pozemku parc. č. st. 77 zast. pl. o výměře 31 m2, vše v k. 
ú. Hodolany, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 177 179,- 
Kč a ideálního podílu 1/3 pozemku parc. č. 61/1 zahrada o výměře 210 m2, 
ideálního podílu 1/3 části pozemku parc. č. 62 zahrada o výměře 403 m2 (dle GP díl 
„a“) a ideálního podílu 1/4 pozemku parc. č. st. 77 zast. pl.  o výměře 31 m2, vše v k. 
ú. Hodolany, obec Olomouc paní xxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 177 179,- Kč 
dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 13. 
 
9. darování pozemků parc. č. 1081/101 o výměře 1 763 m2, parc. č. 1081/104 
o výměře 1 106 m2, parc. č. 1081/108 o výměře 407 m2, parc. č. 1081/87 o výměře 
51 m2, parc. č. 1081/84 o výměře 875 m2, parc. č. 1081/82 o výměře 7 m2 a parc. 
č. 1081/69 o výměře 3 454 m2, vše ostat. pl. v k. ú. Slavonín, obec Olomouc 
z vlastnictví společnosti GEMO OLOMOUC, spol. s r.o. do vlastnictví statutárního 
města Olomouce dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 14.  
 
10. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemek parc. č. 1721/80 zast. 
pl. o výměře 1 267 m2 a část pozemku parc. č. 1721/2 ostat. pl. o výměře 1 798 m2, 
vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc se společností GRM Systems s.r.o. 
při kupní ceně ve výši 919 500,- Kč dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 15. 
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11. odprodej pozemku parc. č. 864 zahrada o výměře 839 m2 v k. ú. Holice 
u Olomouce, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 419.500,- Kč 
dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 16.  
 
12. odprodej pozemků parc. č. 865/1 zahrada o výměře 809 m2 a parc. č. 865/2 
zast. pl. o výměře 17 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc manželům 
xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 413 000,- Kč dle dodatku k důvodové zprávě 
bod č. 17. 
 
13. odprodej části pozemku parc. č. 21/1 ostat. pl. o výměře 20 809 m2 (dle GP 
parc. č. 21/24) a pozemku parc. č. 17 trvalý travní porost o výměře 584 m2, vše v k. 
ú. Lazce, obec Olomouc společnosti MORAVO trading spol. s r.o. za kupní cenu ve 
výši 1 518 200,- Kč za podmínek dle důvodové zprávy dle varianty A3 dle dodatku 
k důvodové zprávě bod č. 18. 
 
5. nevyhovuje žádosti 
1. manželů xxxxxxxxxxxx o odprodej části pozemku parc. č. 399 zahrada o výměře 
189 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 2. 
 
2. pana xxxxxxxxxxx o odprodej pozemku parc. č. 191 ostat. pl. o výměře 117 m2 
v k. ú. Topolany u Olomouce, obec Olomouc dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 
3. 
 
3. manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej pozemku parc. č. 787/1 zahrada 
o výměře 895 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle dodatku k důvodové zprávě 
bod č. 4. 
 
4. společnosti ČEZ Distribuce, a. s. o odprodej části pozemku parc. č. 779/3 orná 
půda o výměře 8 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle dodatku 
k důvodové zprávě bod č. 7. 
 
5. pana  xxxxxxxxxxxx o odprodej pozemku parc. č. 864 zahrada o výměře 839 m2 
v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 16. 
 
6. společnosti MORAVO trading spol. s r.o. o odprodej části pozemku parc. č. 128 
ostat. pl. o výměře 115 m2 (dle GP parc. č. 128/6) v k. ú. Lazce, obec Olomouc 
a části pozemků parc. č. 468 ostat. pl. o výměře 119 m2 (dle GP parc. č. 468/6) 
a parc. č. 116/1 trvalý travní porost o výměře 9 736 m2 (dle GP parc. č. 116/8), vše 
v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 18.  
 
6. revokuje 
1. část usnesení ZMO ze dne 14. 9. 2010, bod programu 4, bod 22 ve věci výše 
kupní ceny při odprodeji pozemků parc. č. 1670/1 trvalý travní porost o výměře 2 885 
m2 včetně sloupu veřejného osvětlení, parc. č. 1666/12 lesní pozemek o výměře 
12 586 m2 a části pozemku parc. č. 1684 zast. pl. (dle GP parc. č. 1684/2 zast. pl.) 
o výměře 271 m2, vše v k. ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou panu 
xxxxxxxxxxxxxxxx a schvaluje kupní cenu ve výši 947 078,- Kč dle dodatku 
k důvodové zprávě bod č. 1.  
 
 
 



 8 

2. část usnesení ZMO ze dne 21. 2. 2006, bod programu 4, bod 23 ve věci schválení 
bezúplatného převodu pozemků parc. č. 634/2 o výměře 3 834 m2, parc. č. 706/26 
o výměře 534 m2, části parc. č. 132/15  o výměře 76 m2, části parc. č. 613 o výměře 
9 670 m2, části parc. č. 590/4 o výměře 209 m2, části parc. č. 800/4 o výměře 1 434 
m2, části parc. č. 800/10 o výměře 110 m2, parc. č. 705/1 o výměře 416 m2, parc. č. 
712/3 o výměře 209 m2, vše ost. pl. v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc včetně 
komunikací a chodníků Fakultní nemocnici Olomouc dle dodatku k důvodové zprávě 
bod č. 9.  
 
Předložil: Rada města Olomouce 
Bod programu: 3.; hlasování č. 5 - 8 
 
 
4 Majetkoprávní záležitosti OI  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu. 
 
2. schvaluje 
uzavření kupní smlouvy na plynovodní přípojku o délce 10,6 m, která je umístěna na 
pozemcích, parc. č. 589/0, 781/0 v k.ú. Chomoutov, obec Olomouc ve vlastnictví 
statutárního města Olomouc a parc. č. 776/1 v k.ú. Chomoutov, obec Olomouc ve 
vlastnictví Olomouckého kraje za kupní cenu 35.998,- Kč, dle bodu 2 předložené 
důvodové zprávy. 
 
3. schvaluje 
uzavření budoucí kupní smlouvy na část pozemku parc.č. 718/12 ostatní plocha 
v k.ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc v rozsahu cca 1500 m2, který je ve 
vlastnictví ČR, příslušnost hospodařit s majetkem státu Ředitelství silnic a dálnic za 
kupní cenu ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 3 předložené důvodové zprávy. 
 
4. schvaluje 
uzavření kupní smlouvy na část pozemku parc.č. 480 trvalý travní porost o výměře 
456 m2 (nově vzniklá parc.č. 480/2) a pozemku parc.č. 491 trvalý travní porost 
o výměře 414 m2, oba v k.ú. Radíkov u Olomouce, obec Olomouc, který je 
spoluvlastnictví paní xxxxxxxxxxxxxxx, paní xxxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxxxxxx 
za kupní cenu ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 4 předložené důvodové zprávy. 
 
5. schvaluje 
uzavření budoucí kupní smlouvy na část pozemku parc.č. st. 502 zastavěná plocha 
a nádvoří o výměře  cca 140 m2 v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc, který je ve 
spoluvlastnictví pana xxxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši dle 
důvodové zprávy, dle bodu 5 předložené důvodové zprávy. 
 
6. schvaluje 
uzavření smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí parc.č. 396 ostatní plocha 
a parc.č. 747 ostatní plocha, obě v rozsahu podílu 2/26, obě v k.ú.  Radíkov 
u Olomouce, obec Olomouc, které jsou ve vlastnictví ČR, příslušnost hospodařit 
s majetkem státu Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových dle 
předloženého návrhu smlouvy, dle bodu 6 předložené důvodové zprávy. 
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7. schvaluje 
uzavření smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí parc.č. 575/2 ostatní plocha, 
zeleň, parc.č. 575/38 ostatní plocha, zeleň a parc.č. 575/40 ostatní plocha, zeleň, vše 
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 předloženého návrhu smlouvy, dle bodu 7 předložené důvodové 
zprávy. 
 
8. schvaluje 
uzavření kupní smlouvy na pozemky, parc. č. 1331/41  ostatní plocha,  jiná plocha 
o výměře  777 m2, parc. č. 1336/3    ostatní plocha,  jiná plocha o výměře   751 m2, 
parc. č. 1336/4    ostatní plocha,  jiná plocha o výměře 7626 m2, vše v k.ú. Droždín, 
obec Olomouc ve vlastnictví Lesy České republiky, s.p. za kupní cenu  556 000,- Kč, 
dle bodu 8 předložené důvodové zprávy. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 4.; hlasování č. 9 
 
 
5 Prodej dom ů + dodatek  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu a dodatek důvodové zprávy 
 
2. schvaluje 
prodej části pozemku parc. č. 1975, ostatní plocha, dle geometrického plánu, č. 
1105-24/2009, pod novým označením parc. č. 1975/1, ostatní plocha, o výměře 667 
m2, v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc, panu xxxxxxxxxxxx, za kupní cenu celkem 
346.006,- Kč, z toho pozemek 333.500,- Kč a náklady 12.506,- Kč, dle důvodové 
zprávy bod 1.1. 
 
3. schvaluje 
prodej části pozemku parc. č. 1975, ostatní plocha, dle geometrického plánu č. 1105-
24/2009, pod novým označením parc. č. 1975/2, ostatní plocha, o výměře 224 m2, 
v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc, do SJM manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní 
cenu celkem 116.200,- Kč, z toho pozemek 112.000,- Kč a náklady 4.200,- Kč, dle 
důvodové zprávy bod 1.1. 
 
4. schvaluje 
prodej části pozemku parc. č. 1975, ostatní plocha, dle geometrického plánu č. 1105-
24/2009, pod novým označením parc. č. 1975/3, ostatní plocha, o výměře 106 m2, 
v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc, do podílového spoluvlastnictví,  a to id. 1/2 panu 
xxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 27.493,- Kč, a id. 1/2 do SJM manželům 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 27.494,- Kč,  kupní cena celkem 54.987,- Kč, 
z toho pozemek 53.000,- Kč a náklady 1.987,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.1. 
 
5. schvaluje 
prodej části pozemku parc. č. 1975, ostatní plocha, dle geometrického plánu č. 1105-
24/2009, pod novým označením parc. č. 1975/4, ostatní plocha, o výměře 122 m2, 
v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc, do podílového spoluvlastnictví,  a to id. 1/2 paní 
xxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 31.643,- Kč, a id. 1/2 panu xxxxxxxxxxxx za kupní 
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cenu 31.643,- Kč,  kupní cena celkem 63.287,- Kč, z toho pozemek 61.000,- Kč a 
náklady 2.287,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.1. 
 
6. schvaluje 
prodej části pozemku parc. č. 1975, ostatní plocha, dle geometrického plánu č. 1105-
24/2009, pod novým označením parc. č. 1975/5, ostatní plocha, o výměře 125 m2, 
v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc, panu xxxxxxxxxxx, za kupní cenu celkem 
64.844,- Kč, z toho pozemek 62.500,- Kč a náklady 2.344,- Kč, dle důvodové zprávy 
bod 1.1. 
 
7. schvaluje 
prodej části pozemku parc. č. 1975, ostatní plocha, dle geometrického plánu č. 1105-
24/2009, pod novým označením parc. č. 1975/6, ostatní plocha, o výměře 250 m2, 
v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc, panu xxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu celkem 
129.687,- Kč, z toho pozemek 125.000,- Kč a náklady 4.687,- Kč, dle důvodové 
zprávy bod 1.1. 
 
8. schvaluje 
prodej části pozemku parc. č. 1975, ostatní plocha, dle geometrického plánu č. 1105-
24/2009, pod novým označením parc. č. 1975/7, ostatní plocha, o výměře 44 m2, v k. 
ú. Chválkovice, obec Olomouc, paní xxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu celkem 22.501,- 
Kč, z toho pozemek 22.000,- Kč a náklady 825,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.1. 
 
9. schvaluje 
prodej části pozemku parc. č. 1975, ostatní plocha, dle geometrického plánu č. 1105-
24/2009, pod novým označením parc. č. 1975/8, ostatní plocha, o výměře 45 m2, v k. 
ú. Chválkovice, obec Olomouc, paní xxxxxxxxxxxx, za kupní cenu celkem 23.344,- 
Kč, z toho pozemek 22.500,- Kč a náklady 844,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.1. 
 
10. schvaluje 
prodej části pozemku parc. č. 1975, ostatní plocha, dle geometrického plánu č. 1105-
24/2009, pod novým označením parc. č. 1975/9, ostatní plocha, o výměře 107 m2, 
v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc, do podílového spoluvlastnictví,  a to id. 1/8 panu 
xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 6.939,- Kč, id. 1/8 do SJM manželům  
xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 6.939,- Kč,  id. 1/8 paní  xxxxxxxxxxxxx za kupní 
cenu 6.938,- Kč, id. 1/8 panu  xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 6.939,- Kč, id. 2/8 paní 
xxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu celkem 13.876,- Kč, id. 2/8 panu xxxxxxxxxxxxxx 
za kupní cenu 13.876,- Kč, kupní cena celkem 55.507,- Kč, z toho pozemek 53.500,- 
Kč a náklady 2.007,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.1. 
 
11. schvaluje 
prodej části pozemku parc. č. 1975, ostatní plocha, dle geometrického plánu č. 1105-
24/2009, pod novým označením parc. č. 1975/10, ostatní plocha, o výměře 18 m2, 
v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc, do podílového spoluvlastnictví, a to id. 1/2 paní  
xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 4.663,- Kč,a id. 1/2 panu  xxxxxxxxxxx za kupní cenu 
4.664,- Kč, kupní cena celkem 9.327,- Kč, z toho pozemek 9.000,- Kč a náklady 
337,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.1. 
 
12. schvaluje 
prodej části pozemku parc. č. 1975, ostatní plocha, dle geometrického plánu č. 1105-
24/2009, pod novým označením parc. č. 1975/11, ostatní plocha, o výměře 31 m2, 
v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc, panu xxxxxxxxxxx, za kupní cenu celkem 
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16.082,- Kč, z toho pozemek 15.500,- Kč a náklady 582,- Kč, dle důvodové zprávy 
bod 1.1. 
 
13. schvaluje 
prodej části pozemku parc. č. 1975, ostatní plocha, dle geometrického plánu č. 1105-
24/2009, pod novým označením parc. č. 1975/12, ostatní plocha, o výměře 21 m2, 
v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc, paní xxxxxxxxxxx, za kupní cenu celkem 10.894,- 
Kč, z toho pozemek 10.500,- Kč a náklady 394,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.1. 
 
14. schvaluje 
prodej části pozemku parc. č. st. 450/1, zastavěná plocha a nádvoří, dle 
geometrického plánu č. 1057-12/2010 parc. č. 568, ostatní plocha, o výměře 44 m2, 
vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, panu xxxxxxxxxxx, za kupní cenu celkem 
204.000,- Kč, z toho pozemek 190.300,- Kč a náklady 13.700,- Kč – za podmínky 
bezúplatného zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni práva průjezdu a 
průchodu přes část pozemku par. č. 568, ostatní plocha, o výměře 44 m2, v k. ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc, jak je vyznačeno geometrickým plánem č. 1057-
12/2010, ve prospěch budovy č. p. 27 na pozemku parc. č. st. 450/1, zastavěná 
plocha a nádvoří, a pozemku parc. č. st. 450/1, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. 
ú. Olomouc-město, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 1.2. 
 
15. schvaluje 
prodej pozemku parc. č. 633, ostatní plocha, o výměře 57 m2, v k. ú. Neředín, obec 
Olomouc, do SJM manželům xxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu celkem 31.830,- Kč, 
z  toho pozemek 28.930,- Kč a náklady 2.900,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.3. 
 
16. revokuje 
své usnesení ze dne 22. 06. 2010, bod 5, část 4, ve věci prodeje části pozemku parc. 
č. 136/1, ostatní plocha, pod novým označením parc. č. 136/81, ostatní plocha, 
o výměře 142 m2, v k. ú. Neředín, obec Olomouc, dle geometrického plánu č. 1108-
429/2009, do podílového spoluvlastnictví kupujících, a to podíl o velikosti ideální 1/2  
xxxxxxxxxxxxxxxx za 57.808,- Kč a podíl o velikosti ideální 1/2  xxxxxxxxxxxxxxx 
za 57.809,- Kč, kupní cena celkem 115.617,- Kč, z toho pozemek 106.500,- Kč 
a náklady 9.117,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.4. 
 
17. schvaluje 
prodej části pozemku parc. č. 136/1, ostatní plocha, pod novým označením parc. č. 
136/81, ostatní plocha, o výměře 142 m2, v k. ú. Neředín, obec Olomouc, dle 
geometrického plánu č. 1108-429/2009, do podílového spoluvlastnictví kupujících, a 
to podíl o velikosti ideální 1/2   xxxxxxxxxxxx za 25.858,- Kč a podíl o velikosti ideální 
1/2  xxxxxxxxxxxxxx za 25.859,- Kč, kupní cena celkem 51.717,- Kč, z toho pozemek 
42.600,- Kč a náklady 9.117,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.4. 
 
18. nevyhovuje žádosti 
pana  xxxxxxxxxxxxx ve věci prodeje pozemku parc. č. 607/28, zahrada, v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc, jako celku a ani jeho části, dle důvodové zprávy bod 1.5. 
 
19. nevyhovuje žádosti 
paní xxxxxxxxxxxxxxxxx ve věci prodeje části pozemku parc. č. 607/28, zahrada, 
o výměře 80 m2, v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 1.5. 
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20. nevyhovuje žádosti 
Manželů xxxxxxxxxxxxxx,  xxxxxxxxxxx a  xxxxxxxxxxxx a manželů  xxxxxxxxxxxxx 
ve věci snížení kupních cen bytových jednotek v domě č. p. 394 (Riegrova 17) na 
pozemku parc. č. st. 388, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 282 m2 a na 
pozemku parc. č. st. 400/5, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 14 m2, vše v k. ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 2.1. 
 
21. nevyhovuje žádosti 
paní  xxxxxxxxxxx ze dne 05.10.2010 o odprodej půdních prostor v budově č. p. 889 
(Masarykova 3) na pozemku parc. č. st. 790, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc, za účelem rozšíření bytové jednotky o úložný 
prostor, dle důvodové zprávy bod 2.2. 
 
22. schvaluje 
odstoupení od Smlouvy o převodu jednotky dle zákona č. 72/1994 Sb., na prodej 
bytové jednotky č. 135/10 v budově č. p. 135 (Černá cesta 4) na pozemku parc. č. st. 
338, 346, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
584/10462 na společných částech budovy č. p. 135 a se spoluvlastnickým podílem 
o velikosti 584/10462 na pozemku parc. č. st. 338, zastavěná plocha a  nádvoří, vše 
v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc, nájemci, paní xxxxxxxxxxxxx , za kupní 
cenu celkem ve výši 744.045,-  Kč, uzavřené dne 20. 05. 2009, dle důvodové zprávy 
bod 3.1. 
 
23. schvaluje 
prodej bytové jednotky č. 135/10 v budově č. p. 135 (Černá cesta 4) na pozemku 
parc. č. st. 338, 346, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem 
o velikosti 584/10462 na společných částech budovy č. p. 135 a se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 584/10462 na pozemku parc. č. st. 338, zastavěná plocha a  
nádvoří, vše v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc, paní xxxxxxxxxxxx, za kupní 
cenu celkem ve výši 604.000,- Kč, z toho za jednotku 595.709,- Kč, za pozemek 
4.291,- Kč a náklady 4.000,- Kč, za podmínky zřízení předkupního práva dle § 603, 
odst. 2 občanského zákoníku ve prospěch statutárního města Olomouce za kupní 
cenu 604.000,- Kč, a to po dobu 5 let od uzavření kupní smlouvy, dle důvodové 
zprávy bod 3.1. 
 
24. schvaluje 
prodej bytové jednotky č. 961/64 v budově č. p. 961 (Foerstrova 17) na pozemku 
parc. č. st. 1148, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem 
o velikosti 434/41782 na společných částech budovy č. p. 961 a se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 434/41782 na pozemku parc. č. st. 1148, zastavěná plocha 
a nádvoří, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, panu xxxxxxxxxxx, za kupní cenu 
celkem ve výši 473.000,- Kč, z toho za jednotku 467.923,- Kč, za pozemek 2.077,- 
Kč a náklady 3.000,- Kč, za podmínky zřízení předkupního práva dle § 603, odst. 2 
občanského zákoníku ve prospěch statutárního města Olomouce za kupní cenu 
473.000,- Kč, a to po dobu 5 let od uzavření kupní smlouvy, dle důvodové zprávy 
bod 3.2. 
 
25. schvaluje 
prodej bytové jednotky č. 718/8 v budově č. p. 714, 715, 716, 717, 718, 719 
(Družební 9, 11, 13, 15, 17, 19) na pozemku parc. č. st. 911, 912, 913, 932, 933, 
934, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 672/87927 
na společných částech budovy č. p. 714, 715, 716, 717, 718, 719 a se 
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spoluvlastnickým podílem o velikosti 672/87927 na pozemku parc. č. st. 911, 912, 
913, 932, 933, 934, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, 
obec Olomouc, paní xxxxxxxxxxx, za kupní cenu celkem ve výši 713.000,- Kč, z toho 
za jednotku 702.878,- Kč, za pozemek 7.122,- Kč a náklady 3.000,- Kč, za podmínky 
zřízení předkupního práva dle § 603, odst. 2 občanského zákoníku ve prospěch 
statutárního města Olomouce za kupní cenu 713.000,- Kč, a to po dobu 5 let od 
uzavření kupní smlouvy, dle důvodové zprávy bod 3.3. 
 
26. schvaluje 
prodej bytové jednotky č. 476/14 v budově č. p. 475, 476, 477 (Na Letné 55, 57, 59) 
na pozemku parc. č. st. 597, 598, 599, zastavěná plocha a nádvoří, se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 683/42223 na společných částech budovy č. p. 
475, 476, 477, a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 683/42223 na pozemku 
parc. č. st. 597, 598, 599, zastavěná plocha a nádvoří, vše v  k. ú. Lazce, obec 
Olomouc, panu xxxxxxxxxxx, za kupní cenu ve celkem ve výši 713.987,- Kč, z toho 
za jednotku 703.658,- Kč, za pozemek 6.342,- Kč a náklady 3.987,- Kč, za podmínky 
zřízení předkupního práva dle § 603, odst. 2 občanského zákoníku ve prospěch 
statutárního města Olomouce za kupní cenu 713.987,- Kč, a to po dobu 5 let od 
uzavření kupní smlouvy, dle důvodové zprávy bod 3.4. 
 
27. schvaluje 
prodej bytové jednotky č. 962/34 v budově č. p. 962 (Foerstrova 15) na pozemku 
parc. č. st. 1147, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem 
o velikosti 434/41801 na společných částech budovy č. p. 962, a se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 434/41801 na pozemku parc. č. st. 1147, zastavěná plocha a 
nádvoří, vše v  k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, panu xxxxxxxxxxxx, za kupní cenu 
celkem ve výši 404.000,- Kč, z toho za jednotku 397.915,- Kč, za pozemek 2.085,- 
Kč a náklady 4.000,- Kč, za podmínky zřízení předkupního práva dle § 603, odst. 2 
občanského zákoníku ve prospěch statutárního města Olomouce za kupní cenu 
404.000,- Kč, a to po dobu 5 let od uzavření kupní smlouvy, dle důvodové zprávy 
bod 3.5. 
 
28. schvaluje 
prodej bytové jednotky č. 1053/5 v budově č. p. 1051, 1052, 1053 (Foerstrova 30, 32, 
34) na pozemku parc. č. st. 1083/1, 1083/2, 1083/3, zastavěná plocha a nádvoří, se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 353/26751 na společných částech budovy č. p. 
1051, 1052, 1053, a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 353/26751 na pozemku 
parc. č. st. 1083/1, 1083/2, 1083/3, zastavěná plocha a nádvoří, vše v  k. ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc, panu xxxxxxxxxx, za kupní cenu celkem ve výši 403.960,- Kč, 
z toho za jednotku 396.606,- Kč, za pozemek 3.394,- 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 403.960,- Kč, a to po dobu 5 
let od uzavření kupní smlouvy, dle důvodové zprávy bod 3.6. 
 
29. schvaluje 
prodej bytové jednotky č. 135/11 v budově č. p. 135 (Černá cesta 4) na pozemku 
parc. č. st. 338, 346, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem 
o velikosti 577/10462 na společných částech budovy č. p. 135, a se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 577/10462 na pozemku parc. č. st. 338,  zastavěná plocha 
a nádvoří, vše v  k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc, paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
za kupní cenu celkem ve výši 629.000,- Kč, z toho za jednotku 621.307,- Kč, za 
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pozemek 3.693,- Kč a náklady 4.000,- Kč, za podmínky zřízení předkupního práva 
dle § 603, odst. 2 občanského zákoníku ve prospěch statutárního města Olomouce 
za kupní cenu 629.000,- Kč, a to po dobu 5 let od uzavření kupní smlouvy, dle 
důvodové zprávy bod 3.7. 
 
30. schvaluje 
záměr prodat bytovou jednotku č. 970/58 v budově 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 budovy 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, formou veřejné dražby dle zákona č. 
26/2000 Sb., o veřejných dražbách, dle důvodové zprávy bod 3.8. 
 
31. schvaluje 
záměr prodat bytovou jednotku č. 136/4 v budově č. p. 136 (Černá cesta 2) na 
pozemku parc. č. st. 353, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem 
o velikosti 578/10452 na společných částech budovy č. p. 136 a se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 578/10452 na pozemku parc. č. st. 353, zastavěná plocha a 
nádvoří, vše v  k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc, formou veřejné dražby dle 
zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, dle důvodové zprávy bod 3.9. 
 
32. schvaluje 
záměr prodat bytovou jednotku č. 962/75 v budově č. p. 962 (Foerstrova 15) na 
pozemku parc. č. st. 1147, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem 
o velikosti 607/41801 na společných částech budovy č. p. 962 a se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 607/41801 na pozemku parc. č. st. 1147, zastavěná plocha a 
nádvoří, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, formou veřejné dražby dle zákona č. 
26/2000 Sb., o veřejných dražbách, dle důvodové zprávy bod 3.10. 
 
33. schvaluje 
prodloužení splatnosti kupní ceny za bytovou jednotku č. 722/49 v budově č. p. 722 
(Voskovcova 6) na pozemku parc. č. st. 800, zastavěná plocha a nádvoří, se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 748/39901 na společných částech budovy č. p. 
722 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 748/39901 na pozemku parc. č. st. 
800, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, 
manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxx, a to do 31. 12. 2010, dle důvodové zprávy bod 4.1. 
 
34. revokuje 
své usnesení ze dne 21. 12. 2009, bod 6, část 11, ve věci kupujících při prodeji 
pozemku parc. č. st. 1056, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 199 m2, v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc, do podílového spoluvlastnictví kupujících, a to podíl 
o velikosti ideálních 1/24  xxxxxxxxxxxxx za 1.825,- Kč, podíl o velikosti ideálních 
1/24  xxxxxxxxxxxxxx za 1.825,- Kč, podíl o velikosti ideálních 1/24  xxxxxxxxxxx za 
1.825,- Kč, podíl o velikosti ideální 1/6  xxxxxxxxxxxxxxxx za 7.300,- Kč, podíl o 
velikosti ideálních 1/24  xxxxxxxxxxxxxxxx za 1.825,- Kč, podíl o velikosti ideální 1/6  
xxxxxxxxxxxxxx za 7.300,- Kč, podíl o velikosti ideální 1/3 do SJM  xxxxxxxxxxxxxxxx 
za 14.600,- Kč, podíl o velikosti ideální 1/6 do SJM  xxxxxxxxxxxxxxxxx za 7.300,- 
Kč, kupní cena celkem 43.800,- Kč, z toho pozemek 39.800,- Kč a náklady 4.000,- 
Kč, dle dodatku důvodové zprávy bod 1.1. 
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35. schvaluje 
prodej pozemku parc. č. st. 1056, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 199 m2, v k. 
ú. Hodolany, obec Olomouc, do podílového spoluvlastnictví kupujících, a to podíl 
o velikosti ideálních 1/24  xxxxxxxxxxxxxx za 1.825,- Kč, podíl o velikosti ideálních 
1/24  xxxxxxxxxxxxxxx za 1.825,- Kč, podíl o velikosti ideálních 1/24  xxxxxxxxxxxx 
za 1.825,- Kč, podíl o velikosti ideální 1/6 do SJM xxxxxxxxxxxxxxxxxxx za 7.300,- 
Kč, podíl o velikosti ideálních 1/24  xxxxxxxxxxxxxxx za 1.825,- Kč, podíl o velikosti 
ideální 1/6  xxxxxxxxxxxxx za 7.300,- Kč, podíl o velikosti ideální 1/3 do SJM  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za 14.600,- Kč, podíl o velikosti ideální 1/6 do SJM  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za 7.300,- Kč, kupní cena celkem 43.800,- Kč, z toho 
pozemek 39.800,- Kč a náklady 4.000,- Kč, dle dodatku důvodové zprávy bod 1.1. 
 
36. schvaluje 
prodej částí pozemku parc. č. 5/8, ostatní plocha, dle geometrického plánu č. 773-
1163/2009 pod novým označením pozemek parc. č. st. 1175, zastavěná plocha a 
nádvoří, o výměře 363 m2, a pozemek parc. č. st. 1176, zastavěná plocha a nádvoří, 
o výměře 1 m2, a část pozemku parc. č. 5/18, ostatní plocha, dle geometrického 
plánu č. 773-1163/2009 pod novým označením pozemek parc. č. st. 1177, zastavěná 
plocha a nádvoří, o výměře 17 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec 
Olomouc, za kupní cenu celkem ve výši 45.720,- Kč, z toho pozemek parc. č. st. 
1175 za 43.560,- Kč, pozemek parc. č. st. 1176 za 120,- Kč a pozemek parc. č. st. 
1177 za 2.040,- Kč a to: 
- ideální podíl 166/6787 shora uvedených nemovitostí do SJM manželům  
xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 1.118,- Kč, 
- ideální podíl 431/27148 shora uvedených nemovitostí do SJM manželům  
xxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 726,- Kč, 
- ideální podíl 431/27148 shora uvedených nemovitostí do SJM manželům  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 726,- Kč, 
- ideální podíl 431/27148 shora uvedených nemovitostí do SJM manželům  
xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 726,- Kč, 
- ideální podíl 166/6787 shora uvedených nemovitostí do SJM manželům  
xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 1.118,- Kč, 
- ideální podíl 431/27148 shora uvedených nemovitostí paní  xxxxxxxxxxxxxxxx 
za kupní cenu ve výši 726,- Kč, 
- ideální podíl 166/6787 shora uvedených nemovitostí do SJM manželům  
xxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 1.118,- Kč, 
- ideální podíl 166/6787 shora uvedených nemovitostí panu  xxxxxxxxxxxxxxxx 
za kupní cenu ve výši 1.118,- Kč, 
- ideální podíl 431/27148 shora uvedených nemovitostí do SJM manželům  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 726,- Kč, 
- ideální podíl 166/6787 shora uvedených nemovitostí do SJM manželům  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 1.118,- Kč, 
- ideální podíl 83/6787 shora uvedených nemovitostí paní  xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
za kupní cenu ve výši 559,- Kč, 
- ideální podíl 431/27148 shora uvedených nemovitostí panu  xxxxxxxxxxxxxx 
za kupní cenu ve výši 726,- Kč, 
- ideální podíl 166/6787 shora uvedených nemovitostí do SJM manželům  
xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 1.118,- Kč, 
- ideální podíl 431/27148 shora uvedených nemovitostí paní  xxxxxxxxxxxxxxxx 
za kupní cenu ve výši 726,- Kč, 
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- ideální podíl 431/27148 shora uvedených nemovitostí paní  xxxxxxxxxxxxxxx 
za kupní cenu ve výši 726,- Kč, 
- ideální podíl 166/6787 shora uvedených nemovitostí panu  xxxxxxxxxxxxxxxx 
za kupní cenu ve výši 1.118,- Kč, 
- ideální podíl 1315/13574 shora uvedených nemovitostí paní  
xxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 4.431,- Kč, 
- ideální podíl 166/6787 shora uvedených nemovitostí panu xxxxxxxxxxxxxxx  
za kupní cenu ve výši 1.118,- Kč, 
- ideální podíl 166/13574 shora uvedených nemovitostí panu  xxxxxxxxxxxxxxxx 
za kupní cenu ve výši 559,- Kč, 
- ideální podíl 166/6787 shora uvedených nemovitostí do SJM manželům  
xxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 1.118,- Kč, 
- ideální podíl 431/27148 shora uvedených nemovitostí paní  xxxxxxxxxxxxxxxx 
za kupní cenu ve výši 726,- Kč,  
- ideální podíl 166/6787 shora uvedených nemovitostí do SJM manželům  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 1.118,- Kč, 
- ideální podíl 166/6787 shora uvedených nemovitostí do SJM manželům  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 1.118,- Kč, 
- ideální podíl 510/6787 shora uvedených nemovitostí panu  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 3.437,- Kč, 
- ideální podíl 166/6787 shora uvedených nemovitostí do SJM manželům  
xxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 1.118,- Kč, 
- ideální podíl 166/6787 shora uvedených nemovitostí do SJM manželům  
xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 1.118,- Kč, 
- ideální podíl 83/6787 shora uvedených nemovitostí paní  xxxxxxxxxxxxxxxxx 
za kupní cenu ve výši 559,- Kč, 
- ideální podíl 166/6787 shora uvedených nemovitostí panu  xxxxxxxxxxxxxxxx 
za kupní cenu ve výši 1.118,- Kč, 
- ideální podíl 431/27148 shora uvedených nemovitostí paní  xxxxxxxxxxxxxxx 
za kupní cenu ve výši 726,- Kč, 
- ideální podíl 431/27148 shora uvedených nemovitostí do SJM manželům  
xxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 726,- Kč, 
- ideální podíl 166/6787 shora uvedených nemovitostí do SJM manželům  
xxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 1.118,- Kč, 
- ideální podíl 166/13574 shora uvedených nemovitostí paní  xxxxxxxxxxxxxxx 
za kupní cenu ve výši 559,- Kč, 
- ideální podíl 685/13574 shora uvedených nemovitostí panu  xxxxxxxxxxxxxxx 
za kupní cenu ve výši 2.308,- Kč, 
- ideální podíl 166/6787 shora uvedených nemovitostí do SJM manželům  
xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 1.118,- Kč, 
- ideální podíl 166/6787 shora uvedených nemovitostí do SJM manželům  
xxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 1.118,- Kč, 
- ideální podíl 166/6787 shora uvedených nemovitostí paní  xxxxxxxxxxxxxxxx 
za kupní cenu ve výši 1.118,- Kč, 
- ideální podíl 431/27148 shora uvedených nemovitostí paní  xxxxxxxxxxxxxxx 
za kupní cenu ve výši 726,- Kč, 
- ideální podíl 83/6787 shora uvedených nemovitostí panu  xxxxxxxxxxxxxxxxx 
za kupní cenu ve výši 559,- Kč, 
- ideální podíl 166/6787 shora uvedených nemovitostí panu  xxxxxxxxxxxxxxxxx 
za kupní cenu ve výši 1.118,- Kč, 
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- ideální podíl 166/6787 shora uvedených nemovitostí do SJM manželům  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 1.118,- Kč, 
- ideální podíl 166/6787 shora uvedených nemovitostí do SJM manželům  
xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 1.118,- Kč, 
- ideální podíl 83/6787 shora uvedených nemovitostí panu  xxxxxxxxxxxxxxxxx 
za kupní cenu ve výši 559,- Kč, 
dle dodatku důvodové zprávy bod 1.2. 
 
37. bere na v ědomí 
změnu prohlášení vlastníka budovy č. p. 668, 669 (Rožňavská 8, 10) v části E. 
Úprava práv k pozemkům – určení pozemků, na kterých je postavena budova č. p. 
668, 669 (Rožňavská 8, 10), tj. pozemky parc. č. st. 917, 918, oba zastavěná plocha 
a nádvoří, a dle geometrického plánu č. 773-1163/2009 parc. č. st. 1175, zastavěná 
plocha a nádvoří, parc. č. st. 1176, zastavěná plocha a nádvoří, a parc. č. st. 1177, 
zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, dle 
dodatku důvodové zprávy bod 1.2. 
 
38. souhlasí 
s bezúplatným vypořádáním vlastnictví spoluvlastnických podílů na společných 
částech budovy č. p. 670, 671 (Rožňavská 12, 14) a pozemků parc. č. st. 919, 935, 
zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, tzn. 
bezúplatné nabytí podílu o velikosti 1301500/682685724 do vlastnictví statutárního 
města Olomouce, změna výměry nebytové jednotky č. 670/19 navýšením o 68,2 m2 
a změna spoluvlastnických podílů u všech jednotek v budově, dle dodatku důvodové 
zprávy bod 1.3. 
 
39. souhlasí 
se změnou prohlášení vlastníka budovy č. p. 670, 671 (Rožňavská 12, 14) v části E. 
Úprava práv k pozemkům – určení pozemků, na kterých je postavena budova č. p. 
670, 671 (Rožňavská 12, 14), tj. pozemek parc. č. st. 919, 935, oba zastavěná 
plocha a nádvoří, a dle geometrického plánu č. 774-1164/2009 parc. č. st. 1178, 
zastavěná plocha a nádvoří, a parc. č. st. 1179, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. 
ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, dle dodatku důvodové zprávy bod 1.3. 
 
40. schvaluje 
prodej částí pozemku parc. č. 5/8, ostatní plocha, dle geometrického plánu č. 774-
1164/2009, který odděluje z pozemku pod novým označením parc. č. st. 1178, 
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 174 m2, a parc. č. st. 1179, zastavěná plocha 
a nádvoří, o výměře 133 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, za 
kupní cenu celkem ve výši 33.245,- Kč, z toho pozemek parc. č. st. 1178 za 18.849,- 
Kč, pozemek parc. č. st. 1179 za 14.396,- Kč, a to: 
- ideální podíl 431/25788 shora uvedených nemovitostí do SJM manželům  
xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 600,- Kč, 
- ideální podíl 166/6447 shora uvedených nemovitostí do SJM manželům  
xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 924,- Kč, 
- ideální podíl 83/6447 shora uvedených nemovitostí do SJM manželům  
xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 462,- Kč, 
- ideální podíl 83/6447 shora uvedených nemovitostí paní  xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
za kupní cenu ve výši 462,- Kč, 
- ideální podíl 150/2149 shora uvedených nemovitostí panu  xxxxxxxxxxxxxxxxx 
za kupní cenu ve výši 2.505,- Kč, 
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- ideální podíl 431/25788 shora uvedených nemovitostí paní  xxxxxxxxxxxxxxx 
za kupní cenu ve výši 600,- Kč, 
- ideální podíl 166/6447 shora uvedených nemovitostí panu  xxxxxxxxxxxxxxxx 
za kupní cenu ve výši 924,- Kč, 
- ideální podíl 166/6447 shora uvedených nemovitostí do SJM manželům  
xxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 924,- Kč, 
- ideální podíl 166/6447 shora uvedených nemovitostí panu  xxxxxxxxxxxxxxxxx 
za kupní cenu ve výši 924,- Kč, 
- ideální podíl 166/6447 shora uvedených nemovitostí do SJM manželům  
xxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 924,- Kč, 
- ideální podíl 166/6447 shora uvedených nemovitostí do SJM manželům  
xxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 924,- Kč, 
- ideální podíl 431/25788 shora uvedených nemovitostí panu  xxxxxxxxxxxxxxxx 
za kupní cenu ve výši 600,- Kč, 
- ideální podíl 166/6447 shora uvedených nemovitostí paní  xxxxxxxxxxxxxxxx 
za kupní cenu ve výši 924,- Kč, 
- ideální podíl 166/6447 shora uvedených nemovitostí panu  xxxxxxxxxxxxxxxx 
za kupní cenu ve výši 924,- Kč, 
- ideální podíl 431/25788 shora uvedených nemovitostí panu  xxxxxxxxxxxxxxx 
za kupní cenu ve výši 600,- Kč, 
- ideální podíl 431/25788 shora uvedených nemovitostí panu  xxxxxxxxxxxxxxx 
za kupní cenu ve výši 600,- Kč, 
- ideální podíl 166/6447 shora uvedených nemovitostí panu xxxxxxxxxxxxxxxxx 
za kupní cenu ve výši 924,- Kč, 
- ideální podíl 431/25788 shora uvedených nemovitostí panu  xxxxxxxxxxxxxxxx 
za kupní cenu ve výši 600,- Kč, 
- ideální podíl 166/6447 shora uvedených nemovitostí panu  xxxxxxxxxxxxxxxx 
za kupní cenu ve výši 924,- Kč, 
- ideální podíl 83/6447 shora uvedených nemovitostí do SJM manželům  
xxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 462,- Kč, 
- ideální podíl 83/6447 shora uvedených nemovitostí panu  xxxxxxxxxxxxxxxx  
za kupní cenu ve výši 462,- Kč, 
- ideální podíl 166/6447 shora uvedených nemovitostí paní  xxxxxxxxxxxxxxxx 
za kupní cenu ve výši 924,- Kč, 
- ideální podíl 215/12894 shora uvedených nemovitostí do SJM manželům  
xxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 598,- Kč, 
- ideální podíl 166/6447 shora uvedených nemovitostí do SJM manželům  
xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 924,- Kč, 
- ideální podíl 83/6447 shora uvedených nemovitostí paní  xxxxxxxxxxxxxxxxx 
za kupní cenu ve výši 462,- Kč, 
- ideální podíl 83/6447 shora uvedených nemovitostí paní  xxxxxxxxxxxxxxxxx 
za kupní cenu ve výši 462,- Kč, 
- ideální podíl 166/6447 shora uvedených nemovitostí do SJM manželům 
xxxxxxxxxxxxxxx  za kupní cenu ve výši 924,- Kč, 
- ideální podíl 166/6447 shora uvedených nemovitostí panu  
xxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 924,- Kč, 
- ideální podíl 431/25788 shora uvedených nemovitostí do SJM manželům  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 600,- Kč, 
- ideální podíl 166/6447 shora uvedených nemovitostí do SJM manželům  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 924,- Kč, 
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- ideální podíl 166/6447 shora uvedených nemovitostí do SJM manželům  
xxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 924,- Kč, 
- ideální podíl 431/25788 shora uvedených nemovitostí panu  xxxxxxxxxxxxxxx 
za kupní cenu ve výši 600,- Kč, 
- ideální podíl 275/25788 shora uvedených nemovitostí panu  xxxxxxxxxxxxxxx 
za kupní cenu ve výši 383,- Kč, 
- ideální podíl 275/25788 shora uvedených nemovitostí panu  xxxxxxxxxxxxxxxx 
za kupní cenu ve výši 383,- Kč, 
- ideální podíl 166/6447 shora uvedených nemovitostí panu  xxxxxxxxxxxxxxxx 
za kupní cenu ve výši 924,- Kč, 
- ideální podíl 431/25788 shora uvedených nemovitostí panu  xxxxxxxxxxxxxxx 
za kupní cenu ve výši 600,- Kč, 
- ideální podíl 166/6447 shora uvedených nemovitostí do SJM manželům  
xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 924,- Kč, 
- ideální podíl 166/6447 shora uvedených nemovitostí panu  xxxxxxxxxxxxxxxx 
za kupní cenu ve výši 924,- Kč, 
- ideální podíl 431/25788 shora uvedených nemovitostí panu  xxxxxxxxxxxxxxx 
za kupní cenu ve výši 600,- Kč, 
- ideální podíl 431/25788 shora uvedených nemovitostí panu  xxxxxxxxxxxxxxx 
za kupní cenu ve výši 600,- Kč, 
- ideální podíl 166/6447 shora uvedených nemovitostí do SJM manželům  
xxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 924,- Kč, 
- ideální podíl 431/25788 shora uvedených nemovitostí paní  xxxxxxxxxxxxxxx 
za kupní cenu ve výši 600,-  Kč, 
- ideální podíl 166/6447 shora uvedených nemovitostí panu  xxxxxxxxxxxxxxx 
za kupní cenu ve výši 924,- Kč, 
dle dodatku důvodové zprávy bod 1.3. 
 
41. schvaluje 
prodej části pozemku parc. č. 5/8, ostatní plocha, dle geometrického plánu č. 775-
1165/2009 pod novým označením pozemek parc. č. st. 1180, zastavěná plocha a 
nádvoří, o výměře 380 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, za 
kupní cenu ve výši 44.493,- Kč a to: 
-  ideální podíl 332/13679 shora uvedených nemovitostí do SJM manželům  
xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 1.107,- Kč, 
- ideální podíl 431/27358 shora uvedených nemovitostí paní  xxxxxxxxxxxxxxxx 
za kupní cenu ve výši 718,- Kč, 
- ideální podíl 431/27358 shora uvedených nemovitostí do SJM manželům  
xxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 718,- Kč, 
- ideální podíl 332/13679 shora uvedených nemovitostí panu  
xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 1.107,- Kč, 
- ideální podíl 332/13679 shora uvedených nemovitostí České republice – 
Fakultní nemocnici Olomouc za kupní cenu ve výši 1.107,- Kč, 
- ideální podíl 332/13679 shora uvedených nemovitostí do SJM manželům  
xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 1.107,- Kč, 
- ideální podíl 166/13679 shora uvedených nemovitostí paní  xxxxxxxxxxxxxxxx 
za kupní cenu ve výši 553,- Kč, 
- ideální podíl 431/27358 shora uvedených nemovitostí paní  xxxxxxxxxxxxxxx 
za kupní cenu ve výši 718,- Kč, 
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- ideální podíl 431/27358 shora uvedených nemovitostí paní  
xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 718,- Kč, 
- ideální podíl 332/13679 shora uvedených nemovitostí do SJM manželům  
xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 1.107,- Kč, 
- ideální podíl 332/13679 shora uvedených nemovitostí do SJM manželům  
xxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 1.107,- Kč, 
- ideální podíl 431/27358 shora uvedených nemovitostí do SJM manželům  
xxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 718,- Kč, 
- ideální podíl 431/27358 shora uvedených nemovitostí panu  
xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 718,- Kč, 
- ideální podíl 332/13679 shora uvedených nemovitostí do SJM manželům  
xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 1.107,-Kč, 
- ideální podíl 332/13679 shora uvedených nemovitostí do SJM manželům  
xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 1.107,- Kč, 
- ideální podíl 332/13679 shora uvedených nemovitostí do SJM manželům  
xxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 1.107,-Kč, 
- ideální podíl 431/27358 shora uvedených nemovitostí do SJM manželům  
xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 718,- Kč, 
- ideální podíl 1280/13679 shora uvedených nemovitostí panu  xxxxxxxxxxxxxxx 
za kupní cenu ve výši 4.267,- Kč, 
- ideální podíl 332/13679 shora uvedených nemovitostí paní  xxxxxxxxxxxxxxx 
za kupní cenu ve výši 1.107,- Kč, 
- ideální podíl 180/13679 shora uvedených nemovitostí paní  xxxxxxxxxxxxxxx 
za kupní cenu ve výši 600,- Kč, 
- ideální podíl 431/27358 shora uvedených nemovitostí panu  xxxxxxxxxxxxxxx 
za kupní cenu ve výši 718,- Kč, 
- ideální podíl 332/13679 shora uvedených nemovitostí do SJM manželům  
xxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 1.107,- Kč, 
- ideální podíl 332/13679 shora uvedených nemovitostí Římskokatolické farnosti 
Olomouc – Slavonín za kupní cenu ve výši 1.107,- Kč, 
- ideální podíl 332/13679 shora uvedených nemovitostí do SJM manželům  
xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 1.107,- Kč, 
- ideální podíl 332/13679 shora uvedených nemovitostí do SJM manželům  
xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 1.107,- Kč, 
- ideální podíl 332/13679 shora uvedených nemovitostí panu  xxxxxxxxxxxxxxx 
za kupní cenu ve výši 1.107,- Kč, 
- ideální podíl 166/13679 shora uvedených nemovitostí paní  xxxxxxxxxxxxxxx 
za kupní cenu ve výši 553,- Kč, 
- ideální podíl 332/13679 shora uvedených nemovitostí do SJM manželům  
xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 1.107,- Kč, 
- ideální podíl 332/13679 shora uvedených nemovitostí panu  xxxxxxxxxxxxxxx 
za kupní cenu ve výši 1.107,- Kč, 
- ideální podíl 431/27358 shora uvedených nemovitostí paní  xxxxxxxxxxxxxxx 
za kupní cenu ve výši 718,- Kč, 
- ideální podíl 332/13679 shora uvedených nemovitostí panu  xxxxxxxxxxxxxxx 
za kupní cenu ve výši 1.107,- Kč, 
- ideální podíl 332/13679 shora uvedených nemovitostí panu  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 1.107,- Kč, 
- ideální podíl 170/13679 shora uvedených nemovitostí do SJM manželům  
xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 567,- Kč, 
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- ideální podíl 166/13679 shora uvedených nemovitostí panu  xxxxxxxxxxxxxxxx 
za kupní cenu ve výši 553,- Kč, 
- ideální podíl 332/13679 shora uvedených nemovitostí do SJM manželům  
xxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 1.107,- Kč, 
- ideální podíl 431/27358 shora uvedených nemovitostí panu  
xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 718,- Kč, 
- ideální podíl 431/27358 shora uvedených nemovitostí panu  xxxxxxxxxxxxxx 
za kupní cenu ve výši 718,- Kč, 
- ideální podíl 166/13679 shora uvedených nemovitostí panu  xxxxxxxxxxxxxxxx 
za kupní cenu ve výši 553,- Kč, 
- ideální podíl 332/13679 shora uvedených nemovitostí do SJM manželům  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 1.107,- Kč, 
- ideální podíl 431/27358 shora uvedených nemovitostí do SJM manželům  
xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 718,- Kč, 
- ideální podíl 1495/13679 shora uvedených nemovitostí panu  xxxxxxxxxxxxxxx 
za kupní cenu ve výši 4.984,- Kč, 
dle dodatku důvodové zprávy bod 1.4. 
 
42. souhlasí 
se změnou prohlášení vlastníka budovy č. p. 672, 673 (Rožňavská 16, 18) v části E. 
Úprava práv k pozemkům – určení pozemků, na kterých je postavena budova č. p. 
672, 673 (Rožňavská 16, 18), tj. pozemek parc. č. st. 936, 937, oba zastavěná 
plocha a nádvoří, dle geometrického plánu č. 775-1165/2009 parc. č. st. 1180, 
zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, dle 
dodatku důvodové zprávy bod 1.4. 
 
43. revokuje 
své usnesení ze dne 14. 09. 2010, bod 5, část 11, ve věci schválení společného 
prodeje budovy č. p. 65 (Gorazdovo náměstí 3, 3a) na pozemku parc. č. st. 62, 
zastavěná plocha a nádvoří, a pozemku parc. č. st.  62,  zastavěná plocha a nádvoří, 
o výměře 824 m2, a budovy č. p. 79 (Gorazdovo náměstí 4) na pozemku parc. č. st. 
63/1, zastavěná plocha a nádvoří, a pozemku parc. č. st. 63/1, zastavěná plocha a 
nádvoří, o výměře 755 m2, vše v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc, po 
bytových jednotkách dle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, oprávněným 
nájemcům, za 7.500,- Kč/m2 podlahové plochy bytů, dle dodatku důvodové zprávy 
bod 2.1. 
 
44. schvaluje 
prodej budovy č. p. 65 (Gorazdovo náměstí 3, 3a) na pozemku parc. č. st. 62, 
zastavěná plocha a nádvoří, a pozemku parc. č. st.  62, zastavěná plocha a nádvoří, 
dle GP č. 292-201/2010 o nové výměře 587 m2, vše v k. ú. Klášterní Hradisko, obec 
Olomouc, po bytových jednotkách dle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, 
oprávněným nájemcům, za kupní ceny vypočtené dle přílohy č. 1 důvodové zprávy, 
to je za 7.500,- Kč/m2 podlahové plochy bytů, dle dodatku důvodové zprávy bod 2.1. 
 
45. schvaluje 
prodej budovy č. p. 79 (Gorazdovo náměstí 4) na pozemku parc. č. st. 63/1, 
zastavěná plocha a nádvoří, a pozemku parc. č. st. 63/1, zastavěná plocha a 
nádvoří, dle GP č. 292-201/2010 o nové výměře 251 m2, vše v k. ú. Klášterní 
Hradisko, obec Olomouc, po bytových jednotkách dle zákona č. 72/1994 Sb., 
o vlastnictví bytů, oprávněným nájemcům, za kupní ceny vypočtené dle přílohy č. 2 
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důvodové zprávy, to je za 7.500,- Kč/m2 podlahové plochy bytů, dle dodatku 
důvodové zprávy bod 2.1. 
 
46. schvaluje 
prodej bytové jednotky č. 962/41 v budově č. p. 962 (Foerstrova 15) na pozemku 
parc. č. st. 1147, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem 
o velikosti 596/41801 na společných částech budovy č. p. 962 a se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 596/41801 na pozemku parc. č. st. 1147, zastavěná plocha a 
nádvoří, vše v  k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, za kupní cenu celkem ve výši 
629.000,- Kč, z toho za jednotku 622.137,- Kč, za pozemek 2.863,- Kč a náklady 
4.000,- Kč, manželům paní  xxxxxxxxxxxxxx a panu xxxxxxxxxxxxxx, za podmínky 
zřízení předkupního práva dle § 603, odst. 2 občanského zákoníku ve prospěch 
statutárního města Olomouce za kupní cenu 629.000,- Kč, a to po dobu 5 let od 
uzavření kupní smlouvy, dle dodatku důvodové zprávy bod 3.1. 
 
47. schvaluje 
prodej bytové jednotky č. 962/76 v budově č. p. 962 (Foerstrova 15) na pozemku 
parc. č. st. 1147, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem 
o velikosti 434/41801 na společných částech budovy č. p. 962 a se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 434/41801 na pozemku parc. č. st. 1147, zastavěná plocha a 
nádvoří, vše v  k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, panu xxxxxxxxxxxxxxx, za kupní 
cenu ve výši 393.000,- Kč, z toho za jednotku 387.915,- Kč, za pozemek 2.085,- Kč a 
náklady 3.000,- Kč, za podmínky zřízení předkupního práva dle § 603, odst. 2 
občanského zákoníku ve prospěch statutárního města Olomouce za kupní cenu 
393.000,- Kč, a to po dobu 5 let od uzavření kupní smlouvy, dle dodatku důvodové 
zprávy bod 3.2. 
 
48. schvaluje 
prodej bytové jednotky č. 727/8 v budově č. p. 727 (Voskovcova 2) na pozemku parc. 
č. st. 802, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
318/40311 na společných částech budovy č. p. 727 a se spoluvlastnickým podílem 
o velikosti 318/40311 na pozemku parc. č. st. 802, zastavěná plocha a nádvoří, vše 
v  k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, paní xxxxxxxxxxxxxxx, za kupní 
cenu celkem ve výši 393.000,- Kč, z toho za jednotku 387.767,- Kč, za pozemek 
2.233,- Kč a náklady 3.000,- Kč, za podmínky zřízení předkupního práva dle § 603, 
odst. 2 občanského zákoníku ve prospěch statutárního města Olomouce za kupní 
cenu 393.000,- Kč, a to po dobu 5 let od uzavření kupní smlouvy, dle dodatku 
důvodové zprávy bod 3.3. 
 
49. schvaluje 
prodej bytové jednotky č. 727/27 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, panu xxxxxxxxxx, za kupní cenu 
celkem ve výši 778.960,- Kč, z toho za jednotku 771.282,- Kč, za pozemek 3.718,- 
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 
778.960,- Kč, a to po dobu 5 let od uzavření kupní smlouvy, dle dodatku důvodové 
zprávy bod 3.4. 
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50. schvaluje 
prodej bytové jednotky č. 722/33 v budově č. p. 722 (Voskovcova 6) na pozemku 
parc. č. st. 800, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
323/39901 na společných částech budovy č. p. 722 a se spoluvlastnickým podílem 
o velikosti 323/39901 na pozemku parc. č. st. 800, zastavěná plocha a nádvoří, vše 
v  k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc,  panu xxxxxxxxxx, za kupní cenu 
celkem ve výši 393.000,- Kč, z toho za jednotku 388.379,- Kč, za pozemek 1.621,- 
Kč a náklady 3.000,- Kč, za podmínky zřízení předkupního práva dle § 603, odst. 2 
občanského zákoníku ve prospěch statutárního města Olomouce za kupní cenu 
393.000,- Kč, a to po dobu 5 let od uzavření kupní smlouvy, dle dodatku důvodové 
zprávy bod 3.5. 
 
51. schvaluje 
prodej bytové jednotky č. 481/6 v budově č. p. 481 (Slavonínská 20) na pozemku 
parc. č. st. 179, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
43/1784 na společných částech budovy č. p. 481 a se spoluvlastnickým podílem 
o velikosti 43/1784 na pozemku parc. č. st. 179, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. 
ú. Povel, obec Olomouc, panu xxxxxxxxxxxx, za kupní cenu celkem ve výši 604.000,- 
Kč, z toho za jednotku 594.559,- Kč, za pozemek 5.441,- Kč a náklady 4.000,- Kč, za 
podmínky zřízení předkupního práva dle § 603, odst. 2 občanského zákoníku ve 
prospěch statutárního města Olomouce za kupní cenu 604.000,- Kč, a to po dobu 5 
let od uzavření kupní smlouvy, dle dodatku důvodové zprávy bod 3.6. 
 
52. 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 xxxxxxxxxx, 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 dodatku 
důvodové zprávy bod 3.7. 
 
Předložil: Rada města Olomouce 
Bod programu: 5.; hlasování č. 10 
 
 
6 Rozpočtové zm ěny roku 2010  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu - část A a část B včetně všech příloh a dodatku č. 1 
 
2. schvaluje 
rozpočtové změny roku 2010 dle důvodové zprávy - část B včetně dodatku č. 1 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 6.; hlasování č. 11 
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7 Zrušení Fondu rozvoje bydlení statutárního m ěsta Olomouce 
a Pravidel statutárního m ěsta Olomouce o použití ú čelových 
prost ředků Fondu rozvoje bydlení statutárního m ěsta 
Olomouce  

Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
1. předloženou důvodovou zprávu včetně přílohy č. 1 
2. finanční vypořádání Fondu rozvoje bydlení statutárního města Olomouce 
 
2. schvaluje 
1. zrušení Fondu rozvoje bydlení statutárního města Olomouce a Pravidel 
statutárního města Olomouce o použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení 
statutárního města Olomouce ke dni 01. 01. 2011 ve znění přílohy č. 1 
2. finanční vypořádání Fondu rozvoje bydlení statutárního města Olomouce dle 
důvodové zprávy 
 
3. pověřuje 
ekonomický odbor realizací finančního vypořádání Fondu rozvoje bydlení 
statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy a dle přílohy č. 1 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 7.; hlasování č. 12 
 
 
8 Návrh rozpo čtu SMOl na rok 2011  
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 2011, se splatností 1 rok, 
u Komerční banky, a. s. 
b) návrh rozpočtu SMOl na rok 2011 dle důvodové zprávy včetně všech příloh 
c) závazné ukazatele roku 2011 dle upravené důvodové zprávy 
d) přenesení pravomoci Zastupitelstva města Olomouce na Radu města Olomouce 
schvalovat rozpočtové změny roku 2011 v rámci jednotlivých  odborů, do výše 5 mil. 
Kč u jedné položky, mezi jednotlivými odbory do výše 100.000,- Kč u jedné položky, 
s výjimkou státních dotací a dalších cizích zdrojů 
 
3. ukládá 
Radě města Olomouce informovat Zastupitelstvo města Olomouce o provedených 
rozpočtových změnách roku 2011 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Vlach Ivo, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 

Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 8.; hlasování č. 13 
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9 OZV o místním poplatku za provoz systému shromaž ďování, 
sběru, p řepravy, t řídění, využívání a ods traňování komunálních 
odpad ů 

Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu včetně návrhu vyhlášky 
 
2. vydává 
OZV  č. 15/2010 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. 14 
 
 
10 OZV, kterou se m ění a dopl ňují OZV č.8/2010 o místním 

poplatku ze ps ů, č.9/2010 o místním poplatku za láze ňský a 
rekrea ční pobyt, č.10/2010 o místní m poplatku za užívání 
veřejného prostranství, č.11/2010 o místním poplatku ze 
vstupného a č.12/2010 o místním poplatku z ubytovací kapacity  

Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu včetně návrhu vyhlášky 
 
2. schvaluje 
OZV   č. 16/2010, kterou se mění a doplňují obecně závazné vyhlášky  č.8/2010 
o místním poplatku ze psů, č. 9/2010 o místním poplatku za lázeňský a rekreační 
pobyt, č. 10/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství,č. 11/2010 
o místním poplatku ze vstupného a  č.12/2010 o místním poplatku z ubytovací 
kapacity 
 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 10.; hlasování č. 15 
 
 
11 OZV o místním poplatku za provozovaný výherní hrací  přístroj 

nebo jiné technické herní za řízení povolené Ministerstvem 
financí podle jiného právního p ředpisu  

Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu včetně návrhu vyhlášky 
 
2. schvaluje 
Obecně závaznou vyhlášku č. 17/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní 
hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle 
jiného právního předpisu. 
 



 26

Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 11.; hlasování č. 16 
 
 
12 Dodatek č.1 ke Zřizovací listin ě ZOO Olomouc  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu včetně upravené přílohy č.1 
 
2. schvaluje 
upravený dodatek č.1 ke Zřizovací listině Zoologická zahrada Olomouc, příspěvková 
organizace 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 12.; hlasování č. 17 
 
 
13 Pořízení Souboru zm ěn č. XXIV ÚPnSÚ Olomouc  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. neschvaluje 
v souladu s § 44 zákona 183/2006 Sb. o územním plánování  a stavebním řádu, 
ve znění pozdějších předpisů, pořízení Souboru změn č. XXIV ÚPnSÚ Olomouc 
v dílčích změnách: 
XXIV/1 – Pavlovičky ul. Sladovní, 
XXIV/2 – Olomouc – město, ul. Polská, parkování 
XXIV/3 – Bělidla, ul. Matěje z Janova, komerční využití 
XXIV/4 – Nemilany, ul. Lidická, sport 
XXIV/5 – Slavonín, ul. U Rybníka, bydlení 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 13.; hlasování č. 18 
 
 
14 Vydání souboru zm ěn č. XX/8,22,23,29 ÚPnSÚ Olomouc  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu v předloženém znění 
 
2. ověřilo 
tímto, že soubor změn č. XX/8,22,23,29 ÚPnSÚ Olomouc není v rozporu: 
1. s Politikou územního rozvoje České republiky, schválenou usnesením vlády České 
republiky č. 929 ze dne 20.7.2009 
2. se zásadami územního rozvoje Olomouckého kraje, vydanými usnesením 
Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/21/32/2008 ze dne 3.1.2008 
3. se stanovisky dotčených orgánů 
4. se stanoviskem Krajského úřadu Olomouckého kraje vydaným dne 9.9.2010 
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3. vydává 
v souladu s ustanovením § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon) soubor změn č. 
XX/8,22,23,29 ÚPnSÚ Olomouc formou opatření obecné povahy, které je přílohou 
tohoto usnesení 
 
4. ukládá 
odboru koncepce a rozvoje oznámit v souladu s § 173 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád ve znění pozdějších předpisů, vydání souboru změn č. XX/8,22,23,29 
ÚPnSÚ Olomouc veřejnou vyhláškou 
T: ihned 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 14.; hlasování č. 19 
 
 
15 Plán kontrolní činnosti kontrolního výboru na I. pololetí 2011  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
Plán kontrolní činnosti kontrolního výboru na I. pololetí 2011 
 
Předložil: kontrolní výbor 
Bod programu: 15.; hlasování č. 20 
 
 
16 Delegování zástupce SM Ol na valnou hromadu SK Sigma 

Olomouc, a.s.  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. deleguje 
zástupce SMOl (vč. náhradníka) na valnou hromadu SK Sigma Olomouc, a.s. 
konanou dne 22.12.2010 (s platností i pro případný náhradní termín) dle důvodové 
zprávy 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 16.; hlasování č. 21 
 

 

 

 

Martin Novotný v. r. 
primátor m ěsta Olomouce 

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

 


