
 

USNESENÍ 
 
z 10. zasedání Zastupitelstva m�sta Olomouce, konaného dne 28. 4. 2008 
 
 
Poznámka:  
-  zve�ejn�na je upravená verze Usnesení z d�vodu dodržení p�im��enosti rozsahu 

zve�ej�ovaných osobních údaj� podle zákona �. 101/2000 Sb., o ochran� osobních údaj� 
v platném zn�ní; 

-  do úplné verze Usnesení mohou ob�ané m�sta Olomouce v p�ípad� pot�eby nahlédnout 
na organiza�ním odd�lení (1. patro radnice, dve�e �. 12)  

 

1 Kontrola usnesení ZMO 
Zastupitelstvo m�sta Olomouce 
 
1. bere na v�domí 
informace o pln�ní usnesení ZMO dle p�edložené d�vodové zprávy 
 
2. prodlužuje 
termíny pln�ní usnesení ZMO dle p�edložené d�vodové zprávy 
 
P�edložil: Rada m�sta Olomouce 
Bod programu: 2.; hlasování �. 3 
 
 
2 Rozpo�tové zm�ny roku 2008, v�. dodatku �. 1 
Zastupitelstvo m�sta Olomouce 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu - �ást A a �ást B, v�etn� dodatku �. 1 
 
2. schvaluje 
rozpo�tové zm�ny roku 2008 dle p�edložené d�vodové zprávy - �ást B, v�etn� 
dodatku �. 1 
 
P�edložil: Martinák Ji�í, nám�stek primátora 
Bod programu: 3.; hlasování �. 5 
 
 
3 Výsledky hospoda�ení SmOl za rok 2007 
Zastupitelstvo m�sta Olomouce 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu v�etn� všech p�íloh 
 
2. schvaluje 
finan�ní vypo�ádání se státním rozpo�tem za rok 2007 
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3. vydává 
v souladu s § 17, odst. 7) Zákona �. 250/2000 Sb., o rozpo�tových pravidlech 
územních rozpo�t�, souhlas s celoro�ním hospoda�ením statutárního m�sta 
Olomouc za rok 2007, a to bez výhrad 
 
P�edložil: Martinák Ji�í, nám�stek primátora 
Bod programu: 4.; hlasování �. 6 
 
 
4 FRB - 20. kolo úv�r� 
Zastupitelstvo m�sta Olomouce 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
poskytnutí ú�elových úv�r� 20. kola Fondu rozvoje bydlení dle tabulky žadatel� 
 
3. schvaluje 
ud�lení výjimek z Pravidel statutárního m�sta Olomouce o použití ú�elových 
prost�edk� Fondu rozvoje bydlení statutárního m�sta Olomouce 
 
P�edložil: Martinák Ji�í, nám�stek primátora 
Bod programu: 5.; hlasování �. 7 
 
 
5 Návrh zadání souboru zm�n �. XIX ÚPnSÚ Olomouc 
Zastupitelstvo m�sta Olomouce 
 
1. bere na v�domí 
d�vodovou zprávu v p�edloženém zn�ní 
 
2. schvaluje 
Návrh zadání souboru zm�n �. XIX ÚPnSÚ Olomouc v rozsahu p�ílohy usnesení, v 
souladu s ustanovením § 47 odst. (5) zákona �.183/2006 Sb., o územním plánu a 
stavebním �ádu  
 
3. ukládá 
vedoucímu odboru koncepce a rozvoje pokra�ovat v po�izování souboru zm�n �.XIX 
ÚPnSÚ Olomouc 
T: ihned 
O: Novotný Martin, primátor m�sta  
 
P�edložil: Novotný Martin, primátor m�sta  
Bod programu: 7.; hlasování �. 10 
 
 
6 Vydání zm�ny �. XIV/24 ÚPnSÚ Olomouc 
Zastupitelstvo m�sta Olomouce 
 
1. bere na v�domí 
d�vodovou zprávu  v p�edloženém zn�ní 
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2. ov��ilo 
tímto, že  Zm�na �. XIV/24 ÚPnSÚ Olomouc není v rozporu: 
1. s Politikou územního rozvoje �eské republiky, schválenou usnesením vlády �eské 
republiky �. 561 ze dne 17.5.2006 
2. se Zásadami územního rozvoje Olomouckého kraje schválenými usnesením 
Zastupitelstva Olomouckého kraje �. UZ/21/32/2008 ze dne 22. 2. 2008 
 
3. se stanovisky dot�ených orgán� 
4. se stanoviskem Krajského ú�adu Olomouckého kraje vydaným dne 3.1.2008 pod 
�.j.: KUOK/125585/2007-2/7283 329.2. A/10  
 
3. vydává 
zm�nu �. XIV/24 ÚPnSÚ Olomouc v souladu s stanovením § 54, odst. (2) zákona �. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním �ádu (stavební zákon), ve zn�ní 
zákona �. 68/2007 (stavební zákon) formou opat�ení obecné povahy v souladu s § 
171 a § 172, odst. (2)  zákona �. 500/2004 Sb., správní �ád, ve zn�ní pozd�jších 
p�edpis�, které je p�ílohou tohoto usnesení. 
 
4. ukládá 
Odboru koncepce a rozvoje 
a) oznámit v souladu s § 173 zákona �. 500/2004 Sb., správní �ád, ve zn�ní 
pozd�jších p�edpis�, vydání zm�ny �. XIV/24 ÚPnSÚ Olomouc ve�ejnou vyhláškou  
b) po nabytí ú�innosti vydanou zm�nu opat�it záznamem o ú�innosti, uložit na odboru 
koncepce a rozvoje magistrátu m�sta Olomouce, poskytnout stavebnímu ú�adu a 
krajskému ú�adu 
 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
P�edložil: Novotný Martin, primátor m�sta  
Bod programu: 8.; hlasování �. 11 
 
 
7 Program regenerace MPR 
Zastupitelstvo m�sta Olomouce 
 
1. bere na v�domí 
d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
poskytnutí p�ísp�vku soukromým a církevním subjekt�m dle d�vodové zprávy 
 
P�edložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám�stek primátora 
Bod programu: 9.; hlasování �. 12 
 
 
8 Aquapark 
Zastupitelstvo m�sta Olomouce 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
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2. schvaluje 
dle § 84 odst. 2 zákona o obcích odvolání �lena p�edstavenstva Martina Novotného z 
p�edstavenstva spole�nosti AQUAPARK OLOMOUC, a.s. a zvolení nového �lena 
p�edstavenstva JUDr. Martina Majora jako zástupce obce v p�edstavenstvu 
spole�nosti AQUAPARK OLOMOUC, a.s. 
 
3. schvaluje 
dle § 84 zákona o obcích jako zástupce SmOl (v�etn� náhradníka), a to 
JUDr. Martina Majora, Martina Novotného - náhradníka 
na valnou hromadu spole�nosti AQUAPARK OLOMOUC a.s. dle d�vodové zprávy 
konané dne 21.5.2008 (s tím, že delegování je platné i pro p�ípadný náhradní termín) 
zejména za ú�elem:  
1.    schválení zm�n stanov spole�nosti AQUAPARK OLOMOUC, a.s. zahrnující 

zejména: 
           a)  rozší�ení p�edm�tu podnikání spole�nosti AQUAPARK OLOMOUC, a.s. 
           b) zm�ny jmenovité hodnoty a po�tu akcií spole�nosti AQUAPARK   

OLOMOUC, a.s., dle d�vodové zprávy, 
2.   projednání zprávy p�edstavenstva o hospoda�ení, �innosti spole�nosti a 

hospodá�ských výsledcích v roce 2007 a návrhu na vypo�ádání 
hospodá�ského výsledku za rok 2007, 

3.        projednání zprávy dozor�í rady o kontrolní �innosti a k ú�etní záv�rce, 
4.        schválení �ádné ú�etní záv�rky spole�nosti za rok 2007, 
5.        schválení návrhu na vypo�ádání hospodá�ského výsledku za rok 2007, 
6.        schválení úv�rové smlouvy v�etn� jejího zajišt�ní, 
7.        organiza�ní a r�zné záležitosti spole�nosti. 
 
4. pov��uje 
a) primátora m�sta Olomouce k podpisu dodatku �.1. Koncesní  smlouvy se 

spole�ností   AQUAPARK OLOMOUC a.s. dle p�ílohy �. 1 d�vodové zprávy 
b)  primátora m�sta Olomouce k podpisu dodatku akcioná�ské dohody uzav�ené dne 

23.10.2007 se spole�ností TECPROM a.s.dle p�ílohy �.  2 d�vodové zprávy 
 
P�edložil: Novotný Martin, primátor m�sta  

Major Martin, JUDr., nám�stek primátora  
Bod programu: 10.; hlasování �. 13 
 
 
9 Majetkoprávní záležitosti + dodatek  
Zastupitelstvo m�sta Olomouce 
 
1. schvaluje 
1. odprodej objektu vým�níkové stanice V Hlinkách �.o. 11, �.p. 930 s pozemkem 
parc. �. st. 1250/1 zast. pl. a nádv. o vým��e 297 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc spole�nosti BELLS-ELEVEN s. r. o. za kupní cenu ve výši 2 922 860,- K� 
dle d�vodové zprávy bod �. 5. 
 
2. uzav�ení smlouvy o budoucí kupní smlouv� na pozemek parc. �. 1120/8 ost. pl.     
o vým��e 465 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc s manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxx p�i kupní cen� ve výši 1 508,- K�/m2 dle d�vodové zprávy bod �. 6.  
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3. uzav�ení smlouvy o budoucí kupní smlouv� na �ásti pozemk� parc. �. 235/23 orná 
p�da o vým��e 12 m2 a parc. �. 485/2 ost. pl. o vým��e 40 m2 v k. ú. Povel, obec 
Olomouc se spole�ností STAFOS - REAL, s. r. o. p�i kupní cen� ve výši 2 000,- 
K�/m2 + náklady 2 500,- K� dle d�vodové zprávy bod �. 10.   
 
 
4. odprodej �ásti pozemku parc. �. 806 ost. pl. o vým��e 28 m2  ost. pl. v k. ú. Holice 
u Olomouce, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxxxxx a panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
za kupní cenu ve výši 29 795,- K� dle d�vodové zprávy bod �. 11.   
 
5. odprodej �ásti pozemku parc. �. 806 ost. pl. o vým��e 2 m2 v k. ú. Holice               
u Olomouce, obec Olomouc manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní 
cenu ve výši 2 995,- K� dle d�vodové zprávy bod �. 12.  
 
6. odprodej �ásti pozemku parc. �. 806 ost. pl. o vým��e 2 m2 v k. ú. Holice                
u Olomouce, obec Olomouc manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní 
cenu ve výši 2 995,- K� dle d�vodové zprávy bod �. 12.  
 
7. odprodej �ásti pozemku parc. �. 806 ost. pl. o vým��e 2 m2 v k. ú. Holice                
u Olomouce, obec Olomouc manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 
ve výši 2 995,- K� dle d�vodové zprávy bod �. 12.  
 
8. odprodej �ásti pozemku parc. �. 806 ost. pl. o vým��e 2 m2 v k. ú. Holice               
u Olomouce, obec Olomouc xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 
2 995,- K� dle d�vodové zprávy bod �. 12.  
 
9. odprodej �ásti pozemku parc. �. 806 ost. pl. o vým��e 2 m2 v k. ú. Holice                
u Olomouce, obec Olomouc manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 
ve výši  2 995,- K� dle d�vodové zprávy bod �. 12.  
 
10. odprodej �ásti pozemku parc. �. 806 ost. pl. o vým��e 2 m2 v k. ú. Holice              
u Olomouce, obec Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní 
cenu ve výši 2 995,- K� dle d�vodové zprávy bod �. 12.  
 
11. odprodej  pozemku parc. �. 707/1 lesní pozemek o vým��e 40 m2 a �ásti 
pozemku parc. �. 707/2 lesní pozemek o vým��e 195 m2, vše  v k. ú. Lošov, obec 
Olomouc manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve 
výši 45 538,- K� dle d�vodové zprávy bod �. 13.  
 
12. odprodej �ástí pozemk� parc. �. 630/1 o vým��e 64 m2, parc. �. 630/2 o vým��e 
70 m2 a parc. �. 630/3 o vým��e 91 m2, vše orná p�da v k. ú. Ne�edín, obec 
Olomouc spole�nosti BOOS a. s. za kupní cenu ve výši 332 750,- K� dle d�vodové 
zprávy bod �. 14.  
 
13. odprodej �ásti pozemku parc. �. 808 lesní pozemek o vým��e 154 m2 (dle GP 
parc. �. 808/2) v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní 
cenu ve výši 34 403,- K� dle d�vodové zprávy bod �. 15.  
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14. uzav�ení smlouvy o budoucí kupní smlouv� na pozemek parc. �. 159/6 ost. pl.      
o vým��e 372 m2 v k. ú. Pavlovi�ky, obec Olomouc s panem xxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxx p�i kupní cen� ve výši  550,- K�/m2 dle d�vodové zprávy bod �. 16.   
 
15. uzav�ení smlouvy o budoucí kupní smlouv� na pozemek parc. �. 159/7 ost. pl.  
o vým��e 26 m2 v k. ú. Pavlovi�ky, obec Olomouc s panem xxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxx p�i kupní cen� ve výši 900,- K�/m2 dle d�vodové zprávy bod �. 16.    
 
16. odprodej pozemku parc. �. 535 zahrada o vým��e 65 m2 v k. ú. Droždín, obec 
Olomouc manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 60 500,- K� dle 
d�vodové zprávy bod �. 17. 
 
17. odprodej pozemku parc. �. st. 1205/1 zast. pl. a nádvo�í o vým��e 18 m2 v k. ú. 
Nová Ulice, obec Olomouc manžel�m akademickému malí�i xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 12 400,- K� dle d�vodové zprávy bod �. 18. 
 
18. odprodej �ásti pozemku parc. �. 451/1 zahrada (dle GP parc. �. 451/59) o vým��e 
142 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc spole�nosti REA CZ s.r.o. za kupní cenu ve výši 
293 402,- K� dle d�vodové zprávy bod �. 19.  
 
19. odprodej �ásti pozemku parc. �. 135 zahrada (dle GP parc. �. 135/3) o vým��e 
681 m2, pozemku parc. �. 136/4 zast. pl. a nádvo�í o vým��e 145 m2 a �ásti 
pozemku parc. �. 136/3 ost. pl. (dle GP parc. �. 136/5) o vým��e 139 m2, vše v k. ú. 
Slavonín, obec Olomouc spole�nosti CTS OLOMOUC, s.r.o. za kupní cenu ve výši 
891 194,- K� dle d�vodové zprávy bod �. 20. 
 
20. odprodej pozemk� parc.  �. 727/21 o vým��e 13 m2 a parc.  �. 727/36 o vým��e 
14 m2, vše ost. pl. v k. ú. Chomoutov, obec Olomouc manžel�m xxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 6 740,- K� dle d�vodové zprávy bod �. 21.     
 
21. výb�r nájemce a budoucího kupujícího �ásti pozemku parc. �. 499 (dle GP parc. 
�. 499) orná p�da o vým��e 508 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc mezi manžely 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  manžely 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a panem 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, panem 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, paní xxxxxxxxx 
xxxxxxxxxx, paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, panem 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, panem xxxxxxxxxxxxxxxx, paní xxxxxxxxxxxxxxxx, panem 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a panem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx formou obálkové metody 
na výši kupní ceny, kdy minimální výše kupní ceny �iní 1 000,- K�/m2 dle d�vodové 
zprávy bod �. 22. 
 
22. odprodej pozemku parc. �. 61/6 ost. pl. o vým��e 40 m2 v k. ú. Ne�edín, obec 
Olomouc manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 46 856,- K� dle 
d�vodové zprávy bod �. 23. 
 
23. bezúplatný p�evod pozemk� dle d�vodové zprávy pod komunikacemi II. a III. t�ídy 
z vlastnictví statutárního m�sta Olomouce do vlastnictví Olomouckého kraje dle 
d�vodové zprávy bod �. 24. 
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24. odprodej pozemku parc. �. 700 zast. pl. a nádvo�í o vým��e 97 m2 v k. ú. 
Chomoutov, obec Olomouc Jachetnímu klubu Olomouc, o. s. za kupní cenu ve výši 
31 100,- K� dle d�vodové zprávy bod �. 25. 
 
25. uzav�ení smlouvy o budoucí kupní smlouv� na pozemky parc. �. 251/9 o vým��e 
136 m2 a parc. �. 251/6 o vým��e 3 271 m2, vše orná p�da v k. ú. Týne�ek, obec 
Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxx a panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx p�i kupní cen� ve 
výši 500,- K�/m2 + náklady 1 900,- K� dle d�vodové zprávy bod �. 26. 
 
26. zm�nu subjektu na stran� jednoho z kupujících �ásti pozemku parc. �. 207/14 
orná p�da o vým��e 366 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc z paní xxxxxxxxxxxxxx 
na paní xxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod �. 28. 
 
27. sm�nu pozemk� parc. �. st. 2456 o vým��e 452 m2, parc. �. st. 2457 o vým��e 
468 m2, parc. �. st. 2458 o vým��e 452 m2, parc. �. st. 2464 o vým��e 494 m2  
a parc. �. st. 2465 o vým��e 479 m2, vše zast. pl. a  nádvo�í, pozemek parc. �. 185/7 
ost. pl. o vým��e 176 m2, �ásti pozemku parc. �. 185/3 ost. pl. o vým��e 2 766 m2     
a �ásti pozemku parc. �. 185/8 ost. pl. o vým��e 510 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc ve vlastnictví statutárního m�sta Olomouce za �ást pozemku parc. �. 185/9 
ost. pl. o vým��e 8 091 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve vlastnictví 
Vojenského bytového družstva bez doplatku cenového rozdílu dle d�vodové zprávy 
bod �. 29.   
 
28. výkup pozemku parc. �. 318/14 ost. pl. o vým��e 91 m2 v k. ú. Povel, obec 
Olomouc z vlastnictví paní xxxxxxxxxxxxxxxxx a pana xxxxxxxxxxxxxxx do vlastnictví 
statutárního m�sta Olomouce za kupní cenu ve výši  72 800,- K� dle d�vodové 
zprávy bod �. 36. 
 
29. odprodej pozemku parc. �. 1123/1 orná p�da o vým��e 265 m2 v k. ú. Droždín, 
obec Olomouc manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 86 400,-K� 
dle d�vodové zprávy bod �. 37. 
 
30. odprodej �ásti pozemku parc. �. 178/11 orná p�da (dle GP parc. �. 178/16)          
o vým��e 107 m2 v k. ú. Un�ovice, obec Litovel  manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
za kupní cenu ve výši 12 700,- K� dle d�vodové zprávy bod �. 38. 
 
31. odprodej pozemku parc. �. st. 528 zast. pl. a nádvo�í o vým��e 18 m2 v k. ú. 
Hej�ín, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 20 000,- K� dle 
d�vodové zprávy bod �. 39. 
 
32. uzav�ení smlouvy o budoucí kupní smlouv� na �ást  pozemku parc. �. 1721/6 ost. 
pl. (sekce B3) o vým��e 2 582 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc s panem 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a panem xxxxxxxxxxxxxxxxxx p�i kupní cen� ve výši 350,- 
K�/m2 dle d�vodové zprávy bod �. 40. 
 
2. nevyhovuje žádosti 
1. spole�nosti K - elektric s.r.o. o odprodej pozemk� parc. �. st. 2026 o vým��e        
192 m2, parc. �. st. 2027 o vým��e 394 m2, parc. �. st. 2073 o vým��e 65 m2 a parc. 
�. st. 2074 o vým��e 11 m2, vše zast. pl. a nádvo�í v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc 
dle d�vodové zprávy bod �. 1. 
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2. pana xxxxxxxxxxxxx o odprodej pozemku parc. �. 938 ost. pl. o vým��e 76 m2  v k. 
ú. Droždín, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 2. 
 
3. manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej �ásti pozemku parc. �. 1721/31 
ost. pl. o vým��e 34 m2 a �ásti pozemku parc. �. 1721/1 ost. pl. o vým��e 13 m2, vše 
v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 3.  
 
4. paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o revokaci �ásti usnesení ZMO ze dne 19. 12. 
2007, bod programu 5, bod 11 ve v�ci výše kupní ceny za odprodej pozemku parc. �. 
824 ost. pl. o vým��e 252 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle d�vodové 
zprávy bod �. 4. 
 
5. pana xxxxxxxxxxxxxxxxxx, spole�nosti TEPLOTECHNA DIS s. r. o. a pana 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej objektu vým�níkové stanice V Hlinkách �.o. 11, 
�.p. 930 s pozemkem parc. �. st. 1250/1 zast. pl. a nádv. o vým��e 297 m2 v k. ú. 
Nová Ulice, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 5.  
 
6. paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxx o sm�nu pozemk� parc. �. 1854/11 ost. pl. o vým��e 
300 m2 a parc. �. 1854/12 ost. pl. o vým��e 317 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, 
obec Olomouc ve vlastnictví paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za �ást pozemku parc. �. 
420/114 orná p�da o vým��e  41 m2 a �ást pozemku parc. �. 420/100 orná p�da o 
vým��e 576 m2, vše v k. ú. Ne�edín, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního m�sta 
Olomouce dle d�vodové  zprávy bod �. 7. 
 
7. pana xxxxxxxxxxxxxxxxx a pana xxxxxxxxxxxxxxxxx o  revokaci �ásti usnesení 
ZMO ze dne 26. 2. 2007, bod programu 5, bod 7 ve v�ci nevyhov�ní žádosti pana 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a pana xxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej �ásti pozemku parc. 
�. 806 ost. pl. o vým��e 58 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle 
d�vodové  zprávy bod �. 11. 
 
8. manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej �ásti pozemku parc. �. 
499 orná p�da o vým��e 600 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc dle d�vodové zprávy 
bod �. 22.   
 
9. manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej �ásti pozemku parc. �. 499 
(dle GP parc. �. 499) orná p�da o vým��e 508 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc dle 
d�vodové zprávy bod �. 22.   
 
10. spole�nosti ASINED s.r.o. o odprodej objektu �. p. 452 na pozemku parc. �. st. 
583 zastav�ná plocha a nádvo�í o vým��e 235 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc (Na 
Letné – C1K4) dle d�vodové zprávy bod �. 27. 
 
11. pana xxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej pozemku parc. �. 624/38 ostatní plocha              
o vým��e 3 516 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 30.  
 
12. pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej �ásti pozemku parc. �. 88/1 ostatní 
plocha o vým��e 1 000 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 
31. 
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13. manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej pozemku parc. �. 46/2 ost. 
pl. o vým��e 148 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 32. 
 
14. manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej pozemku parc. �. 380/12 orná 
p�da o vým��e 4 532 m2 v k. ú. Topolany u Olomouce, obec Olomouc dle d�vodové 
zprávy bod �. 33.  
 
15. pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej �ásti pozemku parc. �. 613/1 ost. pl. o 
vým��e 40 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 34. 
 
16. manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej �ásti pozemku parc. �. 613/1 ost. 
pl. o vým��e 38 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 34. 
 
17. manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej �ásti pozemku parc. �. 613/1 ost. 
pl. o vým��e 35 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 34. 
 
18. pana xxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej �ásti pozemku parc. �. 613/1 ost. pl. o 
vým��e 38 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 34. 
 
19. pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o výkup �ásti pozemku parc. �. 1248/19 
orná p�da o vým��e 50 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc z vlastnictví pana 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx do vlastnictví statutárního m�sta Olomouce dle 
d�vodové zprávy bod �. 35.  
 
20. manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej �ásti pozemku parc. �. 
1856 zahrada o vým��e 400 m2 a pozemek parc. �. st. 845 zast. pl. a nádvo�í            
o vým��e 17 m2, vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 
41. 
 
3. revokuje 
1. usnesení ZMO ze dne 19. 12. 2007, bod programu 5, bod 7 ve v�ci schválení 
uzav�ení smlouvy o budoucí kupní smlouv� na pozemek parc. �. 1120/8 ost. pl.          
o vým��e 465 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc s manžely xxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 1510,- K�/m2 dle d�vodové zprávy bod �. 6.  
 
2. �ást usnesení ZMO ze dne 19. 12. 2007, bod programu 5, bod 7 ve v�ci 
nevyhov�ní žádosti  manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej pozemku parc. �. 
1120/8 ost. pl. o vým��e 465 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle d�vodové 
zprávy bod �. 6. 
 
3. usnesení ZMO ze dne 11. 3. 2003, bod programu 3.1, bod 24 ve v�ci schválení 
odprodeje pozemk� parc. �. 707/1 lesní pozemek o vým��e 40 m2  a parc. �. 707/2 
lesní pozemek o vým��e 221 m2, vše  v k. ú. Lošov manžel�m xxxxxxxxxxxxxx           
xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 101 282,- K� dle d�vodové zprávy bod �. 13.   
 
4. usnesení ZMO ze dne  12. 10. 2007, bod programu 4, bod  18  ve v�ci schválení 
odprodeje �ásti pozemku parc. �. 808 lesní pozemek o vým��e 154 m2 (dle GP parc. 
�. 808/2) v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 29 938,- K� + náklady 4 465,- K� dle 
d�vodové zprávy bod �. 15.  
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5. usnesení ZMO ze dne 14. 5. 2007, bod programu 5, bod 34 ve v�ci schválení 
výkupu �ásti pozemku parc. �. 1248/19 orná p�da o vým��e 29 m2 v k. ú. Droždín, 
obec Olomouc z vlastnictví pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx do vlastnictví 
statutárního m�sta Olomouc za kupní cenu ve výši 13 200,- K� dle d�vodové zprávy 
bod �. 35. 
 
4. souhlasí 
1. s prodloužením termínu uzav�ení kupní smlouvy p�i pronájmu s následným 
odprodejem �ásti pozemku parc. �. 809/4 ost. pl. o vým��e 374 m2 v k. ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc spole�nosti PROJEKT WELLNEROVA s. r. o.  do 31. 12. 2011 
dle d�vodové zprávy bod �. 8.   
 
2. s prodloužením termínu uzav�ení kupní smlouvy p�i pronájmu s následným 
odprodejem pozemku parc. �. st. 2011 zast. pl. o vým��e 510 m2 a �ásti pozemku 
parc. �. 615/1 ost. pl. o vým��e 950 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc do    
31. 12. 2011 dle d�vodové zprávy bod �. 9.   
 
5. schvaluje 
1. výkup �ásti pozemku parc. �. 84 ostat. pl. o vým��e 10 m2 v k. ú. Droždín, obec 
Olomouc z vlastnictví paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx do 
vlastnictví statutárního m�sta za kupní cenu ve výši 8 850,- K� dle dodatku d�vodové 
zprávy bod �. 17. 
 
2. darování pozemk� parc. �. 1380/13 ost. pl. o vým��e 9 204 m2, parc. �. 1380/12 
ost. pl. o vým��e 1 036 m2 a parc. �. 1227/23 ost. pl. o vým��e 17 530 m2, vše v k. ú. 
Slavonín a parc. �. 1247/173 ost. pl. o vým��e 16 172 m2, parc. �. 1247/62 ost. pl.     
o vým��e 650 m2 a parc. �. 1247/63 ost. pl. o vým��e 3 287 m2, vše v k. ú. Nemilany 
a parc. �. 2002/76 ost. pl. o vým��e 18 786 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, vše obec 
Olomouc z vlastnictví �R – �editelství silnic a dálnic �R, státní p�ísp�vková 
organizace do vlastnictví statutárního m�sta Olomouce dle dodatku d�vodové zprávy 
bod �. 18. 
 
3. bezúplatný p�evod �ásti pozemku parc. �. 401/2 (dle GP pozemek parc. �. 401/21) 
zahrada o vým��e 172 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc                  
z vlastnictví �R – Pozemkového fondu �R do vlastnictví statutárního m�sta 
Olomouce dle dodatku d�vodové zprávy bod �. 19.    
 
4. bezúplatný p�evod �ástí pozemk� parc. �. 761/11 (dle GP pozemek parc. �. 761/12 
ostatní plocha) vodní plocha o vým��e 856 m2 a parc. �. 790/7 (dle GP pozemek 
parc. �. 790/26) orná p�da o vým��e 438 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc      
z vlastnictví �R – Pozemkového fondu �R do vlastnictví statutárního m�sta 
Olomouce dle dodatku d�vodové zprávy bod �. 20.   
 
5. bezúplatný p�evod �ásti pozemku parc. �. 436/4 (dle GP pozemek parc. �. 436/7) 
orná p�da o vým��e 5 640 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc z vlastnictví �R – 
Pozemkového fondu �R do vlastnictví statutárního m�sta Olomouce dle dodatku 
d�vodové zprávy bod �. 21.    
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6. bezúplatný p�evod �ásti pozemku parc. �. 905/5 (dle GP pozemek parc. �. 905/5) 
orná p�da o vým��e 3 192 m2 v k. ú. �ep�ín, obec Olomouc z vlastnictví �R – 
Pozemkového fondu �R do vlastnictví statutárního m�sta Olomouce dle dodatku 
d�vodové zprávy bod �. 22.    
 
7. bezúplatný p�evod pozemku parc. �. 849/30 orná p�da o vým��e 8 634 m2 v k. ú. 
�ep�ín, obec Olomouc z vlastnictví �R – Pozemkového fondu �R do vlastnictví 
statutárního m�sta Olomouce dle dodatku d�vodové zprávy bod �. 23.    
 
8. bezúplatný p�evod �ásti pozemku parc. �. 346/12 ostatní plocha o vým��e 475 m2 
v k. ú. Hej�ín, obec Olomouc z vlastnictví �R – Pozemkového fondu �R do 
vlastnictví statutárního m�sta Olomouce dle dodatku d�vodové zprávy bod �. 24.    
 
9. odprodej pozemku parc. �. 6/5 ost. pl. o vým��e 492 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a paní 
xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 738 000,- K� + náklady 2 200,- K� dle 
dodatku d�vodové zprávy bod �. 26.  
 
10. odprodej �ásti pozemku parc. �. 6/4 zahrada o vým��e 68 m2 v k. ú. Nová Ulice, 
obec Olomouc MUDr. Zde�ku Vomá�kovi, manžel�m Doc. MUDr. Ivanu Gregarovi, 
CSc. a  Mgr. Ludmile  Gregarové, manžel�m Doc. MUDr. Ivo Šimkovi, CSc. a Pavle 
Šimkové a paní PhMr. Ev� Sorbiové za kupní cenu ve výši 144 902,- K� dle dodatku 
d�vodové zprávy bod �. 26.  
 
11. odprodej pozemk� parc. �. st. 915 zast. pl. a nádvo�í o vým��e 802 m2, parc. �. 
536/34 ost. pl. o vým��e 386 m2 a �ásti pozemku parc. �. 536/1 o vým��e 480 m2 
(dle GP parc. �. 536/38, parc. �. 536/39, parc. �. 536/40 a parc. �. 536/41), vše v k. ú. 
Povel, obec Olomouc spole�nosti K-stav stavební, a. s. za kupní cenu ve výši 460,- 
K�/m2, tj. 767 280,- K� dle dodatku d�vodové zprávy bod �. 27.   
 
12. odprodej �ásti pozemku parc.  �.  1119/3 ost. pl. o vým��e 130 m2 v k. ú. 
Slavonín, obec Olomouc spole�nosti OPTHERM s. r. o. za kupní cenu ve výši 
262.000,- K� dle dodatku d�vodové zprávy bod �. 28. 
 
13. odprodej pozemk� parc. �. 1601/8 orná p�da o vým��e 861 m2 a parc. �. 1601/9 
orná p�da o vým��e 42 m2, vše v k. ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad 
Moravou manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 48 150,- K� 
dle dodatku d�vodové zprávy bod �. 29. 
 
14. odprodej �ásti pozemku parc. �. 1591/45 orná p�da o vým��e 4 246 m2 v k. ú. 
Chválkovice, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 
350 386,- K� dle dodatku d�vodové zprávy bod �. 30. 
 
15. odprodej �ásti pozemku parc. �. 1123/2 ost. pl. (dle GP parc. �. 1123/3) o vým��e 
16 m2 v k. ú. Lošov, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve 
výši 19 692,- K� dle dodatku d�vodové zprávy bod �. 31. 
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16. odprodej �ásti pozemku parc. �. 1118 ost. pl. o vým��e 112 m2 v k. ú. Lošov, 
obec Olomouc manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši          
82 892,- K� dle dodatku d�vodové zprávy bod �. 32.  
 
17. odprodej �ásti pozemku parc. �. 151/2 ost. pl. (dle GP parc. �. 151/3) o vým��e 
48 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní 
cenu ve výši 40 855,- K� dle dodatku d�vodové zprávy bod �. 33.  
 
18. odprodej �ásti pozemku parc. �. 81/3 zahrada o vým��e 450 m2 v k. ú. Nový Sv�t 
u Olomouce, obec Olomouc manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 
ve výši 459 140,- K� dle dodatku d�vodové zprávy bod �. 34.    
 
19. odprodej pozemku parc. �. 856/4 orná p�da o vým��e 1 111 m2 v k. ú. Holice       
u Olomouce, obec Olomouc spole�nosti BUSCH CZ, s.r.o. za kupní cenu ve výši 892 
300,- K� dle dodatku d�vodové zprávy bod �. 35. 
 
20. odprodej �ásti pozemku  parc. �. 1045/26 ostat. pl. (dle GP parc. �. 1045/51)        
o vým��e  213 m2 v k. ú. �ernovír, obec Olomouc panu  xxxxxxxxxxxxxxxx za kupní 
cenu ve výši 135 200,- K� dle dodatku d�vodové zprávy bod �. 36. 
 
21. odprodej �ásti pozemku parc. �. 451/42 ost. pl. o vým��e 1 350 m2 v k. ú. Povel, 
obec Olomouc spole�nosti Provád�ní staveb Olomouc s. r. o.  za kupní cenu ve výši 
2 035 568,- K� dle dodatku d�vodové zprávy bod �. 37.  
 
22. odprodej objektu k bydlení �. p. 2 (stará tvrz) s pozemkem parc. �. st. 1 zast. pl a 
nádvo�í o vým��e 4 243 m2 a pozemky parc. �. 53/1 zahrada o vým��e 2 535 m2 a 
parc. �. 53/3 zahrada o vým��e 106 m2, vše v k. ú. Un�ovice, obec Litovel 
Zem�d�lskému družstvu Un�ovice za kupní cenu ve výši 6 028 000,- K� dle dodatku 
d�vodové zprávy bod �. 38.  
 
23. zm�nu smluvních podmínek u sm�nné smlouvy a smlouvy o z�ízení v�cného 
b�emene uzavírané mezi statutárním m�stem Olomouc a ÚEB AV �R, v. v. i. dle 
dodatku d�vodové zprávy bod �. 40. 
 
6. nevyhovuje žádosti 
1. pana xxxxxxxxxxxxxx a manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o  odprodej budovy bez 
�. p./�. e. jiná stavba na pozemku parc. �. st. 1290 zast. pl. o vým��e 96 m2 v k. ú. 
Ne�edín, obec Olomouc (objekt �. 29) dle dodatku d�vodové zprávy bod �. 1.  
 
2. o odprodej �ásti  pozemku parc. �.  790/3 orná p�da o vým��e 359 m2 v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxx dle dodatku d�vodové 
zprávy bod �. 2. 
 
3. pana xxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej budovy bez �. p./�. e. jiná stavba s 
pozemkem parc. �. st. 1395 zast. pl. a nádvo�í o vým��e 73 m2 v k. ú. Ne�edín, obec 
Olomouc dle dodatku d�vodové zprávy bod �. 3.  
 
4. pana xxxxxxxxxxx, pana xxxxxxxxxxxxxxxx a manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx       
o odprodej budovy bez �. p./�. e. jiná stavba na pozemku parc. �. st. 1400/1 zast. pl. 
v k. ú. Ne�edín, obec Olomouc (objekt �. 14) dle dodatku d�vodové zprávy bod �. 4.    
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5. manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, spole�nosti TEPLOTECHNA DIS s.r.o. a pana 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej budovy bez �. p./�. e. jiná stavba s pozemkem parc. 
�. st. 1386 zast. pl. a nádvo�í o vým��e 923 m2 v k. ú. Ne�edín, obec Olomouc 
(objekt �. 33) dle dodatku d�vodové zprávy bod �. 5.  
 
6. Olomouckého kraje o výkup stavby mostu �. 55 p�es �eku Byst�ici a �ásti pozemku 
parc. �. 959/21 ost. pl. o vým��e 300 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc z vlastnictví 
Olomouckého kraje, ze správy Základní um�lecké školy „Žerotín“ Olomouc, 
Kavalerist� 6 do vlastnictví statutárního m�sta Olomouc dle dodatku d�vodové 
zprávy bod �. 6. 
 
7. Olomouckého kraje o darování �ásti pozemku parc. �. 959/1 ost. pl. o vým��e        
1 700 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního m�sta Olomouc 
do vlastnictví Olomouckého kraje, do správy Základní um�lecké školy „Žerotín“ 
Olomouc, Kavalerist� 6 dle dodatku d�vodové zprávy bod �. 6. 
 
8. Olomouckého kraje o  darování �ásti pozemku parc. �. 959/21 ost. pl. o vým��e 
800 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve vlastnictví Olomouckého kraje, ve správ� 
Základní um�lecké školy „Žerotín“ Olomouc, Kavalerist� 6 do vlastnictví statutárního 
m�sta Olomouc dle dodatku d�vodové zprávy bod �. 6.  
 
9. spole�nosti Cushman & Wakefield, s.r.o. o odprodej pozemku parc. �. 930/16 orná 
p�da o vým��e 7 652 m2 v k. ú. �ep�ín, obec Olomouc dle dodatku d�vodové zprávy 
bod �. 10. 
 
10. pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o sm�nu �ásti pozemku parc. �. 475/1 orná p�da  
o vým��e 2 000 m2 v k. ú. �ep�ín, obec Olomouc ve vlastnictví pana xxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxx za pozemky parc. �. 978/2 ost. pl. o vým��e 439 m2 a parc. �. 978/8 
zahrada o vým��e 269 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve vlastnictví 
statutárního m�sta Olomouce dle dodatku d�vodové zprávy bod �. 11.  
 
11. paní xxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej pozemk� parc. �. 332/8 zahrada o vým��e     
150 m2 a parc. �. 336/7 orná p�da o vým��e 438 m2, vše v k. ú. Hej�ín, obec 
Olomouc dle dodatku d�vodové zprávy bod �. 12.  
 
12. pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej pozemk� parc. �. 332/8 zahrada        
o vým��e 150 m2 a parc. �. 336/7 orná p�da o vým��e 438 m2, vše v k. ú. Hej�ín, 
obec Olomouc dle dodatku d�vodové zprávy bod �. 12. 
 
13. spole�nosti Debus Information Technology s.r.o. o odprodej �ásti pozemku parc. 
�. 480/4 ostatní plocha o vým��e 600 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle 
dodatku d�vodové zprávy bod �. 13. 
 
14. manžel� xxxxxxxxxxxxxxx o odprodej  pozemku parc. �. 1291/2 ost. pl. o vým��e 
1094 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle dodatku d�vodové zprávy bod �. 14. 
 
15. paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej pozemku parc. �. 211/7 orná p�da           
o vým��e 3 737 m2 v k. ú. Topolany u Olomouce, obec Olomouc dle dodatku 
d�vodové zprávy bod �. 15. 
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16. pana xxxxxxxxxxxxx o odprodej objektu �. p. 585 tech. vyb., PK Skupova 12 na 
pozemku parc. �. st. 823 zast. pl. a nádvo�í o vým��e 240 m2 v k. ú. Nové Sady         
u Olomouce, obec Olomouc dle dodatku d�vodové zprávy bod �. 16. 
 
17. paní xxxxxxxxxxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o výkup �ásti pozemku 
parc. �. 84 ost. pl. o vým��e 70 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc z vlastnictví paní 
xxxxxxxxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxxxxxxxx do vlastnictví statutárního m�sta 
Olomouce dle dodatku d�vodové zprávy bod �. 17. 
 
18. pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej �ásti pozemku parc.  �. 1118 ost. pl.             
o vým��e 200 m2 v k. ú. Lošov, obec Olomouc dle dodatku d�vodové zprávy bod �. 
31.  
 
19. manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej pozemku parc. �. 856/4 orná 
p�da o vým��e 1 111 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle dodatku 
d�vodové zprávy bod �. 35. 
 
20. manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej objektu k bydlení �. p. 2 
(stará tvrz) s pozemkem parc. �. st. 1 zast. pl a nádvo�í o vým��e 4 243 m2 a 
pozemky parc. �. 53/1 zahrada o vým��e 2 535 m2 a parc. �. 53/3 zahrada o vým��e 
106 m2, vše v k. ú. Un�ovice, obec Litovel dle dodatku d�vodové zprávy bod �. 38.  
 
21. spole�nosti Pronájem a využití nemovitostí Praha, spol. s r.o. ve v�ci poskytnutí 
p�ísp�vku na vyvolanou investici pro statutární m�sto Olomouc na stavbu  Obchodní 
centrum P.V.N. v Olomouci - Hodolanech“, �ást SO 04b – Oprava vodovodu na ul. 
Holická, a to formou zajišt�ní trub z tvárné litiny DN 300 o celkové délce 64,0 m,        
v celkové hodnot� 1.280.000,- K� dle dodatku d�vodové zprávy bod �. 39. 
 
7. revokuje 
1. usnesení ZMO ze dne 23. 9. 2003, bod programu 3. 1., bod 49 ve v�ci schválení 
bezúplatného p�evodu pozemku parc. �.  401/2 zahrada  o vým��e 6 121 m2 v k. ú. 
Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc z vlastnictví �R - Pozemkového fondu 
�eské republiky do vlastnictví statutárního m�sta Olomouce dle dodatku d�vodové 
zprávy bod �. 19.  
 
2. usnesení ZMO ze dne 23. 9. 2003, bod programu 3. 1., bod 49 ve v�ci schválení 
bezúplatného p�evodu pozemk� parc. �. 761/11 vodní plocha o vým��e 2 384 m2 a 
parc. �. 790/7 orná p�da o vým��e 3 295 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc      
z vlastnictví �R - Pozemkového fondu �eské republiky do vlastnictví statutárního 
m�sta Olomouce dle dodatku d�vodové zprávy bod �. 20.  
 
3. usnesení ZMO ze dne 26. 4. 2005, bod programu 6., bod 21 ve v�ci schválení 
bezúplatného p�evodu �ásti pozemku parc. �.  436/4 orná p�da o vým��e 8 000 m2    
v k. ú. Povel, obec Olomouc z vlastnictví �R - Pozemkového fondu �eské republiky 
do vlastnictví statutárního m�sta Olomouce dle dodatku d�vodové zprávy bod �. 21.  
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4. usnesení ZMO ze dne 26. 4. 2005, bod programu 6., bod 21 ve v�ci schválení 
bezúplatného p�evodu �ásti pozemku parc. �.  905/5 orná p�da o vým��e 1 500 m2     
v k. ú. �ep�ín, obec Olomouc z vlastnictví �R - Pozemkového fondu �eské republiky 
do vlastnictví statutárního m�sta Olomouce dle dodatku d�vodové zprávy bod �. 22.  
 
5. usnesení ZMO ze dne 26. 2. 2007, bod programu 5, bod 76 ve v�ci schválení 
bezúplatného p�evodu �ásti pozemku parc. �.  346/12 ostatní plocha  o vým��e 450 
m2 v k. ú. Hej�ín, obec Olomouc z vlastnictví �R - Pozemkového fondu �eské 
republiky do vlastnictví statutárního m�sta Olomouce dle dodatku d�vodové zprávy 
bod �. 24.  
 
8. souhlasí 
s posunutím termínu pro uzav�ení kupní smlouvy do 31. 12. 2010 v pr�myslové zón� 
Šlechtitel� p�i pronájmu s následným odprodejem �ástí pozemk� v pr�myslové zón� 
Šlechtitel� spole�nosti EOLA s.r.o, spole�nosti ROLTERM, BVR spol. s r.o., 
spole�nosti HEBACO steel s.r.o. a spole�nosti GRM Systems s.r.o. dle dodatku 
d�vodové zprávy bod �. 25. 
 
P�edložil: Rada m�sta Olomouce 
Bod programu: 11.; hlasování �. 14, 15 
 
 
10 Majetkoprávní záležitosti odboru investic 
Zastupitelstvo m�sta Olomouce 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
uzav�ení kupní smlouvy na �ást pozemku parc.�. 37 zastav�ná plocha a nádvo�í        
o vým��e 37 m2 v k.ú. Chomoutov, obec Olomouc (dle GP �. 445-22/2008 nové 
parc.�. 37/2),  jak je zapsáno na LV �. 18 ve vlastnictví xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za 
kupní cenu ve výši 420,-K�/m2. To vše dle bodu �. 1 d�vodové zprávy 
 
3. revokuje 
�ást usnesení Zastupitelstva m�sta ze dne 19. 12. 2007 bod 7, usnesení �. 6, ve v�ci 
uzav�ení dodatku �. 1 k Dohod� o spolupráci obcí v souvislosti s realizací investi�ní 
akce „Chválkovice – Samotišky, cyklostezka“, kdy jeho obsahem je ur�ení p�edm�tu 
podílového spoluvlastnictví a zm�na velikosti budoucího spoluvlastnického podílu 
stran  smlouvy na budované cyklostezce, 
a schvaluje uzav�ení dodatku �. 1 k Dohod� o spolupráci obcí �. 
SmOl/OI/14/173/2006/Hp ze dne 29. 6. 2006 v souvislosti s realizací investi�ní akce 
„Chválkovice – Samotišky, cyklostezka“, kdy jeho obsahem je ur�ení p�edm�tu 
podílového spoluvlastnictví a zm�na zp�sobu financování, dle p�ílohy této d�vodové 
zprávy. 
To vše dle bodu 2 d�vodové zprávy 
 
4. schvaluje 
uzav�ení kupní smlouvy na �ást pozemku parc.�. 910/14 orná p�da o vým��e 5488 
m2, dot�ená plocha 211 m2 (dle GP �. 960-132.34/2007 nové parc.�. 2008/18),         
v k.ú. Chválkovice, obec Olomouc, jak je zapsáno na LV �. 52 na podíl id. 1/3  
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xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a podíl id. 1/3 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu 480,-
K�/m2. To vše dle bodu �. 3 d�vodové zprávy 
 
5. schvaluje 
uzav�ení kupní smlouvy na �ásti pozemk� parc.�. 539/27 orná p�da o vým��e 841 
m2, dot�ená plocha 231 m2 (dle GP �. 960-132.7/2007 nové parc.�. 2007/21 a 
parc.�. 539/45), parc.�. 910/28 orná p�da o vým��e 9851 m2, dot�ená plocha 333 
m2 (dle GP �. 960-132.41/2007 nové parc.�. 2008/27) a parc.�. 1125/81 orná p�da    
o vým��e 1491, dot�ená plocha 69 m2 (dle GP  �. 960-132.45/2007 nové parc.�. 
2008/33), vše v k.ú. Chválkovice, obec Olomouc, jak je vše zapsáno na LV �. 292     
v podílovém spoluvlastnictví xxxxxxxxxxxxxxxxx (id. 1/2) a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
(id. 1/2) za kupní cenu 480,-K�/m2. To vše dle bodu �. 4 d�vodové zprávy 
 
6. schvaluje 
uzav�ení kupní smlouvy na �ásti pozemk� parc.�. 509/3 orná p�da o vým��e 650 m2, 
dot�ená plocha 182 m2 (dle GP �. 960-132.19/2007 nové parc.�. 2007/38 a parc.�. 
509/38) a parc.�. 910/7 orná p�da o vým��e 4052, dot�ená plocha 338 m2 (dle GP �. 
960-132.29/2007 nové parc.�. 2008/12), vše v k.ú. Chválkovice, obec Olomouc, jak 
je vše zapsáno na LV �. 178 v podílovém spoluvlastnictví xxxxxxxxxxxxxxxx (id. 1/3), 
xxxxxxxxxxxxxxxxx (id. 1/3) a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (id. 1/3)  za kupní cenu 
480,-K�/m2. To vše dle bodu �. 5 d�vodové zprávy 
 
7. schvaluje 
uzav�ení kupní smlouvy na �ásti pozemk� parc.�. 509/23 trvalý travní porost              
o vým��e 814 m2, dot�ená plocha 118 m2 (dle GP �. 960-132.17/2007 nové parc.�. 
2007/35) a parc.�. 910/24 orná p�da o vým��e 7380 m2, dot�ená plocha 338 m2 (dle 
GP �. 960-132.38/2007 nové parc.�. 2008/25), vše v k.ú. Chválkovice, obec 
Olomouc, jak je vše zapsáno na LV �. 981 v podílovém spoluvlastnictví xxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxx (id. 1/2) a xxxxxxxxxxxxxxxxx (id. 1/2)  za kupní cenu 480,-K�/m2. 
To vše dle bodu �. 6 d�vodové zprávy 
 
8. schvaluje 
uzav�ení kupní smlouvy na �ásti pozemk� parc.�. 910/30 orná p�da o vým��e 9926 
m2, dot�ená plocha 312 m2 (dle GP �. 960-132.42/2007 nové parc.�. 2008/29) a 
parc.�. 539/24 orná p�da o vým��e 828 m2, dot�ená plocha 231 m2 (dle GP �. 960-
132.5/2007 nové parc.�. 2007/18 a parc.�. 539/42), vše v k.ú. Chválkovice, obec 
Olomouc, jak je vše zapsáno na LV �. 390 v SJM xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  za 
kupní cenu 480,-K�/m2. To vše dle bodu 7 d�vodové zprávy 
 
9. schvaluje 
uzav�ení kupní smlouvy na �ásti pozemk� parc.�. 910/8 orná p�da o vým��e 3854 
m2, dot�ená plocha 312 m2 (dle GP �. 960-132.30/2007 nové parc.�. 2008/13)  a 
parc.�. 539/23 orná p�da o vým��e 861 m2, dot�ená plocha 229 m2 (dle GP �. 960-
132.4/2007 nové parc.�. 2007/17 a parc.�. 539/41), vše v k.ú. Chválkovice, obec 
Olomouc, jak je vše zapsáno na LV �. 392 v SJM xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
za kupní cenu 480,-K�/m2. To vše dle bodu �. 8 d�vodové zprávy 
 
10. schvaluje 
uzav�ení kupní smlouvy na �ásti pozemk� parc.�. 509/19  orná p�da o vým��e        
842 m2, dot�ená plocha 324 m2 (dle GP �. 960-132.18/2007 nové parc.�. 2007/40 a 
parc.�. 509/39), parc.�. 893/4 orná p�da o vým��e 2128 m2, dot�ená plocha 110 m2 
(dle GP �. 960-132.26/2007 nové parc.�. 2008/8) a parc.�. 907/6 orná p�da o vým��e 
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2799 m2, dot�ená plocha 360 m2 (dle GP �. 960-132.26/2007 nové parc.�. 907/38 a 
parc.�. 2008/5), vše v k.ú. Chválkovice, obec Olomouc, jak je vše zapsáno na LV �. 
366 v podílovém spoluvlastnictví xxxxxxxxxxxxxxx (id. 1/2) a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
(id. 1/2)  za kupní cenu 480,-K�/m2. To vše dle bodu �. 9 d�vodové zprávy 
 
11. schvaluje 
uzav�ení kupní smlouvy na �ásti pozemk� parc.�. 910/9  orná p�da o vým��e 3612 
m2, dot�ená plocha 285 m2 (dle GP �. 960-132.31/2007 nové parc.�. 2008/14) a 
parc.�. 910/31 orná p�da o vým��e 9107 m2, dot�ená plocha 269 m2 (dle GP �. 960-
132.43/2007 nové parc.�. 2008/30), vše v k.ú. Chválkovice, obec Olomouc, jak je vše 
zapsáno na LV �. 478 v podílovém spoluvlastnictví xxxxxxxxxxxxxxxx (id. 1/2) a 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (id. 1/2 v SJM)  za kupní cenu 480,-K�/m2. To vše dle 
bodu �. 10 d�vodové zprávy 
 
12. schvaluje 
uzav�ení kupní smlouvy na �ást pozemku parc.�. 910/20 orná p�da o vým��e       
6596 m2, dot�ená plocha 352 m2 (dle GP �. 960-132.37/2007 nové parc.�. 2008/23) 
v k.ú. Chválkovice, obec Olomouc, jak je zapsáno na LV �. 350 ve vlastnictví Karla 
Zemana  za kupní cenu 480,-K�/m2. To vše dle bodu �. 11 d�vodové zprávy 
 
13. schvaluje 
uzav�ení kupní smlouvy na �ást pozemku parc.�. 910/2  orná p�da o vým��e      
10454 m2, dot�ená plocha 263 m2 (dle GP �. 960-132.44/2007 nové parc.�. 
2008/31), v k.ú. Chválkovice, obec Olomouc, jak je zapsáno na LV �. 1153 v 
podílovém spoluvlastnictví xxxxxxxxxxxxxxxxxx (id. 1/3) a xxxxxxxxxxxxxxxx (id. 2/3)  
za kupní cenu 480,-K�/m2. To vše dle bodu �. 12 d�vodové zprávy 
 
14. schvaluje 
uzav�ení kupní smlouvy na �ást pozemku parc.�. 539/35  orná p�da o vým��e       
1038 m2, dot�ená plocha 285 m2 (dle GP �. 960-132.13/2007 nové parc.�. 539/52 a 
parc.�. 2007/28), v k.ú. Chválkovice, obec Olomouc, jak je zapsáno na LV �. 168 ve 
vlastnictví xxxxxxxxxxxxxxxxxx  za kupní cenu 149.470,-K�. To vše dle bodu �. 13 
d�vodové zprávy 
 
15. schvaluje 
uzav�ení smlouvy o budoucí kupní smlouv� k �ásti pozemku parcela �. 30/12 orná 
p�da o velikosti cca 20 m2 v katastrálním území B�lidla, obec Olomouc a ve 
vlastnictví pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za celkovou cenu 18 000,- K�. Kupní 
smlouva bude uzav�ena do 5 let od uzav�ení smlouvy o smlouv� budoucí.  Vým�ra 
dot�ené �ásti pozemku bude up�esn�na zam��ením geometrickým plánem po 
dokon�ení stavby. To vše dle bodu �. 14 d�vodové zprávy 
 
P�edložil: Major Martin, JUDr., nám�stek primátora  
Bod programu: 12.; hlasování �. 16 
 
 
 
11 Prodej dom� + dodatek 
Zastupitelstvo m�sta Olomouce 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu a dodatek d�vodové zprávy 
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2. schvaluje 
prodej pozemku parc. �. 27/9, zahrada, o vým��e 520 m2, v k.ú. Hej�ín, obec 
Olomouc, manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu celkem 
171.700,- K�, z toho pozemek za 169.000,- K� a náklady 2.700,- K�, dle d�vodové 
zprávy bod 1.1 
 
3. schvaluje 
prodej �ásti pozemku parc. �. 320/1, ostatní plocha, o vým��e 77 m2, pod novým 
ozna�ením díl ,,a“, a �ásti pozemku parc. �. 320/1, ostatní plocha, o vým��e 15 m2, 
pod novým ozna�ením díl ,,b“, s tím, že díly ,,a“ + ,,b“ budou slou�eny do nov� 
vzniklého pozemku ozna�eného parc. �. 320/14, ostatní plocha, o vým��e 92 m2, vše 
v k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc, na základ� geometrického plánu �. 944-
895/2007, manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu celkem 
100.000,- K�, z toho pozemek 97.000,- K� a náklady 3.000,- K�, dle d�vodové 
zprávy bod 1.2 
 
4. nevyhovuje 
žádosti manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ve v�ci schválení splátkového 
kalendá�e p�i prodeji pozemku parc. �. 406/7, zahrada, o vým��e 1 072 m2, v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc, dle d�vodové zprávy bod 1.3 
 
5. revokuje 
své usnesení ze dne 19.12.2007, bod 7, �ást 14 a schvaluje prodej budovy bez �p/�e 
(garáže) na pozemku parc. �. st. 486, zastav�ná plocha a nádvo�í, a pozemku parc. 
�. st. 486, zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 104 m2, vše v k. ú. Nové Sady u 
Olomouce, obec Olomouc, nájemc�m do podílového spoluvlastnictví každému jednu 
ideální �tvrtinu - St�edisku SOS pro vzájemnou pomoc ob�an� za kupní cenu 
50.000,- K�, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 140.700,- K�, xxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 140.700,- K�, xxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 
140.700,- K� (kupní cena celkem  472.100,- K�, z toho stavba bez �p/�e za 396.084,- 
K�, pozemek za 73.216,- K� a náklady 2.800,- K�), dle d�vodové zprávy bod 1.4 
 
6. nevyhovuje 
žádosti vlastník� jednotek v dom� Dukelská 15 ve v�ci použití koeficientu 0,2             
k výpo�tu kupní ceny p�i prodeji pozemku parc. �. 220, zahrada, o vým��e 147 m2, v 
k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc, dle d�vodové zprávy bod 1.5 
 
7. nevyhovuje 
žádosti Spole�enství vlastník� Hanušova 340/2 a 314/4 ve v�ci použití koeficientu 
0,2 k výpo�tu kupní ceny p�i prodeji �ásti pozemku parc. �. 101/1, zahrada, o vým��e 
759 m2, jak je vyzna�eno geometrickým plánem �. 470-967/2007, a to �ást 
ozna�enou nov� jako pozemek parc. �. 101/96, zahrada, o vým��e 360 m2, vše v     
k. ú. Lazce, obec Olomouc, dle d�vodové zprávy bod 1.6 
 
8. nevyhovuje 
žádosti Spole�enství pro d�m Václava III. 338/14, 339/16, 77200 Olomouc ve v�ci 
použití koeficientu 0,2 k výpo�tu kupní ceny p�i prodeji �ásti pozemku parc. �. 101/1, 
zahrada, o vým��e 759 m2, jak je vyzna�eno geometrickým plánem �. 470-967/2007, 
a to �ást ozna�enou nov� jako pozemek parc. �. 101/1, zahrada, o vým��e 398 m2, 
vše v k. ú. Lazce, obec Olomouc, dle d�vodové zprávy bod 1.6 
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9. nevyhovuje 
žádosti Spole�enství vlastník� jednotek Peka�ská 490/11 o použití koeficientu 0,2 p�i 
výpo�tu kupní ceny za pozemek parc. �. 41, zahrada, o vým��e 173 m2, v k. ú. 
Olomouc-m�sto, obec Olomouc, dle d�vodové zprávy bod 1.7 
 
10. nevyhovuje 
žádosti paní xxxxxxxxxxxxxxxxxx o revokaci usnesení ZMO ze dne 12. 10. 2007,  
bod 5, �ást 37 a 38 ve v�ci prodeje pozemku parc. �. 64/5, zahrada, o vým��e 108 
m2,     v k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc, dle d�vodové zprávy bod 1.8 
 
11. nevyhovuje 
žádosti spole�nosti AK – K�epelka, spol. s. r. o. ve v�ci odprodeje �ásti pozemku 
parc. �. 121/1, ostatní plocha, v k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc, pod nákladním 
výtahem p�ed domem Komenského 5, Olomouc, dle d�vodové zprávy bod 1.9 
 
12. schvaluje 
zám�r prodat budovu �. p. 23 (Št�pánovská 23) s pozemkem parc. �. st. 454, 
zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 1106 m2, vše v k. ú. Chomoutov, obec 
Olomouc, p�edem ur�enému zájemci St�ední škole stavební a podnikatelské  s.r.o, 
dle d�vodové zprávy bod 2.1 
 
13. schvaluje 
prodej budovy �. p. 394 (Riegrova 17) s pozemkem parc. �. st. 388, zastav�ná 
plocha a nádvo�í, o vým��e 282 m2, v k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc, po 
jednotkách dle zákona �. 72/1994 Sb., o vlastnictví byt�, oprávn�ným nájemc�m za 
kupní ceny vypo�tené dle p�ílohy �. 1 d�vodové zprávy, dle bodu 2.2 
 
14. nevyhovuje 
žádosti xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, spole�nosti ROCO CAPITAL s.r.o., spole�nosti 
POTYLA s.r.o., xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, spole�nosti ANAG s r.o., spole�nosti EVROPA PASAŽ, 
s.r.o., xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx (Impact UK), o odprodej budovy �. p. 394 
(Riegrova 17) s pozemkem parc. �. st. 388, zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 
282 m2, v k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc, dle d�vodové zprávy bod 2.2 
 
15. nevyhovuje 
žádosti xxxxxxxxxxxxxxxxx o sm�nu pozemk� dle LV 821 a LV 859 v k. ú. 
Chválkovice, obec Olomouc, za budovu �. p. 394 (Riegrova 17) s pozemkem parc. �. 
st. 388, zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 282 m2, v k. ú. Olomouc-m�sto, obec 
Olomouc, dle d�vodové zprávy bod 2.2 
 
16. revokuje 
své usnesení ze dne 20. 6. 2006, bod 7, �ást 15, ve v�ci schválení zám�ru 
statutárního m�sta Olomouce prodat budovu �. p. 358 (Ostružnická 9, 11)                  
s pozemkem parc. �. st. 308, zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 559 m2, v k. ú. 
Olomouc-m�sto, obec Olomouc, a schvaluje ponechání budovy �. p. 358 
(Ostružnická 9, 11) s pozemkem parc. �. st. 308, zastav�ná plocha a nádvo�í,            
o vým��e 559 m2, vše v k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc,  v majetku statutárního 
m�sta Olomouce, dle d�vodové zprávy bod 2.4 
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17. nevyhovuje 
žádosti  xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, pana xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx, spole�nosti UMA 
TRADE s.r.o., o odprodej budovy �. p. 358 (Ostružnická 9, 11) s pozemkem parc. �. 
st. 308, zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 559 m2, vše v k. ú. Olomouc-m�sto, 
obec Olomouc., dle d�vodové zprávy bod 2.4 
 
18. nevyhovuje 
žádosti xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, 
o odprodej byt�, p�ípadn� budovy �. p. 358 (Ostružnická 9, 11) s pozemkem parc. �. 
st. 308, zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 559 m2, vše v k. ú. Olomouc-m�sto, 
obec Olomouc, dle d�vodové zprávy bod 2.4 
 
19. schvaluje 
prodej ideálního podílu o velikosti 1/8 na budov� �. p. 150 (Jižní 70), ideálního podílu 
1/8 na pozemku parc. �. st. 752, zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 320 m2, a 
ideálního podílu 1/8 na pozemku parc. �. 751/2, zahrada, o vým��e 598 m2, vše v k. 
ú. Slavonín, obec Olomouc, manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu 
ve výši 413.250,- K�, z toho za podíl 1/8 na budov� �. p. 150 za 310.598,- K�, podíl 
1/8 na pozemku parc. �. st. 752, zastav�ná plocha a nádvo�í, za 31.600,- K�, podíl 
1/8 na pozemku parc. �. 751/2, zahrada, za 59.052,- K�, náklady 12.000,- K�, dle 
d�vodové zprávy bod 2.5 
 
20. schvaluje 
prodej bytové jednotky �. 481/6 v dom� �. p. 481 (Slavonínská 20) se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 43/1784 na spole�ných �ástech domu �. p. 481 
a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 43/1784 na pozemku parc. �. st.  179, 
zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 418 m2, vše v k. ú. Povel, obec Olomouc, 
oprávn�nému nájemci manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu 
ve výši 940.630,- K�, z toho za jednotku 922.750,- K�, pozemek 10.880,- K�, náklady 
7.000,- K�, dle d�vodové zprávy bod 2.6. 
 
21. nevyhovuje 
žádosti paní xxxxxxxxxxxxxxxx ve v�ci zapo�tení úhrady za stavební práce do kupní 
ceny za bytovou jednotku �. 112/10 v dom� �. p. 112 (Dolní nám�stí 26), dle 
d�vodové zprávy bod 2.7. 
 
22. revokuje 
�ást svého usnesení ze dne 12. 10. 2007, bod 5, �ást 16, 17 a schvaluje prodej 
bytové jednotky �. 866/7 v dom� �. p. 866 (Komenského 6) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 4805/173156 na spole�ných �ástech domu �. p. 866 a se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 4805/173156 na pozemku parc. �. st. 729/2, 
zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 497 m2,  vše v k. ú. Olomouc-m�sto, obec 
Olomouc, nájemci xxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu ve výši 32.904,- K�, z toho za 
jednotku 29.675,- K�, za pozemek 2.324,- K�, náklady 905,- K�, dle d�vodové zprávy 
bod 2.8 
 
23. nevyhovuje 
žádosti pana xxxxxxxxxxxxxxxx ve v�ci odprodeje p�dních prostor ke zrealizování 
p�dní vestavby v domech Riegrova 17, �. p. 394, Riegrova 24, �. p. 382, Sokolská 
32, �. p. 542, Pavel�ákova 21, �. p. 1, Michalská 2, �. p. 206, Žižkovo nám�stí 3, �. p. 
888, Horní nám�stí 18, �. p. 13, vše v k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc, a v dom� 
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Litovelská 1, �. p. 111, k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, dle d�vodové zprávy bod 2.9 
 
24. nevyhovuje 
op�tovné žádosti paní xxxxxxxxxxxxxxxx o odkoupení bytu �. 2 v dom� �. p. 888  
(Žižkovo nám. 3) na pozemku parc. �. st. 789,  zastav�ná plocha a nádvo�í, vše v     
k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc, dle d�vodové zprávy bod 2.10 
 
25. nevyhovuje 
žádosti xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, o odkoupení byt� v dom� �. p. 195 (Dolní nám�stí 6) na 
pozemku parc. �. st. 616, zastav�ná plocha a nádvo�í, v k. ú. Olomouc-m�sto, obec 
Olomouc., dle d�vodové zprávy bod 2.11 
 
26. schvaluje 
odklad 4 splátek po 427,- K� z kupní smlouvy za jednotku �. 529/3, v dom� �. p. 529 
(Nálevkova 11), k. ú. Hodolany, obec Olomouc, paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx do 
15. 1. 2010 a odklad 4 splátek po 646,- K� z kupní smlouvy za jednotku �. 529/8, v 
dom� �. p. 529 (Nálevkova 11), k. ú. Hodolany, obec Olomouc, paní 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx do 15. 1. 2010, dle d�vodové zprávy bod 2.12 
 
27. schvaluje 
prodej bytové jednotky �. 586/11 v dom� �. p. 586 (Wolkerova 44) se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 411/7720  na spole�ných �ástech domu �. p. 
586 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 411/7720 na pozemku parc. �. st. 659, 
zastav�ná plocha a nádvo�í, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, formou ve�ejné 
dražby dle zákona �. 26/2000 Sb., o ve�ejných dražbách, za vyvolávací cenu 
1.167.000,- K�, dle d�vodové  zprávy bod 3.1 
 
28. schvaluje 
prodej bytové jednotky �. 633/21 v dom� �. p. 633, 632,  (Zikova 5, 7) se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 665/27626  na spole�ných �ástech domu �. p. 
633, 632 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 665/27626 na pozemku parc. �. 
st. 928, 924, zastav�ná plocha a nádvo�í, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec 
Olomouc, formou ve�ejné dražby dle zákona �. 26/2000 Sb., o ve�ejných dražbách, 
za vyvolávací cenu 1.607.000,- K�, dle d�vodové zprávy bod 3.2 
 
29. nevyhovuje 
žádosti manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ve v�ci prodeje bytové 
jednotky �. 609/13 v dom� �. p. 608, 609 (Zikova 16, 18) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 438/27365 na spole�ných �ástech domu �. p. 608, 609, vše v k. 
ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, dle d�vodové zprávy bod 3.3 
 
30. schvaluje 
prodej  bytové jednotky �. 751/14 v dom� �. p. 751 (Dukelská 9) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 399/11303 na spole�ných �ástech domu �. p. 751 a se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 399/11303  na pozemku parc. �. st. 1053, 
zastav�ná plocha a nádvo�í, v k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc, nájemci  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu  91.751,- K�, z toho za jednotku   87.189,- K�, 
za pozemek 3.157,- K�, náklady 1.405,- K� a za podmínky z�ízení p�edkupního práva 
dle § 603, odst. 2 ob�anského zákoníku ve prosp�ch statutárního m�sta Olomouce 
za kupní cenu celkem  91.751,- K� a to po dobu 5ti let od uzav�ení kupní smlouvy, 
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dle d�vodové zprávy bod 3.4 
 
31. schvaluje 
prodej  bytové jednotky �. 527/4 v dom� �. p. 529, 528, 527 (Trnkova 29, 31, 33) se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 40/5217  na spole�ných �ástech domu �. p. 529, 
528, 527,  v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, nájemci paní 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu  27.175,- K�, z toho za jednotku   26.963,- K�,  
náklady 212,- K�  a za podmínky z�ízení p�edkupního práva dle § 603, odst. 2 
ob�anského zákoníku ve prosp�ch statutárního m�sta Olomouce za kupní cenu 
celkem  27.175,- K� a to po dobu 5ti let od uzav�ení kupní smlouvy, dle d�vodové 
zprávy bod 3.5 
 
32. schvaluje 
prodej bytové jednotky �. 872/1 v dom� �. p. 872 (Masarykova 23) se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 11459/120075 na spole�ných �ástech domu �. 
p. 872 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 11459/120075 na pozemku parc. �. 
st. 942, zastav�ná plocha a nádvo�í, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, panu 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu celkem 2.703.500,- K�, z toho za jednotku 
2.656.097,- K�, za pozemek 43.903,- K� a náklady 3.500,- K�, dle d�vodové zprávy 
bod 3.6 
 
33. revokuje 
své usnesení ze dne 25. 6. 2007, bod 6, �ást 4, ve v�ci prodeje �ásti pozemku parc. 
�. st. 519, zastav�ná plocha a nádvo�í, v geometrickém plánu ozna�ena jako 
pozemek parc. �. st. 519/2, zastav�ná plocha, jiná stavba, o vým��e 75 m2, a �ásti 
pozemku parc. �. 58/1, zahrada, v geometrickém plánu ozna�ena jako pozemek 
parc. �. 58/4, zahrada, o vým��e 13 m2, vše v k. ú. Olomouc–m�sto, obec Olomouc, 
dle geometrického plánu �. 820-133/2005 dle dodatku d�vodové zprávy bod 1.1. 
 
34. schvaluje 
prodej �ásti  pozemku parc. �. st. 519, zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 75 m2, 
pod novým ozna�ením díl „b“, a �ásti pozemku parc. �. 58/1, zahrada, o vým��e       
13 m2, pod novým ozna�ením díl „a“, s tím, že díly „b“ + „a“ jsou slou�eny do nov� 
vzniklého pozemku ozna�eného parc. �. 537, zahrada o vým��e 88 m2, vše v k. ú. 
Olomouc–m�sto, obec Olomouc, dle geometrického plánu �. 936-1004/2007, 
manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu celkem ve výši 74.074,- K�, z toho 
�ást pozemku parc. �. st. 519 o vým��e 75 m2, za kupní cenu ve výši 46.650,- K�, a 
�ást pozemku parc. �. 58/1 o vým��e 13 m2, za kupní cenu ve výši 8.086,- K� a 
náklady ve výši 19.338,- K� dle dodatku d�vodové zprávy bod 1.1. 
 
35. revokuje 
své usnesení ze dne 21. 9. 2004, bod 8, �ást 17, ve v�ci prodeje pozemku parc. �. 
st. 386, zastav�ná  plocha a nádvo�í, o vým��e 1 210 m2, v k. ú. Chválkovice, obec 
Olomouc, a schvaluje prodej pozemku parc. �. st. 386, zastav�ná plocha a nádvo�í,    
o vým��e 1 210 m2, v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc, za kupní cenu celkem 
102.440,- K�, z toho pozemek 101.640,- K� a náklady 800,- K�, a to: 
ideální 1/6 xxxxxxxxxxxxxxxxxxx za 17.070,- K�, ideální 1/6 do SJM 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx za 17.074,- K�, ideální 1/6 xxxxxxxxxxxxxxxxxxx za 17.074,- K�, 
ideální 1/6 do SJM xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za 17.074,- K�, ideální 1/6 do SJM 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za 17.074,- K�, ideální 1/42 xxxxxxxxxxxxxxxx 
za 2.440,- K�, ideální 1/42 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za 2.439,- K�, ideální 1/42  
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xxxxxxxxxxxxxxxx za 2.439,- K�, ideální 1/42 xxxxxxxxxxxxxxxxx za 2.439,- K�, 
ideální 1/42 xxxxxxxxxxxxxxxxxxx za 2.439,- K�, ideální 1/42 xxxxxxxxxxxxxxxx za 
2.439,- K� a ideální 1/42 xxxxxxxxxxxxxxxxx (nar. 1953) za 2.439,- K� dle dodatku 
d�vodové zprávy bod 1.2. 
 
36. nevyhovuje žádosti 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxx, ve v�ci odkoupení 
podílu o velikosti ideálních 1381/16851 na pozemku parc. �. 364/9, zahrada, v k. ú. 
Nová ulice, obec Olomouc dle dodatku d�vodové zprávy bod 1.3. 
 
37. nevyhovuje žádosti 
Spole�enství vlastník� PANORAMA Kmochova 924/14, 925/16, 926/18, 927/20, ve 
v�ci prodeje nebytové jednotky �. 927/19 v dom� �. p. 924, 925, 926 a 927 
(Kmochova 14, 16, 18, 20) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 540/25469 na 
spole�ných �ástech domu �. p. 924, 925, 926 a 927 a se spoluvlastnickým podílem     
o velikosti 540/25469 na  pozemku parc. �. st. 1060/1, 1060/2, 1060/3 a 1060/4, 
zastav�ná plocha a nádvo�í, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, za kupní cenu v 
rozmezí 50.000,- K� – 70.000,- K� dle dodatku d�vodové zprávy bod 2.1. 
 
38. revokuje 
své usnesení ze dne 25. 6. 2007, bod 6, �ást 10, ve v�ci prodeje nebytové jednotky 
�. 927/19 v dom� �. p. 924, 925, 926 a 927 (Kmochova 14, 16, 18, 20) se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 540/25469 na spole�ných �ástech domu �. p. 
924, 925, 926 a 927 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 540/25469 na 
pozemku parc. �. st. 1060/1, 1060/2, 1060/3 a 1060/4, zastav�ná plocha a nádvo�í, 
vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, nájemci Junák – svaz skaut� a skautek �R, 
st�edisko J. E. Kosiny Olomouc, za kupní cenu celkem 30.000,- K�, z toho za 
jednotku 11.331,- K�, za pozemek 16.507,- K� a náklady 2.162,- K�, s p�edkupním 
právem ve prosp�ch statutárního m�sta Olomouce po dobu p�ti let od uzav�ení 
smlouvy za kupní cenu celkem 30 000,- K� dle dodatku d�vodové zprávy bod 2.1. 
 
39. schvaluje 
prodej nebytové jednotky �. 927/19 v dom� �. p. 924, 925, 926 a 927 (Kmochova 14, 
16, 18, 20) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 540/25469 na spole�ných 
�ástech domu �. p. 924, 925, 926 a 927 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
540/25469 na pozemku parc. �. st. 1060/1, 1060/2, 1060/3 a 1060/4, zastav�ná 
plocha a nádvo�í, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, Spole�enství vlastník� 
PANORAMA Kmochova 924/14, 925/16, 926/18, 927/20, za kupní cenu celkem 
100.000,- K�, z toho jednotka 81.331,- K�, pozemek 16.507,- K� a náklady 2.162,- 
K� dle dodatku d�vodové zprávy bod 2.1. 
 
40. schvaluje 
prodej nebytové jednotky �. 404/2 v dom� �. p. 404 (Riegrova 5) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 839/13085 na spole�ných �ástech domu �. p. 404 a se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 839/13085 na pozemku parc. �. st. 382, 
zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 887 m2, v k. ú. Olomouc-m�sto, obec 
Olomouc, do SJM manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní 
cenu ve výši 1.785.517,- K�, z toho jednotka 1.475.063,- K�, pozemek 284.937,- K�, 
náklady 25.517,- K� dle dodatku d�vodové zprávy bod 2.2. 
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41. nevyhovuje žádosti 
spole�nosti Premiér marketing s.r.o. a spole�nosti Moravel, a.s. o odprodej nebytové 
jednotky �. 404/2 v dom� �. p. 404 (Riegrova 5) se spoluvlastnickým podílem o 
velikosti 839/13085 na spole�ných �ástech domu �. p. 404 a se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 839/13085 na pozemku parc. �. st. 382, zastav�ná plocha a 
nádvo�í, o vým��e 887 m2, v k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc dle dodatku 
d�vodové zprávy bod 2.2. 
 
42. nevyhovuje žádosti 
paní xxxxxxxxxxxxxxxxxx o odkoupení p�dních prostor v dom� �. p. 889 
(Masarykova 3) na pozemku parc. �. st. 790, zastav�ná plocha a nádvo�í, v k. ú. 
Olomouc-m�sto, obec Olomouc dle dodatku d�vodové zprávy bod 2.3. 
 
43. revokuje 
své usnesení ze dne 19. 12. 2007, bod 7, �ást 32 a schvaluje zám�r prodat bytovou 
jednotku �. 481/1 v dom� �. p. 481 (Slavonínská 20) se spoluvlastnickým podílem      
o velikosti 43/1784 na spole�ných �ástech domu �. p. 481 a se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 43/1784 na pozemku parc. �. st. 179, zastav�ná plocha a nádvo�í, 
o vým��e 418 m2, vše v k. ú. Povel, obec Olomouc, nájemci panu 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle dodatku d�vodové zprávy bod 2.4. 
 
44. nevyhovuje žádosti 
pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ve v�ci prodeje nebytové jednotky �. 112/5 v dom� �. 
p. 112 (Dolní nám�stí 26) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 721/6180 na 
spole�ných �ástech domu �. p. 112 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
721/6180 na pozemku parc. �. st. 537/1, zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 403 
m2, vše v k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc dle dodatku d�vodové zprávy bod 
2.5. 
 
45. revokuje 
své usnesení ze dne 18. 2. 2008, bod 8, �ást 18, ve v�ci prodeje nebytové jednotky 
�. 112/5 v dom� �. p. 112 (Dolní nám�stí 26) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
721/6180 na spole�ných �ástech domu �. p. 112 a se spoluvlastnickým podílem         
o velikosti 721/6180 na pozemku parc. �. st. 537/1, zastav�ná plocha a nádvo�í,       
o  vým��e 403 m2, vše v k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc, nájemci 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu celkem 905.950,- K�, z toho jednotka 
664.446,- K�, pozemek 235.554,- K� a náklady 5.950,- K� dle dodatku d�vodové 
zprávy bod 2.5. 
 
46. schvaluje 
prodej nebytové jednotky �. 112/5 v dom� �. p. 112 (Dolní nám�stí 26) se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 721/6180 na spole�ných �ástech domu �. p. 112 
a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 721/6180 na pozemku parc. �. st. 537/1, 
zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 403 m2, vše v k. ú. Olomouc-m�sto, obec 
Olomouc, formou ve�ejné dražby podle zákona  �. 26/2000 Sb., o ve�ejných 
dražbách, vyvolávací cena 910.000,- K� dle dodatku d�vodové zprávy bod 2.5. 
 
47. nevyhovuje žádosti 
pana xxxxxxxxxxxxxxx ve v�ci prodeje nebytové jednotky �. 112/6 v dom� �. p. 112 
(Dolní nám�stí 26) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 491/6180 na spole�ných 
�ástech domu �. p. 112 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 491/6180 na 
pozemku parc. �. st. 537/1, zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 403 m2, vše v k. 
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ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc dle dodatku d�vodové zprávy bod 2.6. 
 
48. revokuje 
své usnesení ze dne 18. 2. 2008, bod 8, �ást 19, ve v�ci prodeje nebytové jednotky 
�. 112/6 v dom� �. p. 112 (Dolní nám�stí 26) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
491/6180 na spole�ných �ástech domu �. p. 112 a se spoluvlastnickým podílem         
o velikosti 491/6180 na pozemku parc. �. st. 537/1, zastav�ná plocha a nádvo�í,  
o vým��e 403 m2, vše v k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc, nájemci 
xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu celkem 615.950,- K�, z toho jednotka 449.588,- 
K�, pozemek 160.412,- K� a náklady 5.950,- K� dle dodatku d�vodové zprávy bod 
2.6. 
 
49. schvaluje 
prodej nebytové jednotky �. 112/6 v dom� �. p. 112 (Dolní nám�stí 26) se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 491/6180 na spole�ných �ástech domu �. p. 112 
a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 491/6180 na pozemku parc. �. st. 537/1, 
zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 403 m2, vše v k. ú. Olomouc-m�sto, obec 
Olomouc, formou ve�ejné dražby podle zákona  �. 26/2000 Sb., o ve�ejných 
dražbách, vyvolávací cena 620.000,- K� dle dodatku d�vodové zprávy bod 2.6. 
 
50. schvaluje 
prodej bytové jednotky �. 629/19 v dom� �. p. 629 (Zikova 13) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 429/13755  na spole�ných �ástech domu �. p. 629,  a se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 429/13755 na pozemku parc. �. st. 922, 
zastav�ná plocha a nádvo�í, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, 
formou ve�ejné dražby dle zákona �. 26/2000 Sb., o ve�ejných dražbách za 
vyvolávací cenu 1.450.000,- K� dle dodatku d�vodové zprávy bod 3.1. 
 
51. schvaluje 
prodej bytové jednotky �. 937/12 v dom� �. p. 937  (Masarykova 52) se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 870/13432  na spole�ných �ástech domu �. p. 
937,  a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 870/13432 na pozemku parc. �. st. 
1086, zastav�ná plocha a nádvo�í, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, formou 
ve�ejné dražby dle zákona �. 26/2000 Sb., o ve�ejných dražbách za vyvolávací cenu 
2.530.000,- K� dle dodatku d�vodové zprávy bod 3.2. 
 
52. revokuje 
své usnesení ze dne 12. 10. 2007, bod 5, �ást 28, ve v�ci prodeje bytové jednotky �. 
1022/9 v dom� �. p. 1022 (Dukelská 17) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
394/6917 na spole�ných �ástech domu �. p. 1022 a se spoluvlastnickým podílem o 
velikosti 394/6917 na pozemku parc. �. st. 1236, zastav�ná plocha a nádvo�í, vše v 
k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc,  a schvaluje prodej bytové jednotky �. 1022/9 v 
dom� �. p. 1022 (Dukelská 17) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 394/6917 na 
spole�ných �ástech domu �. p. 1022 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
394/6917 na pozemku  parc. �. st. 1236, zastav�ná plocha a nádvo�í, vše v k. ú. 
Olomouc-m�sto, obec Olomouc, nájemc�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu celkem 107.498,- K�, z toho za jednotku 
103.686,- K�, za pozemek 2.253,- K�, náklady 1.559,- K� za podmínky z�ízení 
p�edkupního práva dle § 603, odst. 2 ob�anského zákoníku ve prosp�ch statutárního 
m�sta Olomouce za kupní cenu celkem 107.498,- K� a to po dobu 5ti let od uzav�ení 
kupní smlouvy dle dodatku d�vodové zprávy bod 3.3. 
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P�edložil: Rada m�sta Olomouce 
Bod programu: 13.; hlasování �. 17, 18 
 
 
12 Obecn� závazná vyhláška o školských obvodech základních 

škol, jejichž z�izovatelem je statutární m�sto Olomouc 
Zastupitelstvo m�sta Olomouce 
 
1. bere na v�domí 
d�vodovou zprávu 
 
2. vydává 
Obecn� závaznou vyhlášku �. 3/2008 o školských obvodech základních škol, jejichž 
z�izovatelem je statutární m�sto Olomouc dle p�ílohy d�vodové zprávy 
 
P�edložil: Rada m�sta Olomouce 
Bod programu: 14.; hlasování �. 19 
 
 
13 Dodatky z�izovacích listin p�ísp�vkových organizací - škol, 

jejichž z�izovatelem je statutární m�sto Olomouc 
Zastupitelstvo m�sta Olomouce 
 
1. bere na v�domí 
d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
Dodatek �.4 ke z�izovací listin� p�ísp�vkové organizace Mate�ská škola Olomouc, 
Michalské stromo�adí 11 
Dodatek �.5 ke z�izovací listin� p�ísp�vkové organizace Základní škola a Mate�ská 
škola Olomouc, Svatoplukova 11 
Dodatek �.6 ke z�izovací listin� p�ísp�vkové organizace Základní škola a Mate�ská 
škola Olomouc, Nedv�dova 17 
Dodatek �.7 ke z�izovací listin� p�ísp�vkové organizace Mate�ská škola Olomouc, 
Rooseveltova 101 
Dodatek �.5 ke z�izovací listin� p�ísp�vkové organizace Základní škola a Mate�ská 
škola Olomouc - Nemilany, Raisova 1 
Dodatek �.4 ke z�izovací listin� p�ísp�vkové organizace Základní škola a Mate�ská 
škola Olomouc - Holice, Náves Svobody 41 
dle p�íloh d�vodové zprávy 
 
3. ukládá 
informovat o p�ijatém usnesení �editele p�ísp�vkových organizací - škol 
T: 23. 6. 2008 
O: vedoucí odboru školství 
 
P�edložil: Rada m�sta Olomouce 
Bod programu: 15.; hlasování �. 20 
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14 Ceny m�sta Olomouce za rok 2007 
Zastupitelstvo m�sta Olomouce 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
ud�lení Ceny m�sta Olomouce za rok 2007 MUDr. Liboru Gronskému v oblasti 
výtvarné um�ní, hudba 
 
3. schvaluje 
ud�lení Ceny m�sta Olomouce za rok 2007 Mgr. Milanu Ho�ínkovi, PhD.  za boj proti 
totalit� 
 
4. schvaluje 
ud�lení Ceny m�sta Olomouce za rok 2007  Aloisovi Ka�kovskému v oblasti sport 
 
5. schvaluje 
ud�lení Ceny m�sta Olomouce za rok 2007 Prof. PhDr. Old�ichu Králíkovi – in 
memoriam v oblasti literární �innost 
 
6. schvaluje 
ud�lení Ceny m�sta Olomouce za rok 2007 Josefu Šlechtovi v oblasti výtvarné 
um�ní 
 
7. schvaluje 
ud�lení Ceny m�sta Olomouce za rok 2007 Milen� Valuškové v oblasti výtvarné 
um�ní 
 
8. schvaluje 
ud�lení Ceny m�sta Olomouce za rok 2007 RNDr. Vladimíru Ž�rkovi v oblasti hudba 
 
P�edložil: Rada m�sta Olomouce 
Bod programu: 16.; hlasování �. 21 
 
 
15 Finan�ní mechanismy EHP a Norska - modernizace jídelny 
Zastupitelstvo m�sta Olomouce 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
závazek spolufinancování realizace projektu Modernizace školní jídelny Fakultní ZŠ 
Dr. M. Horákové a MŠ Olomouc dle následujícího prohlášení: 
Žadatel statutární m�sto Olomouc prohlašuje, že zajistí spolufinancování projektu, tj. 
45,9 % oprávn�ných náklad�, po celou dobu realizace operace, tj. celkem ve výši 
237 428 EUR. Žadatel také zaru�uje financování neoprávn�ných náklad�. Žadatel 
zajistí pr�b�žné financování realizace projektu tak, aby realizace projektu probíhala 
podle �asového a v�cného harmonogramu a s ohledem na plánované rozvržení 
zp�tných plateb (refundací náklad�) ze zdroj� Finan�ních mechanism� EHP/Norska, 
nedošlo k možnému deficitu finan�ních prost�edk�. 
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P�edložil: Rada m�sta Olomouce 
Bod programu: 17.; hlasování �. 22 
 
 
16 Zpráva o napl�ování cíl� a opat�ení 1. RKPSS na období let 

2007 – 2008 za rok 2007 
Zastupitelstvo m�sta Olomouce 
 
1. bere na v�domí 
d�vodovou zprávu 
 
P�edložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám�stek primátora 
Bod programu: 18.; hlasování �. 23 
 
 
17 Výsledky hospoda�ení sdružení �eské d�dictví UNESCO 
Zastupitelstvo m�sta Olomouce 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. bere na v�domí 
záv�re�ný ú�et a zprávu o výsledcích p�ezkoumání hospoda�ení dobrovolného 
svazku obcí "�eského d�dictví UNESCO" dle p�ílohy �. 1 d�vodové zprávy 
 
P�edložil: Rada m�sta Olomouce 
Bod programu: 19.; hlasování �. 24 
 
 
18 Delegování zástupce m�sta na valnou hromadu VHS Olomouc, 

a.s. a OLTERM & TD Olomouc, a.s. 
Zastupitelstvo m�sta Olomouce 
 
1. bere na v�domí 
d�vodovou zprávu 
 
2. deleguje 
zástupce statutárního m�sta Olomouc (v�etn� náhradníka) na valnou hromadu 
Vodohospodá�ské spole�nosti Olomouc, a.s. dle d�vodové zprávy 
 
3. deleguje 
zástupce statutárního m�sta Olomouc (v�etn� náhradníka) na valnou hromadu 
OLTERM & TD Olomouc, a.s. dle d�vodové zprávy 
 
P�edložil: Rada m�sta Olomouce 
Bod programu: 20.; hlasování �. 25 
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19 R�zné - informace z jednání správní rady UP Olomouc 
Zastupitelstvo m�sta Olomouce 
 
1. bere na v�domí 
d�vodovou zprávu v�etn� p�íloh 
 
2. ukládá 
Rad� m�sta Olomouce, aby spole�n� s vedením UP podnikla veškeré možné kroky 
pro udržení Léka�ské fakulty UP, ale i jejího dalšího rozvoje. Spolupráce s UP - 
Léka�skou fakultou musí zahrnovat všechny t�i základní oblasti: 
a) stabilizace pedagogického sboru 
b) rozvoj v�decko-výzkumné �innosti 
c) stabilizace fakultní nemocnice (pacienti jsou nezbytná podmínka výuky) 
T: pr�b�žn� 
 
3. ukládá 
Rad� m�sta Olomouce informovat ZMO o výsledcích prob�hlých jednání 
T: pr�b�žn� 
 
P�edložil: Fischer Michael, MUDr., �len rady m�sta 
Bod programu: 21.; hlasování �. 26 
 
 
 
 
 
 
 
 

Martin Novotný, v. r. 
primátor m�sta Olomouce 

Mgr. Svatopluk Š�udlík, v. r.   
1. nám�stek primátora 

  
 


