
 

USNESENÍ 
 
z 11. zasedání Zastupitelstva m�sta Olomouce, konaného dne 23. 6. 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 Zm�na v Rad� m�sta Olomouce 
Zastupitelstvo m�sta Olomouce 
 
1. bere na v�domí 
vzdání se funkce nám�stka primátora m�sta Olomouce dnem 23. 6. 2008 
Ing. Vladimíra Pokorného (ODS) 
 
2. zvolilo 
v souladu s ustanovením § 84 a § 104 zákona �. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
z�ízení), ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, dnem 23. 6. 2008 
 
nám�stkem primátora m�sta Olomouce 
RNDr. Jana Holpucha, Ph.D. (ODS)  
 
3. zvolilo 
neuvoln�ným �lenem Rady m�sta Olomouce dnem 23. 6. 2008 
Ing. Vladimíra Pokorného (ODS) 
 
4. stanovuje 
kompetence dnem 23. 6. 2008    
 
a) primátora Martina Novotného takto: 
- odbor kancelá� primátora, odbor koncepce a rozvoje, odbor školství, 
- SK Sigma Olomouc, a. s.,  
- základní a mate�ské školy, u nichž plní m�sto funkci z�izovatele 
 
b) nám�stka primátora RNDr. Jana Holpucha, Ph.D. takto: 
- odbor sociální pomoci, odbor vn�jších vztah� a informací, odbor informatiky,  
- Moravské divadlo Olomouc, Moravská filharmonie Olomouc, Divadlo hudby 

Olomouc, H�bitovy m�sta Olomouce, Knihovna m�sta Olomouce,  
- Výstavišt� Flora Olomouc, a. s. 
 
5. ur�uje 
dnem 23. 6. 2008 
 
v souladu s ustanovením § 104 zákona �. 128/2000 Sb., o obcích (obecní z�ízení) ve 
zn�ní pozd�jších p�edpis�, zastupování primátora takto: 
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a) 1. nám�stek primátora: Mgr. Svatopluk Š�udlík 
b) 2. nám�stek primátora: RNDr. Jan Holpuch, Ph.D. 
c) po�adí zastupování dalšími nám�stky: 
               JUDr. Martin Major 
               RNDr. Ladislav Šnevajs 
               Hana Tesa�ová 
               Ji�í Martinák 
 
P�edložil: Novotný Martin, primátor m�sta  
Bod programu: 1. 1.; hlasování �. 4, 5, 6 
 
 
2 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 �. 7 
 
 
3 Rozpo�tové zm�ny roku 2008, v�etn� 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 d�vodové zprávy - �ást B, v�etn� dodatku �. 1 
 
P�edložil: Martinák Ji�í, nám�stek primátora 
Bod programu: 3.; hlasování �. 8 
 
 
4 Majetkoprávní záležitosti + dodatek 
Zastupitelstvo m�sta Olomouce 
 
1. schvaluje 
1. bezúplatný p�evod pozemku parc. �. 30/26 ostat. pl. o vým��e 1 165 m2 v k. ú. 
Lazce, obec Olomouc z vlastnictví �R – Ú�adu pro zastupování státu ve v�cech 
majetkových do vlastnictví statutárního m�sta Olomouce dle d�vodové zprávy bod �. 
3.  
 
2. bezúplatný p�evod pozemku parc. �. 836/1 orná p�da o vým��e 3 105 m2 v k. ú. 
Nemilany, obec Olomouc z vlastnictví �R – Pozemkového fondu �R do vlastnictví 
statutárního m�sta Olomouce dle d�vodové zprávy bod �. 4.  
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3. výkup objektu �. p. 385 s pozemkem parc. �. st. 393 zast. pl. o vým��e 77 m2         
v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc z vlastnictví �R - Ú�adu pro 
zastupování státu ve v�cech majetkových do vlastnictví statutárního m�sta 
Olomouce za kupní cenu ve výši 350 000,- K� dle d�vodové zprávy bod �. 8.  
 
4. uzav�ení smlouvy o budoucí kupní smlouv� na �ásti pozemk� parc. �. 1721/3  
o vým��e 30 m2 a parc. �. 1721/32 o vým��e 59 m2, vše ostat. pl. v k. ú. Holice        
u Olomouce, obec Olomouc se spole�ností GRM Systems s.r.o. p�i kupní cen� ve 
výši 300,- K�/m2 dle d�vodové zprávy bod �. 15. 
 
5. odprodej pozemku parc. �. 834/17 ostat. pl. o vým��e 70 m2 v k. ú. Hodolany, 
obec Olomouc spole�nosti ELEKTROCENTRUM TRADING spol. s r. o. za kupní 
cenu ve výši 35 700,- K� dle d�vodové zprávy bod �. 16.  
 
6. odprodej pozemku parc. �. 636 ostat. pl. o vým��e 862 m2 v k. ú. Ne�edín, obec 
Olomouc panu  xxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši  565 613,- K� dle d�vodové zprávy 
bod �. 17.  
 
7. odprodej objektu garáže bez �p/�e s �ástí pozemku parc. �. st. 1071 (dle GP parc. 
�. 1071/1) zast. pl. a nádvo�í o vým��e 219 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc 
spole�nosti CZ servis, v. o. s. za kupní cenu ve výši 406 530,- K� dle d�vodové 
zprávy bod �. 18. 
 
8. uzav�ení smlouvy o budoucí kupní smlouv� na �ást pozemku parc. �. 1721/6 ost. 
pl. o vým��e 6 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc se spole�ností �EZ 
Distribuce, a. s. p�i kupní cen� ve výši 500,- K�/m2 + náklady ve výši 1 600,- K� dle 
d�vodové zprávy bod �. 19. 
 
10. výb�r nájemce a budoucího kupujícího �ásti pozemku parc. �.  611/3 zahrada      
o vým��e 700 m2 (�ást A) v k. ú. Nemilany, obec Olomouc mezi manžely xxxxxxxxxx, 
manžely xxxxxxxxxx, manžely xxxxxxxxxx, manžely xxxxxxxxxx, manžely 
xxxxxxxxxx, paní xxxxxxxxxx, panem xxxxxxxxxx, panem xxxxxxxxxx, panem 
xxxxxxxxxx, paní xxxxxxxxxx, paní xxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxx formou obálkové 
metody na výši kupní ceny, kdy minimální výše kupní ceny �iní 600,- K�/m2 dle 
d�vodové zprávy bod �. 20. 
 
11. výb�r nájemce a budoucího kupujícího �ásti pozemku parc. �. 611/3 zahrada        
o vým��e 840 m2 (�ást B) v k. ú. Nemilany, obec Olomouc mezi manžely xxxxxxxxxx, 
manžely xxxxxxxxxx, manžely xxxxxxxxxx, manžely xxxxxxxxxx manžely xxxxxxxxxx, 
paní xxxxxxxxxx, panem xxxxxxxxxx, panem xxxxxxxxxx, panem xxxxxxxxxx, paní 
xxxxxxxxxx, paní xxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxx formou obálkové metody na výši 
kupní ceny, kdy minimální výše kupní ceny �iní 600,- K�/m2 dle d�vodové zprávy 
bod �. 20. 
 
12. výb�r nájemce a budoucího kupujícího pozemku  parc. �. 917 o vým��e 492 m2    
v k. ú. Lošov, obec Olomouc mezi manžely xxxxxxxxxx  a xxxxxxxxxx, manžely 
xxxxxxxxxx, panem xxxxxxxxxx, paní xxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxx formou obálkové 
metody na výši kupní ceny, kdy minimální výše kupní ceny �iní 950,- K�/m2 dle 
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d�vodové zprávy bod �. 21.  
 
13. odprodej pozemk� parc. �. 581/27 zast. pl. o vým��e 49 m2, parc. �. 581/26 
ostat. pl. o vým��e 44 m2 a parc. �. 581/25 zast. pl. o vým��e 36 m2, vše v k. ú. 
Slavonín, obec Olomouc manžel�m xxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 104 210,- K� 
dle d�vodové zprávy bod �. 22. 
 
14. odprodej pozemku parc. �. st. 1203/4 zast. pl. o vým��e 17 m2 v k. ú. Nová Ulice, 
obec Olomouc manžel�m xxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 11 900,- K� dle 
d�vodové zprávy bod �. 23. 
 
15. odprodej pozemk� parc. �.  979/7 zahrada  o vým��e 385 m2 a parc. �. st. 1355 
zast. pl. a nádvo�í o vým��e 17 m2, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc manžel�m 
xxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 130 540,- K� dle d�vodové zprávy bod �. 24. 
 
16. uzav�ení smlouvy o budoucí kupní smlouv� na �ásti pozemku parc. �. 273/1 ost. 
pl. o vým��e 12 m2 v  k. ú.  Nová Ulice, obec Olomouc Spole�enství vlastník� Na 
Vozovce 861/40, 862/42, Olomouc - Nová Ulice p�i kupní cen� ve výši 750,- K�/m2 
dle d�vodové zprávy bod �. 25.  
 
17. bezúplatný p�evod pozemku parc. �. 305 orná p�da o vým��e 967 m2 v k. ú. 
Holice u Olomouce, obec Olomouc z vlastnictví �R – Pozemkového fondu �R do 
vlastnictví statutárního m�sta Olomouce dle d�vodové zprávy bod �. 26. 
 
18. uzav�ení smlouvy o budoucí sm�nné smlouv� na �ásti pozemk� parc. �. 622/8 
zahrada 1 063 m2, parc. �. 622/7 travní porost o vým��e 319 m2, parc. �. 622/6 
zahrada o vým��e 72 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, parc. �. 775/2 orná 
p�da o vým��e 1 209 m2 a parc. �. 779/1 ostatní plocha o vým��e 292 m2, vše v k. ú. 
Hodolany, vše obec Olomouc ve vlastnictví statutárního m�sta Olomouce za �ásti 
pozemk�  parc. �. 373/3 orná p�da o vým��e 11 m2, parc. �. 373/4 orná p�da            
o vým��e 154 m2, parc. �. 385/2 orná p�da o vým��e 70 m2 a parc. �. 329/3 zahrada 
o vým��e 1 772 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, parc. �. 775/10 orná p�da     
o vým��e 367 m2, parc. �. 779/13 ostní plocha o vým��e 581 m2, vše v k. ú. 
Hodolany, vše obec Olomouc ve vlastnictví spole�nosti Povodí Moravy, s. p. dle 
d�vodové zprávy bod �. 27. 
 
2. nevyhovuje žádosti 
1. pana xxxxxxxxxx o odprodej pozemku parc. �. 1609 ost. pl. o vým��e 604 m2     v 
k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 1.  
 
2. pana xxxxxxxxxx o sm�nu  �ásti pozemku parc. �. 1182/1 orná p�da            o 
vým��e 100 m2 v k. ú. �ep�ín, obec Olomouce ve vlastnictví pana xxxxxxxxxx za 
�ást pozemku parc. �. 224/5 orná p�da o vým��e 100 m2 v k. ú. �ep�ín, obec 
Olomouce ve vlastnictví statutárního m�sta Olomouce dle d�vodové zprávy bod �. 2. 
 
3. paní xxxxxxxxxx o odprodej pozemku parc. �. 394/1 orná p�da o vým��e     5 557 
m2 a �ásti pozemku parc. �. 1004 ost. pl. o vým��e 20 m2, vše v k. ú. �ep�ín, obec 
Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 5. 
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4. spole�nosti Htech cz s.r.o. o odprodej �ásti pozemku parc. �. 1672/4 orná p�da 
(dle GP parc. �. 1672/4 �ást „a“) o vým��e 223 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec 
Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 6. 
 
5. pana xxxxxxxxxx o odprodej �ásti pozemku parc. �. 85/32 ost. pl. o vým��e  9 m2 v 
k. ú. Olomouc - m�sto, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 7. 
 
6. manžel� xxxxxxxxxx o odprodej �ásti pozemku parc. �. 800/2 ost pl. o vým��e 30 
m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc a �ásti pozemku parc. �. 1231/1 ost. pl. o 
vým��e 40 m2 v k. ú.   Slavonín, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 9.  
 
7. pana xxxxxxxxxx o odprodej �ásti pozemku parc. �. 800/2 ost pl. o vým��e     30 
m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc a �ásti pozemku parc. �. 1231/1 ost. pl.        o 
vým��e 40 m2 v k. ú.   Slavonín, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 10.  
 
8. pana xxxxxxxxx o odprodej �ásti pozemku parc. �. 800/2 ost pl. o vým��e      30 
m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc a �ásti pozemku parc. �. 1231/1 ost. pl.       o 
vým��e 30 m2 v k. ú.   Slavonín, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 11.  
 
9. manžel� xxxxxxxxx o odprodej �ásti pozemku parc. �. 451/30 ost. pl. o vým��e  15 
m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 12. 
 
10. spole�nosti STAVPAG s.r.o. o odprodej �ásti pozemku parc. �. 93/20 ostatní 
plocha o vým��e 17 m2 k. ú. Olomouc - m�sto, obec Olomouc dle d�vodové zprávy 
bod �. 13.  
 
11. spole�nosti Debus Information Technology s.r.o. o odprodej �ásti pozemku parc. 
�. 480/4 ostatní plocha o vým��e 300 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle 
d�vodové zprávy bod �. 14. 
 
12. manžel� xxxxxxxxxx o  odprodej pozemku parc. �. 611/3 zahrada o vým��e 1 761 
m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 20.  
 
13. spole�nosti STAVBY A BARVY MORAVA, s.r.o. o odprodej pozemku parc. �. 917 
o vým��e 492 m2 v k. ú. Lošov, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 21.  
 
14. pana xxxxxxxxxx a spole�nosti AQM s.r.o. o odprodej budovy bez �. p./�. e. jiná 
stavba s pozemkem parc. �. st. 1399  zast. pl. o vým��e 2 395 m2 v k. ú. Ne�edín, 
obec Olomouc (objekt �. 13) dle d�vodové zprávy bod �. 28.  
 
15. pana xxxxxxxxxx o odprodej pozemku parc. �. 922/9 orná p�da o vým��e 411 m2 
v k. ú. Droždín, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 29.  
 
16. pana xxxxxxxxxx o odprodej �ásti pozemku parc. �. 790 ost. pl o vým��e 220 m2 
v k. ú. Droždín, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 30. 
 
17. paní xxxxxxxxxx o revokaci �ásti usnesení ZMO ze dne 12. 10. 2007, bod 
programu 4, bod 9 ve v�ci nevyhov�ní žádosti paní xxxxxxxxxx o odprodej pozemku 
parc. �. 1998 ost. pl. o vým��e 599 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle 
d�vodové zprávy bod �. 31. 
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3. schvaluje 
1. odprodej objektu ob�anské vybavenosti �p. 69, �o. 11 s pozemkem parc. �. st. 
1368 zast. pl. a nádvo�í o vým��e 747 m2, objektu ob�anské vybavenosti �.p. 68, �.o. 
9 s pozemkem parc. �. st. 1367 zast. pl. a nádvo�í o vým��e 3719 m2 a objektu jiné 
stavby bez �p./�e. s pozemkem parc. �. st. 1369 zast. pl. a nádvo�í o vým��e 39 m2 a 
�ásti pozemku parc. �. 685/1 ost. pl. o vým��e 14 799 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, 
obec Olomouc Olomouckému kraji za kupní cenu ve výši 15 000 000,- K� dle 
dodatku d�vodové zprávy bod �. 6. 
 
2. uzav�ení smlouvy o budoucí kupní smlouv� na �ásti pozemk� parc. �. 365 zahrada 
o vým��e 600 m2 a parc. �. 364/1 ostatní plocha o vým��e 250 m2, vše v k. ú. Holice 
u Olomouce, obec Olomouc s paní xxxxxxxxxx p�i kupní cen� ve výši 801,- K�/m2 
dle dodatku d�vodové zprávy bod �. 7.  
 
3. uzav�ení smlouvy o budoucí kupní smlouv� na �ást pozemku parc. �. 633/3 orná 
p�da o vým��e 478 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc s manžely                
xxxxxxxxxx p�i kupní cen� ve výši 1 501,- K�/m2 dle dodatku d�vodové zprávy bod �. 
8.   
 
4. za�azení pana xxxxxxxxxx do výb�ru 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 formou obálkové metody na výši kupní ceny, kdy minimální 
výše kupní ceny �iní 1 000,- K�/m2 dle dodatku d�vodové zprávy bod �. 9.   
 
5. bezúplatný p�evod �ásti pozemku parc. �. 614/1 ost. pl. o vým��e 6 388 m2 (dle 
GP parc. �. 614/24 o vým��e 3 049 m2 a parc. �. 614/26 o vým��e 3 339 m2) v k. ú. 
Nová Ulice, obec Olomouc z vlastnictví statutárního m�sta Olomouce do vlastnictví 
Olomouckého kraje dle dodatku d�vodové zprávy bod �. 10.  
 
6. odprodej �ástí pozemk� parc. �. 102/13 (dle GP parc. �. 102/23)  zahrada              
o vým��e 1 372 m2, parc. �. 101/11 (dle GP parc. �. 101/11) trvalý travní porost         
o vým��e 1 407 m2 a parc. �. 102/3 (dle GP parc. �. 102/22) ostatní plocha o vým��e 
3 229 m2, vše v k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc Muzeu Olomoucké pevnosti,   
o. s. za podmínek dle dodatku d�vodové zprávy bod �. 11.  
  
7. odprodej �ásti hradby Korunní pevn�stky umíst�né na pozemcích (resp. jejich 
�ástech) parc. �. 102/3 ostatní plocha,  parc. �. 101/10 ostatní plocha, parc. �. 128/1 
ostatní plocha a parc. �. 102/12 ostatní plocha, vše v k. ú. Olomouc – m�sto, obec 
Olomouc Muzeu Olomoucké pevnosti, o. s. za podmínek dle dodatku d�vodové 
zprávy bod �. 11.  
 
8. odprodej �ásti pozemku parc. �. 1121 ost. pl. (dle GP parc. �. 1121/2) o vým��e 21 
m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc manžel�m xxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 39 
254,- K� dle dodatku d�vodové zprávy bod �. 12.  
 
9. odprodej �ásti pozemku parc. �. 770/1 orná p�da (dle GP díl „a“) o vým��e 58 m2 
v k. ú. Nemilany, obec Olomouc manžel�m xxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 64 
600,- K� dle dodatku d�vodové zprávy bod �. 13. 
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10. odprodej budovy bez �. p./�. e. jiná stavba s pozemkem parc. �. st. 184 zast. pl.   
o vým��e 1 350 m2, pozemk� parc. �. st. 318 o vým��e 162 m2, parc. �. st. 319         
o vým��e 28 m2, parc. �. st. 320 o vým��e 48 m2, parc. �. st. 321 o vým��e 117, 
parc. �. st. 322/1 o vým��e 1 509, vše zast. pl., parc. �. 506/7 o vým��e 32 328 m2, 
parc. �. 506/8 o vým��e 27 098, parc. �. 506/38 o vým��e 669 m2, parc. �. 506/52       
o vým��e 153 m2, parc. �. 506/53 o vým��e 676 m2, parc. �. 506/54 o vým��e            
1 961 m2, vše orná p�da, parc. �. 506/10 o vým��e 726 m2, parc. �. 506/11 o vým��e 
2 039 m2, parc. �. 506/27 o vým��e 67 134 m2, parc. �. 506/32 o vým��e 146 m2, 
parc. �. 506/33 o vým��e 160 m2, parc. �. 506/35 o vým��e 404 m2, parc. �. 506/36   
o vým��e 404 m2, parc. �. 506/37 o vým��e 368 m2, parc. �. 506/42 o vým��e           
1 793 m2, parc. �. 506/49 o vým��e 48 m2, parc. �. 506/50 o vým��e 697 m2, parc. �. 
506/55 o vým��e 23 m2, vše ostat. pl., parc. �. 506/31 trvalý travní porost o vým��e    
2 531 m2, vše v k. ú. Un�ovice, obec Litovel Zem�d�lskému družstvu Un�ovice za 
kupní cenu ve výši 10 035 000,- K� dle dodatku d�vodové zprávy bod �. 14. 
 
11. odprodej �ásti pozemku parc. �. 451/19 o vým��e 518 m2 a pozemku parc. �. 
416/7 o vým��e 17 m2, vše ostat. pl. v k. ú. Povel, obec Olomouc spole�nosti 
Provád�ní staveb Olomouc s. r. o. za kupní cenu ve výši 615 250,- K� dle dodatku 
d�vodové zprávy bod �. 15. 
 
12. uzav�ení smlouvy o budoucí kupní smlouv� na �ást  pozemku parc. �. 235/23 
orná p�da o vým��e 263 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc se spole�ností K-stav 
stavební a. s. p�i kupní cen� ve výši 2 000,- K�/m2 + náklady 2 000,- K� dle dodatku 
d�vodové zprávy bod �. 16. 
 
13. zm�nu smluvních podmínek p�i pronájmu s následným odprodejem pozemku 
parc. �. st. 190 zast. pl. o vým��e 148 m2 a �ást pozemku parc. �. 89/1 orná p�da      
o vým��e 452 m2, vše v k. ú. Nedv�zí u Olomouce, obec Olomouc (p�vodn� �ást 
pozemku parc. �. 89/1 orná p�da o vým��e 600 m2) panu xxxxxxxxxx dle dodatku 
d�vodové zprávy bod �. 17.     
 
14. darování �ásti pozemku 102/2  o vým��e 1 457 m2 a �ásti pozemku parc. �. 
138/7 o vým��e 829 m2, vše ostat. pl. v k. ú. Olomouc - m�sto, obec Olomouc 
T�lovýchovné jednot� LOKOMOTIVA Olomouc dle dodatku d�vodové zprávy bod �. 
18.   
 
15. darování pozemk� parc. �. 101/2 ostat. pl. o vým��e 277 m2, parc. �. 101/3 ostat. 
pl. o vým��e 311 m2, parc. �. st. 1308 zast. pl. o vým��e 631 m2, parc. �. st. 1102 
zast. pl. o vým��e 158 m2, �ásti pozemku parc. �. 102/2 ostat. pl. (dle GP parc. �. 
102/21) o vým��e 3 389 m2 a �ásti pozemku parc. �. 138/7 ostat. pl. (dle GP parc. �. 
138/17) o vým��e 141 m2, vše v k. ú. Olomouc - m�sto, obec Olomouc MGC 
Olomouc dle dodatku d�vodové zprávy bod �. 18. 
 
16. odprodej  pozemku parc. �. 13 ost. pl. o vým��e 286 m2 v k. ú. Olomouc - m�sto, 
obec Olomouc Muzeu um�ní Olomouc, státní p�ísp�vková organizace za kupní cenu 
ve výši 967 260,- K� dle dodatku d�vodové zprávy bod �. 19. 
  
17. odprodej �ásti pozemku parc. �. 631/1 ostat. pl. o vým��e 1 m2 k. ú. Nová Ulice, 
obec Olomouc Fakultní nemocnici Olomouc za kupní cenu ve výši  2 500,- K� dle 
dodatku d�vodové zprávy bod �. 20. 
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18. odprodej pozemk� parc. �. st. 2285/2 o vým��e 167 m2, parc. �. st. 1288              
o vým��e 461 m2, parc. �. st. 2313/1 o vým��e 431 m2, parc. �. st. 2313/3 o vým��e 
1 m2, parc. �. st. 2322/2 o vým��e 14 m2,  parc. �. st. 2322/3 o vým��e 76 m2, vše 
zastav�ná plocha a nádvo�í v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc Spole�enství pro d�m 
Wellnerova 1, 3, 3A Olomouc za kupní cenu ve výši 1 648 500,- K� bez možnosti 
splátek dle dodatku d�vodové zprávy bod �. 21. 
 
19. odprodej �ásti pozemku parc. �. 429/4 ost. pl. o vým��e  912 m2 v k. ú. Ne�edín, 
obec Olomouc spole�nosti P�evozová služba DELTA, s. r. o. za kupní cenu ve výši 
922 211,- K� dle dodatku d�vodové zprávy bod �. 22. 
 
20. výb�r nájemce a budoucího kupujícího �ásti pozemku parc. �. 784/1 zahrada         
o vým��e 651 m2 (�ást A) v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc mezi manžely 
xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx, paní xxxxxxxxxx, manžely xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx 
formou obálkové metody na výši kupní ceny, kdy minimální výše kupní ceny �iní 1 
000,- K�/m2 dle dodatku d�vodové zprávy bod �. 23. 
 
21. výb�r nájemce a budoucího kupujícího  �ásti pozemku parc. �. 784/1 zahrada      
o vým��e 620 m2 (�ást B) v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc mezi manžely 
xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx, paní xxxxxxxxxx, manžely xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx 
formou obálkové metody na výši kupní ceny, kdy minimální výše kupní ceny �iní 1 
000,- K�/m2 dle dodatku d�vodové zprávy bod �. 23. 
 
22. uzav�ení smlouvy o budoucí kupní smlouv� na �ást pozemku parc. �. 758/27 
ostatní plocha o vým��e 30 m2 v k. ú. �ernovír, obec Olomouc s manžely xxxxxxxxxx 
a xxxxxxxxxx p�i  kupní cen� ve výši 1 000,- K�/m2 + náklady ve výši 2 000,- K� dle 
dodatku d�vodové zprávy bod �. 24. 
 
23. odprodej pozemk� parc. �. 1678/32 o vým��e 8 601 m2, parc. �. 1678/34              
o vým��e 358 m2, parc. �. 1678/35 o vým��e 4 333 m2, parc. �. 1678/221 o vým��e 
309 m2, parc. �. 1678/223 o vým��e 321 m2, vše orná p�da a pozemku parc. �. 
1686/3 ost. pl. o vým��e 36 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc 
spole�nosti Trimex Olomouc spol. s r. o. za kupní cenu ve výši 8 376 800,- K� dle 
dodatku d�vodové zprávy bod �. 25.  
 
24. odprodej pozemku parc. �.  629/33 zahrada o vým��e 63 m2 v k. ú. Chválkovice, 
obec Olomouc manžel�m xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 58.300,- 
K� dle dodatku d�vodové zprávy bod �. 26. 
 
25. odprodej pozemk� parc. �. 436/3 zast. pl. o vým��e 140 m2 a parc. �. 436/2 
ostat. pl. o vým��e 315 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc panu 
xxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 270 350,- K� dle dodatku d�vodové zprávy bod �. 
28. 
 
26. odprodej �ásti pozemku parc. �. 581/1 orná p�da (dle GP parc. �. 581/32)            
o vým��e 201 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc manžel�m xxxxxxxxxx za kupní 
cenu ve výši 163 004,- K� dle dodatku d�vodové zprávy bod �. 30. 
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27. odprodej �ásti pozemku parc. �. 581/1 orná p�da (dle GP parc. �. 581/31)            
o vým��e 217 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc manžel�m xxxxxxxxxx za kupní 
cenu ve výši 175 644,- K� dle dodatku d�vodové zprávy bod �. 30. 
 
28. odprodej �ásti pozemku parc. �. 581/1 orná p�da (dle GP parc. �. 581/30)            
o vým��e 211 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc manžel�m xxxxxxxxxx za kupní 
cenu ve výši 170 904,- K� dle dodatku d�vodové zprávy bod �. 30.  
 
29. odprodej �ásti pozemku parc. �. 581/1 orná p�da o vým��e 225 m2 v k. ú. 
Slavonín, obec Olomouc paní xxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 181 964,- K� dle 
d�vodové zprávy bod �. 4.33. 
 
30. odprodej �ásti pozemku parc. �. 581/1 orná p�da (dle GP parc. �. 581/29)            
o vým��e 220 m2  a �ásti pozemku parc. �. 1123/2 ostat. pl. (dle GP díl „a“) o vým��e 
14 m2, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc panu xxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 
189 074,- K� dle dodatku d�vodové zprávy bod �. 30. 
 
31. odprodej �ásti pozemku parc. �. 581/1 orná p�da (dle GP parc. �. 581/33)              
o vým��e 104 m2 a �ást pozemku parc. �. 581/1 orná p�da (dle GP díl „g“) o vým��e 
11 m2, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc paní xxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 95 
064,- K� dle dodatku d�vodové zprávy bod �. 30. 
 
32. odprodej �ásti pozemku parc. �. 1123/2 ostat. pl. (dle GP díl „d“) o vým��e 6 m2, 
�ást pozemku parc. �. 581/1 orná p�da (dle GP díl „e“) o vým��e 37 m2 a �ást 
pozemku parc. �. 581/1 orná p�da (dle GP díl „f“) o vým��e 1 m2, vše v k. ú. 
Slavonín, obec Olomouc paní xxxxxxxxxx a panu xxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 
38 974 K� dle dodatku d�vodové zprávy bod �. 30. 
 
33. odprodej �ásti pozemku parc. �. 1220 ost. pl. o vým��e 57 m2 (dle GP parc. �. 
1220/2) v k. ú. Slavonín, obec Olomouc manžel�m xxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 
46 530,- K� dle dodatku d�vodové zprávy bod �. 31. 
 
34. sm�nu �ásti pozemku parc. �. 954/6 ost. pl. o vým��e 6 m2 (dle GP parc. �. 
954/8) v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve vlastnictví manžel� xxxxxxxxxx za �ást 
pozemku parc. �. 1114 ost. pl. o vým��e 13 m2 (dle GP parc. �. 1114/2) a �ást 
pozemku parc. �. 1220 ost. pl. o vým��e 5 m2 (dle GP parc. �. 1220/3), vše v k. ú. 
Slavonín, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního m�sta Olomouce s tím, že 
manželé xxxxxxxxxx uhradí cenový rozdíl ve výši 9 480,- K� + 1/2 náklad� ve výši 1 
250,- K� dle dodatku d�vodové zprávy bod �. 32. 
 
35. odprodej budovy bez �. p./�. e. jiná stavba s pozemkem parc. �. st. 1339 zast. pl. 
a nádvo�í o vým��e 326 m2 a budovy bez �. p./�. e.  jiná stavba s pozemkem parc. �. 
st. 1340 zast. pl. a nádvo�í o vým��e 403 m2, vše v k. ú. Ne�edín, obec Olomouc 
spole�nosti MERIT GROUP a. s. za kupní cenu ve výši 5 500 000,- K� + náklady       
4 600,- K� bez možnosti splátek dle dodatku d�vodové zprávy bod �. 33.  
 
36. bezúplatný p�evod �ásti pozemku parc. �. 168/16 ostat. pl. o vým��e 3 832 m2     
v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc z vlastnictví �R - Ministerstva obrany do vlastnictví 
statutárního m�sta Olomouce dle dodatku d�vodové zprávy bod �. 34. 
 



 10

37. bezúplatný p�evod pozemku parc. �. 1944/7 ostatní plocha o vým��e 659 m2        
v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc z vlastnictví �R – Pozemkového fondu �R 
do vlastnictví statutárního m�sta Olomouce dle dodatku d�vodové zprávy bod �. 35. 
 
38. odprodej objektu �. p. 415 s pozemkem parc. �. st. 542 zastav�ná plocha             
a nádvo�í o vým��e 179 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc (Synkova – C1K1) 
spole�nosti SLAVIA INVEST a.s. za kupní cenu ve výši 2 607 000,- K� dle dodatku 
d�vodové zprávy bod �. 37. 
 
39. odprodej objektu �. p. 434 s pozemkem parc. �. st. 557 zastav�ná plocha            
a nádvo�í o vým��e 238 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc (Herrmannova – C1K2) 
spole�nosti Freemont, spole�nost s ru�ením omezeným za kupní cenu ve výši           
3 207 000,- K� dle dodatku d�vodové zprávy bod �. 38.  
 
40. odprodej objektu �. p. 480 s pozemkem parc. �. st. 595 zastav�ná plocha             
a nádvo�í o vým��e 197 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc (Na Letné – C2K1) 
spole�nosti D-ASINED s.r.o. za kupní cenu ve výši 2 807 000,- K� dle dodatku 
d�vodové zprávy bod �. 39. 
 
41. odprodej objektu �. p. 496 s pozemkem parc. �. st. 606 zastav�ná plocha                
a nádvo�í o vým��e 196 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc (Dlouhá – C2K2) 
spole�nosti GLOBE INVESTMENT CZ s.r.o. za kupní cenu ve výši 2 807 000,- K� dle 
dodatku d�vodové zprávy bod �. 40.   
 
42. odprodej objektu �. p. 468 s pozemkem parc. �. st. 568 zastav�ná plocha             
a nádvo�í o vým��e 242 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc (Lazecká – C2K3) 
spole�nosti St. HUBERT, s.r.o. za kupní cenu ve výši 3 007 000,-K� dle dodatku 
d�vodové zprávy bod �. 41. 
 
43. uzav�ení smlouvy o budoucí kupní smlouv� na pozemky parc. �. 734/3 orná p�da 
o vým��e 345 m2, parc. �. 735/2 o vým��e 786 m2, parc. �. 735/16 o vým��e 608 m2, 
oba zahrada, parc. �. 735/17 ost. pl. o vým��e 1129 m2, parc. �. 735/19 o vým��e 
333 m2, parc. �. 735/20 o vým��e 340 m2, parc. �. 735/21 o vým��e 453 m2, parc. �. 
735/23 o vým��e 130 m2, parc. �. 735/24 o vým��e 337 m2, vše orná p�da, �ást 
parc. �. 735/27 ost. pl. o vým��e 877 m2, parc. �. 735/28 orná p�da o vým��e         
405 m2, parc. �. 735/29 trv. trav. porost o vým��e 323 m2, parc. �. 735/30 o vým��e 
493 m2, parc. �. 735/31 o vým��e 365 m2,oba orná p�da, parc. �. 735/32 zahrada    
o vým��e 949 m2 a parc. �. 735/35 orná p�da o vým��e 950 m2, vše v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc se spole�ností Stavitelství Pospíšil s. r. o. p�i kupní cen� ve 
výši 1 511,- K�/m2 dle dodatku d�vodové zprávy bod �. 42. 
 
44. uzav�ení smlouvy o budoucí kupní smlouv� na �ásti pozemk� parc. �. 868/12 ost. 
pl.  o vým��e 2 153 m2, parc. �. 868/13 ost. pl. o vým��e 132 m2 a parc. �.  866/6 
ost. pl. o vým��e 7 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc a �ást pozemku parc. 
�. 73/13 ost. pl. o vým��e 9 m2, vše v k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc se 
spole�ností NAMIRO s.r.o. za podmínek dle d�vodové zprávy bod �. 43 dodatku  
 
4. nevyhovuje žádosti 
1. pana xxxxxxxxxx o odprodej �ásti pozemku parc. �. 131/3 ostat. pl.           o 
vým��e 92 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc dle dodatku d�vodové zprávy bod �. 1. 
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2. paní xxxxxxxxxx a pana xxxxxxxxxxx o odprodej �ásti pozemku parc. �. 211/7  
orná p�da  o vým��e 700 m2 v k. ú. Topolany u Olomouce, obec Olomouc dle 
dodatku d�vodové zprávy bod �. 2. 
 
3. manžel� xxxxxxxxxx o odprodej pozemku parc. �. 735/20 orná p�da o vým��e 340 
m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle dodatku d�vodové zprávy bod �. 3. 
 
4. spole�nosti OPTHERM s. r. o. o revokaci �ásti usnesení ZMO ze dne  28. 4. 2008, 
bod programu 11, bod 28 ve v�ci výše kupní ceny u odprodeje �ásti pozemku parc. 
�. 1119/3 ost. pl. (dle GP parc. �. 1119/7) o vým��e 130 m2 v k. ú. Slavonín, obec 
Olomouc spole�nosti OPTHERM s. r. o. dle dodatku d�vodové zprávy bod �. 4. 
 
5. paní xxxxxxxxxx o revokaci usnesení ZMO ze dne 28. 4. 2008, bod programu 11, 
bod 7 ve v�ci nevyhov�ní žádosti 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 xxxxxxxxxx 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 dodatku d�vodové zprávy bod �. 5.  
 
6. manžel� xxxxxxxxxx, manžel� xxxxxxxxxx, manžel� xxxxxxxxxx, paní xxxxxxxxxx 
a paní xxxxxxxxxx o odprodej �ástí pozemk� parc. �. 365 zahrada o vým��e 600 m2        
a parc. �. 364/1 ostatní plocha o vým��e 250 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, 
obec Olomouc dle dodatku d�vodové zprávy bod �. 7. 
 
7. manžel� xxxxxxxxxx o odprodej �ásti pozemku parc. �. 784/1 zahrada o vým��e 
651 m2 (�ást A) v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle dodatku d�vodové zprávy 
bod �. 23. 
 
8. manžel� xxxxxxxxxx o odprodej �ásti pozemku parc. �. 784/1 zahrada o vým��e 
620 m2 (�ást B) v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle dodatku d�vodové zprávy 
bod �. 23.  
 
9. manžel� xxxxxxxxxx o odprodej �ásti pozemku parc. �. 784/1 zahrada o vým��e 
280 m2  v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle dodatku d�vodové zprávy bod �. 23. 
 
10. pana xxxxxxxxxx o odprodej �ásti pozemku parc. �. 784/1 zahrada o vým��e 280 
m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc za ú�elem užívání zahrady dle dodatku 
d�vodové zprávy bod �. 23. 
 
11. pana xxxxxxxxxx o odprodej �ásti pozemku parc. �. 784/1 zahrada o vým��e 70 
m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc za ú�elem užívání zahrady dle dodatku 
d�vodové zprávy bod �. 23. 
 
12. paní xxxxxxxxxx o odprodej �ásti pozemku parc. �. 784/1 zahrada o vým��e 280 
m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc za ú�elem užívání zahrady dle dodatku 
d�vodové zprávy bod �. 23. 
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13. pana xxxxxxxxxx o odprodej �ásti pozemku parc. �. 784/1 zahrada        o vým��e 
150 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc za ú�elem užívání zahrady dle dodatku 
d�vodové zprávy bod �. 23.    
 
14. pana xxxxxxxxxx o odprodej �ásti pozemku parc.  �. 44/3 zahrada o vým��e 150 
m2 v k. ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou dle dodatku d�vodové 
zprávy bod �. 27. 
 
15. manžel� xxxxxxxxxx o odprodej �ásti pozemku parc. �. 44/3 zahrada o vým��e 
573 m2 v k. ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou dle dodatku d�vodové 
zprávy bod �. 27. 
 
16. pana xxxxxxxxxx o odprodej �ásti pozemku parc. �. 44/3 zahrada o vým��e  287 
m2 v k. ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou dle dodatku d�vodové 
zprávy bod �. 27. 
 
17. manžel� xxxxxxxxxx o odprodej �ásti pozemku par. �. 44/3 zahrada o vým��e 
160 m2 v k. ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou dle dodatku d�vodové 
zprávy bod �. 27. 
 
18. manžel� xxxxxxxxxx o odprodej �ásti pozemku par. �. 44/3 zahrada        o 
vým��e 160 m2 v k. ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou dle dodatku 
d�vodové zprávy bod �. 27. 
 
19. manžel� xxxxxxxxxx o odprodej �ásti pozemku par. �. 44/3 zahrada o vým��e 
160 m2 v k. ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou dle d�vodové zprávy 
bod �. 4.30. 
 
20. manžel� xxxxxxxxxx o odprodej �ásti pozemku par. �. 46/2 zahrada o vým��e 
300 m2 v k. ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou dle dodatku d�vodové 
zprávy bod �. 27. 
 
21. spole�nosti Freemont, spole�nost s ru�ením omezeným,  pana xxxxxxxxx   a 
pana xxxxxxxxxx o odprodej budovy bez �. p./�. e. jiná stavba s pozemkem parc. �. 
st. 1339 zast. pl. a nádvo�í o vým��e 326 m2 a budovy bez �. p./�. e.  jiná stavba s 
pozemkem parc. �. st. 1340 zast. pl. a nádvo�í o vým��e 403 m2, vše v k. ú. Ne�edín, 
obec Olomouc dle dodatku d�vodové zprávy bod �. 33. 
 
22. spole�nosti St. HUBERT, s.r.o. a spole�nosti HELKO Computers CZ s.r.o.            
o odprodej objektu �. p. 415 s pozemkem parc. �. st. 542 zastav�ná plocha a nádvo�í 
o vým��e 179 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc (Synkova – C1K1) dle dodatku 
d�vodové zprávy bod �. 37. 
 
23. spole�nosti HELKO Computers CZ s.r.o., spole�nosti St. HUBERT, s.r.o.              
a spole�nosti SLAVIA INVEST a.s. o odprodej objektu �. p. 434 s pozemkem parc. �. 
st. 557 zastav�ná plocha a nádvo�í o vým��e 238 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc 
(Herrmannova – C1K2) dle dodatku d�vodové zprávy bod �. 38. 
 
24. spole�nosti HELKO Computers CZ s.r.o., spole�nosti St. HUBERT, s.r.o., 
spole�nosti SLAVIA INVEST a.s., spole�nosti GLOBE INVESTMENT CZ s.r.o.           
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a sdružení K�es�anské spole�enství Reach Out For Christ Jeseník o odprodej 
objektu �. p. 480 s pozemkem parc. �. st. 595 zastav�ná plocha a nádvo�í o vým��e 
197 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc (Na Letné – C2K1) dle dodatku d�vodové 
zprávy bod �. 39. 
 
25. spole�nosti D-ASINED s.r.o., pana xxxxxxxxx, pana xxxxxxxxxx, spole�nosti 
HELKO Computers CZ s.r.o., spole�nosti St. HUBERT, s.r.o., spole�nosti SLAVIA 
INVEST a.s. a sdružení K�es�anské spole�enství Reach Out For Christ Jeseník o 
odprodej objektu �. p. 496 s pozemkem parc. �. st. 606 zastav�ná plocha a nádvo�í o 
vým��e 196 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc (Dlouhá – C2K2) dle dodatku d�vodové 
zprávy bod �. 40. 
 
26. spole�nosti D-ASINED s.r.o., pana xxxxxxxxxxx, spole�nosti HELKO Computers 
CZ s.r.o., spole�nosti SLAVIA INVEST a.s. a spole�nosti Freemont, spole�nost s 
ru�ením omezeným o odprodej objektu �. p. 468 s pozemkem parc. �. st. 568 
zastav�ná plocha a nádvo�í o vým��e 242 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc (Lazecká 
– C2K3) dle dodatku d�vodové zprávy bod �. 41. 
 
27. spole�nosti INFIN Money & Success s. r. o., spole�nosti CARMAN, a. s., 
spole�nosti INTES OLOMOUC, spol. s r. o. a spole�nosti HORSTAV Olomouc, spol. 
s r. o. o odprodej pozemk� parc. �. 734/3 orná p�da o vým��e 345 m2, parc. �. 735/2 
o vým��e 786 m2, parc. �. 735/16 o vým��e 608 m2, oba zahrada, parc. �. 735/17 
ost. pl. o vým��e 1129 m2, parc. �. 735/19 o vým��e 333 m2, parc. �. 735/20              
o vým��e 340 m2, parc. �. 735/21 o vým��e 453 m2, parc. �. 735/23 o vým��e 130 
m2, parc. �. 735/24 o vým��e 337 m2, vše orná p�da, �ást parc. �. 735/27 ost. pl.    
o vým��e 877 m2, parc. �. 735/28 orná p�da o vým��e 405 m2, parc. �. 735/29 trv. 
trav. porost o vým��e 323 m2, parc. �. 735/30 o vým��e 493 m2, parc. �. 735/31        
o vým��e 365 m2,oba orná p�da, parc. �. 735/32 zahrada o vým��e 949 m2 a parc. 
�. 735/35 orná p�da o vým��e 950 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle 
dodatku d�vodové zprávy bod �. 42. 
 
28. spole�ností IMMORENT �R s.r.o., HORSTAV Olomouc s.r.o. a ELTODO EG a.s. 
o odprodej pozemk� parc.�. 868/12 ost.pl.  o vým��e 2980 m2, parc.�. 868/13 ost.pl. 
o vým��e 1509 m2, parc.�. 866/6 osl.pl. o vým��e 40 m2 a parc. �. 866/7 ost.pl.        
o vým��e 20 m2, vše v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc a pozemek parc.�. 73/13 
ost.pl. o vým��e 142 m2 v k.ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc dle dodatku d�vodové 
zprávy bod �. 43.  
 
5. revokuje 
1. usnesení ZMO ze dne 19. 12. 2007, bod programu 5, bod dodatku 5 ve v�ci 
schválení uzav�ení smlouvy o budoucí kupní smlouv� na pozemek parc. �. 633/3 
orná p�da o vým��e 478 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc s manžely xxxxxxxxxx a 
kupní cenu ve výši 1 700,- K�/m2 dle dodatku d�vodové zprávy bod �. 8.  
 
2. �ást usnesení ZMO ze dne 19. 12. 2007, bod programu 5, bod dodatku 5 ve v�ci 
nevyhov�ní žádosti manžel� xxxxxxxxxx  o odprodej pozemku parc. �. 633/3 orná 
p�da o vým��e 478 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle dodatku d�vodové zprávy 
bod �. 8.  
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3. usnesení ZMO ze dne 16. 3. 2000, bod programu 3,  bod 46 ve v�ci schválení 
smlouvy o budoucí kupní smlouv� na �ást pozemku parc. �. 868/1 ostat. pl. o vým��e 
4000 m2 v k. ú. Nová Ulice se spole�ností Namiro s.r.o. dle dodatku d�vodové 
zprávy bod �. 43.  
 
P�edložil: Rada m�sta Olomouce 
Bod programu: 4.; hlasování �. 9, 10, 11, 12 
 
 
5 Majetkoprávní záležitosti OI 
Zastupitelstvo m�sta Olomouce 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
uzav�ení kupní smlouvy na �ást pozemku parc.�. 885/1  zahrada o vým��e 1843 m2, 
dot�ená plocha 677 m2 (dle GP �. 960-132.15/2007 nové parc.�. 2007/31 a parc.�. 
885/5), v k.ú. Chválkovice, obec Olomouc, jak je zapsáno na LV �. 103 v podílovém 
spoluvlastnictví xxxxxxxxxx (id. 1/6), xxxxxxxxxx (id. 1/6), xxxxxxxxxx (id. 1/6), 
xxxxxxxxx (id. 1/3) a xxxxxxxxxx (id. 1/6)  za kupní cenu 480,-K�/m2. To vše dle bodu 
�. 1 d�vodové zprávy 
 
3. schvaluje 
uzav�ení kupní smlouvy na �ást pozemku parc.�. 539/28 orná p�da o vým��e 828 
m2, dot�ená plocha 195 m2 (dle GP �. 960-132.8/2007 nové parc.�. 539/46 a parc.�. 
2007/22), v k.ú. Chválkovice, obec Olomouc, jak je zapsáno na LV �. 157 v SJM 
xxxxxxxxxx  za kupní cenu 480,-K�/m2. To vše dle bodu �. 2 d�vodové zprávy 
 
4. schvaluje 
uzav�ení kupní smlouvy na �ást pozemku parc.�. 539/29 orná p�da o vým��e          
959 m2, dot�ená plocha 243 m2 (dle GP �. 960-132.9/2007 nové parc.�. 2007/23       
a parc.�. 539/47), v k.ú. Chválkovice, obec Olomouc, jak je zapsáno na LV �. 274 na 
spoluvlastnické podíly xxxxxxxxxx (id. 1/12), xxxxxxxxxx (id. 1/36), xxxxxxxxxx (id. 
1/36), xxxxxxxxxx (id. 1/12), xxxxxxxxxxx (id. 1/12), xxxxxxxxxxx (id. 1/12) a 
xxxxxxxxxx (id. 1/36) za kupní cenu 138.100,-K�. To vše dle bodu �. 3 d�vodové 
zprávy 
 
5. schvaluje 
uzav�ení kupní smlouvy na �ást pozemku parc.�. 539/29 orná p�da o vým��e         
959 m2, dot�ená plocha 243 m2 (dle GP �. 960-132.9/2007 nové parc.�. 2007/23      
a parc.�. 539/47), v k.ú. Chválkovice, obec Olomouc, jak je zapsáno na LV �. 274 na 
spoluvlastnický podíl xxxxxxxxxx (id. 7/12) za kupní cenu 21.350,-K�. To vše dle 
bodu �. 4 d�vodové zprávy 
 
6. schvaluje 
uzav�ení kupní smlouvy na �ást pozemku parc.�. 910/17 orná p�da o vým��e      
6150 m2, dot�ená plocha 259 m2 (dle GP �. 960-132.35/2007 nové parc.�. 2008/21), 
v k.ú. Chválkovice, obec Olomouc, jak je zapsáno na LV �. 428 ve vlastnictví 
xxxxxxxxxx za kupní cenu 480,-K�/m2. To vše dle bodu �. 5 d�vodové zprávy 
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7. schvaluje 
uzav�ení kupní smlouvy na �ásti pozemk� parc.�. 907/7 orná p�da o vým��e        
2988 m2, dot�ená plocha 68 m2 (dle GP �. 960-132.27/2007 nové parc.�. 2008/6)     
a parc.�. 893/5 orná p�da o vým��e 2195 m2, dot�ená plocha 465 m2 (dle GP �. 
960-132.27/2007 nové parc.�. 893/10 a parc.�. 2008/9), vše v k.ú. Chválkovice, obec 
Olomouc, jak je vše zapsáno na LV �. 246 v podílovém spoluvlastnictví xxxxxxxxxx 
(id. 1/4) a xxxxxxxxxx (id. 3/4) za kupní cenu 480,-K�/m2. To vše dle bodu �. 6 
d�vodové zprávy 
 
8. schvaluje 
uzav�ení kupní smlouvy na �ást pozemku parc.�. 910/27 orná p�da o vým��e       
9535 m2, dot�ená plocha 341 m2 (dle GP �. 960-132.40/2007 nové parc.�. 2008/26) 
v k.ú. Chválkovice, obec Olomouc, jak je zapsáno na LV �. 847 ve vlastnictví 
spole�nosti AGRA Chválkovice, spol. s r.o. za kupní cenu 480,-K�/m2. To vše dle 
bodu �. 7 d�vodové zprávy 
 
9. schvaluje 
uzav�ení kupní smlouvy na �ást pozemku parc.�. 1070/70 orná p�da o vým��e     
3764 m2, dot�ená plocha 416 m2 (dle GP �. 1018-141/2008 nové parc.�. 1070/100  
a parc.�. 1070/101) a �ást pozemku parc.�. 910/18 orná p�da o vým��e 6599 m2, 
dot�ená �ást 330 m2 (dle GP �. 960-132.36/2007 nové parc.�. 2008/22), vše v k.ú. 
Chválkovice, obec Olomouc, jak je zapsáno na LV �. 622 ve vlastnictví xxxxxxxxxx 
za kupní cenu 480,-K�/m2. To vše dle bodu �. 8 d�vodové zprávy 
 
10. schvaluje 
uzav�ení kupní smlouvy na �ást pozemku parc.�. 1070/72  orná p�da o vým��e    
4060 m2, dot�ená �ást 1754 m2 (dle GP �. 1017-137/2008 nové parc.�. 1070/98       
a parc.�. 1070/99), v k.ú. Chválkovice, obec Olomouc, jak je zapsáno na LV �. 981     
v podílovém spoluvlastnictví xxxxxxxxxx (id. 1/2) a xxxxxxxxxx (id. 1/2) za kupní cenu 
480,-K�/m2. To vše dle bodu �. 9 d�vodové zprávy 
 
11. schvaluje 
uzav�ení sm�nné smlouvy na �ást pozemku parc.�. 910/10 orná p�da o vým��e 4808 
m2, dot�ená plocha 306 m2 (dle GP �. 960-132.32/2007 jako parc.�. 2008/15) v k.ú. 
Chválkovice, obec Olomouc, jak je zapsáno na LV �. 191 ve vlastnictví xxxxxxxxxx 
za pozemky parc.�. 910/21 orná p�da o vým��e 785 m2 a parc.�. 894/70 ostatní 
plocha o vým��e 80 m2, vše v k.ú. Chválkovice, obec Olomouc, jak je vše zapsáno 
na LV �. 10001 ve vlastnictví statutárního m�sta Olomouc, bez doplatku cenového 
rozdílu. To vše dle bodu �. 10 d�vodové zprávy 
 
12. revokuje 
�ást usnesení Zastupitelstva m�sta ze dne 20. 6. 2006, bod 4.1, usnesení �. 5 ve 
v�ci uzav�ení sm�nné smlouvy na podíl ideální 1/26 pozemku parc.�. 747 ostatní 
plocha o vým��e 2219 m2 v k.ú. Radíkov u Olomouce, obec Olomouc, jak je zapsáno 
na LV �. 2219 u Katastrálního ú�adu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracovišt� 
Olomouc ve vlastnictví xxxxxxxxxx za �ást pozemku parc.�. 684 lesní pozemek o 
vým��e 66151 m2, dot�ená plocha cca 927 m2, k.ú. Lošov, obec Olomouc, jak je 
zapsáno na LV �. 10001 u Katastrálního ú�adu pro Olomoucký kraj, Katastrální 
pracovišt� Olomouc ve vlastnictví statutárního m�sta Olomouc bez cenového 
doplatku 
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a 
schvaluje uzav�ení sm�nné smlouvy na podíl ideální 1/26 pozemku parc.�. 747 
ostatní plocha o vým��e 2219 m2 v k.ú. Radíkov u Olomouce, obec Olomouc, jak je 
zapsáno na LV �. 2219 ve vlastnictví xxxxxxxxxx za �ást pozemku parc.�. 684 lesní 
pozemek o vým��e 66151 m2, dot�ená plocha 927 m2 (dle GP �. 495-424/2006 nové 
parc.�. 684/2) a pozemek parc.�. 885 orná p�da o vým��e 8630 m2, vše v k.ú. 
Lošov, obec Olomouc, jak je zapsáno na LV �. 10001 ve vlastnictví statutárního 
m�sta Olomouc, bez doplatku cenového rozdílu ve spojení s majetkovým 
vypo�ádáním dle d�vodové zprávy. 
Sou�ástí sm�nné smlouvy bude ujednání o z�ízení p�edkupního práva ve prosp�ch 
statutárního m�sta Olomouc pro p�ípad, že by xxxxxxxxxx zamýšlel úplatn� �i 
bezúplatn� zcizit pozemek parc.�. 684/2 nebo parc.�. 885, vše v k.ú. Lošov, nebo 
jejich �ást. P�edkupní právo bude sjednáno jako právo v�cné. 
To vše dle bodu �. 11 d�vodové zprávy 
 
13. schvaluje 
uzav�ení sm�nné smlouvy na pozemek parc. 362/2 zahrada o vým��e 2166 m2 v k.ú. 
Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, jak je zapsáno na LV �. 525 v podílovém 
spoluvlastnictví xxxxxxxxxx (id. 1/4), xxxxxxxxxx (id. 1/2) a xxxxxxxxxx (id. 1/4) za 
pozemky parc.�. 360/3 orná p�da o vým��e 595 m2, parc.�. 360/4 orná p�da o 
vým��e 588 m2, parc.�. 360/5 orná p�da o vým��e         588 m2, parc.�. 360/6 orná 
p�da o vým��e 588 m2, parc.�. 360/7 orná p�da               o vým��e 571 m2, parc.�. 
360/8 orná p�da o vým��e 415 m2, �ást pozemku parc.�. 360/1 zahrada o vým��e 
1035 m2,  dot�ená plocha 795 m2 (díl „d“ dle GP �. 111-891/2006) a �ást pozemku 
parc.�. 362/1 ostatní plocha o vým��e  6302 m2, dot�ená plocha 607 m2 (díl „c“ dle 
GP �. 111-891/2006), vše v k. ú. Týne�ek, obec Olomouc, jak je vše zapsáno na LV 
�. 10001 ve vlastnictví statutárního m�sta Olomouc, bez doplatku cenového rozdílu.  
To vše dle bodu �. 12 d�vodové zprávy 
 
14. schvaluje 
uzav�ení sm�nné smlouvy na �ást pozemku parc.�. 355/1 ostatní plocha o vým��e 
1790 m2, dot�ená plocha 167 m2 a �ásti pozemku parc.�. 658 ostatní plocha             
o vým��e 2421, dot�ená plocha 1082 m2, vše v k.ú. Nové Sady u Olomouce, obec 
Olomouc, jak je vše zapsáno na LV �. 541 v podílovém spoluvlastnictví xxxxxxxxxx 
(id. 1/4), xxxxxxxxx (id. 3/32), xxxxxxxxxxxx (id. 3/16), xxxxxxxxxx (id. 6/16) a 
xxxxxxxxxx (id. 3/32) za �ást pozemku parc.�. 377/77 orná p�da o vým��e 328 m2, 
dot�ená plocha 302 m2 (díl „f“ a �ást parc.�. 377/77 dle GP �. 111-891/2006), �ást 
pozemku parc.�. 377/84 orná p�da o vým��e 789 m2, dot�ená plocha 476 m2 (díl „g“ 
dle GP �. 111-891/2006) a pozemky parc.�. 361 orná p�da o vým��e 480 m2, parc.�. 
360/2 zahrada o vým��e 769 m2 a parc.�. 360/10 orná p�da o vým��e 99 m2, vše v 
k. ú. Týne�ek, obec Olomouc, jak je zapsáno na LV �. 10001 ve vlastnictví 
statutárního m�sta Olomouc, bez doplatku cenového rozdílu.   Vým�ra dot�ené �ásti 
pozemk� v k.ú. Nové Sady u Olomouce bude up�esn�na zam��ením geometrickým 
plánem. To vše dle bodu �. 13 d�vodové zprávy 
 
15. schvaluje 
uzav�ení sm�nné smlouvy na pozemky parc. 659/1 ostatní plocha o vým��e 539 m2, 
�ást parc.�. 659/2 ostatní plocha o vým��e 1589 m2, dot�ená plocha 198 m2 a �ást 
parc.�. 660 ostatní plocha o vým��e 5034 m2, dot�ená plocha 2726 m2, vše v k.ú. 
Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, jak je vše zapsáno na LV �. 526 ve 
vlastnictví xxxxxxxxxx za �ást pozemk� parc.�. 377/83 orná p�da          o vým��e 
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3324 m2, dot�ená plocha 2339 m2 (díl „e“ dle GP �. 111-891/2006) a parc.�. 377/86 
orná p�da o vým��e 5887 m2, dot�ená plocha 5662 m2 (parc.�. 377/87 o vým��e 
4369 m2 a parc.�. 377/86 o vým��e 1293 m2 dle GP �. 111-891/2006), vše v k. ú. 
Týne�ek, obec Olomouc, jak je vše zapsáno na LV �. 10001 ve vlastnictví 
statutárního m�sta Olomouc, bez doplatku cenového rozdílu.  Vým�ra dot�ených 
�ástí pozemk� v k.ú. Nové Sady u Olomouce bude up�esn�na zam��ením 
geometrickým plánem. To vše dle bodu �. 14 d�vodové zprávy 
 
16. nevyhovuje žádosti 
spole�nosti K – stav stavební a.s. o odprodej pozemk� parc. �. 377/77 o vým��e    
328 m2 a parc. �. 377/86 o vým��e 5 887 m2, vše orná p�da v k. ú. Týne�ek, obec 
Olomouc, dle bodu �. 15 d�vodové zprávy 
 
17. nevyhovuje žádosti 
spole�nosti CNM COMPANY OLOMOUC s.r.o. o odprodej pozemk� parc. �. 377/77 
o vým��e 328 m2 a parc. �. 377/86 o vým��e 5 887 m2, vše orná p�da v k. ú. 
Týne�ek, obec Olomouc, dle bodu �. 15 d�vodové zprávy 
 
18. nevyhovuje žádosti 
spole�nosti Reala consulting s.r.o. o odprodej pozemk� parc. �. 377/77 o vým��e    
328 m2, parc. �. 377/83 o vým��e 3 324, parc. �. 377/84 o vým��e 789 m2, parc. �. 
377/86 o vým��e 5 887 m2, parc. �. 361 o vým��e 480 m2, vše orná p�da a parc. �. 
360/2 zahrada o vým��e 769 m2, vše v k. ú. Týne�ek, obec Olomouc, dle bodu �. 15 
d�vodové zprávy. 
 
19. nevyhovuje žádosti 
pana xxxxxxxxxx o odprodej pozemku parc. �. 377/84 orná p�da o vým��e 789 m2 v 
k. ú. Týne�ek, obec Olomouc, dle bodu �. 15 d�vodové zprávy 
 
20. nevyhovuje žádosti 
manžel� xxxxxxxxxx o odprodej pozemk� parc. �. 360/3 orná p�da o vým��e 595 m2, 
parc. �. 360/10 orná p�da o vým��e 99 m2 a �ást pozemku parc. �.  360/9 orná p�da 
o vým��e 14 m2 vše v k. ú. Týne�ek, obec Olomouc, dle bodu �. 15 d�vodové zprávy 
 
21. revokuje 
usnesení Zastupitelstva m�sta ze dne 25. 2. 1999  bod programu  6 bod 56 ve v�ci 
schválení uzav�ení smluv schválit uzav�ení smlouvy o budoucích kupních smlouvách 
na pozemky parc.�. 360/3, 360/9 , vše role o celkové vým��e 845 m2 s panem 
xxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 169.000,-K�, parc.�. 360/6 role          o vým��e 588 
m2 s panem xxxxxxxxxx za kupní  cenu ve výši 117.600,-.K� a parc.�. 360/4 role o 
vým��e 588 m2 s panem xxxxxxxxxx za  kupní cenu ve výši 117.600,-K�, vše v k. ú. 
Týne�ek. (Žadatelé na výzvy z roku 1999 k uzav�ení smluv nereagovali.). To vše dle 
bodu �. 15 d�vodové zprávy 
 
22. nevyhovuje žádosti 
paní xxxxxxxxxx o odprodej pozemk� parc. �. 360/6 orná p�da o vým��e 588 m2     a 
parc. �. 360/7 orná p�da o vým��e 571 m2 vše v k. ú. Týne�ek, obec Olomouc, dle 
bodu �. 15 d�vodové zprávy 
 
23. nevyhovuje žádosti 
spole�ností MORAVOINVEST CZ spol. s r. o. a NOVOINVEST plus spol. s r. o.         
o odprodej pozemk� parc. �. 377/77 o vým��e 328 m2, parc. �.  377/86 o vým��e 
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5887 m2,  parc. �. 361 o vým��e 480 m2, parc. �. 377/83 o vým��e 3324m2, parc. �. 
377/84 o vým��e 789 m2, parc. �. 360/10 o vým��e 99 m2, parc. �. 360/3 o vým��e 
595 m2, parc. �. 360/4 o vým��e 588 m2, parc. �. 360/5 o vým��e 588 m2, parc. �. 
360/6 o vým��e 588 m2, parc. �. 360/7 o vým��e 571 m2, parc. �. 360/8 o vým��e 
415 m2, parc. �. 360/2 o vým��e 769 m2, parc. �. 360/1 o vým��e 1035 m2 a �ást 
pozemku parc. �. 362/1 o vým��e 945 m2, vše orná p�da v k. ú. Týne�ek, obec 
Olomouc. To vše dle bodu �. 15 d�vodové zprávy 
 
24. nevyhovuje žádosti 
spole�nosti Stavitelství Pospíšil s. r. o. o odprodej �ásti pozemk� parc. �. 377/77   
o vým��e 103 m2 a parc. �.  377/86 o vým��e 1293 m2, vše orná p�da v k. ú. 
Týne�ek, obec Olomouc, dle bodu �. 15 d�vodové zprávy 
 
25. schvaluje 
uzav�ení kupní smlouvy na pozemky parc.�.  509/13 orná p�da o vým��e 554 m2, 
parc.�. 782/1 orná p�da o vým��e 1127 m2, parc.�. 782/8 orná p�da o vým��e       
426 m2, parc.�.  782/11 orná p�da o vým��e 796 m2 a parc.�. 539/25 orná p�da        
o vým��e 790 m2, vše v k.ú. Chválkovice, obec Olomouc, jak je vše zapsáno na LV 
�. 821 ve vlastnictví xxxxxxxxxx za kupní cenu 800,-K�/m2, 
a uzav�ení kupní smlouvy na pozemek parc.�. 539/34 orná p�da o vým��e 759 m2     
v k.ú. Chválkovice, obec Olomouc, jak je zapsáno na LV �. 859 ve spole�ném jm�ní 
manžel� xxxxxxxxxx za kupní cenu 800,-K�/m2. 
To vše dle bodu �. 16 d�vodové zprávy. 
 
26. schvaluje 
uzav�ení kupní smlouvy na pozemky parc.�.  1918/3 ostatní plocha o vým��e 74 m2 
a parc.�. 1949/2 ostatní plocha o vým��e 38 m2, vše v k.ú. Holice u Olomouce, obec 
Olomouc, jak je vše zapsáno na LV �. 728 v podílovém spoluvlastnictví xxxxxxxxxx 
(id. 1/2) a xxxxxxxxxx (id. 1/2), za kupní cenu celkem ve výši 75.000,-K�. To vše dle 
bodu �. 17 d�vodové zprávy 
 
27. schvaluje 
provedení úhrady dan� z p�evodu nemovitosti ve výši 3% z kupní ceny v souvislosti   
s uzav�ením kupní smlouvy k pozemk�m nové parc. �. 2008/13,  parc.�. 2007/17       
a parc.�. 539/41 v katastrálním území Chválkovice, obec Olomouc (nyní v SJM 
xxxxxxxxxx), schváleno v ZMO dne 28. 4. 2008,  bod �. 12, usnesení �. 10). To vše 
dle bodu �. 18 d�vodové zprávy 
 
P�edložil: Major Martin, JUDr., nám�stek primátora  
Bod programu: 5.; hlasování �. 13 
 
 
6 Prodej dom� + dodatek 
Zastupitelstvo m�sta Olomouce 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu a dodatek d�vodové zprávy 
 
2. schvaluje 
prodej pozemku parc. �. st. 281, zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 392 m2,         
v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, do podílového spoluvlastnictví kupujících, a to 
ideálních 11/20 do SJM manžel�m xxxxxxxxxx za kupní cenu 41.835,- K� a ideálních 
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9/20 xxxxxxxxxx za kupní cenu 34.229,- K�, kupní cena celkem 76.064,- K�, z toho 
pozemek 75.264,- K� a náklady 800,- K�, dle d�vodové zprávy bod 1.1. 
 
3. schvaluje 
prodej pozemku parc. �. st. 373, zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 206 m2,         
v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, do podílového spoluvlastnictví 
kupujících, a to ideální 1/2 do SJM xxxxxxxxxx za kupní cenu 24.148,- K� a ideální 
1/2 do SJM xxxxxxxxxx za kupní cenu 24.147,- K�, kupní cena celkem 48.295,- K�, z 
toho pozemek  45.320,- K� a náklady 2.975,- K�, dle d�vodové zprávy bod 1.2. 
 
4. schvaluje 
prodej pozemku parc. �. 225, zahrada, o vým��e 248 m2, do podílového 
spoluvlastnictví kupujících, a to ideální 1/4 xxxxxxxxxx za kupní cenu 40.925,- K�, 
ideální 1/4 xxxxxxxxxx za kupní cenu 40.925,- K�, ideální 1/4 xxxxxxxxxx za kupní 
cenu 40.925,- K�,  ideální 1/4 spole�nosti DECOMDENA s. r. o. za kupní cenu 
40.925,- K�, kupní cena celkem 163.700,- K�,    z toho pozemek 161.200,- K� a 
náklady 2.500,- K�, dle d�vodové zprávy bod 1.3. 
 
5. revokuje 
své  usnesení  ze dne 19. 12. 2007, bod 7, �ást 7, ve v�ci prodeje pozemku  parc. �. 
418/7, zahrada, o vým��e 220 m2, a pozemku parc. �. 414/36, zahrada, o vým��e 
610 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, Spole�enství vlastník� jednotek dom� 
�. 926/927 Neumannova 5 a 7, Olomouc-Hodolany, za kupní cenu celkem 524.315,- 
K�, z toho pozemek �. 418/7 za 136.400,- K�, pozemek �. 414/36 za 378.200,- K�, 
venkovní úpravy 1.975,- K�, trvalé porosty 4.765,- K� a náklady 2.975,- K�, dle 
d�vodové zprávy bod 1.4.  
 
6. schvaluje 
prodej pozemku parc. �. 418/7, ostatní plocha, o vým��e 220 m2, a pozemku parc. �. 
414/36, zahrada, o vým��e 610 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, 
Spole�enství vlastník� jednotek dom�  �. 926/927 Neumannova 5 a 7, Olomouc-
Hodolany, za kupní cenu celkem 524.315,- K�, z toho pozemek �. 418/7 za 136.400,- 
K�, pozemek �. 414/36 za 378.200,- K�, venkovní úpravy 1.975,- K�, trvalé porosty 
4.765,- K� a náklady 2.975,- K�, dle d�vodové zprávy body 1.4. 
 
7. nevyhovuje 
dodate�né žádosti manžel� xxxxxxxxxx ve v�ci odkoupení �ásti pozemku parc. �. 
841, zahrada, o vým��e 2,25 m2 (dle jejich ozna�ení v žádosti pozemek F), v k. ú. 
Nová Ulice, obec Olomouc, dle d�vodové zprávy bod 1.5. 
 
8. schvaluje 
prodej pozemku parc. �. 841, zahrada, o vým��e 985 m2, v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc, dle geometrického plánu �. 1506-111/2008, který rozd�luje pozemek na 
jednotlivé díly pod novým ozna�ením: 
1) pozemek parc. �. 841/1, zahrada, o vým��e 433 m2, do podílového 
spoluvlastnictví kupujících, a to ideální 1/3 xxxxxxxxxx za kupní cenu 113.834,- K�, 
ideální 1/3 do SJM manžel�m xxxxxxxxxx za kupní cenu 113.833,- K� a ideální 1/3  
do SJM manžel�m xxxxxxxxxx za kupní cenu 113.833,- K�, kupní cena celkem 
341.500,- K�, z toho pozemek 340.000,- K� a náklady 1.500,- K�. 
2) pozemek parc. �. 841/2, zahrada, o vým��e 32 m2, panu xxxxxxxxxx za kupní 
cenu celkem 25.000,- K�, z toho pozemek 24.000,- K� a náklady 1.000,- K�. 
 



 20

3) pozemek parc. �. 841/3, zahrada, o vým��e 174 m2, panu xxxxxxxxxx, za 
kupní cenu celkem 131.500,- K�, z toho pozemek 130.500,- K�            a náklady 
1.000,- K�. 
4) pozemek parc. �. 841/4, zahrada, o vým��e 174 m2, do SJM xxxxxxxxxx, 
xxxxxxxxxx , za kupní cenu celkem 131.500,- K�, z toho pozemek 130.500,- K� a 
náklady 1.000,- K�. 
5) pozemek parc. �. 841/5, zahrada, o vým��e 174 m2, do SJM xxxxxxxxxx a 
xxxxxxxxxx, za kupní cenu celkem 131.500,- K�, z toho pozemek 130.500,- K� a 
náklady 1.000,- K�, dle d�vodové zprávy bod 1.5. 
 
9. nevyhovuje žádosti 
pana xxxxxxxxxx o odprodej bytu �. 6 v budov� �. p. 65 (Gorazdovo nám. 3a, 3) na 
pozemku parc. �. st. 62, zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e       824 m2, vše v  k. 
ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc, dle d�vodové zprávy bod 2.6. 
 
10. trvá 
na svém usnesení ze dne 19. 12. 2007, bod 7, �ást 68, ve v�ci prodeje domu �. p. 
452, 453 (8. kv�tna  12,  14) s pozemkem parc. �. st. 350, zastav�ná plocha               
a nádvo�í, o vým��e 330 m2, a parc. �. st. 349, zastav�ná plocha a nádvo�í,               
o vým��e 205 m2, vše v k. ú. Olomouc–m�sto, obec Olomouc, nájemc�m do 
podílového spoluvlastnictví za kupní cenu celkem ve výši 10,014.131,- K�, a to podíl 
1261/6718 firm� Pramos, spol.s r.o. za kupní cenu ve výši 3,300.000,- K�, podíl 
1209/6718 Sdružení pro alergické d�ti Olomouckého kraje za kupní cenu ve výši 
1,200.000,- K�, podíl 883/6718 xxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 920.665,- K�, podíl 
966/6718 do SJM manžel�m xxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 1,007.206,- K�, podíl 
1420/6718 xxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 1,480.572,- K�, podíl 494/6718 
xxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 1,600.000,- K�, podíl 485/6718 xxxxxxxxxxx za 
kupní cenu ve výši 505.688,- K�, dle d�vodové zprávy bod 2.7. 
 
11. nevyhovuje žádosti 
nájemc� domu 8. kv�tna 12, 14 o snížení kupní ceny domu �. p. 452, 453 (8. kv�tna  
12,  14) s pozemkem parc. �. st. 350, zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 330 m2, 
a parc. �. st. 349, zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 205 m2, vše v k. ú. 
Olomouc–m�sto, obec Olomouc, dle d�vodové zprávy bod 2.7. 
 
12. revokuje 
�ást usnesení ZMO ze dne 13. 08. 2007, bod 6, �ást 17, ve v�ci schválení zám�ru 
prodat budovu �. p. 542 (Sokolská 32) s pozemkem parc. �. st. 51, zastav�ná plocha 
a nádvo�í, o vým��e 428 m2, vše v k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc, a schválit 
ponechání budovy �. p. 542 (Sokolská  32) a pozemku parc. �. st. 51, zastav�ná 
plocha a nádvo�í, o vým��e 428 m2, vše v k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc,         
v majetku statutárního m�sta Olomouce, dle d�vodové zprávy bod 2.8. 
 
13. nevyhovuje 
žádostem spole�nosti POTYLA s.r.o., spole�nosti CENTRAL PARKING OLOMOUC, 
s.r.o., pana xxxxxxxxxx (IMPACT UK) a paní xxxxxxxxxx o odprodej budovy �. p. 542 
(Sokolská  32) a pozemku parc. �. st. 51, zastav�ná plocha a nádvo�í,          o vým��e 
428 m2, vše v k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc, dle d�vodové zprávy bod 2.8. 
 
14. nevyhovuje žádosti 
�eského �erveného k�íže, Oblastního spolku ��K Olomouc, o odprodej jednotky 
(nebytového prostoru) v budov� �. p. 542 (Sokolská  32) a pozemku parc. �. st. 51, 
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zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 428 m2, vše v k. ú. Olomouc-m�sto, obec 
Olomouc, dle d�vodové zprávy bod 2.8. 
 
15. schvaluje 
prodej  bytové jednotky �. 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, 
oprávn�nému nájemci panu xxxxxxxxxx, za kupní cenu ve výši 944.900,- K�, z toho 
za jednotku 927.020,- K�, pozemek 10.880,- K�  a náklady 7.000,- K�, dle d�vodové 
zprávy bod 2.9. 
 
16. vyhovuje žádosti 
pana xxxxxxxxxx ve v�ci snížení kupní ceny za nebytovou jednotku �. 112/1         v 
dom� Dolní nám�stí 26 a schválit prodej nebytové jednotky �. 112/1 v dom� �. p. 112 
(Dolní nám�stí 26) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 319/6180 na spole�ných 
�ástech domu �. p. 112 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 319/6180 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 xxxxxxxxxx, za kupní cenu celkem 
829.400,- K�, z toho jednotka 719.232,- K�, pozemek 104.218,- K�         a náklady 
5.950,- 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  
829.400,- K� a to po dobu 10ti let od uzav�ení kupní smlouvy, dle d�vodové zprávy 
bod 2.10. 
 
17. nevyhovuje žádosti 
pana xxxxxxxxxx ve v�ci odkoupení bytové jednotky  �.  308/4 v dom� �. p. 308, 309, 
310 (Ovesná 17, 19, 21) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 4895/61810  na 
spole�ných �ástech domu �. p. 308, 309, 310   a se spoluvlastnickým podílem       o 
velikosti 4895/61810 na pozemku parc. �. st. 409, 410, 411, zastav�ná plocha        a 
nádvo�í, vše v k. ú. Hej�ín, obec Olomouc, dle d�vodové zprávy bod 3.1. 
 
18. schvaluje 
prodej bytové jednotky �. 778/8 v dom� �. p. 778 (kpt. Nálepky 6) se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti  974/9781 na spole�ných �ástech domu �. p. 
778 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 974/9781 na pozemku parc. �. st. 
1071/2, zastav�ná plocha a nádvo�í, a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
974/19292 na pozemku parc. �.  518, ostatní plocha, vše v k. ú. Olomouc-m�sto, 
obec Olomouc, nájemc�m manžel�m xxxxxxxxxx, za kupní cenu celkem 1.271.813,- 
K�, z toho za jednotku 1.237.281,- K�, pozemek celkem  25.012,- K� (parc. �. st. 
1071/2 zast. pl. za 17.719,- K� + parc. �. 518 ost. pl. za 7.293,- K�), náklady 9.520,- 
K�, dle d�vodové zprávy bod 3.2. 
 
19. schvaluje 
prodej bytové jednotky �. 962/41 v dom� �. p. 962 (Foerstrova 15) se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 596/41801 na spole�ných �ástech domu �. p. 
962 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 596/41801 na pozemku parc. �. st. 
1147, zastav�ná plocha a nádvo�í, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, nájemci 
paní xxxxxxxxxx, za kupní cenu celkem 856.545,- K�, z toho za jednotku 847.137,- 
K�, pozemek 2.863,- K�, náklady 6.545,- K�, dle d�vodové zprávy bod 3.3. 
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20. schvaluje 
prodej bytové jednotky �. 571/2 v dom� �. p. 570, 571, 572 (Skupova 7, 9, 11) se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 784/42311 na spole�ných �ástech domu �. p. 
570, 571, 572, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, nájemci paní 
xxxxxxxxxx, za kupní cenu celkem 1.051.545,- K�, z toho za jednotku 1.045.000,- K�, 
náklady 6.545,- K�, dle d�vodové zprávy bod 3.4. 
 
21. schvaluje 
prodej bytové jednotky �. 860/2 v dom� �. p. 860 (Komenského 5) se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 1013/8114  na spole�ných �ástech domu �. p. 
860 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1013/8114 na pozemku parc. �. st. 
722/1, zastav�ná plocha a nádvo�í, vše v k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc, 
nájemci paní xxxxxxxxxx, za kupní cenu celkem 2.486.545,- K�, z toho za jednotku 
2.291.832,- K�, za pozemek 188.168,- K�, náklady 6.545,- K�, dle d�vodové zprávy 
bod 3.5. 
 
22. schvaluje 
prodloužení splatnosti kupní ceny za bytovou jednotku �. 611/7 v dom� �. p. 611, 612 
(Stiborova 30, 32), v k. ú. Ne�edín, obec Olomouc, nájemci panu xxxxxxxxxx,  a to do 
30. 9. 2008, dle d�vodové zprávy bod 3.6. 
 
23. revokuje 
své usnesení  ze dne 11. 12. 2006, bod 7, �ást 5, ve v�ci prodeje pozemku parc. �. 
93/143, ostatní plocha, o vým��e 1.620 m2, v k. ú. Olomouc–m�sto, obec Olomouc, 
do podílového spoluvlastnictví Spole�enství vlastník� jednotek pro d�m Charkovská 
196/7 v Olomouci, Spole�enství vlastník� jednotek pro d�m Charkovská 197/9,          
v Olomouci a Spole�enství vlastník� jednotek pro d�m Charkovská 274/11                 
v Olomouci, každému jednou ideální t�etinou za kupní cenu celkem  304.022,- K�, dle 
dodatku d�vodové zprávy bod 1.1 
 
24. schvaluje 
prodej pozemku parc. �. 93/143, ostatní plocha, o vým��e 1.620 m2, v k. ú. 
Olomouc–m�sto, obec Olomouc, do podílového spoluvlastnictví kupujících, a to: 
Spole�enství vlastník� jednotek pro d�m Charkovská 197/9 v Olomouci podíl 
ideálních 16/32 za kupní cenu 375.611,- K�, Spole�enství vlastník� jednotek pro d�m 
Charkovská 274/11 v Olomouci podíl ideálních 12/32 za kupní cenu 281.707,- K�, 
paní xxxxxxxxxx podíl ideální 1/32 za kupní cenu 23.476,- K�, do SJM manžel�m 
xxxxxxxxxx podíl ideální 1/32 za kupní cenu 23.476,- K�, do SJM manžel�m 
xxxxxxxxxx podíl ideální 1/32 za kupní cenu 23.476,- K�, do SJM manžel�m 
xxxxxxxxxx podíl 1/32 za 23.476,- K�, kupní cena celkem 751.222,- K�, z toho 
pozemek 745.200,- K�               a náklady 6.022,- K�, dle dodatku d�vodové zprávy 
bod 1.1 
 
25. nevyhovuje 
žádosti Lidového bytového družstva v Olomouci ve v�ci prodeje �ásti pozemku parc. 
�. 93/143, ostatní plocha, o vým��e cca 300 m2 – viz. zákres v katastrální map�,           
a pozemku parc. �. 93/58, ostatní plocha, o vým��e 300 m2, vše v k. ú. Olomouc-
m�sto, obec Olomouc, dle dodatku d�vodové zprávy bod 1.1 
 
26. nevyhovuje 
žádosti pana xxxxxxxxxx ve v�ci prodeje pozemku parc. �. 93/143, ostatní plocha, o 
vým��e 1.620 m2, v k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc, do podílového 
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spoluvlastnictví s kupujícími z dom� Charkovská 7, 9, 11, v Olomouci, dle dodatku 
d�vodové zprávy bod 1.1 
 
27. schvaluje 
prodej pozemku parc. �. 844/1, zahrada, o vým��e 1.581 m2, v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc, do podílového vlastnictví, a to: manžel�m xxxxxxxxxx do SJM podíl o 
velikosti 3633/5860 za 919.979,- K�, manžel�m xxxxxxxxxx do SJM podíl o velikosti 
995/5860 za 251.962,- K�, manžel�m xxxxxxxxxx do SJM podíl o velikosti 788/5860 
za 199.544,- K� a xxxxxxxxxx,  podíl o velikosti 444/5860 za 112.433,- K� (cena 
celkem 1.483.918,- K�, z toho pozemek 1.480.768,- K� a náklady 3.150,- K�), a to 
v�etn� vedlejší stavby (p�íst�ešku k parkování osobních automobil�) a zpevn�né 
plochy, když kupní ceny za tento p�íst�ešek a zpevn�nou plochu byly již kupujícími 
uhrazeny na základ� smluv o p�evodu jednotek v budov� Wellnerova 15, dle dodatku 
d�vodové zprávy bod 1.2 
 
28. nevyhovuje 
spole�né žádosti manžel� xxxxxxxxxx, manžel� xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx, ve v�ci 
prodeje pozemku parc. �. 844/1, zahrada, o vým��e 1.581 m2, v k. ú. Nová Ulice, 
obec Olomouc, do podílového vlastnictví po ideálních t�etinách, dle dodatku 
d�vodové zprávy bod 1.2 
 
29. nevyhovuje 
žádosti manžel� xxxxxxxxxx ve v�ci prodeje �ásti pozemku  parc. �. 844/1, zahrada, 
o vým��e cca 60 m2, v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, dle dodatku d�vodové 
zprávy bod 1.2 
 
30. nevyhovuje 
žádosti manžel� xxxxxxxxxx ve v�ci zapracování p�íst�ešku pro osobní automobily, 
který se nachází na pozemku parc. �. 844/1, zahrada, v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc, do znaleckého posudku k pozemku parc. �. 844/1, zahrada,  v k. ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc, protože tento byl ocen�n ve znaleckém posudku k domu 
Wellnerova 15l, dle dodatku d�vodové zprávy bod 1.2 
 
31. schvaluje 
prodej pozemku �. parc. �. 336/1, zahrada, o vým��e 222 m2, a pozemku parc. �. 
332/7, zahrada, o vým��e 136 m2, vše v k. ú. Hej�ín, obec Olomouc, dle 
geometrického plánu �. 475-1015/2007, který rozd�luje pozemky na jednotlivé díly 
pod novým ozna�ením takto: 
1) pozemek parc. �. 332/7, zahrada, o vým��e 76 m2, do podílového 
spoluvlastnictví kupujících, a to ideální 1/9 xxxxxxxxxx za kupní cenu 3.729,- K�, 
ideální 1/9 xxxxxxxxxx za kupní cenu 3.728,- K�, ideální 1/9 xxxxxxxxxx za kupní 
cenu 3.728,- K�, ideální 1/9 xxxxxxxxxx za kupní cenu 3.728,- K�, ideální 1/9 
xxxxxxxxxx za kupní cenu 3.728,- K�, ideální 1/9 do SJM manžel�m xxxxxxxxxx za 
kupní cenu 3.728,- K�, ideální 1/9 do SJM manžel�m xxxxxxxxxx za kupní cenu 
3.728,- K�, ideální 1/9 xxxxxxxxxx za kupní cenu 3.728,- K�, ideální 1/9 xxxxxxxxxx 
za kupní cenu 3.728,- K�, kupní cena celkem 33.553,- K�, z toho pozemek 22.420,- 
K�, zemní sklep 7.755,- K� a náklady 3.378,- K�. 
2) pozemek parc. �. 332/11, zahrada, o vým��e 46 m2, xxxxxxxxxx za kupní  
cenu celkem 16.948,- K�, z toho pozemek 13.570,- K� a náklady 3.378,- K�. 
3) pozemek parc. �. 336/17, zahrada, o vým��e 17 m2,  xxxxxxxxxx, za kupní 
cenu celkem 8.393,- K�, z toho pozemek 5.015,- K� a náklady 3.378,- K�. 
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4) pozemek parc. �. 336/16, zahrada, o vým��e 38 m2,  xxxxxxxxxx za kupní 
cenu celkem 14.588,- K�, z toho pozemek 11.210,- K� a náklady 3.378,- K�. 
5) pozemek parc. �. 336/15, zahrada, o vým��e 57 m2, xxxxxxxxxx, kupní cenu 
celkem 20.193,- K�, z toho pozemek 16.815,- K� a náklady 3.378,- K�. 
6) pozemek parc. �. 336/14, zahrada, o vým��e 42 m2, xxxxxxxxxx za kupní 
cenu celkem 15.768,- K�, z toho pozemek 12.390,- K� a náklady 3.378,- K�.  
7) pozemek parc. �. 336/13, zahrada, o vým��e 46 m2, xxxxxxxxxxx za kupní 
cenu celkem 16.948,- K�, z toho pozemek 13.570,- K� a náklady 3.378,- K�.  
8) pozemek parc. �. 336/1, zahrada, o vým��e 16 m2, do podílového 
spoluvlastnictví kupujících, a to ideální 1/5 do SJM manžel�m xxxxxxxxxx za kupní 
cenu 1.619,- K�, ideální 1/5 xxxxxxxxx za kupní cenu 1.619,- K�, ideální 1/5 
xxxxxxxxxx za kupní cenu 1. 619,- K�, ideální 1/5 xxxxxxxxxx za kupní cenu 1.619,- 
K�, ideální 1/5 xxxxxxxxxx za kupní cenu 1.622,- K�, kupní cena celkem 8.098,- K�, z 
toho pozemek 4.720,- K� a náklady 3.378,- K�, dle dodatku d�vodové zprávy bod 1.3 
 
32. revokuje 
usnesení ZMO ze dne 19. 12. 2008 bod 7, �ást 10, ve v�ci prodeje pozemku parc. �. 
st. 577, zastav�ná plocha a nádvo�í, v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, dle dodatku 
d�vodové zprávy bod 1.4 
 
33. schvaluje 
prodej pozemku parc. �. st. 577, zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 403 m2,      
v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, do podílového spoluvlastnictví kupujících, za kupní 
cenu celkem 73.928,- K�, z toho pozemek  70.928,- K� a náklady 3.000,- K�, a to: 
xxxxxxxxxx podíl 9491/104084 za 6.742,- K�, do SJM xxxxxxxxxx podíl 9878/104084 
za 7.016,- K�, xxxxxxxxxx podíl 4659/104084 za 3.309,- K�, xxxxxxxxxx podíl 
4659/104084 za 3.310,- K�, xxxxxxxxxx podíl 7417/104084 za 5.268,- K�, 
xxxxxxxxxx podíl 7216/104084 za 5.125,- K�, xxxxxxxxxx podíl 9968/104084 za 
7.080,- K�, xxxxxxxxxx podíl 7900/104084 za 5.611,- K�, xxxxxxxxxx podíl 
7405/104084 za 5.259,- K�, xxxxxxxxxx podíl 10408/104084 za 7.393,- K�, 
xxxxxxxxxx podíl 7502/104084 za 5.328,- K�, xxxxxxxxxx podíl 6998/104084 za 
4.971,- K�, do SJM xxxxxxxxxx podíl 5663/104084 za 4.022,- K�, xxxxxxxxxx podíl 
4920/104084 za 3.495,- K�, dle dodatku d�vodové zprávy bod 1.4 
 
34. nevyhovuje 
žádosti Spole�enství vlastník� bytových jednotek Olomouc, Velkomoravská 12, ve 
v�ci snížení kupní ceny p�i prodeji pozemku parc. �. 459/9, ostatní plocha, o vým��e 
824 m2, v k. ú. Povel, obec Olomouc, dle dodatku d�vodové zprávy bod 1.5 
 
35. revokuje 
své usnesení ze dne 18. 09. 2006, bod 6, �ást 10 a usnesení ze dne 13. 10. 2006, 
bod 5, �ást 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 a schvaluje prodej budovy �. p. 111 
(Litovelská 1) s pozemkem parc. �. st. 138/1, zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 
1001 m2, v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, po jednotkách dle zákona �. 72/1994 
Sb., o vlastnictví byt�, oprávn�ným nájemc�m byt� a nebytových prostor za kupní 
ceny vypo�tené dle p�ílohy �. 1 d�vodové zprávy, dle dodatku d�vodové zprávy bod 
2.1 
 
36. nevyhovuje 
žádosti xxxxxxxxxx, spole�nosti POTYLA s.r.o., xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx 
spole�nosti ANAG, spol. s r. o., xxxxxxxxxx (Impact UK), xxxxxxxxxxx, o odprodej 
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budovy �. p. 622 (nám. Národních Hrdin� 4) s pozemkem parc. �. st. 771, zastav�ná 
plocha a nádvo�í, o vým��e        424 m2, v k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc, dle 
dodatku d�vodové zprávy bod 2.2 
 
37. schvaluje 
prodej budovy �. p. 622 (nám. Národních Hrdin� 4) s pozemkem parc. �. st. 771, 
zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 424 m2, v k. ú. Olomouc-m�sto, obec 
Olomouc, po jednotkách dle zákona �. 72/1994 Sb., o vlastnictví byt�, oprávn�ným 
nájemc�m byt� a nebytových prostor za kupní ceny vypo�tené dle p�ílohy �. 3 
d�vodové zprávy, dle dodatku d�vodové zprávy bod 2.2 
 
38. schvaluje 
prodej budovy �. p. 382 (Riegrova 24) s pozemkem parc. �. st. 358, zastav�ná 
plocha a nádvo�í, o vým��e 632 m2, v k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc, 
xxxxxxxxxx, bez provedení stavebního odd�lení od budovy Riegrova 22, za kupní 
cenu ve výši celkem 23.023.443,- K�, z toho  budova 19.833.680,- K�, pozemek 
3.166.320,- K�, náklady 23.443,- K�, s tím že tento prodej budovy Riegrova 24 bude 
kompenzací za to, že xxxxxxxxx (a u n�kterých pozemk� xxxxxxxxxx sou�asn�      s 
jeho manželkou – podle zápisu vlastnického práva v katastru nemovitostí) prodá 
statutárnímu m�stu Olomouc pozemky v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc, které jsou 
dot�eny výstavbou kanalizace v rámci projektu Fond soudržnosti – II. etapa, dle 
dodatku d�vodové zprávy bod 2.3 
 
39. nevyhovuje 
žádosti nájemc� xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx , o 
odprodej byt�       v budov� �. p. 382 (Riegrova 24) s pozemkem parc. �. st. 358, 
zastav�ná plocha       a nádvo�í, o vým��e 632 m2, v k. ú. Olomouc-m�sto, obec 
Olomouc, dle dodatku d�vodové zprávy bod 2.3 
 
40. nevyhovuje 
žádosti xxxxxxxxxx, spole�nosti ROCO CAPITAL s.r.o., spole�nosti POTYLA s.r.o., 
xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, 
spole�nosti ANAG, spol. s r.o., xxxxxxxxx (Impact UK), xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, 
xxxxxxxxxxx a spole�nosti City Retail Properties s. r. o.  a manžel� xxxxxxxxxx  o 
odprodej budovy �. p. 382 (Riegrova 24) s pozemkem parc. �. st. 358, zastav�ná 
plocha a nádvo�í, o vým��e 632 m2, v k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc, dle 
dodatku d�vodové zprávy bod 2.3 
 
41. nevyhovuje 
žádosti xxxxxxxxxx o odprodej nebytového prostoru – skladu v 1. PP v budov� �. p. 
382 (Riegrova 24) s pozemkem parc. �. st. 358, zastav�ná plocha       a nádvo�í, o 
vým��e 632 m2, v k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc, dle dodatku d�vodové 
zprávy bod 2.3 
 
42. nevyhovuje 
žádosti xxxxxxxxxx o odprodej nebytových prostor – dvou prodejen sportovního 
textilu a obuvi v budov� �. p. 382 (Riegrova 24) s pozemkem parc. �. st. 358, 
zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 632 m2, v k. ú. Olomouc-m�sto, obec 
Olomouc, dle dodatku d�vodové zprávy bod 2.3 
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43. nevyhovuje 
žádosti spole�nosti SLAMI s. r. o. a  spole�nosti City Retail Properties s. r. o.  
o odprodej budovy �. p. 382 (Riegrova 24) s pozemkem parc. �. st. 358, zastav�ná 
plocha a nádvo�í, o vým��e 632 m2, v k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc,dle 
dodatku d�vodové zprávy bod 2.3 
 
44. schvaluje 
prodej budovy �. p. 23 (Št�pánovská 23, Chomoutov) s pozemkem parc. �. st. 454, 
zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 1106 m2, vše v k. ú. Chomoutov, obec 
Olomouc, St�ední škole stavební a podnikatelské s. r. o. za kupní cenu celkem ve 
výši 2.957.000,- K�, z toho budova za 1.261.223,- K�, pozemek za 1.658.777,- K�     
a náklady 37.000,- 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 2.957.000,- K� a to po dobu 20ti let od uzav�ení kupní smlouvy, dle dodatku 
d�vodové zprávy bod 2.4 
 
45. nevyhovuje 
žádosti pana xxxxxxxxxx ve v�ci snížení kupní ceny za bytovou jednotku �. 112/4 v 
dom� �. p. 112 (Dolní nám�stí 26),dle dodatku d�vodové zprávy bod 2.5 
 
46. nevyhovuje 
žádosti paní xxxxxxxxxxx o odkoupení bytu �. 15 v budov� �. 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 dodatku d�vodové zprávy bod 2.6 
 
47. nevyhovuje 
žádosti spole�nosti HELKO Computers CZ s. r. o. 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 2.7 
 
48. nevyhovuje 
op�tovné žádosti pana xxxxxxxxxx ve v�ci prodeje bytové jednotky �. 554/5      v 
dom� �. p. 553, 554 (Trnkova 20, 22) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
679/28008 na spole�ných �ástech domu �. p. 553, 554, vše v k. ú. Nové Sady           
u Olomouce, obec Olomouc, s tím, že d�vodem nevyhov�ní žádosti je skute�nost, že 
pan xxxxxxxxxx má v nájmu dva m�stské byty – na adrese Balbínova 5 a Trnkova 
20, 22. Bytová jednotka �. 554/5 v dom� Trnkova 20, 22 mu m�že být nabídnuta       
k prodeji až v p�ípad�, že ukon�í nájem a uvolní jím užívaný byt na adrese Balbínova 
5, dle dodatku d�vodové zprávy bod 3.1 
 
49. schvaluje 
prodej bytové jednotky �. 404/4 v dom� �. p. 404 (Riegrova 5) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 991/13085 na spole�ných �ástech domu �. p. 404 a se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 991/13085 na pozemku parc. �. st. 382, 
zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 887 m2, vše k. ú. Olomouc-m�sto, obec 
Olomouc, do podílového spoluvlastnictví ideální 1/2 xxxxxxxxxx a ideální 1/2 
xxxxxxxxxx ,za kupní cenu celkem ve výši 463.933,- K�, z toho za jednotku 418.830,- 
K�, za pozemek 42.994,- K�, náklady 2.109,- K�, dle dodatku d�vodové zprávy bod 
3.2 
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P�edložil: Rada m�sta Olomouce 
Bod programu: 6.; hlasování �. 14, 15, 16, 17 
 
 
7 Prominutí pohledávek 
Zastupitelstvo m�sta Olomouce 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
prominutí pohledávky ve výši 21.000,- K� dle d�vodové zprávy bod �. 1 
 
3. schvaluje 
prominutí pohledávky ve výši 76.500,- K� dle d�vodové zprávy bod �. 2 
 
4. schvaluje 
prominutí pohledávky ve výši 3.094.817,60 K� dle d�vodové zprávy bod �. 3 
 
5. schvaluje 
odpis projektu v po�izovací cen� 204.598,40 K� dle d�vodové zprávy bod �. 4  
 
6. schvaluje 
odpis projektu v po�izovací cen� 44.332,- K� dle d�vodové zprávy bod �. 5  
 
7. schvaluje 
odpis projektu v po�izovací cen� 94.564,70 K� dle d�vodové zprávy bod �. 6 
 
8. schvaluje 
odpis projektu v po�izovací cen� 150.950,- K� dle d�vodové zprávy bod �. 7 
 
9. schvaluje 
odpis projektu v po�izovací cen� 169.236,90 K� dle d�vodové zprávy bod �. 8 
 
10. schvaluje 
odpis projektu v po�izovací cen� 28.350,- K� dle d�vodové zprávy bod �. 9 
 
11. schvaluje 
odpis projektu v po�izovací cen� 50.400,- K� dle d�vodové zprávy bod �. 10 
 
12. schvaluje 
odpis projektu v po�izovací cen� 96.600,- K� dle d�vodové zprávy bod �. 11 
 
13. schvaluje 
odpis projektu v po�izovací cen� 89.722,50 K� dle d�vodové zprávy bod �. 12  
 
14. schvaluje 
odpis projektu v po�izovací cen� 119.300,- K� dle d�vodové zprávy bod �. 13 
 
15. schvaluje 
odpis projektu v po�izovací cen� 49.739,- K� dle d�vodové zprávy bod �. 14 
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16. schvaluje 
odpis projektu v po�izovací cen� 93.326,10 K� dle d�vodové zprávy bod �. 15 
 
P�edložil: Rada m�sta Olomouce 
Bod programu: 7.; hlasování �. 18 
 
 
8 Návrh zadání zm�ny �.XV ÚPnSÚ Olomouc 
Zastupitelstvo m�sta Olomouce 
 
1. bere na v�domí 
d�vodovou zprávu v p�edloženém zn�ní 
 
2. schvaluje 
Návrh zadání zm�ny �.XV ÚPnSÚ Olomouc v rozsahu p�ílohy usnesení, v souladu    
s ustanovením §47 odst.5 zákona �.183/2006 Sb., o územním plánování                    
a stavebním �ádu 
 
3. ukládá 
vedoucímu odboru koncepce a rozvoje pokra�ovat v po�izování zm�ny �.XV ÚPnSÚ 
Olomouc 
T: ihned 
O: Novotný Martin, primátor m�sta  
 
P�edložil: Novotný Martin, primátor m�sta  
Bod programu: 8.; hlasování �. 19 
 
 
9 Vydání zm�ny �. XVII ÚPnSÚ Olomouc 
Zastupitelstvo m�sta Olomouce 
 
1. bere na v�domí 
d�vodovou zprávu v p�edloženém zn�ní 
 
2. vyhovuje 
námitkám �. 1, �. 2., �. 3 podaným vlastníky pozemk� a staveb dot�ených návrhem 
ve�ejn� prosp�šné stavby komunikace v lokalit� XVII/14 - Týne�ek, severní �ást, 
doprava, v souladu s p�ílohou usnesení �. 2 
 
3. ov��ilo 
tímto, že soubor zm�n �. XVII 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 vydanými usnesením 
Zastupitelstva Olomouckého kraje �. UZ/21/32/2008 ze dne 3. 1. 2008 
3. se stanovisky dot�ených orgán� 
4. se stanoviskem Krajského ú�adu Olomouckého kraje vydaným dne 28. 3. 2008 
pod �.j. KUOK/28551/2008 
 
4. vydává 
Soubor zm�n �. XVII ÚPnSÚ Olomouc v lokalitách XVII/ , 5, 6, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 
22, 23, 25, v souladu s ustanovením § 54, odst. 2 zákona �. 183/2006 Sb.,                 
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o územním plánování a stavebním �ádu (stavební zákon), ve zn�ní zákona �. 
68/2007 Sb., 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 
�. 1 tohoto usnesení. 
 
5. 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 souboru zm�n �. XVII ÚPnSÚ Olomouc ve�ejnou 
vyhláškou 
 
b) po nabytí ú�innosti opat�it vydaný soubor zm�n záznamem o ú�innosti, uložit na 
odboru koncepce a rozvoje Magistrátu m�sta Olomouce, poskytnout stavebnímu 
odboru Magistrátu m�sta Olomouce a Krajskému ú�adu Olomouckého kraje 
T: ihned 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
P�edložil: Novotný Martin, primátor m�sta  
Bod programu: 9.; hlasování �. 20 
 
 
10 Obecn� závazná vyhláška o cenové map� 
Zastupitelstvo m�sta Olomouce 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. vydává 
obecn� závaznou vyhlášku �. 5/2008, kterou se vydává Cenová mapa stavebních 
pozemk� na území statutárního m�sta Olomouce (2008/2009) s ú�inností od 
1.7.2008 
 
P�edložil: Rada m�sta Olomouce 
Bod programu: 10.; hlasování �. 21 
 
 
11 Nové názvy ulic 
Zastupitelstvo m�sta Olomouce 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s pojmenováním ulic dle d�vodové zprávy 
 
3. ukládá 
informovat p�íslušné instituce o novém názvu ulic dle schválených sm�rnic 
T: ihned 
O: vedoucí odboru vn�jších vztah� a informací 
 
P�edložil: Pokorný Vladimír, Ing., nám�stek primátora 
Bod programu: 11.; hlasování �. 22 
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12 Delegování zástupc� SmOl na �lenské sch�ze bytových 

družstev 
Zastupitelstvo m�sta Olomouce 
 
1. bere na v�domí 
d�vodovou zprávu 
 
2. deleguje 
zástupce SmOl (v�etn� náhradníka) na �lenské sch�ze bytových družstev Bytové 
družstvo Olomouc, Jiráskova a Bytové družstvo Olomouc, Jižní dle d�vodové zprávy 
 
P�edložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám�stek primátora 
Bod programu: 12.; hlasování �. 23 
 
 
13 Kapitálové dovybavení bytových družstev  
Zastupitelstvo m�sta Olomouce 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou  zprávu  
 
2. schvaluje 
navýšení �lenského vkladu v BD Jižní a BD Jiráskova dle d�vodové zprávy  
 
P�edložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám�stek primátora 
Bod programu: 12. 1.; hlasování �. 24 
 
 
14 Ru�itelský závazek SmOl k úv�ru BD Jižní Olomouc 
Zastupitelstvo m�sta Olomouce 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
refinancování stávajícího úv�ru �. 165/01/LCD ve zn�ní dodatku �. 1 dle d�vodové 
zprávy 
 
3. ukládá 
primátorovi podepsat ru�itelský závazek SmOl do výše úv�rové angažovanosti úv�ru 
pro KB, a.s. dle d�vodové zprávy 
T: 15. 9. 2008 
O: Novotný Martin, primátor m�sta  
 
P�edložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám�stek primátora 
Bod programu: 12. 2.; hlasování �. 25 
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15 Informace o �innosti kontrolního výboru v I. pololetí 2008 
Zastupitelstvo m�sta Olomouce 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. bere na v�domí 
záv�ry z kontrolních akcí 
 
3. schvaluje 
Plán kontrolní �innosti kontrolního výboru na II. pololetí 2008 
 
P�edložil: kontrolní výbor 
Bod programu: 13.; hlasování �. 26 
 
 
16 Smlouva o spolupráci mezi m�stem Olomouc a m�stem 

Nördlingen 
Zastupitelstvo m�sta Olomouce 
 
1. bere na v�domí 
d�vodovou zprávu v�. p�ílohy 
 
2. schvaluje 
text Smlouvy o spolupráci mezi m�stem Olomouc (�R) a m�stem Nördlingen (SRN) 
 
3. pov��uje 
primátora m�sta podpisem smlouvy dle usnesení �. 2 
 
P�edložil: Rada m�sta Olomouce 
Bod programu: 14.; hlasování �. 27 
 
 
17 Aquapark 
Zastupitelstvo m�sta Olomouce 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
dodatek �. 1 akcioná�ské dohody dle p�ílohy �. 2 d�vodové zprávy 
 
3. schvaluje 
p�ísp�vek spole�nosti Aquapark Olomouc, a.s. na prodloužení bazénu dle d�vodové 
zprávy 
 
4. ukládá 
nám�stku JUDr. Martinu Majorovi podepsat dodatek �. 1 akcioná�ské dohody dle 
p�ílohy �. 2 d�vodové zprávy 
O: Major Martin, JUDr., nám�stek primátora  
 
P�edložil: Major Martin, JUDr., nám�stek primátora  
Bod programu: 15.; hlasování �. 28 
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18 Návrh zm�ny ve složení statutárního orgánu akciové 

spole�nosti s majetkovou ú�astí m�sta   
Zastupitelstvo m�sta Olomouce 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
návrh na zm�ny ve složení p�edstavenstva akciové spole�nosti Vodohospodá�ská 
spole�nost Olomouc, a. s., dle d�vodové zprávy  
 
P�edložil: Novotný Martin, primátor m�sta  
Bod programu: 16.; hlasování �. 29 
 
 
 
 
 
 
  
  
Martin Novotný, v. r.     Mgr. Svatopluk Š�udlík, v. r. 
primátor m�sta Olomouce    1. nám�stek primátora 


