
 

USNESENÍ 
 

z 22. zasedání Zastupitelstva m ěsta Olomouce, konaného dne 30. 11. 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 upravené důvodové zprávy 
 
2. prodlužuje 
termíny plnění usnesení ZMO dle upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Rada města Olomouce 
Bod programu: 2.; hlasování č. 4 
 
 
2 Rozpočtové zm ěny roku 2009  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu, vč. dodatku č. 1 týkající se rozpočtových změn roku 2009 - část A 
a část B 
 
2. schvaluje 
rozpočtové změny roku 2009 dle důvodové zprávy, včetně dodatku č. 1 - část B 
 
Předložil: Martinák Jiří, náměstek primátora 
Bod programu: 3.; hlasování č. 5 
 
 
3 Majetkoprávní záležitosti + dodatek  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. schvaluje 
1. odprodej pozemků parc. č. 700/1 o výměře 24 m2, parc. č. 700/2 o výměře 60 m2, 
parc. č. 699/1 o výměře 24 m2 a parc. č. 699/2 o výměře 66 m2, vše lesní pozemek v 
k. ú. Lošov, obec Olomouc manželům  xxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši         
109 500,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2. 
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2. odprodej  části pozemku parc. č. 1729 zahrada o výměře 346 m2 (dle GP parc. č. 
1729/4) v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc panu  xxxxxxxxxxxx za kupní cenu         
ve výši 46. 619,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.  
 
3. 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 paní  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 64.801,- Kč                 
dle důvodové zprávy bod č. 5. 
 
4. odprodej pozemků parc. č. 54 o výměře 2 686 m2, parc. č. 1321/2 o výměře 953 
m2, parc. č. 1321/3 o výměře 576 m2, parc. č. 1321/5 o výměře 3 386 m2, parc. č. 
1321/6 o výměře 207 m2, parc. č. 1604/1 o výměře 2 027 m2, parc. č. 1604/2            
o výměře 359 m2, parc. č. 1608/2 o výměře 375 m2, parc. č. 1608/4 o výměře 65 m2, 
parc. č. 1611/1 o výměře 1 293 m2, parc. č. 1611/2 o výměře 554 m2, vše ostat. pl., 
pozemků parc. č. 1603/8 o výměře 42 903 m2, parc. č. 1605/1 o výměře 101 298 m2, 
parc. č. 1605/3 o výměře 206 m2 a částí pozemku parc. č. 1605/11 o celkové výměře 
2 579 m2 (dle GP parc. č. 1605/20 o výměře 1 082 m2 a parc. č. 1605/11 o výměře   
1 497 m2), vše orná půda, pozemků parc. č. 1612/2 o výměře 119 m2, parc. č. 
1612/3 o výměře 1 826 m2, parc. č. 1612/5 o výměře 380 m2, parc. č. 1612/6 o 
výměře 1 331 m2 a částí pozemku parc. č. 1604/3 o celkové výměře 576 m2 (dle GP 
parc. č. 1604/4 o výměře 141 m2 a parc. č. 1604/3 o výměře 435 m2), vše vodní 
plocha, pozemků parc. č. 1613/2 o výměře 703 m2, parc. č. 1613/4 o výměře 401 
m2, parc. č. 1613/5 o výměře 2 017 m2, parc. č. 1613/6 o výměře 192 m2, parc. č. 
1613/1 o výměře 4 873 m2, vše travní porost, vše v k. ú. Horka nad Moravou, obec 
Horka nad Moravou a pozemku parc. č. 609 zahrada o výměře 2 796 m2 v k. ú. 
Unčovice, obec Litovel ČR - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky za 
kupní cenu ve výši 4 620 290,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 6.   
 
5. směnu pozemku parc. č. 580 ostat. pl. o výměře 330 m2 a části pozemku  parc. č. 
579 orná půda (dle GP parc. č. 579/4) o výměře 627 m2, vše v k. ú. Droždín, obec 
Olomouc ve vlastnictví manželů  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za pozemky parc. č. 
221/19 orná půda o výměře 713 m2, parc. č. 1287/1 vodní plocha o výměře 940 m2, 
parc. č. 1300/7 orná půda o výměře 704 m2 a parc. č. 922/9 orná půda o výměře   
411 m2, vše v k. ú. Droždín, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města 
Olomouce s tím, že statutární město Olomouc uhradí manželům  
xxxxxxxxxxxxxxxxxx cenový rozdíl ve výši 4 598,- Kč, tj. 11 500,- Kč –  1/2 nákladů    
6 902,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 20.    
 
6. směnu částí pozemku parc. č. 541 orná půda (dle GP  díl „a+b“) o výměře 297 m2 
v k. ú. Droždín, obec Olomouc ve vlastnictví manželů  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx za část 
pozemku parc. č. 543/3 trvalý travní porost (dle GP díl „c“) o výměře 143 m2 a část 
pozemku parc. č. 515 trvalý travní porost (dle GP díl „d“) o výměře 154 m2, vše         
v k. ú. Droždín, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce s tím, že 
statutární město Olomouc uhradí manželům  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx cenový 
rozdíl ve výši 46 452,- Kč, tj. 53 830,- Kč – 1/2 nákladů 7 378,- Kč dle důvodové 
zprávy bod č. 21.  
 
7. bezúplatný převod části pozemku parc. č. 111/33 ostatní plocha o výměře             
8 563 m2 v k. ú. Hejčín, obec Olomouc z vlastnictví ČR - Pozemkového fondu ČR do 
vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 24.  
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8. výkup části pozemku parc. č. 326/8 ostat. pl. (dle GP parc. č. 326/8 ostat. pl.) o 
výměře 1 466 m2 a pozemků parc. č. 1/4 ostat. pl. o výměře 33 m2, parc. č. 326/65 
ostat. pl. o výměře 250 m2, parc. č. 326/79 ostat. pl. o výměře 135 m2 a parc. č. 
326/80 ostat. pl. o výměře 99 m2, vše v k. ú. Hejčín, obec Olomouc z vlastnictví 
společnosti AIP-byty s.r.o. do vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní cenu 
ve výši 1,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 25. 
 
9. odprodej pozemku parc. č. 862/161 zast. pl. o výměře 17 m2 v k. ú. Slavonín, obec 
Olomouc panu xxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 7 990,- Kč dle důvodové zprávy 
bod č. 26.  
 
10. odprodej pozemku parc. č. 1691/99 ostat. pl. o výměře 108 m2 a části pozemku 
parc. č. 1621/1 vodní plocha (dle GP díl "t") o výměře 109 m2, vše v k. ú. Horka nad 
Moravou, obec Horka nad Moravou společnosti Povodí Moravy, s.p. za kupní cenu 
ve výši 15 400,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 27.   
 
11. odprodej pozemku parc. č. 150/15 zahrada o výměře 526 m2 v k. ú. Nedvězí        
u Olomouce, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 375 060,- Kč 
dle důvodové zprávy bod č. 28. 
 
12. odprodej části pozemku parc. č. 1045/25 ost. pl. (dle GP parc. č. st. 598 zast. pl.) 
o výměře 6 m2 v k. ú. Černovír, obec Olomouc společnosti ČEZ Distribuce, a. s. při 
kupní ceně ve výši 5 200,- Kč, tj. 600,- Kč/m2 + náklady ve výši 1 600,- Kč dle 
důvodové zprávy bod č. 29.  
 
13. odprodej pozemku parc. č. st. 357/2 zast. pl. o výměře 5 m2 v k. ú. Černovír, 
obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 5 000,- Kč dle důvodové 
zprávy bod č. 30. 
 
14. darování částí pozemků parc. č. 1915/1 o celkové výměře 8 960 m2 (dle GP 
parc. č. 1915/20 o výměře 2 085 m2, parc. č. 1915/21 o výměře 175 m2, parc. č. 
1915/22 o výměře 4 179 m2, parc. č. 1915/24 o výměře 41 m2, parc. č. 1915/26 o 
výměře 1 828 m2, parc. č. 1915/27 o výměře 580 m2, parc. č. 1915/28 o výměře      
72 m2), částí pozemku parc. č. 1916/1 o celkové výměře 1 564 m2 (dle GP parc. č. 
1916/40 o výměře 996 m2, par. č. 1916/44 o výměře 397 m2, parc. č. 1916/46 o 
výměře 171 m2), částí pozemku parc. č. 1916/4 o celkové výměře 100 m2 (dle GP 
parc. č. 1916/41 o výměře 69 m2, parc. č. 1916/42 o výměře 31 m2), vše ostat. pl.     
v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc z vlastnictví ČR - Ředitelství silnic a dálnic 
ČR do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 31.  
 
15. darování částí pozemků parc. č. 1945 o výměře 19 m2 (dle GP parc. č. 1945/2)  a  
parc. č. 1955 o výměře 15 m2 (dle GP parc. č. 1955/4), vše ostat. pl., vše v k. ú. 
Holice u Olomouce, obec Olomouc z vlastnictví statutárního města Olomouce          
do vlastnictví ČR - Ředitelství silnic a dálnic ČR dle důvodové zprávy bod č. 31.  
 
2. nevyhovuje žádosti 
1. společnosti STAV-IZOL ISO spol. s r. o. o odprodej části pozemku parc. č. 125/1 
ostat. pl. o výměře 505 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc dle důvodové zprávy          
bod č. 1.  
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2. společnosti ČOLOT a. s. o zvýšení kupní ceny u odprodeje pozemků parc. č. 
987/10 ostat. pl. o výměře 661 m2 a parc. č. 987/11 ostat. pl. o výměře 201 m2, oba 
v k. ú. Hodolany, obec Olomouc společnosti ČOLOT a. s.  z  862 000,- Kč (tj. 1 000,- 
Kč/m2) na 1 034 400,- Kč (tj. 1 200,- Kč/m2) dle důvodové zprávy bod č. 3. 
 
3. manželů  xxxxxxxxxxxxxx o revokaci usnesení ZMO ze dne 23. 6. 2008, bod 
programu 4, bod 9 ve věci nevyhovění žádosti manželů Pavla a Radky Galkových      
o odprodej části pozemku parc. č. 800/2 ost pl. o výměře 30 m2 v k. ú. Nová Ulice, 
obec Olomouc a části pozemku parc. č. 1231/1 ost. pl. o výměře 40 m2 v k. ú.   
Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 7.  
 
4. manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 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. 8. 
 
5. manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej pozemku parc. č. 787/1 zahrada              
o výměře 895 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 9. 
 
6. manželů xxxxxxxxxxxx o odprodej části pozemku parc. č. 639 ostat. pl. o výměře 
17 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 10. 
 
7. manželů xxxxxxxxxxxxxx o odprodej pozemku parc. č. 78/29 ostatní plocha            
o výměře 133 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 11. 
 
8. pana xxxxxxxxxxxxxx o odprodej části pozemku parc. č. 350/16 ostat. pl. o výměře 
280 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 12.  
 
9. pana xxxxxxxxxxx o odprodej pozemku parc. č. 881 trvalý travní porost o výměře 
374 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 13.  
 
10. pana xxxxxxxxxxxx o odprodej pozemku parc. č. 881 trvalý travní porost               
o výměře 374 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 13. 
 
11. společnosti ŽIŽKA stavebniny s.r.o. o odprodej části pozemku parc. č. 249/3 (dle 
GP parc. č. 249/28) trvalý travní porost o výměře 2 900 m2 v k. ú. Nové Sady u 
Olomouce, obec Olomouc za kupní cenu ve výši 900,- Kč/m2 dle důvodové zprávy 
bod č. 14.  
 
12. manželů xxxxxxxxxxxxxxxx o revokaci části usnesení ZMO ze dne 21. 9. 2009, 
bod programu 5, bod 12 ve věci výše kupní ceny za odprodej části pozemku parc. č. 
619 ostat. pl. (dle GP parc. č. 619/2) o výměře 38 m2 v k. ú. Svatý Kopeček, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 16.  
 
13. manželů xxxxxxxxxxxxxxxxx o směnu části pozemku parc. č. 293/1 trvalý travní 
porost o výměře 240 m2 a pozemku parc. č. 393/4 ostat. pl. o výměře 34 m2, vše       
v k. ú. Droždín, obec Olomouc ve vlastnictví manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxx                
za pozemek parc. č. 221/72 orná půda o výměře 2 724 m2 v k. ú. Droždín, obec 
Olomouc a část pozemku parc. č. 289/4 trvalý travní porost o výměře 12 000 m2        
v k. ú. Hlušovice, obec Hlušovice ve vlastnictví statutárního města Olomouce dle 
důvodové zprávy bod č. 22.  
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14. manželů xxxxxxxxxxxxxx o bezúplatný převod pozemků parc. č. 1300/19 orná 
půda o výměře 7 561 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc a parc. č. 290/6 trvalý travní 
porost o výměře 13 372 m2 v k. ú. Hlušovice, obec Hlušovice z vlastnictví 
statutárního města Olomouce do vlastnictví manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxx dle 
důvodové zprávy bod č. 23.  
 
3. revokuje 
1. usnesení ZMO ze dne 21. 9. 2009, bod programu 5, bod 23 dodatku k důvodové 
zprávě ve věci schválení odprodeje části pozemku parc. č. 1729 zahrada o výměře 
346 m2 (dle GP parc. č. 1729/4) v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc manželům 
xxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 46. 619,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.  
 
2. usnesení ZMO ze dne 21. 9. 2009, bod programu 5, bod 22 dodatku k důvodové 
zprávě ve věci schválení odprodeje  části pozemku parc. č.  1729 zahrada o výměře 
339 m2 (dle GP parc. č. 1729/6), vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc paní 
xxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 64.801,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 5.  
 
3. usnesení ZMO ze dne 21. 9. 2009, bod programu 5, bod 26 dodatku k důvodové 
zprávě ve věci schválení odprodeje pozemků parc. č. 54 o výměře 2 686 m2, parc. č. 
1321/2 o výměře 953 m2, parc. č. 1321/3 o výměře 576 m2, parc. č. 1321/5 o výměře 
3 386 m2, parc. č. 1321/6 o výměře 207 m2, parc. č. 1604/1 o výměře 2 027 m2, 
parc. č. 1604/2 o výměře 359 m2, parc. č. 1608/2 o výměře 375 m2, parc. č. 1608/4    
o výměře 65 m2, parc. č. 1611/1 o výměře 1 293 m2, parc. č. 1611/2 o výměře 554 
m2, vše ostat. pl., pozemky parc. č. 1603/8 o výměře 42 903 m2, parc. č. 1605/1               
o výměře 101 298 m2, parc. č. 1605/3 o výměře 206 m2 a části pozemku parc. č. 
1605/11 o celkové výměře 2 579 m2 (dle GP parc. č. 1605/20 o výměře 1 082 m2 a 
parc. č. 1605/11 o výměře 1 497 m2), vše orná půda, pozemky parc. č. 1612/2            
o výměře 119 m2, parc. č. 1612/3 o výměře 1 826 m2, parc. č. 1612/5 o výměře     
380 m2, parc. č. 1612/6 o výměře 1 331 m2 a části pozemku parc. č. 1604/3             
o celkové výměře 576 m2 (dle GP parc. č. 1604/4 o výměře 141 m2 a parc. č. 1604/3 
o výměře 435 m2), vše vodní plocha, pozemky parc. č. 1613/2 o výměře 703 m2, 
parc. č. 1613/4 o výměře 401 m2, parc. č. 1613/5 o výměře 2 017 m2, parc. č. 1613/6 
o výměře 192 m2, parc. č. 1613/1 o výměře 4 873 m2, vše travní porost, vše v k. ú. 
Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou a pozemek parc. č. 609 zahrada         
o výměře 2 796 m2 v k. ú. Unčovice, obec Litovel ČR - Agentura ochrany přírody       
a krajiny České republiky za kupní cenu ve výši 4 665 075,- Kč dle důvodové zprávy 
bod č. 6.     
 
4. usnesení ZMO dne 15. 9. 2008 bod programu 4, bod 46 ve věci schválení 
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 611/3 zahrada 
o výměře 840 m2 (část B) v k. ú. Nemilany, obec Olomouc s manžely 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx při kupní ceně ve výši 1 256,- Kč/m2, tj. 1 055 040,- Kč dle 
důvodové zprávy bod č. 19.   
 
5. usnesení ZMO dne 15. 9. 2008 bod programu 4, bod 46 ve věci schválení 
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č.  611/3 zahrada 
o výměře 700 m2 (část A) v k. ú. Nemilany, obec Olomouc s panem xxxxxxxxxxxxx 
při kupní ceně ve výši 1 010,- Kč/m2, tj.  707 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 19.  
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6. usnesení ZMO ze dne 11. 12. 2006, bod programu 5, bod 8 ve věci schválení 
nabytí spoluvlastnického podílu (id. 1/2) k čistírně odpadních vod typu DČB 120 
včetně krytu na pozemku parc. č. 535/1 ost. pl. v k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc 
z vlastnictví Olomouckého kraje, ze správy Střední školy, Olomouc – Svatý Kopeček, 
Křičkova 4, do vlastnictví statutárního města Olomouce s tím, nabyvatel uhradí 
veškeré náklady spojené s převodem předmětného spoluvlastnického podílu dle 
důvodové zprávy bod č. 32.  
 
4. souhlasí 
1. s prodloužením lhůty realizace přemístění chodníku do 31. 12. 2010 při odprodeji 
části pozemku parc. č. 53/2 ostat. pl. o výměře 77 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc 
manželům xxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 17.  
 
2. s prodloužením lhůty realizace cyklostezky do 31. 12. 2010 a schvaluje uzavření 
dodatku ke kupní smlouvě č. MAJ-PR-KS/2/2008/S dle důvodové zprávy bod č. 18.  
 
5. nesouhlasí 
s prodloužením lhůty realizace přemístění chodníku do 31. 12. 2014 při odprodeji 
části pozemku parc. č. 53/2 ostat. pl. o výměře 77 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc 
manželům xxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 17.  
 
6. schvaluje 
1. odprodej pozemků parc. č. 134/1 zahrada o výměře 552 m2 a parc. č. 134/2 zast. 
pl. o výměře 108 m2, vše v k. ú. Droždín, obec Olomouc manželům 
xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 264 000,- Kč dle dodatku důvodové zprávy 
bod č. 6. 
 
2. odprodej části pozemku parc. č. 10/1 ostat. pl. (dle GP parc. č. 10/6) o výměře      
46 m2 v k. ú. Bělidla, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxx, panu xxxxxxxxxxxxxx, panu 
xxxxxxxxxxxxxx a paní  xxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 48 374,- Kč dle 
dodatku důvodové zprávy bod č. 8. 
 
3. odprodej části pozemku parc. č. 10/1 ostat. pl. (dle GP parc. č. 10/7) o výměře     
64 m2 v k. ú. Bělidla, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 
ve výši 64 574,- Kč dle dodatku důvodové zprávy bod č. 8. 
 
4. výkup části pozemku parc. č. 78/1 ostat. pl. (dle GP parc. č. 78/9) o výměře         
389 m2 v k. ú. Nový Svět u Olomouce, obec Olomouc z vlastnictví manželů 
xxxxxxxxxxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní cenu ve výši 
233 400,- Kč, tj. 600,- Kč/m2 dle dodatku důvodové zprávy bod č. 9. 
 
5. odprodej části pozemku parc. č. 76  orná půda o výměře 38 m2 (dle GP parc. č. 
76/6 orná půda) v k. ú. Pavlovičky, obec Olomouc panu  xxxxxxxxxxx za kupní cenu 
ve výši 33 331, - Kč dle dodatku důvodové zprávy bod č. 10. 
 
6. odprodej části pozemku parc. č. 76 orná půda o výměře 39 m2 (dle GP parc. č. 
76/5 orná půda) v k. ú. Pavlovičky, obec Olomouc paní  xxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 
ve výši 34 031,- Kč dle dodatku důvodové zprávy bod č. 11. 
 
 
 



 7 

7. doplnění smluvních podmínek u výkupu 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 dodatku důvodové zprávy bod č. 12. 
 
7. nevyhovuje žádosti 
1. manželů  xxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej částí pozemků parc. č. 31/3 ostat. pl.        
o výměře 82 m2 a parc. č. 31/51 ostat. pl. o výměře 32 m2, vše v  k. ú. Klášterní 
Hradisko, obec Olomouc dle dodatku důvodové zprávy bod č. 4. 
 
2. manželů  xxxxxxxxxxxxxxx o odprodej pozemků parc. č. 864 zahrada o výměře 
839 a parc. č. 865 o výměře 826 m2, vše  v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc 
dle dodatku důvodové zprávy bod č. 5.  
 
3. pana  xxxxxxxxxxxxx o revokaci části usnesení ZMO ze dne 20. 4. 2009, bod 
programu 5, bod 64 ve věci výše kupní ceny při 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 dle dodatku důvodové zprávy bod č. 7. 
 
4. manželů  xxxxxxxxxxxxxxxx o směnu pozemku parc. č. 78/1 ostat. pl. o výměře      
2 028 m2 v k. ú. Nový Svět u Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví manželů  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle dodatku důvodové zprávy bod č. 9.  
 
5. manželů  xxxxxxxxxxxxxxx o výkup části pozemku parc. č. 78/1 ostat. pl. o výměře 
1 639 m2 v k. ú. Nový Svět u Olomouce, obec Olomouc z vlastnictví manželů  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Olomouce dle dodatku 
důvodové zprávy bod č. 9. 
 
8. revokuje 
1. usnesení ZMO ze dne 22. 6. 2009, bod programu 4, bod 40 ve věci schválení 
odprodeje části pozemku parc. č. 784/1 zahrada o výměře 150 m2 v k. ú. 
Chválkovice, obec Olomouc manželům  xxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši        
161 758,- Kč dle dodatku důvodové zprávy bod č. 1.  
 
2. usnesení ZMO ze dne 18. 2. 2008, bod programu 7, bod 8 dodatku důvodové 
zprávy ve věci schválení  odprodeje pozemků parc. č. st. 654 zast. pl. a nádvoří o 
výměře  112 m2, parc. č.  401/43 orná půda o výměře 22 m2 a parc. č. 401/36 orná 
půda o výměře 199 m2, vše v k. ú. Hejčín, obec Olomouc manželům  
xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši  370 296,- Kč dle dodatku důvodové 
zprávy bod č. 2.  
 
3. usnesení ZMO ze dne 18. 2. 2008, bod programu 7, bod 19 ve věci schválení 
odprodeje pozemku parc. č.  255 zahrada o výměře 118 m2 v k. ú. Nemilany, obec 
Olomouc manželům  xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 79.856,- Kč dle dodatku 
důvodové zprávy bod č. 3.  
 
Předložil: Rada města Olomouce 
Bod programu: 4.; hlasování č. 6 
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4 Majetkoprávní záležitosti OI + dodatek  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu. 
 
2. schvaluje 
uzavření budoucí darovací smlouvy na část pozemku parc.č. 989/4 ostatní plocha      
o výměře cca 102 m2 a parc.č. 1028/19 ostatní plocha o výměře cca 123 m2, oba         
v k. ú. Řepčín, obec Olomouc, které jsou ve vlastnictví Olomouckého kraje, správě 
SSOK, příspěvkové organizace, dle bodu číslo 1 předložené důvodové zprávy. 
 
3. schvaluje 
uzavření darovací smlouvy na část pozemku parc.č. 124/1 o výměře 98 m2 (díl „a“)    
a o výměře 68 m2 (díl „b“), parc.č. 124/18 o výměře 1 m2 (díl „d“), parc.č. 124/19       
o výměře 3 m2 (díl „c“) a parc.č. 103/11 o výměře 14 m2 (díl „e“), všechny v k. ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc, které jsou ve vlastnictví Olomouckého kraje, správě 
nemovitostí SSOK, příspěvkové organizace, dle bodu číslo 2 předložené důvodové 
zprávy. 
 
4. schvaluje 
uzavření kupní smlouvy na pozemek parc.č. 1163/16 trvalý travní porost o výměře 
458 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc, který je v podílovém spoluvlastnictví paní 
xxxxxxxxxxxxx (vlastní id. 1/2 pozemku) a paní xxxxxxxxxxxxxxx (vlastní id. 1/2 
pozemku), za kupní cenu ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu číslo 3 předložené 
důvodové zprávy. 
 
5. schvaluje 
uzavření kupní smlouvy na pozemek parc.č. 798 ostatní plocha o výměře 1279 m2    
v k. ú. Droždín, obec Olomouc, který je v podílovém spoluvlastnictví pana 
xxxxxxxxxxx (id. 1/27), pana  xxxxxxxxxxx (id. 1/27), pana  xxxxxxxxxxxxx (id. 1/27), 
pana  xxxxxxxxxxxxx (id. 1/27), pana  xxxxxxxxxxxx (id. 1/27), paní  xxxxxxxxxxx (id. 
1/27), pana  xxxxxxxxxx (id. 1/27), paní  xxxxxxxxxxxxx (id. 1/9), pana  xxxxxxxxxxx 
(id. 1/27), paní  xxxxxxxxx (id. 1/27), paní  xxxxxxxxxxxx (id. 1/27), paní  
xxxxxxxxxxxxx (id. 1/27), paní  xxxxxxxxxxxx (id. 1/27), paní  xxxxxxxxxx (id. 4/27, 
pana  xxxxxxxxxxxxx (id. 1/27, manželů  xxxxxxxxxxxxxx (id. 1/27), paní  
xxxxxxxxxxxx (id. 1/27, pana  xxxxxxxxxxxxxx (id. 1/27) a České republiky, ÚZSVM 
(id. 2/27) za kupní cenu ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu číslo 4 předložené 
důvodové zprávy. 
 
6. revokuje 
bod 4 část  8 usnesení Zastupitelstva města ze dne 22.6.2009  dle bodu 5 
předloženého dodatku důvodové zprávy. 
 
7. schvaluje 
uzavření kupní smlouvy na část pozemku parc.č. 168/16 ostatní plocha o výměře 
oddělované části 755 m2 v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc, ve vlastnictví České 
republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu Ministerstvo obrany, příslušnost      
k organizační složce právnické osoby VUSS Brno za kupní cenu ve výši 754.100,- Kč 
s tím, že smlouva bude současně obsahovat ustanovení, že pro případ, že kupující 
nezaplatí kupní cenu řádně a včas, sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 
76.000,- Kč dle bodu 6 předloženého dodatku důvodové zprávy. 
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Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 5.; hlasování č. 7 
 
 
 
5 Prodej dom ů + dodatek  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. nevyhovuje žádosti 
paní xxxxxxxxxxxx ve věci prodeje pozemku parc. č. 64/5, zahrada, o výměře         
108 m2, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 1.1. 
 
3. schvaluje 
prodej pozemku parc. č. st. 602/1, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 526 m2,      
v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc, xxxxxxxxxxxxx., za kupní cenu celkem 62.064,- 
Kč, z toho pozemek 59.964,- Kč a náklady 2.100,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.2. 
 
4. nevyhovuje žádosti 
nájemců bytů o odkoupení bytů popřípadě budovy č. p. 593 (tř. Spojenců 14) stojící 
na pozemku parc. č. st. 1039, zastavěná plocha a nádvoří, a pozemek parc. č. st. 
1039, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 619 m2, v k. ú. Olomouc-město, obec 
Olomouc, dle důvodové zprávy bod 2.1. 
 
5. nevyhovuje žádosti 
nájemců xxxxxxxxxxxxxxx a  xxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej nebytového prostoru – 
oddělení dětských jeslí v budově č. p. 593 (tř. Spojenců 14) stojící na pozemku parc. 
č. st. 1039, zastavěná plocha a nádvoří, a pozemek parc. č. st. 1039, zastavěná 
plocha a nádvoří, o výměře 619 m2, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, dle 
důvodové zprávy bod 2.1. 
 
6. nevyhovuje žádosti 
nájemců  xxxxxxxxxx a  xxxxxxxxxxxxxx o odkoupení bytu v budově č. p. 424 (Horní 
náměstí 23) stojící na pozemku parc. č. st. 375/1, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. 
Olomouc - město, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 2.2. 
 
7. nevyhovuje žádosti 
nájemců bytů o odkoupení bytů v budově č. p. 195 (Dolní náměstí 6) stojící na 
pozemku parc. č. st. 616, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Olomouc - město, obec 
Olomouc, dle důvodové zprávy bod 2.3. 
 
8. nevyhovuje žádosti 
nájemců bytů v budově Riegrova 17 o snížení kupních cen bytových jednotek a trvá 
na usnesení ZMO ze dne 21. 09. 2009, bod 6, část 58, ve věci schválení prodeje 
budovy č. p. 394 (Riegrova 17) s pozemkem parc. č. st. 388, zastavěná plocha a 
nádvoří, o výměře 282 m2, a s pozemkem parc. č. st. 400/5, zastavěná plocha a 
nádvoří, o výměře 14 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, po jednotkách 
dle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, nájemcům bytových a nebytových 
jednotek, dle důvodové zprávy bod 2.4. 
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9. schvaluje 
prodej budovy č. p. 596 (tř.  Svobody 21) stojící na pozemku parc. č. st. 383/2, 
zastavěná plocha a nádvoří, a pozemek parc. č. st. 383/2, zastavěná plocha a 
nádvoří, o výměře 929 m2, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, paní 
xxxxxxxxxxxxxx , za kupní cenu ve výši 34.044.288,- Kč, z toho za budovu č. p. 596 
částku 24.923.670,- Kč, za pozemek parc. č. st. 383/2, zastavěná plocha a nádvoří, 
částku ve výši 9.076.330,- Kč, náklady 44.288,- Kč, kupní cena bude uhrazena do 
18. 12. 2009, za podmínky vyjádření nezájmu Olomouckého kraje o odkup budovy            
a pozemku pod ní, dle důvodové zprávy bod 2.6. 
 
10. nevyhovuje žádosti 
xxxxxxxxxxxx, společnosti POTYLA s.r.o., xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, 
xxxxxxxxxxxxxxx (Impact UK), společnosti Fantasy management, a.s., xxxxxxxxxxxx, 
České inspekce životního prostředí, oblastního inspektorátu Olomouce, a společnosti 
DOMY MORAVIA spol. s r.o., o odkoupení budovy č. p. 596 (tř.  Svobody 21) stojící 
na pozemku parc. č. st. 383/2, zastavěná plocha a nádvoří, a pozemku parc. č. st. 
383/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 929 m2, v k. ú. Olomouc-město, obec 
Olomouc, dle důvodové zprávy bod 2.6. 
 
11. nevyhovuje žádosti 
nájemců xxxxxxxxxxxx o odkoupení bytu č. 2 v budově č. p. 596 (tř.  Svobody 21) 
stojící na pozemku parc. č. st. 383/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 929 m2, 
v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 2.6. 
 
12. schvaluje 
prodej nebytové jednotky č. 726/49 v domě č. p. 726 (Voskovcova 4) se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 220/39592 na společných částech domu č. p. 
726 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 220/39592 na pozemku parc. č. st. 
801, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, 
společnosti T-Mobile Czech Republic a. s. za kupní cenu ve výši 329.146,- Kč, z toho 
za jednotku 324.720,- Kč, za pozemek 2.022,- Kč, náklady 4.426,- Kč, dle důvodové 
zprávy bod 2.9. 
 
13. schvaluje 
prodej bytové jednotky č. 743/2 v budově č. p. 743 (Wanklova 4) stojící na pozemku 
parc. č. st. 1055, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o 
velikosti 657/6968 na společných částech budovy č. p. 743 a se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 657/6968 na pozemku parc. č. st. 1055, zastavěná plocha a 
nádvoří, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouce, xxxxxxxxxxxx, za kupní cenu 
ve výši 820.000,- Kč, z toho za jednotku 810.237,- Kč, za pozemek 7.155,- Kč, 
náklady 2.608,- Kč, dle důvodové zprávy bod 3.1. 
 
14. schvaluje 
prodej bytové jednotky č. 722/49 v domě č. p. 722 (Voskovcova 6) se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 748/39901 na společných částech domu č. p. 
722 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 748/39901 na pozemku parc. č. st. 
800, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 455 m2, v k. ú. Nové Sady u Olomouce, 
obec Olomouc, manželům xxxxxxxxxxxx, za kupní cenu ve výši 486.200,- Kč, z toho 
za jednotku 479.352,- Kč, za pozemek 5.118,- Kč, náklady 1.730,- Kč, dle důvodové 
zprávy bod 3.2. 
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15. schvaluje 
prodej bytové jednotky č. 1022/7 se spoluvlastnickým podílem o velikosti 580/26273 
na společných částech domu č. p. 1022, 1023 (Vojanova 18, 20) a se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 580/26273 na pozemku parc. č. st. 1371, 1372,   
zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, za kupní cenu 
celkem 738.700,- Kč, z toho za jednotku 731.220,- Kč, za pozemek 3.780,- Kč, za 
náklady 3.700,- Kč, manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxx, dle důvodové zprávy bod 3.3. 
 
16. schvaluje 
prodej bytové jednotky č. 940/14, v domě č. p. 940 (Masarykova 58) stojící na 
pozemku parc. č. st. 1089, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem 
o velikosti 574/13138 na společných částech domu č. p. 940 a se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 574/13138 na pozemku parc. č. st. 1089, zastavěná plocha a 
nádvoří, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, nájemci, paní xxxxxxxxxxxxxx,            
za kupní cenu ve výši 778.500,- Kč, z toho za jednotku 766.738,- Kč, za pozemek 
8.262,- Kč, náklady 3.500,- Kč, dle důvodové zprávy bod 3.4. 
 
17. schvaluje 
prodej bytové jednotky č. 298/23 v budově č. p. 298 (Karafiátova 1) stojící na 
pozemku parc. č. st. 369, zastavěná plocha a nádvoří, 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, nájemci, paní xxxxxxxxxxxxxxxx,          
za kupní cenu ve výši 113.096,- Kč, z toho za jednotku 110.233,- Kč, za pozemek 
829,- Kč, náklady 2.034,- Kč, a za podmínky zřízení předkupního práva dle § 603 
odst. 2 občanského zákoníku ve prospěch statutárního města Olomouce, za kupní 
cenu celkem 113.096,- Kč, a to po dobu 5ti let od uzavření kupní smlouvy, dle 
důvodové zprávy bod 3.5. 
 
18. nevyhovuje žádosti 
paní  xxxxxxxxxxxxx ve věci snížení kupní ceny za bytovou jednotku č. 727/33           
v budově č. p. 727 (Voskovcova 2) stojící 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, dle důvodové zprávy bod 3.6. 
 
19. nevyhovuje žádosti 
paní  xxxxxxxxxx o snížení kupní ceny bytové jednotky č. 135/10 v domě č. p. 135 
(Černá cesta 4) na 300.000,- Kč, dle důvodové zprávy bod 3.7. 
 
20. nevyhovuje 
žádosti nájemců o prodej budovy č. p. 1202 (Horní Lán 25) stojící na pozemku parc. 
č. st. 2215/1, zastavěná plocha a nádvoří, a pozemku parc. č. st. 2215/1, zastavěná 
plocha a nádvoří, v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, po bytových jednotkách dle 
zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, dle dodatku důvodové zprávy bod 1.1. 
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21. schvaluje 
prodej budovy č. p. 1202 (Horní Lán 25) stojící na pozemku parc. č. st. 2215/1, 
zastavěná plocha a nádvoří, a pozemku parc. č. st. 2215/1, zastavěná plocha a 
nádvoří, o výměře 236 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, do podílového 
spoluvlastnictví nájemcům budovy č. p. 1202 za kupní cenu celkem 17.290.500,- Kč, 
z toho za budovu č. p. 1202 částku 16.928.500,- Kč, za pozemek parc. č. st. 2215/1, 
zastavěná plocha a nádvoří, částku 354.000,- Kč a náklady 8.000,- Kč, a to: 
ideální podíl 606/7363 shora uvedené budovy a pozemku  xxxxxxxxxxxxxxxx do jeho 
výlučného vlastnictví za kupní cenu 1.423.068,- Kč, ideální podíl 1035/7363 shora 
uvedené budovy a pozemku  xxxxxxxxxxxxxxx do jeho výlučného vlastnictví za kupní 
cenu 2.430.486,- Kč, ideální podíl 1012/7363 shora uvedené budovy a pozemku  
xxxxxxxxxxxxxxx do jeho výlučného vlastnictví za kupní cenu 2.376.475,- Kč, ideální 
podíl 918/7363 shora uvedené budovy a pozemku  xxxxxxxxxxxxxxx do jeho 
výlučného vlastnictví za kupní cenu 2.155.735,- Kč, ideální podíl 1020/7363 shora 
uvedené budovy a pozemku  xxxxxxxxxxxxxxxx do jejího výlučného vlastnictví za 
kupní cenu 2.395.261,- Kč, ideální podíl 918/7363 shora uvedené budovy a pozemku  
xxxxxxxxxxxxxxx do jeho výlučného vlastnictví za kupní cenu 2.155.735,- Kč, ideální 
podíl 962/7363 shora uvedené budovy a pozemku  xxxxxxxxxxxxxx do jeho 
výlučného vlastnictví za kupní cenu 2.259.060,- Kč, ideální podíl 892/7363 shora 
uvedené budovy a pozemku  xxxxxxxxxxxxxxxxx do jeho výlučného vlastnictví za 
kupní cenu 2.094.680,- Kč, dle dodatku důvodové zprávy bod 1.1. 
 
22. schvaluje 
prodej pozemku parc. č. 913/72, ostatní plocha, o výměře 85 m2, v k. ú. Nová Ulice, 
obec Olomouc, panu xxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu celkem 117.500,- Kč, dle 
dodatku důvodové zprávy bod 1.1. 
 
23. nevyhovuje 
žádosti nájemců bytového domu Horní Lán 25 o snížení kupní ceny budovy č. p. 
1202 (Horní Lán 25) stojící na pozemku parc. č. st. 2215/1, zastavěná plocha a 
nádvoří, a pozemku parc. č. st. 2215/1, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 236 
m2, a snížení kupní ceny pozemku parc. č. 913/72, ostatní plocha, o výměře 85 m2, 
vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, dle dodatku důvodové zprávy bod 1.1. 
 
24. revokuje 
část svého usnesení ze dne 21. 09. 2009 bod 6, část 62, ve věci schválení prodeje 
bytové jednotky č. 95/1 v budově č. p. 95 (Blažejské náměstí 10) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 1022/4516 na společných částech budovy č. p. 95 a se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 1022/4516 na pozemku parc. č. st. 519, 
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 312 m2, dle geom. plánu č. 978-1098/2008, 
vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, nájemci  xxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve 
výši 2.605.493,- Kč, z toho za jednotku 2.246.103,- Kč, za podíl na pozemku parc. č. 
st. 519 částku 353.744,- Kč, náklady 5.646,- Kč, dle dodatku důvodové zprávy bod 
1.2. 
 
25. schvaluje 
prodej bytové jednotky č. 95/1 v budově č. p. 95 (Blažejské náměstí 10) se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 1022/4516 na společných částech budovy č. p. 
95 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1022/4516 na pozemku parc. č. st. 519, 
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 312 m2, dle geom. plánu č. 978-1098/2008, 
vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, nájemci  xxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve 



 13 

výši 1.305.570,- Kč, z toho za jednotku 1.123.052,- Kč, za podíl na pozemku parc. č. 
st. 519 částku 176.872,- Kč, náklady 5.646,- Kč, dle dodatku důvodové zprávy bod 
1.2. 
 
26. nevyhovuje 
žádosti nájemce pana  xxxxxxxxxxxx ve věci snížení kupní ceny bytové jednotky č. 
95/1 v budově č. p. 95 (Blažejské náměstí 10) se spoluvlastnickým podílem                
o velikosti 1022/4516 na společných částech budovy č. p. 95 a se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 1022/4516 na pozemku parc. č. st. 519, zastavěná plocha             
a nádvoří, o výměře 312 m2, dle geom. plánu č. 978-1098/2008, vše v k. ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc, na částku 7.500,- Kč/m2, dle dodatku důvodové 
zprávy bod 1.2. 
 
27. revokuje 
část svého usnesení ze dne 21. 09. 2009 bod 6, část 63, ve věci schválení prodeje 
bytové jednotky č. 95/2 v budově č. p. 95 (Blažejské náměstí 10) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 1066/4516 na společných částech budovy č. p. 95 a se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 1066/4516 na pozemku parc. č. st. 519, 
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 312 m2, dle   geom. plánu č. 978 -1098/2008, 
vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, nájemcům manželům  
xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 2.717.667,- Kč, z toho za jednotku 
2.342.804,- Kč, za podíl na pozemku parc. č. st. 519 částku 368.974,- Kč, náklady 
5.889,- Kč, dle dodatku důvodové zprávy bod 1.2. 
 
28. schvaluje 
prodej bytové jednotky č. 95/2 v budově č. p. 95 (Blažejské náměstí 10) se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 1066/4516 na společných částech budovy č. p. 
95 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1066/4516 na pozemku parc. č. st. 519, 
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 312 m2, dle geom. plánu č. 978-1098/2008, 
vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, nájemcům manželům  xxxxxxxxxxxxxxx 
za kupní cenu ve výši 1.361.778,- Kč, z toho za jednotku 1.171.402,- Kč, za podíl na 
pozemku parc. č. st. 519 částku 184.487,- Kč  náklady 5.889,- Kč, dle dodatku 
důvodové zprávy bod 1.2. 
 
29. nevyhovuje 
žádosti nájemců manželů  xxxxxxxxxxxxxxxx ve věci snížení kupní ceny bytové 
jednotky č. 95/2 v budově č. p. 95 (Blažejské náměstí 10) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 1066/4516 na společných částech budovy č. p. 95 a se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 1066/4516 na pozemku parc. č. st. 519, 
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 312 m2, dle geom. plánu č. 978-1098/2008, 
vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, na částku 7.500,- Kč/m2, dle dodatku 
důvodové zprávy bod 1.2. 
 
30. schvaluje 
prodloužení splatnosti kupní ceny za bytovou jednotku č. 627/9 v budově č. p. 627 
(tř. Míru 135) stojící na pozemku parc. č. st. 1237, zastavěná plocha a nádvoří, se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 785/8222 na společných částech budovy č. p. 
627 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 785/8222 na pozemku parc. č. st. 
1237, zastavěná plocha a nádvoří, vše v  k. ú. Neředín, obec Olomouc, ve výši 
433.372,- Kč, manželům xxxxxxxxxxxxxxx, a to do 31. 12. 2009, dle dodatku 
důvodové zprávy bod 1.3. 
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Předložil: Rada města Olomouce 
Bod programu: 6.; hlasování č. 8, 9 
 
 
 
6 Daň z nemovitosti  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu včetně příloh 
 
2. schvaluje 
Obecně závaznou vyhlášku č. 9/2009 o stanovení koeficientů pro výpočet daně z 
nemovitosti na území města Olomouce dle varianty B 
 
Předložil: Martinák Jiří, náměstek primátora 
Bod programu: 7.; hlasování č. 26 
 
 
 
7 Plnění Strategického plánu  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
plnění prioritních cílů Strategického plánu dle přílohy č. 1 důvodové zprávy 
 
Předložil: Rada města Olomouce 
Bod programu: 8.; hlasování č. 10 
 
 
 
8 Aquapark  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
souhrnnou bilanci dle bodu č. 1 důvodové zprávy 
 
3. souhlasí 
s postupem uvedeným v bodě č. 2 důvodové zprávy 
 
4. souhlasí 
s návrhem uvedeným v bodě č. 3 důvodové zprávy 
 
5. souhlasí 
s návrhem uvedeným v bodě č. 4 důvodové zprávy 
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6. schvaluje 
uzavření Dodatku č. 5 Koncesní smlouvy se společností AQUAPARK OLOMOUC, 
a.s. dle bodů č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4 důvodové zprávy a jmenuje Zástupce Zadavatele – 
primátora Martina Novotného jako osobu zplnomocněnou k podpisu Dodatku č. 5 
Koncesní smlouvy 
 
7. schvaluje 
nabytí vlastnictví části  Zařízení Koncesionáře třetí osobou dle bodu č. 5 důvodové 
zprávy 
 
8. schvaluje 
záměr Koncesionáře zřídit právo odpovídající věcnému břemeni dle bodu č. 6 
důvodové zprávy 
 
9. schvaluje 
JUDr. Martina Majora jako zástupce SmOl a Martina Novotného jako náhradníka na 
valnou hromadu společnosti AQUAPARK OLOMOUC a.s. dle upraveného bodu č. 7 
důvodové zprávy 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 9.; hlasování č. 11 
 
 
 
9 Projekt Bezbariérová Olomouc - zám ěr 2010 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. schvaluje 
prohlášení týkající se zajištění vlastních finančních prostředků potřebných na 
spoluúčast realizace bezbariérových úprav v roce 2010 dle bodu 3 důvodové zprávy 
 
2. schvaluje 
nárokování potřebných finančních prostředků potřebných na spoluúčast realizace 
bezbariérových úprav v roce 2010 dle bodu 3 důvodové zprávy 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 11.; hlasování č. 12 
 
 
 
10 Názvy ulic  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s pojmenováním ulic dle důvodové zprávy 
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3. ukládá 
informovat příslušné instituce o nových názvech ulic dle schválených směrnic 
T: ihned 
O: vedoucí odboru vn ějších vztah ů a informací 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 12.; hlasování č. 13 
 
 
 
11 ZŠ Svatoplukova - výjimka z po čtu žáků 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. povoluje 
výjimku z počtu žáků pro Základní školu a Mateřskou školu Olomouc, Svatoplukova 
11 pro školní rok 2009/2010 dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
informovat ředitele o přijatém usnesení 
T: ihned 
O: vedoucí odboru školství 
 
Předložil: Rada města Olomouce 
Bod programu: 13.; hlasování č. 14 
 
 
 
12 Škodní a likvida ční komise  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
prominutí pohledávky ve výši 20.585,- Kč dle důvodové zprávy bod 1 
 
3. schvaluje 
prominutí pohledávky ve výši 30.188,- Kč s příslušenstvím dle důvodové zprávy bod 
2 
 
4. schvaluje 
prominutí pohledávky ve výši 2.118.982,- Kč dle důvodové zprávy bod 3 
 
5. schvaluje 
prominutí pohledávky ve výši 40.607,- Kč dle důvodové zprávy bod 4 
 
6. schvaluje 
prominutí pohledávky ve výši 470.506,- Kč  dle důvodové zprávy bod 5 
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7. schvaluje 
prominutí pohledávky ve výši 62.642,- Kč dle důvodové zprávy bod 6 
 
8. schvaluje 
prominutí pohledávky ve výši 800.000,- Kč s příslušenstvím dle důvodové zprávy    
bod 7 
 
9. schvaluje 
prominutí pohledávky ve výši 30.000,- Kč dle důvodové zprávy bod 8 
 
10. schvaluje 
prominutí pohledávky ve výši 30.000,- Kč dle důvodové zprávy bod 9  
 
Předložil: Rada města Olomouce 
Bod programu: 14.; hlasování č. 15 
 
 
 
13 OZV o poplatku za komunální odpad na rok 2010  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu včetně návrhu vyhlášky 
 
2. schvaluje 
OZV č. 6/2009 o místním poplatku  za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
 
Předložil: Martinák Jiří, náměstek primátora 
Bod programu: 15.; hlasování č.16 
 
 
 
14 OZV SmOl, kterou se m ění a dopl ňuje OZV č. 7/2003 o místním 

poplatku za užívání ve řejného prostranství  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu včetně upraveného návrhu vyhlášky 
 
2. schvaluje 
upravenou OZV č. 7/2009 SmOl, kterou se mění a doplňuje OZV č. 7/2003 o místním 
poplatku za užívání veřejného prostranství 
 
Předložil: Martinák Jiří, náměstek primátora 
Bod programu: 16.; hlasování č. 17 
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15 OZV, kterou se m ění a dopl ňuje OZV č. 9/2003 o místním 
poplatku z ubytovací kapacity  

Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu včetně návrhu vyhlášky 
 
2. schvaluje 
OZV č. 8/2009, kterou se mění a doplňuje OZV č. 9/2003 o místním poplatku              
z ubytovací kapacity dle varianty č. 1 
 
Předložil: Martinák Jiří, náměstek primátora 
Bod programu: 17.; hlasování č. 18 
 
 
 
16 Zrušení pravidel SmOl o použití prost ředků z povod ňového 

fondu  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
zrušit Pravidla statutárního města Olomouce o použití prostředků z povodňového 
fondu města pro poskytování příspěvků jednotlivým vlastníkům poškozeného 
bytového fondu a jeho opravu. 
 
Předložil: Martinák Jiří, náměstek primátora 
Bod programu: 18.; hlasování č. 19 
 
 
 
17 Přísedící Okresního soudu v Olomouci  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. zvolilo 
v souladu se zák. č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě 
soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), přísedící 
Okresního soudu v Olomouci pro funkční období 2009 - 2013 dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Rada města Olomouce 
Bod programu: 19.; hlasování č. 20 
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18 Informace o činnosti kontrolního výboru  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: kontrolní výbor 
Bod programu: 20.; hlasování č. 21 
 
 
 
19 Vydání zm ěny č. XVII/20 ÚPnSÚ Olomouc  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu v předloženém znění 
 
2. ověřilo 
tímto, že změna č. XVII/20 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 7.8.2009 pod 
č.j. KUOK/28551/2008-8/218 
 
3. vydává 
změnu č. XVII/20 ÚPnSÚ v souladu s ustanovením § 54, odst. 2 zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 
191/2008 Sb., formou opatření obecné povahy v souladu s § 171 a § 172, odst. 2 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, které je přílohou 
č.1 tohoto usnesení 
 
4. ukládá 
odboru koncepce a rozvoje  
a) oznámit v souladu s § 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů, vydání změny č. XVII/20 ÚPnSÚ Olomouc veřejnou vyhláškou 
b) po nabytí účinnosti opatřit vydanou změnu záznamem o účinnosti, uložit na odboru 
koncepce a rozvoje Magistrátu města Olomouce, poskytnout stavebnímu odboru 
Magistrátu města Olomouce a Krajskému úřadu Olomouckého kraje 
T: ihned 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 21.; hlasování č. 22 
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20 Návrh zadání zm ěny č. XXII ÚPnSÚ Olomouc  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu v předloženém znění 
 
2. schvaluje 
Zadání změny č. XXII 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 Změny č.XXII 
ÚPnSÚ Olomouc 
T: ihned 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 22.; hlasování č. 23 
 
 
 
21 Změna v personálním obsazení finan čního výboru ZMO 

a dozor čí rady DPMO, a.s.  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. odvolává 
Mgr. Petra Vejbora z funkce člena finančního výboru ke dni 30.11.2009. 
 
3. jmenuje 
do funkce člena finančního výboru Zdeňka Ptačovského s účinností od 1.12.2009. 
 
4. doporu čuje 
odvolat Mgr. Petra Vejbora z funkce člena dozorčí rady DPMO, a.s. ke dni 
30.11.2009. 
 
5. schvaluje 
návrh na člena dozorčí rady DPMO, a.s. - PhDr. Evu Baslerovou 
 
6. ukládá 
vydat rozhodnutí jediného akcionáře dle tohoto usnesení, část 4 a 5, ke dni 
1.12.2009 
T: ihned 
O: Novotný Martin, primátor m ěsta  
 
Předložil: Rada města Olomouce 
Bod programu: 23.; hlasování č. 24 
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22 Bezúplatný p řevod hlasových sirén  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu  
 
2. schvaluje 
bezúplatný převod 3 kusů elektronických sirén v Lošově, Droždíně a Radíkově dle 
návrhu smlouvy v přílohách č. 1 a 2 důvodové zprávy 
 
3. pověřuje 
podpisem smlouvy primátora města 
T: leden 2010 
O: Novotný Martin, primátor m ěsta  
 
Předložil: Rada města Olomouce 
Bod programu: 24.; hlasování č. 25 
 
 
 

 

 

 

  
Martin Novotný, v. r. 
primátor m ěsta Olomouce 

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

 


