
 

USNESENÍ 
 

z 16. zasedání Zastupitelstva m ěsta Olomouce, konaného dne 20. 4. 2009  
 
 

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 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. 5 
 
 
2 Rozpočtové zm ěny roku 2009  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu, týkající se rozpočtových změn roku 2009 - část A a část B 
 
2. schvaluje 
rozpočtové změny roku 2009 dle důvodové zprávy - část B 
 
Předložil: Martinák Jiří, náměstek primátora 
Bod programu: 3.; hlasování č. 6 
 
 
3 Výsledky hospoda ření SmOl za rok 2008  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu včetně všech příloh 
 
2. schvaluje 
finanční vypořádání se státním rozpočtem za rok 2008 
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3. vydává 
v souladu s § 17, odst. 7) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, souhlas s celoročním hospodařením statutárního města 
Olomouc za rok 2008, a to bez výhrad 
 
Předložil: Martinák Jiří, náměstek primátora 
Bod programu: 4.; hlasování č. 7 
 
 
4 Majetkoprávní záležitosti   
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. schvaluje 
1. odprodej pozemku parc. č. 444/6 ostat. pl. o výměře 94 m2 v k. ú. Nová Ulice, 
obec Olomouc společnosti K – elektric s.r.o. za kupní cenu ve výši 284 000,- Kč dle 
důvodové zprávy bod č. 8.  
 
2. výkup pozemku parc. č. 173/4 ostatní plocha o výměře 1186 m2 v k. ú. 
Chválkovice, obec Olomouc z vlastnictví ČR – Ministerstva obrany ČR do vlastnictví 
statutárního města Olomouce za kupní cenu ve výši 535 886,- Kč (tj. cena dle 
znaleckého posudku 486 260,- Kč, navýšení o 10% a 1 000,- Kč znalečné) dle 
důvodové zprávy bod č. 27. 
 
3. výkup pozemku parc. č. 236/48 orná půda o výměře 2 237 m2 v k. ú. Hejčín, obec 
Olomouc z vlastnictví paní xxxxxxxxx, pana  xxxxxxxxxx a pana  xxxxxxxxxxxxxx do 
vlastnictví statutárního města Olomouce při kupní ceně ve výši 671 100,- Kč, tj. 300,- 
Kč/m2 dle důvodové zprávy bod č. 28. 
 
4. darování pozemku parc. č. 21/2 ostat. pl. o výměře 214 m2 v k. ú. Hejčín, obec 
Olomouc z vlastnictví Olomouckého kraje, ze správy Klíče – ústavu sociální péče, 
příspěvková organizace do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové 
zprávy bod č. 30. 
 
5. darování ramp u vedlejšího vchodu a u hlavního vchodu do objektu Základní školy 
prof. Z. Matějčka, Olomouc, Svatoplukova 11 na části pozemku parc. č. 980/8 ostat. 
pl. a na části pozemku parc. č. st. 110/2 zast. pl., vše v k. ú. Řepčín, obec Olomouc    
z vlastnictví Olomouckého kraje do vlastnictví statutárního města Olomouce dle 
důvodové zprávy bod č. 31. 
 
6. darování zvedací plošiny v budově bez č.p/č.e., v objektu Základní školy prof. Z. 
Matějčka, Olomouc, Svatoplukova 11 na pozemku parc. č. st. 110/2 zast. pl. v k. ú. 
Řepčín, obec Olomouc z vlastnictví Olomouckého kraje do vlastnictví statutárního 
města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 31. 
 
7. darovaní částí pozemků parc. č. 824/2 o výměře 36 572 m2 (dle GP parc. č. 
824/76, parc. č. 824/77, parc. č. 824/78), parc. č. 937/1 o výměře 295 m2 (dle GP 
parc. č. 937/12) a parc. č. 937/9 o výměře 771 m2 (dle GP parc. č. 937/13), vše 
ostat. pl., vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc z vlastnictví statutárního města 
Olomouce do vlastnictví ČR-Ředitelství silnic a dálnic ČR dle důvodové zprávy bod č. 
32. 
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8. darování částí pozemků parc. č. 460/1 o výměře 6 415 m2 (dle GP parc. č. 
460/69), parc. č. 460/13 o výměře 6484 m2 (dle GP parc. č. 460/70 o výměře             
5 209 m2, parc. č. 460/71 o výměře 940 m2 a parc. č. 460/90 o výměře 335 m2), 
parc. č. 460/15 o výměře 710 m2 (dle GP parc. č. 460/82 o výměře 20 m2, parc. č. 
460/83 o výměře 526 m2 a parc. č. 460/84 o výměře 164 m2), parc. č. 460/16            
o výměře 54 m2 (dle GP parc. č. 460/72), parc. č. 460/17 o výměře 237 m2 (dle GP 
parc. č. 460/80), parc. č. 460/18 o výměře 1197 m2 (dle GP parc. č. 460/73 o výměře 
316 m2, parc. č. 460/78 o výměře 881 m2), parc. č. 460/21 o výměře 637 m2 (dle GP 
parc. č. 460/88), parc. č. 460/22 o výměře 85 m2 (dle GP parc. č. 460/76 o výměře 
45 m2 a parc. č. 460/77 o výměře 40 m2) vše ostat. pl., vše v k. ú. Povel, obec 
Olomouc z vlastnictví ČR-Ředitelství silnic a dálnic ČR do vlastnictví statutárního 
města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 33. 
 
9. darování částí pozemků parc. č. 718/7 o výměře 45 m2 (dle GP parc. č. 718/40), 
parc. č. 718/8 o výměře 2 931 m2 (dle GP parc. č. 718/36), parc. č. 718/10 o výměře 
134 m2 (dle GP parc. č. 718/35), parc. č. 718/11 o výměře 1073 m2 (dle GP parc. č. 
718/29, parc. č. 718/30), vše ostat. pl., vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec 
Olomouc a pozemků parc. č. 460/7 o výměře 8 253 m2 (dle GP parc. č. 460/85) a 
parc. č. 460/19 o výměře 3 008 m2 (dle GP parc. č. 460/86), vše ostat. pl., vše v k. ú. 
Povel, obec Olomouc z vlastnictví statutárního města Olomouce do vlastnictví ČR-
Ředitelství silnic a dálnic ČR dle důvodové zprávy bod č. 33. 
 
10. odprodej pozemků parc. č. st. 608 zast. pl. o výměře 18 m2 a parc. č. 629/36 
zahrada o výměře 42 m2, vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc paní  xxxxxxxxxxxx 
za kupní cenu ve výši 55 900,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 34.  
 
11. odprodej části pozemku parc. č. 1162/1 zahrada o výměře 9 m2 v k. ú. 
Chválkovice, obec Olomouc panu  xxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 6 260,- Kč dle 
důvodové zprávy bod č. 35.  
 
12. odprodej pozemku parc. č. st. 251/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 22 m2 
v k. ú. Řepčín, obec Olomouc společnosti ČEZ Distribuce, a. s. při kupní ceně ve výši 
25 700,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 36. 
 
13. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 1079 ostat. 
pl. o výměře 6 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc se společností ČEZ Distribuce, 
a. s. při kupní ceně ve výši 7 500,- Kč, tj. 1 000,- Kč/m2 + náklady 1 500,- Kč dle 
důvodové zprávy bod č. 37. 
 
14. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 476 lesní 
pozemek o výměře 8 m2 a na část pozemku parc. č.  392/15 ostat. pl. o výměře         
9 m2, vše v k. ú. Droždín, obec Olomouc se společností ČEZ Distribuce, a. s. při 
kupní ceně ve výši 17 000,- Kč, tj. 900,- Kč/m2 + náklady 1 700,- Kč dle důvodové 
zprávy bod č. 38. 
 
15. odprodej pozemků parc. č. 1514 o výměře 9 m2 a parc. č. 1519 o výměře 40 m2, 
vše ostat. pl., vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc manželům  
xxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 42 470,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 39. 
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16. odprodej pozemku parc. č. 1505  ostat. pl. o výměře 44 m2 v k. ú. Holice              
u Olomouce, obec Olomouc manželům  xxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 38 220,- 
Kč dle důvodové zprávy bod č. 40. 
 
17. odprodej pozemku parc. č. 1502 ostat. pl. o výměře 19 m2 v k. ú. Holice               
u Olomouce, obec Olomouc panu xxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 17 470,- Kč dle 
důvodové zprávy bod č. 41. 
 
18. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemky parc. č. 288 zahrada      
o výměře 1 304 m2, parc. č. 289/1 zahrada o výměře 1 435 m2, parc. č. 289/2 ost. pl. 
o výměře 38 m2, parc. č. 289/3 ost. pl. o výměře 36 m2, parc. č. 289/4 ost. pl.            
o výměře 5 m2, parc. č. 434 ost. pl. o výměře 264 m2, parc. č. 464 ost. pl. o výměře 
313 m2, parc. č. 465 ost. pl. o výměře 253 m2, parc. č. 466 ost. pl. o výměře 58 m2 a 
část pozemku parc. č. 467 ost. pl. o výměře 158 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, 
obec Olomouc se společností NOVÁ SLADOVNA, a.s. při kupní ceně ve výši  2 010,- 
Kč/m2,  tj. 7 766 640,- Kč za smluvních podmínek dle návrhu společnosti NOVÁ 
SLADOVNA, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 42.  
 
19. výběr nájemce a budoucího kupujícího části pozemků parc. č. 314 zahrada          
o výměře 670 m2 a parc. č. 316/1 orná půda o výměře 506 m2, vše v k. ú. Slavonín, 
obec Olomouc mezi manžely xxxxxxxxxxxxxx, manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
manžely xxxxxxxxxxxxx, panem xxxxxxxxxxxxxx, panem xxxxxxxxxxxxxxxx, manžely 
xxxxxxxxxxxxxxx, manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, formou obálkové metody na 
výši kupní ceny, kdy minimální výše kupní ceny činí 950,- Kč/m2 dle důvodové 
zprávy bod č. 43. 
 
20. výběr nájemce a budoucího kupujícího pozemku parc. č. 494/2 orná půda            
o výměře 474 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc mezi manžely xxxxxxxxxxxxxxxx, 
manžely xxxxxxxxxxxxx, paní  xxxxxxxxxxxxxx formou obálkové metody na výši 
kupní ceny, kdy minimální výše kupní ceny činí 900,- Kč/m2 dle důvodové zprávy 
bod č. 44. 
 
21. 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 
St. Hubert s.r.o. při kupní ceně ve výši 830,- Kč/m2, tj. 3 445 330,- Kč dle důvodové 
zprávy bod č. 45.  
 
22. výběr nájemce a budoucího kupujícího pozemku parc. č. 632 o výměře 641 m2 a 
části pozemku parc. č. 670/5 o výměře 146 m2, vše orná půda v k. ú. Chválkovice, 
obec Olomouc mezi manžely xxxxxxxxxxxxxxxx, paní  xxxxxxxxxxxxxxxxx formou 
obálkové metody na výši kupní ceny, kdy minimální výše kupní ceny činí 550,- Kč/m2 
dle důvodové zprávy bod č. 46. 
 
23. výběr nájemce a budoucího kupujícího pozemku parc. č. 620/1 zahrada o výměře 
613 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc mezi panem xxxxxxxxxxxxxxx, manžely 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, panem  xxxxxxxxxxxxxxx formou obálkové metody na výši kupní 
ceny, kdy minimální výše kupní ceny činí 860,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod č. 
47. 
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24. odprodej pozemku parc. č. st. 607 zast. pl. o výměře 12 m2 v k. ú. Nové Sady      
u Olomouce, obec Olomouc panu  xxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 4 460,- Kč 
dle důvodové zprávy bod č. 48. 
 
25. odprodej pozemku parc. č. 99/7 ostat. pl. o výměře 210 m2 v k. ú. Holice              
u Olomouce, obec Olomouc manželům  xxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 
175 900,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 49. 
 
26. odprodej pozemků parc. č. st. 903 zast. pl. o výměře 2 264 m2, parc. č. 415/2 
ostat. pl. o výměře 1 825 m2 a parc. č. 415/24 ostat. pl. o výměře 721 m2, vše v k. ú. 
Povel, obec Olomouc společnosti Billa Reality spol. s r.o. za kupní cenu ve výši        
14 409 500,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 50.  
 
27. odprodej pozemku parc. č. 1068 ostat. pl. o výměře 59 m2, část pozemku parc. č. 
1946 ostat. pl. o výměře 19 m2 a část pozemku parc. č. 1067 ostat. pl. o výměře       
76 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc manželům  xxxxxxxxxxxxxxxxx 
za kupní cenu ve výši 157.000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 51. 
 
28. odprodej objektu č. p. 415 s pozemkem parc. č. st. 542 zastavěná plocha a 
nádvoří o výměře 179 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc (Synkova – C1K1) 
společnosti MOPED s.r.o. za kupní cenu ve výši 2 607 000,- Kč dle důvodové zprávy 
bod č. 52. 
 
29. bezúplatný převod pozemků parc. č. 161 o výměře 17 m2 a parc. č. 1927/2  
o výměře 113 m2, vše ostat. pl., vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc z 
vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví 
statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 62. 
 
30. bezúplatný převod pozemků parc. č. 846 orná půda o výměře 932 m2, parc. č. 
853 orná půda o výměře 919 m2 a parc. č. 841 orná půda o výměře 959 m2, vše       
v k. ú. Nemilany, obec Olomouc z vlastnictví ČR - Pozemkového fondu ČR do 
vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 63. 
 
31. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část  pozemku  parc. č. 306/19 
orná půda o výměře 1 460  m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc s panem  
xxxxxxxxxxxxxxx při kupní ceně ve výši 1 097 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 
64.   
 
32. směnu části pozemku parc. č. 209/2 ost. pl. o výměře 18 m2 v k. ú. Neředín, 
obec Olomouc ve vlastnictví paní  xxxxxxxxx za  část pozemku  parc. č. 558/2 ost. pl. 
o výměře 12 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města 
Olomouce s tím, že paní  xxxxxxxxx uhradí náklady ve výši 13 639,- Kč dle důvodové 
zprávy bod č. 65.  
 
33. směnu části pozemků parc. č. 209/3  o výměře 99 m2, parc. č. 208/3  o výměře  
215 m2,  parc. č. 207/3  o výměře  385 m2 a část parc. č. 207/2 o výměře 416 m2, 
vše ost. pl. v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve vlastnictví společnosti Reala consulting 
s.r.o. za části pozemků parc. č. 558/1 o výměře 621 m2 a parc. č. 557 o výměře  
130 m2, vše ost. pl. v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města 
Olomouce s tím, že společnost Reala consulting s.r.o. uhradí náklady ve výši           
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16 139,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 65.  
 
34. odprodej částí pozemků parc. č. 1650/9 ostat. pl. (dle GP díl „a“) o výměře            
2 231 m2, část parc. č. 1650/10 orná půda (dle GP díl „i“) o výměře 133 m2, část 
parc. č. 1651/3 orná půda (dle GP díl „h“)  o výměře 26 m2, část parc. č. 1651/4 orná 
půda (dle GP díl „g“) o výměře 260 m2, část parc. č. 1647/2 ostat. pl. (dle GP díl „c“)           
o výměře 133 m2, část parc. č. 1647/6 orná půda (dle GP díl „d“) o výměře 139 m2, 
část parc. č. 1650/12 ostat. pl. (dle GP díl „j“) o výměře 500 m2, část parc. č. 1961/1 
ostat. pl. (dle GP díl „f“) o výměře 404 m2 a pozemek parc. č. 1649/2 zast. pl.             
o výměře 1 304 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc společnosti 
STOMIX Olomouc s.r.o. za kupní cenu ve výši 1 795 500,- Kč za podmínek dle 
důvodové zprávy bod č. 66.  
 
35. odprodej části pozemku parc. č. 401/6 ostat. pl. o výměře 6 m2 v k. ú. Hejčín, 
obec Olomouc společnosti ČEZ Distribuce, a. s. za kupní cenu ve výši 2 880,- Kč dle 
důvodové zprávy bod č. 68.  
 
36. odprodej části pozemku parc. č. 6 zahrada o výměře 56 m2 v k. ú. Neředín, obec 
Olomouc manželům  xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 100 000,- Kč dle 
důvodové zprávy bod č. 69.  
 
37. odprodej pozemků parc. č. 134 travní porost o výměře 106 m2 a parc. č. 135 
ostat. pl. o výměře 40 m2, vše v k. ú. Radíkov u Olomouce, obec Olomouc manželům  
xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 123 080,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 
70. 
 
38. odprodej části pozemku parc. č. 1062/72 ostat. pl. o výměře 9 m2 (dle GP parc. 
č. 1062/96), částí pozemku parc. č. 1086/12 ostat. pl. o výměře 216 m2 (dle GP parc. 
č. 1086/40, parc. č. 1086/41, parc. č. 1086/42, parc. č. 1086/43, parc. č. 1086/44, 
parc. č. 1086/45), části pozemku parc. č. 1086/16 ostat. pl. o výměře 36 m2 (dle GP 
parc. č. 1086/46), vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ČR-Ředitelství silnic a dálnic 
ČR za kupní cenu ve výši 226 580,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 71. 
 
39. odprodej části pozemku parc. č. 466/8 orná půda (dle GP parc. č. 466/90)            
o výměře 630 m2 v k. ú. Bystrovany, obec Bystrovany manželům  xxxxxxxxxxxx za 
kupní cenu ve výši 72 178,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 72.  
 
40. odprodej části pozemku parc. č. 933/14 zahrada o výměře 57 m2 v k. ú. Řepčín, 
obec Olomouc manželům  xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši   43 210,- Kč dle 
důvodové zprávy bod č. 73. 
 
41. odprodej části pozemků parc. č. 611/3 o výměře 17 m2 a parc. č. 620 o výměře 
353 m2, vše zahrada v k. ú. Nemilany, obec Olomouc panu  xxxxxxxxxxxxxx při 
kupní ceně ve výši   225 382,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 74. 
 
42. odprodej části pozemku parc. č. 99/1 ostat. pl. o výměře 122 m2 v k. ú. Holice      
u Olomouce, obec Olomouc manželům  xxxxxxxxxxxx při kupní ceně ve výši 70 773,- 
Kč dle důvodové zprávy bod č. 75. 
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43. odprodej pozemku parc. č. 434/8 zast. pl. o výměře 93 m2 a části pozemku parc. 
č. 434/7 zahrada o výměře 508 m2, vše v k. ú. Nemilany, obec Olomouc manželům  
xxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 390 650,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 76. 
 
44. odprodej pozemku parc. č. 628 ostatní plocha o výměře 43 m2 v k. ú. Holice         
u Olomouce, obec Olomouc manželům  xxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 45 
000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 77. 
 
45. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemek parc. č. 723/1 orná půda 
o výměře 569 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc s panem  xxxxxxxxxxxxx při kupní 
ceně ve výši 800,- Kč/m2, tj. celkem 455 200,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 78. 
 
46. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemky parc. č. 978/8 zahrada    
o výměře 269 m2 a parc. č. 978/2 ost. pl. o výměře 439 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, 
obec Olomouc s paní  xxxxxxxxxxxxx při kupní ceně ve výši 3 000,- Kč/m2, tj.   
2 124 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 85.  
 
47. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na části pozemků parc. č. 1721/16 
ost. pl. o výměře 507 m2, parc. č. 1721/17 ost. pl. o výměře 435 m2, parc. č. 1721/18 
ost. pl. o výměře 66 m2, parc. č. 1721/22 ost. pl. o výměře 752 m2 a parc. č. 1721/35 
ost. pl. o výměře 258 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc se 
společností MEKOS GROUP a.s. při kupní ceně ve výši 350,- Kč/m2, tj. celkem      
706 300,- Kč za podmínek dle důvodové zprávy bod č. 86. 
 
48. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemek parc. č. 1654/4 orná 
půda o výměře 792 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc s panem  
xxxxxxxxxxxxxxx a panem  xxxxxxxxxxxxxxx při kupní ceně ve výši 350,- Kč/m2, tj. 
celkem 277.200,- Kč za podmínek dle důvodové zprávy bod č. 87.   
 
2. nevyhovuje žádosti 
1. pana  xxxxxxxxxxxx o odprodej pozemků parc. č. 763/1 o výměře 332 m2, parc. č. 
765/4 o výměře 119 m2 a parc. č. 765/5 o výměře 178 m2, vše ostat. pl. v k. ú. 
Chomoutov, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1. 
 
2. manželů  xxxxxxxxxxxxxx o odprodej pozemku parc. č. 255/12 orná půda o 
výměře 2 131 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2. 
 
3. občanského sdružení Fortový věnec o.s. o odprodej pozemku parc. č. 380/12 orná 
půda o výměře 4 532 m2 v k. ú. Topolany u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové 
zprávy bod č. 3. 
 
4. manželů  xxxxxxxxxxxxxxx o odprodej pozemku parc. č. 720/9 zahrada o výměře 
246 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4. 
 
5. pana  xxxxxxxxxxxxx o odprodej části pozemku parc. č. 733/4 ostatní plocha      
o výměře 20 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 5. 
 
6. společnosti CNM COMPANY OLOMOUC s.r.o. o odprodej pozemku parc. č. 343/1 
ostat. pl. o výměře 3 946 m2 v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 
č. 6. 
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7. pana  xxxxxxxxxxx o odprodej pozemku parc. č. 79/1 ostat. pl. o výměře 817 m2 v 
k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 7. 
 
8. manželů  xxxxxxxxxxxxxx o odprodej pozemku parc. č. 444/6 ostat. pl. o výměře 
94 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 8. 
 
9. pana  xxxxxxxxxxxx o směnu části pozemku parc. č. 533/20 orná půda o výměře   
5 072 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve vlastnictví  xxxxxxxxxxxxxxxxxx za 
pozemky parc. č. 446/12 ostat. pl. o výměře 809 m2, parc. č. 446/1 orná půda o 
výměře 899 m2, parc. č. 447/1 orná půda o výměře 1 461 a parc. č. 450/1 zahrada o 
výměře 1 903 m2, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve vlastnictví  statutárního 
města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 9. 
 
10. pana  xxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej objektu občanské vybavenosti č. p. 145 s 
pozemkem parc. č. st. 233 zast. pl. o výměře 913 m2 v k. ú. Klášterní Hradisko, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 10. 
 
11. manželů  xxxxxxxxxxxxxx o odprodej pozemku parc. č. 403 orná půda o výměře 
1 629 m2 v k. ú. Lošov, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 11.   
 
12. pana  xxxxxxxxxxxx o odprodej pozemku parc. č. 88 zahrada o výměře 137 m2      
v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 12. 
  
13. manželů  xxxxxxxxxxxxxx o výkup části pozemku parc. č. 120 zahrada o výměře 
150 m2 v k. ú. Lošov, obec Olomouc z vlastnictví manželů  xxxxxxxxxxxxxx do 
vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 13.   
 
14. společnosti riskmotive s.r.o. o odprodej pozemků parc. č. 79/16 zahrada               
o výměře 314 m2 a parc. č. 79/17 ostat. pl. o výměře 88 m2, vše v k. ú. Řepčín, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 14. 
 
15. společnosti  GAS - TM s.r.o. o odprodej pozemku parc. č. 841/12 ostat. pl.            
o výměře 910 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 15. 
 
16. manželů xxxxxxxxxxxxxx, pana  xxxxxxxxxxxxx a paní  xxxxxxxxxxxxxxxx o 
odprodej budovy bez č. p./č. e. jiná stavba s pozemkem parc. č. st. 1399  zast. pl. o 
výměře 2 395 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc (objekt č. 13) dle důvodové zprávy 
bod č. 16.  
 
17. Tělocvičné jednoty SOKOL Olomouc o darování části pozemku parc. č. 124/4 
ostat. pl. o výměře 4 292 m2 v k. ú. Olomouc – město, obec Olomouc dle důvodové 
zprávy bod č. 17. 
 
18. Tělovýchovné jednoty LOKOMOTIVA Olomouc o darování části pozemku parc. č. 
124/4 ostat. pl. o výměře 1 328 m2 v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod č. 18.  
 
19. Stavebního bytového družstva Olomouc o odprodej části pozemku parc. č. 624/7 
ostat. pl. o výměře 420 m2 a části pozemku parc. č. 624/12 ostat. pl. o výměře       
420 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 19.  
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20. společnosti VHH THERMONT s.r.o. o odprodej části pozemku parc. č. 624/7 
ostat. pl. o výměře 480 m2 a části pozemku parc. č. 624/12 ostat. pl. o výměře       
630 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 19.  
 
21. společnosti K - stav stavební a. s. o odprodej části pozemku parc. č. 624/7 ostat. 
pl. o výměře 480 m2 a části pozemku parc. č. 624/12 ostat. pl. o výměře 630 m2, vše 
v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 19.  
 
22. pana xxxxxxxxxxxx, pana xxxxxxxxxxxxxxx, pana xxxxxxxxxxx, pana 
xxxxxxxxxxxxxxxx, pana xxxxxxxxxx, pana xxxxxxxxxxxxxx, společnosti HELKO 
Computers CZ s.r.o., paní  xxxxxxxxxxxx a paní  xxxxxxxxxxxxxxx o odprodej objektu 
bez č. p. / č. e., tech. vyb. s pozemkem parc. č. st. 361/1 zast. pl. o výměře 321 m2 v 
k. ú. Neředín, obec Olomouc (OPS Karafitátová) dle důvodové zprávy bod č. 20. 
 
23. manželů  xxxxxxxxxxxxxxxxx o revokaci části usnesení ZMO ze dne 15. 12. 
2008, bod programu 7, bod 57 ve věci výše kupní ceny za odprodej pozemku parc. č. 
528/89 orná půda o výměře 2 106 m2 k. ú. Bystrovany, obec Bystrovany dle 
důvodové zprávy bod č. 23.  
 
24. společnosti DELTA ARMY, s.r.o. o revokaci části usnesení ZMO ze dne            
15. 12. 2008, bod programu 7, bod 84 ve věci výše kupní ceny za odprodej pozemku 
parc. č. 624 ost. pl. o výměře 1 395 m2 v k. ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad 
Moravou dle důvodové zprávy bod č. 24. 
 
25. pana  xxxxxxxxxxxxx o revokaci části usnesení ZMO ze dne 15. 9. 2008, bod 
programu 4, bod 28 ve věci výše kupní ceny za odprodej pozemku parc. č. st. 589 
zast. pl. a nádvoří o výměře 360 m2 v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod č. 25.  
 
26. pana  xxxxxxxxxxxxxx o výkup pozemku parc. č. 84/1 zahrada o výměře       
798 m2  v k. ú. Slavonín, obec Olomouc z vlastnictví pana  xxxxxxxxxxxx do 
vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 26. 
 
27. společnosti Realitní kancelář STING, s. r. o., společnosti INTOP OLOMOUC CZ 
s. r. o.,  společnosti HOPR GROUP, a.s., společnosti ESMEDIA Property s.r.o., 
společnosti EZE a.s. a společnosti REFAS Olomouc spol. s r.o. o odprodej části 
pozemku parc. č. 288 zahrada o výměře 635 m2, pozemků parc. č. 289/1 zahrada     
o výměře 1 435 m2, parc. č. 289/2 ost. pl. o výměře 38 m2, parc. č. 289/3 ost. pl.           
o výměře 36 m2, parc. č. 289/4 ost. pl. o výměře 5 m2, parc. č. 434 ost. pl. o výměře 
264 m2, části pozemku parc. č. 464 ost. pl. o výměře 260 m2, pozemků parc. č. 465 
ost. pl. o výměře 253 m2, parc. č. 466 ost. pl. o výměře 58 m2 a části pozemku parc. 
č. 467 ost. pl. o výměře 158 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod č. 42.  
 
28. manželů  xxxxxxxxxxxxx o odprodej části pozemku parc. č. 494/2 orná půda o 
výměře 403 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc za účelem zřízení zázemí k RD dle 
důvodové zprávy bod č. 44. 
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29. pana  xxxxxxxxxxx o odprodej pozemku parc. č. 779/3 orná půda o výměře        
6 328 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc za účelem údržby prostředí        
a výsadby zeleně pro  veřejnost dle důvodové zprávy bod č. 45. 
 
30. manželů  xxxxxxxxxxxxxx o odprodej části pozemku parc. č. 779/3 orná půda o 
výměře 550 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 
č. 45. 
 
31. manželů  xxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej části pozemku parc. č. 779/3 orná půda 
o výměře 1 000 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy 
bod č. 45. 
 
32. pana xxxxxxxxxxxx, paní  xxxxxxxxxxxxx a paní  xxxxxxxxxxxxxx o odprodej 
pozemku parc. č. 779/3 orná půda o výměře 6 328 m2 a parc. č. 779/2 orná půda o 
výměře 517 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy 
bod č. 45. 
 
33. společnosti Stavby COMPLET s.r.o. o odprodej části pozemku parc. č. 779/3 
orná půda o výměře 4 151  m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod č. 45. 
 
34. pana  xxxxxxxxxxxxxx o odprodej pozemku parc. č. 401/9 zahrada o výměře    
368 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 
48. 
 
35. manželů  xxxxxxxxxxxxxx o směnu pozemku parc. č. 324/12 ostatní plocha o 
výměře 1 117 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve vlastnictví manželů  
xxxxxxxxxxxxxxxxxx za pozemek parc. č. 351/22 orná půda o výměře   1 663 m2      
v k. ú. Topolany u Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města 
Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 53.  
 
36.  xxxxxxxxxxxxxx o odprodej pozemku parc. č. 1857/78 orná půda               
o výměře 2 224 m2 v  k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy 
bod č. 54. 
 
37. manželů  xxxxxxxxxxxxxxx o odprodej části pozemku parc.  č. 1255/2 orná půda 
o výměře 1 000 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 55.  
 
38. společnosti SOLVIT, s. r. o. o revokaci usnesení ZMO ze dne 19. 12. 2007, bod 
programu 5, bod 3 dodatku k důvodové zprávě ve věci nevyhovění žádosti 
společnosti SOLVIT, s. r. o. o odprodej pozemků parc. č. 1567 ost. pl. o  výměře    
970 m2, parc. č. 1570 ost. pl. o výměře 1 421 m2,  parc. č. 1539/3 ost. pl. o výměře      
313 m2, parc. č. 1571 orná půda o výměře 25 744 m2 a části pozemku parc. č. 
1568/1 (dle GP parc. č. 1568/1) orná půda o výměře 68 857 m2, vše v k. ú. Horka 
nad Moravou, obec Horka nad Moravou dle důvodové zprávy bod č. 56. 
 
39. manželů  xxxxxxxxxxxxxxx o odprodej pozemků parc. č. st. 275 zastavěná plocha 
a nádvoří o výměře  39 m2, parc. č. 276 ostatní plocha       o výměře 2 534 m2, vše  
v  k. ú. Droždín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 57. 
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40. pana  xxxxxxxxxxxx o odprodej části pozemku parc. č. 841/37 ostatní plocha    
o výměře 120 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 58. 
 
41. pana  xxxxxxxxxxxxxx o odprodej části pozemku parc. č. 841/37 ostatní plocha          
o výměře 55 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 58. 
 
42. manželů  xxxxxxxxxxxxx o odprodej pozemku parc. č. 255/1 orná půda o výměře 
3 358 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 59. 
 
43. manželů  xxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej části pozemku parc. č. 66 ostat. pl. o 
výměře 500 m2 v k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 
60. 
 
44. společnosti Stavitelství Pospíšil s. r. o., společnosti K-stav stavební a.s. a pana 
Jaroslava Zemánka o odprodej pozemku parc. č. 132/23 ost. pl. o výměře 15 113 m2 
v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 61.  
 
45. společnosti NTRO–INVEST, s. r. o. o odprodej části pozemku parc. č. 132/23 ost. 
pl. o výměře  12 386 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové 
zprávy bod č. 61.  
 
46. paní  xxxxxxxxxxx a pana  xxxxxxxxxxxxx o odprodej části pozemku parc. č. 
723/1 orná půda o výměře 255 m2 (část A) v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod č. 78. 
 
47. paní  xxxxxxxxxxx a  xxxxxxxxxxxxxxx o odprodej části pozemku parc. č. 723/1 
orná půda o výměře 313 m2 (část B) v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové 
zprávy bod č. 78. 
 
48. paní  xxxxxxxxxxxx o odprodej pozemku parc. č. 723/1 orná půda o výměře      
569 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 78. 
 
49. společnosti Autodohnal spol. s r. o. o odprodej pozemku parc. č. 185/1 travní 
porost o výměře 946 m2 a pozemku parc. č. 185/3 ostat. pl. o výměře 65 m2, vše       
v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 79.  
 
50. paní  xxxxxxxxxxxxxx a pana  xxxxxxxxxxxx o odprodej  pozemku parc. č. 401/28 
orná půda o výměře 451 m2 v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 
č. 80. 
 
51. pana  xxxxxxxxxxxxx o odprodej pozemku parc. č. 380/136 ostat. pl.         
o výměře 165 m2 v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 80. 
 
52. manželů  xxxxxxxxxxxxx a  xxxxxxxxxxxxxxx o odprodej části pozemku parc. č. 
1001 ostat. pl. o výměře 650 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové 
zprávy bod č. 81. 
 
53. manželů  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej pozemku parc. č. 787/1 zahrada        
o výměře 895 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 82. 
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54. paní  xxxxxxxxxxxxxxx o odprodej pozemků parc. č. 670/34 o výměře 562 m a 
parc. č. 670/38 o výměře 572 m2, vše orná půda v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc 
dle důvodové zprávy bod č. 83. 
 
55. pana  xxxxxxxxxxxxx o odprodej pozemku parc. č.  11 zahrada o výměře 709 m2 
v k. ú. Lošov, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 84. 
 
56. pana  xxxxxxxxxxxxxxx o odprodej pozemků parc. č. 978/8 zahrada o výměře    
269 m2 a parc. č. 978/2 ost. pl. o výměře 439 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 85.  
 
57. paní xxxxxxxxxx, manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxx, manželů xxxxxxxxxxx, pana 
xxxxxxxx, paní xxxxxxxxx, paní xxxxxxxxxxxxx, manželů xxxxxxxxxxxxxx, pana 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, pana xxxxxxxxxxxx, manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a 
xxxxxxxxxxx, pana xxxxxxxxxxxxxx, manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxx, pana 
xxxxxxxxxxxxxxxx, pana  xxxxxxxxxxxx a paní  xxxxxxxxxxxx o odprodej pozemků 
parc. č. 978/8 zahrada o výměře 269 m2 a parc. č. 978/2 ost. pl. o výměře 439 m2, 
vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 85. 
 
58. společnosti PLUM CONSULTING s.r.o. o odprodej částí pozemků parc. č. 1320/1 
o výměře 376 m2  a parc. č. 1323 o výměře 70 m2, vše ostat. pl. v k. ú. Slavonín, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 88.  
 
59. společnosti PLUM CONSULTING s.r.o. o odprodej části pozemku parc. č. 1320/1 
ostat. pl. o výměře 103 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 
č. 88.  
 
3. revokuje 
1. část usnesení ZMO ze dne 11. 12. 2006, bod programu 5, bod 18 ve věci výše 
kupní ceny za odprodej objektu bez čp./če., jiná stavba (objekt č. 15a) s pozemkem 
parc. č. st. 1394/1 zast. pl. a nádvoří o výměře 383 m2 a pozemku parc. č. 288/2 ost. 
pl. o výměře 162 m2, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc panu  xxxxxxxxxxxxxxx a 
schvaluje kupní cenu ve výši 400 000,- Kč +  náklady 9 877,- Kč, tj.  409 877,- Kč dle 
důvodové zprávy bod č. 21.         
 
2. část usnesení ZMO ze dne 15. 12. 2008, bod programu 7, bod 27 ve věci výše 
kupní ceny při odprodeji budovy č. p. 245 jiná stavba s pozemkem  parc. č. st. 1384 
zast. pl. o výměře 437 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc (objekt č. 2) společnosti 
Pyro&Art s.r.o. a schvaluje kupní cenu ve výši 1 088 650,- Kč dle důvodové zprávy 
bod č. 22.  
 
3. usnesení ZMO ze dne 19. 5. 2006, bod programu 6, bod 38 ve věci schválení 
zřízení zástavního práva na budovu č. p. 264 na pozemku parc. č. st. 396/1 v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc ve prospěch České republiky - Ministerstva pro místní 
rozvoj dle důvodové zprávy bod č. 29. 
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4. usnesení ZMO ze dne 23. 6. 2008, bod programu 4, bod 37 ve věci schválení 
odprodeje objektu č. p. 415 s pozemkem parc. č. st. 542 zastavěná plocha a nádvoří 
o výměře 179 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc (Synkova – C1K1) společnosti 
SLAVIA INVEST a.s. za kupní cenu ve výši 2 607 000,- Kč dle důvodové zprávy bod 
č. 52. 
 
5. usnesení ZMO ze dne 15. 9. 2008, bod programu 4, bod 70 ve věci schválení 
směny části pozemku parc. č. 209/2 ost. pl. o výměře 18 m2 v k. ú. Neředín, obec 
Olomouc ve vlastnictví paní Jany Vítkové za část pozemku parc. č. 558/2 ost. pl.        
o výměře 12 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města 
Olomouce s tím, že paní Vítková uhradí cenový rozdíl ve výši 2 720,- Kč dle 
důvodové zprávy bod č. 65.  
 
6. usnesení ZMO ze dne 15. 9. 2008, bod programu 4, bod 70 ve věci schválení 
směny části pozemků parc. č. 209/3  o výměře 99 m2, parc. č. 208/3  o výměře  
215 m2,  parc. č. 207/3  o výměře  385 m2 a část parc. č. 207/2 o výměře 416 m2, 
vše ost. pl. v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve vlastnictví společnosti Reala consulting 
s.r.o. za části pozemků parc. č. 558/1 o výměře 621 m2 a parc. č. 557 o výměře  
130 m2, vše ost. pl. v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města 
Olomouce s tím, že společnost Reala consulting s.r.o. uhradí cenový rozdíl ve výši 
306 800,- Kč + náklady ve výši 29 778,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 65.  
 
7. usnesení ZMO ze dne 15. 9. 2008, bod programu 4, bod 45 ve věci schválení 
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemku parc. č. 917 trvalý travní 
porost o výměře 492 m2 v k. ú. Lošov, obec Olomouc s manžely  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx při kupní ceně ve výši 951,- Kč/m2, tj. 467 892,- Kč dle 
důvodové zprávy bod č. 67.  
 
Předložil: Rada města Olomouce 
Bod programu: 5.; hlasování č.  8 
 
 
5 Majetkoprávní záležitosti OI  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu. 
 
2. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě k částem pozemků parc. č. 415/19 
ostatní plocha o velikosti cca 190 m2 a parc. č. 415/20 orná půda o velikosti cca 40 
m2, oba v k. ú. Povel, obec Olomouc, které jsou ve vlastnictví společnosti Billa 
Reality spol. s r. o. a to za kupní cenu ve výši 800,- Kč / m2, dle bodu číslo 1 
předložené důvodové zprávy. 
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3. schvaluje 
uzavření směnné smlouvy na část pozemku parcela č. 147/13 orná půda o velikosti 
188 m2 v katastrálním území Chválkovice, obec Olomouc a ve vlastnictví České 
republiky, správě Pozemkového fondu ČR za část pozemku parcela č. 147/37 orná 
půda o velikosti 188 m2 v katastrálním území Chválkovice, obec Olomouc a ve 
vlastnictví statutárního města Olomouc. Směna bude realizována s cenovým 
doplatkem, dle bodu číslo 2 předložené důvodové zprávy. 
 
4. schvaluje 
uzavření kupní smlouvy na pozemky parc.č. 790/5 orná půda o výměře 1906 m2  
v k. ú. Hodolany, obec Olomouc a parc.č. 1678/67 orná půda o výměře 9 m2 v k. ú. 
Holice u Olomouce, obec Olomouc, oba pozemky ve vlastnictví paní  xxxxxxxxxxxxxx 
za kupní cenu ve výši 700,- Kč/m2, dle bodu číslo 3 předložené důvodové zprávy. 
 
5. schvaluje 
uzavření kupní smlouvy na část pozemku parcela č. 157/1 zahrada v katastrálním 
území Bělidla, obec Olomouc o velikosti 2 m2 s manželi xxxxxxxxxxxxxxxxx, a to za 
cenu dle cenové mapy, aktuální ke dni podpisu kupní smlouvy, tedy za 1.060,- Kč/m2 
pozemku, dle bodu číslo 4 předložené důvodové zprávy. 
 
6. schvaluje 
uzavření kupní smlouvy na část pozemku parcela č. 6/2 zahrada v katastrálním 
území Bělidla, obec Olomouc o velikosti 30 m2 s paní xxxxxxxxxxxxxxx, a to za cenu 
dle cenové mapy, aktuální ke dni podpisu kupní smlouvy, tedy za 830,- Kč/m2 
pozemku, dle bodu číslo 5 předložené důvodové zprávy. 
 
7. schvaluje 
uzavření kupní smlouvy na část pozemku parcela č. 158/3 zahrada v katastrálním 
území Bělidla, obec Olomouc o velikosti 27 m2 s manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxx, a to 
za cenu dle cenové mapy, aktuální ke dni podpisu kupní smlouvy, tedy za 1.060,- 
Kč/m2 pozemku, dle bodu číslo 6 předložené důvodové zprávy. 
 
8. schvaluje 
uzavření kupní smlouvy na část pozemku parcela č. 157/4 zahrada v katastrálním 
území Bělidla, obec Olomouc o velikosti 14 m2 s manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, a to 
za cenu dle cenové mapy, aktuální ke dni podpisu kupní smlouvy, tedy za 1.060,- 
Kč/m2 pozemku, dle bodu číslo 7 předložené důvodové zprávy. 
 
9. schvaluje 
uzavření kupní smlouvy na část pozemku parcela č. 156/2 zahrada v katastrálním 
území Bělidla, obec Olomouc o velikosti 23 m2 s paní xxxxxxxxxxxxx, a to za cenu 
dle cenové mapy, aktuální ke dni podpisu kupní smlouvy, tedy za 830,- Kč/m2 
pozemku, dle bodu číslo 8 předložené důvodové zprávy. 
 
10. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě k části pozemku parc.č. 416/9 orná půda 
o velikosti cca 800 m2 v katastrálním území Povel, obec Olomouc, který je ve 
vlastnictví  xxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 600,- Kč/m2, dle bodu číslo 9 
předložené důvodové zprávy. 
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11. schvaluje 
uzavření kupní smlouvy na část pozemku parcela č. 154/2 zahrada v katastrálním 
území Bělidla, obec Olomouc o velikosti 4 m2 s panen xxxxxxxxxxxxxx, a to za cenu 
dle cenové mapy, aktuální ke dni podpisu kupní smlouvy, tedy za 830,- Kč/m2 
pozemku, dle bodu číslo 10 předložené důvodové zprávy. 
 
12. schvaluje 
uzavření kupní smlouvy na část pozemku parcela č. 5/1 zahrada v katastrálním 
území Bělidla, obec Olomouc o velikosti 27 m2 s paní xxxxxxxxxxxxxx, a to za cenu 
dle cenové mapy, aktuální ke dni podpisu kupní smlouvy, tedy za 1.060,- Kč/m2 
pozemku, dle bodu číslo 11 předložené důvodové zprávy. 
 
13. schvaluje 
uzavření kupní smlouvy na část pozemku parcela č. 158/1 zahrada v katastrálním 
území Bělidla, obec Olomouc o velikosti 37 m2 s paní xxxxxxxxxxxxxxx, a to za cenu 
dle cenové mapy, aktuální ke dni podpisu kupní smlouvy, tedy za 1.060,- Kč/m2 
pozemku, dle bodu číslo 12 předložené důvodové zprávy. 
 
14. schvaluje 
uzavření darovací smlouvy na část pozemku parcela č. 1406/1 ostatní plocha, silnice 
o velikosti 3.744 m2 v katastrálním území Chválkovice, obec Olomouc, ve vlastnictví 
Olomouckého kraje a správě Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové 
organizace, dle bodu číslo 13 předložené důvodové zprávy. 
 
15. schvaluje 
uzavření darovací smlouvy na projektovou dokumentaci DZS akce „Moravská 
cyklotrasa na území ORP Olomouc, k. ú. Křelov, trasa D“ s obcí Křelov - Břuchotín, 
dle bodu číslo 14 předložené důvodové zprávy. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 6.; hlasování č. 9 
 
 
 
6 Prodej dom ů 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. nevyhovuje 
žádostem manželů xxxxxxxxxxxxxxx, paní  xxxxxxxxxxxxxxx a pana  xxxxxxxxxxxxx 
ve věci prodeje pozemku parc. č. 51, zahrada, o výměře 1 588 m2, v k. ú. Hejčín, 
obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 1.1. 
 
3. nevyhovuje žádosti 
manželů  xxxxxxxxxxxxxx ve věci prodeje pozemku parc. č. 50, zahrada, o výměře    
1 037 m2, v k. ú. Hejčín, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 1.2. 
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4. schvaluje 
prodej pozemku parc. č. st. 187, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 433 m2,        
v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc, paní  xxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu celkem 
15.096,- Kč, z toho pozemek 14.362,- Kč a náklady 734,- Kč, dle důvodové zprávy 
bod 1.3. 
 
5. schvaluje 
prodej pozemku parc. č. st. 135/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 99 m2,        
v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc,  xxxxxxxxxxxxx za kupní cenu celkem 
61.000,- Kč, z toho pozemek 58.000,- Kč a náklady 3.000,- Kč, dle důvodové zprávy 
bod 1.4. 
 
6. schvaluje 
prodej pozemku parc. č. st. 387/5, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 65 m2,         
v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, panu  xxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu celkem 
13.200,- Kč, z toho pozemek 10.200,- Kč a náklady 3.000,- Kč, dle důvodové zprávy 
bod 1.5. 
 
7. schvaluje 
prodej pozemku parc. č. 22/1, zahrada, v k. ú. Hejčín, obec Olomouc, dle 
geometrického plánu č. 497-253/2008, který rozděluje pozemek na jednotlivé díly 
pod novým označením: 
- pozemek parc. č. 22/1, zahrada, o výměře 76 m2, do podílového 
spoluvlastnictví kupujících, a to ideální 1/6  xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 5.798,- 
Kč, ideální 1/6  xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 5.798,- Kč, ideální 1/6 do SJM  
xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 5.798,- Kč, ideální 1/6 do SJM  
xxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 5.798,- Kč, ideální 1/6  xxxxxxxxxxxxx za kupní 
cenu 5.798,- Kč a ideální 1/6  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 5.797,- Kč, kupní 
cena celkem 34.787,- Kč, z toho pozemek 24.700,- Kč a náklady 10.087,- Kč. 
- pozemek parc. č. 22/3, zahrada, o výměře 135 m2, paní  xxxxxxxxxxxxxxxxx 
za kupní cenu celkem 45.275,- Kč, z toho pozemek 43.875,- Kč a náklady 1.400,- Kč. 
- pozemek parc. č. 22/4, zahrada, o výměře  136 m2, panu xxxxxxxxxxxxxxx, za 
kupní cenu celkem 45.600,- Kč, z toho pozemek 44.200,- Kč a náklady 1.400,- Kč. 
- pozemek parc. č. 22/5, zahrada, o výměře 111 m2, do SJM manželům  
xxxxxxxxxx za kupní cenu celkem 37.475,- Kč, z toho pozemek 36.075,- Kč a 
náklady 1.400,- Kč. 
- pozemek parc. č. 22/6, zahrada, o výměře 147 m2 – do SJM  xxxxxxxxxxxxxx 
za kupní cenu celkem 49.175,- Kč, z toho pozemek 47.775,- Kč a náklady 1.400,- Kč. 
- pozemek parc. č. 22/7, zahrada, o výměře 188 m2,  panu  xxxxxxxxxxx za 
kupní cenu celkem 62.500,- Kč, z toho pozemek 61.100,- Kč a náklady  
1.400,- Kč. 
- pozemek parc. č. 22/8, zahrada, o výměře 124 m2, paní  xxxxxxxxxxxxxx za 
kupní cenu celkem 41.700,- Kč, z toho pozemek 40.300,- Kč a náklady 1.400,- Kč, 
dle důvodové zprávy bod 1.6. 
 
8. schvaluje 
prodej pozemku parc. č. st. 186, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 711 m2, vše 
v k. ú. Hejčín, obec Olomouc, za kupní cenu celkem 99.987,- Kč (z toho pozemek 
92.430,- Kč a náklady 7.557,- Kč),  xxxxxxxx podíl 183/1000 za 18.298,- Kč,  
xxxxxxxxxx podíl 183/1000 za 18.298,- Kč,  xxxxxxxxxxxxxx podíl 157/1000 za 
15.697,- Kč,  xxxxxxxxxxxxxxx podíl 156/1000 za 15.598,- Kč, do SJM  
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xxxxxxxxxxxxx podíl 161/1000 za 16.098,- Kč, do SJM  xxxxxxxxxxxxxxxxx podíl 
160/1000 za 15.998,- Kč, dle důvodové zpráva bod 1.7. 
 
9. nevyhovuje žádosti 
pana  xxxxxxxxxxxxxx ve věci prodeje části pozemku parc. č. 401/6, ostatní plocha, o 
výměře cca 150 m2, v k. ú. Hejčín, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 1.8. 
10. revokuje 
část usnesení ZMO ze dne 23. 6. 2008, bod 6, část 31/1 – ve věci prodeje pozemku 
parc. č. 332/7, zahrada, o výměře 76 m2, do podílového spoluvlastnictví kupujících,      
a to ideální 1/9  xxxxxxxxxxx za kupní cenu 3.729,- Kč, ideální 1/9  xxxxxxxxxxxx za 
kupní cenu 3.728,- Kč, ideální 1/9  xxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 3.728,- Kč, ideální 
1/9  xxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 3.728,- Kč, ideální 1/9  xxxxxxxxxxxxxx za 
kupní cenu 3.728,- Kč, ideální 1/9 do SJM manželům  xxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní 
cenu 3.728,- Kč, ideální 1/9 do SJM manželům  xxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 
3.728,- Kč, ideální 1/9  xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 3.728,- Kč, ideální 1/9  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 3.728,- Kč, kupní cena celkem 33.553,- Kč,       
z toho pozemek 22.420,- Kč, zemní sklep 7.755,- Kč a náklady 3.378,- Kč, dle 
důvodové zprávy bod 1.9. 
 
11. schvaluje 
prodej pozemku parc. č. 332/7, zahrada, o výměře 76 m2, do podílového 
spoluvlastnictví kupujících, a to ideální 1/8  xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 4.195,- 
Kč, ideální 1/8  xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 4.194,- Kč, ideální 1/8  
xxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 4.194,- Kč, ideální 1/8  xxxxxxxxxxxxxxx za kupní 
cenu 4.194,- Kč, ideální 1/8 do SJM manželům xxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 
4.194,- Kč, ideální 1/8 do SJM manželům  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 
4.194,- Kč, ideální 1/8  xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 4.194,- Kč, ideální 1/8  
xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 4.194,- Kč, kupní cena celkem 33.553,- Kč, z toho 
pozemek 22.420,- Kč, zemní sklep 7.755,- Kč a náklady 3.378,- Kč, dle důvodové 
zprávy bod 1.9. 
 
12. schvaluje 
prodej podílu o velikosti 6/146736 na pozemku parc. č. st. 1225, zastavěná plocha a 
nádvoří, o výměře 291 m2, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, panu 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu celkem 1,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.10. 
 
13. nevyhovuje žádosti 
nájemců bytů v budově Horní Lán 25 ve věci revokace usnesení Zastupitelstva 
města Olomouce ze dne 15. 12. 2008, bod 9, část 21, a schválení záměru odprodeje  
budovy č. p. 1202 (Horní Lán 25) s pozemkem parc. č. st. 2215/1, zastavěná plocha 
a nádvoří,  a pozemku parc. č. 913/72, ostatní plocha,  vše v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc, dle důvodové zprávy bod 2.1. 
 
14. nevyhovuje 
žádosti nájemců o odprodej bytů v budově  č. p. 65 (Gorazdovo nám. 3, 3a)                
s pozemkem parc. č. st. 62, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 824 m2, a v 
budově č. p. 79 (Gorazdovo nám. 4) s pozemkem parc. č. st. 63/1, zastavěná plocha 
a nádvoří, o výměře 755 m2, vše v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc, dle 
důvodové zprávy bod 2.2. 
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15. nevyhovuje 
žádosti Bytového družstva PASÁŽKA na Tř. Svobody 411/27 a ulici Švédská 415/12 
ve věci prodeje budovy č. p. 411, 415 (tř. Svobody 27 – Švédská 12) a pozemku 
parc. č. st. 377/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 985 m2, vše v k. ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 2.3. 
 
16. nevyhovuje 
žádosti společnosti HOTEL LAFAYETTE s.r.o. ve věci prodeje budovy č. p. 411, 415 
(tř. Svobody 27 – Švédská 12) a pozemku parc. č. st. 377/2, zastavěná plocha a 
nádvoří, o výměře 985 m2, popřípadě nebytových prostor v budově č. p. 411, 415, 
vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 2.3. 
 
17. nevyhovuje 
žádosti společnosti EGLON, s.r.o. ve věci prodeje budovy č. p. 411, 415 (tř. Svobody 
27 – Švédská 12) a pozemku parc. č. st. 377/2, zastavěná plocha a nádvoří,              
o výměře 985 m2, popřípadě odkoupení pronajaté nebytové prostory v budově č. p. 
411, 415 vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 2.3. 
 
18. nevyhovuje 
žádosti nájemců bytů a nebytových prostor ve věci prodeje jednotlivých bytů a 
nebytových prostor v budově č. p. 411, 415 (tř. Svobody 27 – Švédská 12) na 
pozemku parc. č. st. 377/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 985 m2, vše v k. 
ú. Olomouc-město, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 2.3. 
 
19. trvá 
na svém usnesení ze dne 15. 12. 2008 bod 9, část 29, ve věci schválení prodeje 
budovy č. p. 133 s pozemkem parc. č. st. 195, zastavěná plocha a nádvoří,                 
a pozemku parc. č. 158/3, zahrada, vše k. ú. Dětřichov nad Bystřicí, obec Dětřichov 
nad Bystřicí, paní xxxxxxxxxxxx, za kupní cenu ve výši 754.956,- Kč, dle důvodové 
zprávy bod 2.4. 
 
20. revokuje 
své usnesení ze dne 15. 12. 2008 bod 9, část 30, ve věci schválení prodeje budovy 
č. p. 2 s pozemkem parc. č. st. 3, zastavěná plocha a nádvoří,  pozemku parc. č. 10, 
zahrada,  pozemku parc. č. 6, zahrada,  a pozemku parc. č. 9/2, zahrada,  vše v k. ú. 
Mutkov, obec Mutkov, okres Olomouc, paní xxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu ve výši  
842.707,- Kč, dle důvodové zprávy bod 2.5. 
 
21. schvaluje 
prodej budovy č. p. 2 s pozemkem parc. č. st. 3, zastavěná plocha a nádvoří,               
o výměře 1228 m2, pozemku parc. č. 10, zahrada, o výměře 256 m2, pozemku parc. 
č. 6, zahrada, o výměře 447 m2, a pozemku parc. č. 9/2, zahrada, o výměře 847 m2, 
vše v k. ú. Mutkov, obec Mutkov, okres Olomouc, panu  xxxxxxxxxxxxx za kupní 
cenu ve výši  842.707,- Kč, z toho za budovu 728.867,- Kč, za pozemek parc. č. st. 3, 
zastavěná plocha a nádvoří,  částku ve výši 70.902,- Kč, za pozemek parc. č. 10, 
zahrada, částku ve výši 5.912,- Kč, za pozemek parc. č. 6, zahrada, částku ve výši 
10.324,- Kč, za pozemek parc. č. 9/2, zahrada, částku ve výši 19.562,- Kč, náklady 
7.140,- Kč, dle důvodové zprávy bod 2.5. 
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22. nevyhovuje 
opětovné žádosti manželů  xxxxxxxxxxxxxxxxx o snížení kupní ceny ideálního podílu 
o velikosti 1/8 na budově č. p. 150 (Jižní 70), ideálního podílu 1/8 na pozemku parc. 
č. 752, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 320 m2, a ideálního podílu 1/8 na 
pozemku parc. č. 751/2, zahrada, o výměře 598 m2, vše v k. ú. Slavonín, obec 
Olomouc, dle důvodové zprávy bod 2.6. 
 
23. revokuje 
část svého usnesení ze dne 15. 12. 2008, bod 9, část 36, ve věci prodeje budovy č. 
p. 141, 142 (Hrnčířská 38A, 38) stojící na pozemku parc. č. st. 558 zastavěná plocha 
a nádvoří, o výměře 769 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, do 
podílového spoluvlastnictví oprávněným nájemcům včetně společnosti EVERADA 
s.r.o., dle důvodové zprávy bod 2.7. 
 
24. schvaluje 
prodej budovy č. p. 141, 142 (Hrnčířská 38A, 38) stojící na pozemku parc. č. st. 558, 
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 769 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec 
Olomouc, do podílového spoluvlastnictví oprávněným nájemcům za kupní ceny dle 
přílohy č. 4 důvodové zprávy a dle důvodové zprávy bod 2.7. 
 
25. schvaluje 
výběr kupujícího nebytové jednotky č. 750/16 v domě č. p. 750 (Praskova 11) se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 319/14839 na společných částech domu č. p. 
750 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 319/14839 na pozemku parc. č. st. 
1036, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 489 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, 
obec Olomouc, formou obálkové metody mezi xxxxxxxxxxxx,  xxxxxxxxx, manžely  
xxxxxxxxxxxxxxxx a manžely  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za vyvolávací cenu 99.342,- Kč, 
dle důvodové zprávy bod 2.8. 
 
26. schvaluje 
prodej nebytové jednotky č.  727/61 v budově č. p. 727 (Voskovcova 2) se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 399/40311 na společných částech budovy č. p. 
727 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 399/40311 na pozemku parc. č. st. 
802, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 453 m2, v k. ú. Nové Sady u Olomouce, 
obec Olomouc, společnosti FOFRNET spol. s  r. o. za kupní cenu ve výši 604.914,- 
Kč, z toho za jednotku 596.413,- Kč, za spoluvlastnický podíl na pozemku 3.587,- Kč 
a náklady 4.914,- Kč, dle důvodové zprávy bod 2.9. 
 
27. schvaluje 
prodej bytových jednotek v budově č. p. 727 (Voskovcova 2) se spoluvlastnickým 
podílem na společných částech budovy č. p. 727 a se spoluvlastnickým podílem na 
pozemku parc. č. st. 802, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Nové Sady                    
u Olomouce, obec Olomouc, oprávněným nájemcům dle přílohy č. 5 důvodové 
zprávy a dle důvodové zprávy bod 2.10. 
 
28. schvaluje 
prodej bytových jednotek v budově č. p. 726 (Voskovcova  4) se spoluvlastnickým 
podílem na společných částech budovy č. p. 726 a se spoluvlastnickým podílem na 
pozemku parc. č. st. 801, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Nové Sady                    
u Olomouce, obec Olomouc, oprávněným nájemcům dle přílohy č. 6 důvodové 
zprávy a dle důvodové zprávy bod 2.11. 
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29. schvaluje 
prodej bytových jednotek v budově č. p. 722 (Voskovcova  6) se spoluvlastnickým 
podílem na společných částech budovy č. p. 722 a se spoluvlastnickým podílem na 
pozemku parc. č. st. 800, zastavěná plocha a nádvoří,  v k. ú. Nové Sady                   
u Olomouce, obec Olomouc, oprávněným nájemcům dle přílohy č. 7 důvodové 
zprávy a dle důvodové zprávy bod 2.12. 
 
30. schvaluje 
prodej bytových jednotek v budově č. p. 189, 190, 191 (Hněvotínská 11, 13, 15) se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech budovy č. p. 189, 190, 191 a se 
spoluvlastnickým podílem na pozemku parc. č. st. 1961, 1962, 1963, zastavěná 
plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, oprávněným nájemcům dle 
přílohy č. 8 důvodové zprávy a dle důvodové zprávy bod 2.13. 
 
31. schvaluje 
prodloužení splatnosti kupní ceny za bytovou jednotku č. 298/23 v domě č. p. 298 
(Karafiátova 1) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 596/20915 na společných 
částech domu č. p. 298 a se spoluvlastnickým podílem  o velikosti 596/20915 na 
pozemku parc. č. st. 369, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Neředín, obec 
Olomouc, paní  xxxxxxxxxxxxxx a panu xxxxxxxxxxxxxxx, a to do 30. 06. 2009, dle 
důvodové zprávy bod 3.1. 
 
32. schvaluje 
prodloužení splatnosti kupní ceny za bytovou jednotku č. 481/1 v domě č. p. 481 
(Slavonínská 20) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 43/1784 na společných 
částech domu č. p. 481 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 43/1784 na 
pozemku parc. č. st.  179, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 418 m2, vše v k. ú. 
Povel, obec Olomouc, panu xxxxxxxxxxxxxxx, a to do 30. 06. 2009, a ukládá Správě 
nemovitostí Olomouc, a. s. uzavřít dodatek ke kupní smlouvě v tomto smyslu, dle 
důvodové zprávy bod 3.2. 
 
33. schvaluje 
ponechání bytové jednotky č. 481/6 v domě č. p. 481 (Slavonínská 20) se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 43/1784 na společných částech domu 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, v majetku statutárního 
města Olomouce do doby přidělení nájemního bytu manželům  xxxxxxxxxxxxxx          
v domě s pečovatelskou službou, dle důvodové zprávy bod 3.3. 
 
34. nevyhovuje 
žádosti manželů  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx ve věci snížení kupní ceny bytové jednotky č. 
481/6 v domě č. p. 481 (Slavonínská 20) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
43/1784 na společných částech domu 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, dle důvodové zprávy bod 3.3. 
 
35. schvaluje 
ponechání bytové jednotky č. 608/17 v domě č. p. 608 (Stiborova 24) se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 717/14644 na společných částech domu č. p. 
608 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 717/14644 na pozemku parc. č. st. 
983, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc, v majetku 
statutárního města Olomouce, dle důvodové zprávy bod 3.4. 
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36. schvaluje 
prodej bytové jednotky  č. 1021/8 v domě č. p. 1021 (Vojanova 16) se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 486/13136 na společných částech domu č. p. 
1021 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 486/13136 na pozemku parc. č. st. 
1373, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, nájemci 
panu  xxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu celkem 1.253.600,- Kč, z toho za jednotku 
1.243.518,- Kč, pozemek 6.482,- Kč, náklady 3.600,- Kč, dle důvodové zprávy bod 
3.5. 
 
37. nevyhovuje 
žádosti manželů  xxxxxxxxxxxxx ve věci ponechání bytové jednotky č. 136/4    
v domě č. p. 136 (Černá cesta 2)  v majetku města a umožnění dožití, dle důvodové 
zprávy bod 3.6. 
 
38. schvaluje 
prodej bytové jednotky č. 475/22 v domě č. p. 475, 476, 477 (Na Letné 55, 57, 59) se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 431/42223 na společných částech domu č. p. 
475, 476, 477 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 431/42223 na pozemku 
parc. č. st. 597, 598, 599, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Lazce, obec 
Olomouc za kupní cenu 553.600,- Kč, z toho za pozemek 2.964,- Kč, za jednotku 
547.036,- Kč, náklady 3.600,- Kč manželům xxxxxxxxxxxxxxx, dle důvodové zprávy 
bod 3.7. 
 
39. schvaluje 
prodej bytové jednotky  č. 164/4 v domě č. p. 164 (Rooseveltova 105) se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 358/3105 na společných částech domu č. p. 164 
a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 358/3105 na pozemku parc. č. st. 112/6, 
zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, za 
kupní cenu 399.000,- Kč, z toho za pozemek 37.403,- Kč, za jednotku 357.597,- Kč, 
náklady 4.000,- Kč paní xxxxxxxxxxxxxx, dle důvodové zprávy bod 3.8. 
 
40. schvaluje 
prodej bytové jednotky  č. 163/9 v domě č. p. 163 (Rooseveltova 107) se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 527/6277 na společných částech domu č. p. 163 
a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 527/6277 na pozemku parc. č. st. 112/1, 
zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc za 
kupní cenu 534.000,- Kč, z toho za pozemek 24.011,- Kč, za jednotku 505.989,- Kč, 
náklady 4.000,- Kč paní xxxxxxxxxxxxxx, dle důvodové zprávy bod 3.9. 
 
41. nevyhovuje 
žádosti pana  xxxxxxxxxxxxx ve věci prodeje bytových jednotek č. 58/4 a 58/12 v 
budově č. p. 58 (Dolní náměstí 30), k. ú. Olomouc – město, obec Olomouc, za odhad 
nebo obálkovou metodou, dle důvodové zprávy bod 3.10. 
 
42. ukládá 
náměstkyni primátora Haně Kaštilové Tesařové seznámit členy zastupitelstva             
s majetkoprávní situací na pozemcích parc č. 51 zahrada o výměře 1588 m2 v k.ú. 
Hejčín a na pozemcích parc. č. 50 zahrada o výměře 1037 m2 v k.ú. Hejčín               
a s možnými variantami řešení tohoto území vymezeného adresami Dolní Hejčínská 
17 a 19 a Štolbova 3a. 
T: 22. 6. 2009 
O: Kaštilová Tesa řová Hana, nám ěstkyn ě primátora 
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Předložil: Rada města Olomouce 
Bod programu: 7.; hlasování č. 10 - 13 
 
 
 
7 Aquapark Olomouc  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
udělení souhlasu Koncesionáři k prodeji horkovodní přípojky a jejího vynětí ze 
Zařízení dle bodu č. 1 důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
udělení souhlasu Koncesionáři k provozování tepelné výměníkové stanice externím 
provozovatelem dle bodu č. 1 důvodové zprávy 
 
4. schvaluje 
udělení souhlasu Koncesionáři ke zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni 
umístění a provozování horkovodní přípojky na pozemcích parc. č. 1081/88 a parc. č. 
1081/107, v k.ú. Slavonín, obec Olomouc ve prospěch společnosti Dalkia Česká 
republika, a.s. dle bodu č. 1 důvodové zprávy 
 
5. schvaluje 
udělení souhlasu Koncesionáři ke zřízení práva odpovídajícího úplatnému věcnému 
břemeni vstupu a vjezdu na pozemek parc. č. 1081/107, v k. ú. Slavonín, obec 
Olomouc, ve prospěch společnosti RETAIL PARK HANÁ a.s. dle bodu č. 2 důvodové 
zprávy 
 
6. schvaluje 
udělení souhlasu koncesionáři k uzavření nájemních smluv dle bodu č. 3 důvodové 
zprávy 
 
7. schvaluje 
JUDr. Martina Majora jako zástupce SmOl a Martina Novotného jako náhradníka na 
valnou hromadu společnosti AQUAPARK OLOMOUC a.s. dle upraveného bodu č. 4 
důvodové zprávy 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 8.; hlasování č. 14 
 
 
 
8 Návrh zadání souboru zm ěn č. XX ÚPnSÚ Olomouc  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu v předloženém znění 
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2. schvaluje 
Zadání souboru změn č. XX ÚPnSÚ Olomouc v rozsahu dle přílohy usnesení,            
v souladu s ustanovením § 47 odst. 5) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování 
a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů 
 
3. ukládá 
vedoucímu odboru koncepce a rozvoje pokračovat v pořizování Souboru změn č. XX 
ÚPnSÚ Olomouc 
T: ihned 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 9.; hlasování č. 15 
 
 
 
9 Program regenerace MPR  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
poskytnutí příspěvku soukromým a církevním subjektům dle upravené důvodové 
zprávy 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 10.; hlasování č. 16 
 
 
 
10 Revize 1. Rámcového komunitního plánu sociální ch služeb za 

roky 2007-2008  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 11.; hlasování č. 17 
 
 
 
11 IPRM Atraktivní a konkurenceschopná Olomouc  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
Integrovaný plán rozvoje města Atraktivní a konkurenceschopná Olomouc 
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Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 12.; hlasování č. 18 
 
 
 
12 Sloučení příspěvkové organizace Základní škola Olomouc, 

Čajkovského 11 s p říspěvkovou organizací Základní škola 
Olomouc, Heyrovského 33  

Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
zrušení příspěvkové organizace Základní škola Olomouc, Čajkovského 11                  
k 30.6.2009 dle důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
sloučení Základní školy Olomouc, Čajkovského 11 s příspěvkovou organizací 
Základní škola Olomouc, Heyrovského 33 k 1.7.2009 dle důvodové zprávy s tím, že 
práva, povinnosti a závazky zrušené příspěvkové organizace přecházejí na 
příspěvkovou organizaci Základní škola Olomouc, Heyrovského 33 k 1.7.2009 
 
4. ukládá 
informovat o přijatém usnesení ředitelku příspěvkové organizace  Základní škola 
Olomouc, Čajkovského 11 a ředitele příspěvkové organizace Základní škola 
Olomouc, Heyrovského 33 o přijatém usnesení 
T: ihned 
O: vedoucí odboru školství 
 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 13.; hlasování č. 19 
 
 
 
13 Pojmenování ulic  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s pojmenováním ulic dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
informovat příslušné instituce o nových názvech ulic dle schválených směrnic 
T: ihned 
O: vedoucí odboru vn ějších vztah ů a informací 
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Předložil: Holpuch Jan, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 14.; hlasování č. 20 
 
 
 
14 Delegování zástupce m ěsta na valnou hromadu VHS Olomouc, 

a.s. a OLTERM&TD Olomouc, a.s.  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. deleguje 
zástupce statutárního města Olomouc (včetně náhradníka) na valnou hromadu 
Vodohospodářské společnosti Olomouc, a.s. dle důvodové zprávy 
 
3. deleguje 
zástupce statutárního města Olomouc (včetně náhradníka) na valnou hromadu 
OLTERM&TD Olomouc, a.s. dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Rada města Olomouce 
Bod programu: 15.; hlasování č. 21 
 
 
 
15 Delegování zástupc ů SmOl na členské sch ůze bytových 

družstev  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. deleguje 
zástupce SmOl (včetně náhradníků) na členské schůze bytových družstev Bytové 
družstvo Olomouc, Jiráskova a Bytové družstvo Olomouc, Jižní dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 15. 1.; hlasování č. 22 
 
 
 
16 Ceny m ěsta Olomouce za rok 2008  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. schvaluje 
udělení Cen města Olomouce za rok 2008 dle předložené důvodové zprávy 
 
 
 
Předložil: Rada města Olomouce 
Bod programu: 16.; hlasování č. 23 
 

 
 
 
 
 
 

 

Martin Novotný, v. r. 
primátor m ěsta Olomouce 

Mgr. Svatopluk Š čudlík, v. r. 
1. náměstek primátora 

  
 


