
 

USNESENÍ 
 

z 12. zasedání Zastupitelstva m�sta Olomouce, konaného dne 15. 9. 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 
Zastupitelstvo m�sta Olomouce 
 
1. bere na v�domí 
informace o pln�ní usnesení ZMO dle d�vodové zprávy 
 
2. prodlužuje 
termíny pln�ní usnesení ZMO dle d�vodové zprávy 
 
P�edložil: Rada m�sta Olomouce 
Bod programu: 2.; hlasování �. 4 
 
 
2 Rozpo�tové zm�ny roku 2008 
Zastupitelstvo m�sta Olomouce 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu - �ást A a �ást B 
 
2. schvaluje 
rozpo�tové zm�ny roku 2008 dle d�vodové zprávy - �ást B 
 
P�edložil: Martinák Ji�í, nám�stek primátora 
Bod programu: 3.; hlasování �. 5 
 
 
3 Majetkoprávní záležitosti 
Zastupitelstvo m�sta Olomouce 
 
1. schvaluje 
1. bezúplatný p�evod pozemku parc. �. 130/71 lesní pozemek o vým��e 933 m2        
v k. ú. Myslechovice, obec Litovel z vlastnictví paní xxxxxxxxxxxxxxxx do vlastnictví 
statutárního m�sta Olomouce d�vodové zprávy bod �. 2.  
 
2. zm�nu katastrální hranice mezi k. ú. Nové Sady u Olomouce a k. ú. Hodolany, vše 
obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 3. 
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3. odprodej pozemku parc. �. 628 zahrada o vým��e 35 m2 v k. ú. Lošov, obec 
Olomouc paní xxxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 22 250,- K� 
dle d�vodové zprávy bod �. 4. 
 
4. výb�r nájemce a budoucího kupujícího �ásti pozemku parc. �. st. 104/1 zast. pl. a 
nádvo�í o vým��e 205 m2, �ást pozemku parc. �. st. 104/2  zast. pl. a nádvo�í             
o vým��e 75 m2 a pozemek parc. �. st. 104/3 zast. pl. a nádvo�í o vým��e 46 m2 vše 
v k. ú. �ernovír, obec Olomouc mezi manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, paní 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, panem xxxxxxxxxxx, panem xxxxxxxxxxxx a panem 
xxxxxxxxxxxx  formou obálkové metody na výši kupní ceny, kdy minimální výše kupní 
ceny �iní 800,- K�/m2 dle d�vodové zprávy bod �. 5. 
 
5. uzav�ení smlouvy o budoucí kupní smlouv� na pozemek parc. �. 648/3 zahrada       
o vým��e 884 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc s paní xxxxxxxxxxxxxxxxx, a s 
paní xxxxxxxxxxxx p�i kupní cen� ve výši 1 100,- K�/m2 dle d�vodové zprávy bod  
�. 6. 
 
6. výb�r nájemce a budoucího kupujícího na �ást pozemku  parc. �. 99/1 ostatní 
plocha o vým��e 1150 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc mezi manžely 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžely 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžely xxxxxxxxxxxxxxxxx, panem xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
panem xxxxxxxxxxxxx, paní  xxxxxxxxxxxxxxx a paní  xxxxxxxxxxxxxx formou 
obálkové metody na výši kupní ceny, kdy minimální výše kupní ceny �iní 1 200,- 
K�/m2 dle d�vodové zprávy bod �. 7. 
 
7. uzav�ení smlouvy o budoucí kupní smlouv� na pozemek parc. �. 150/20 orná p�da 
o vým��e 784 m2 v k. ú. Nedv�zí u Olomouce, obec Olomouc s paní  
xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 590,- K�/m2 dle d�vodové zprávy bod �. 8. 
 
8. uzav�ení smlouvy o budoucí kupní smlouv� na pozemky parc. �. 150/1 o vým��e 
700 m2, parc. �. 150/21 o vým��e 212 m2, vše orná p�da v k. ú. Nedv�zí                   
u Olomouce, obec Olomouc s manžely  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 
ve výši 590,- K�/m2 dle d�vodové zprávy bod �. 8. 
 
9. výb�r nájemce a budoucího kupujícího na pozemek parc. �. 150/19 o vým��e     
785 m2 orná p�da v k. ú. Nedv�zí u Olomouce, obec Olomouc mezi panem 
xxxxxxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxxxxx formou obálkové metody na výši kupní ceny, 
kdy minimální výše kupní ceny �iní 590,-K�/m2 dle d�vodové zprávy bod �. 8. 
 
10. odprodej pozemk� parc. �. 3/1 orná p�da o vým��e 551 m2 a parc. �. 3/2 zast. pl. 
o vým��e 93 m2, vše v k. ú. Týne�ek, obec Olomouc manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxx 
za kupní cenu ve výši 437,- K�/m2, tj. 281 428,- K� dle d�vodové zprávy bod �. 11.  
 
11. kupní cenu ve výši  400,- K�/m2, tj. 8 400,- K� + náklady 9 854,- K� za 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 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové  zprávy 
bod �. 23. 
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12. bezúplatný p�evod pozemku parc. �. 994/14 ostatní plocha o vým��e 79 528 m2   
v k. ú. Nová Ulice, 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 �. 25.  
 
13. odprodej pozemku parc. �. 624 ost. pl. o vým��e 1 395 m2 v k. ú. Horka nad 
Moravou, obec Horka nad Moravou spole�nosti DELTA ARMY, s. r. o. za kupní cenu 
ve výši 170 300,- K� dle d�vodové zprávy bod �. 26. 
 
14. odprodej �ásti pozemku parc. �. 1045/1 ost. pl. (dle GP parc. �. st. 52/5 zast. pl.) 
o vým��e 5 m2 v k. ú. �ernovír, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxx a paní  
xxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 6 300,- K�, a to každému podíl ideální 1/2 
výše uvedené nemovitosti dle d�vodové zprávy bod �. 27. 
 
15. odprodej pozemku parc. �. st. 589 zast. pl. a nádvo�í o vým��e 360 m2 v k. ú. 
Olomouc - m�sto, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši        
1 805 300,- K� dle d�vodové zprávy bod �. 28. 
 
16. výb�r kupujícího pozemku parc. �. 134 zahrada o vým��e 333 m2 v k. ú. 
Pavlovi�ky, obec Olomouc mezi manžely  xxxxxxxxxxxxxxxxx a manžely  
xxxxxxxxxxxxxxx formou obálkové metody na výši kupní ceny, kdy minimální výše 
kupní ceny �iní 73 260,- K� dle d�vodové zprávy bod �. 29.  
 
17. uzav�ení smlouvy o budoucí kupní smlouv� na �ást pozemku parc. �. 289/9 ost. 
pl. o vým��e 7 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc se spole�ností �EZ Distribuce, 
a. s. p�i kupní cen� ve výši 1 460,- K�/m2 + náklady ve výši 1 700,- K� dle d�vodové 
zprávy bod �. 30. 
 
18. odprodej �ásti pozemku parc. �. 768/1 ost. pl.  (dle GP parc. �. 768/1 díl „a“)          
o vým��e 11 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc paní  xxxxxxxxxxxxxxxx za kupní 
cenu ve výši 17 415,- K� dle d�vodové zprávy bod �. 31.   
 
19. výb�r kupujícího �ásti pozemku parc. �. 249/3 (dle GP parc. �. 249/28) trvalý 
travní porost o vým��e 2 900 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc mezi 
panem xxxxxxxxxxxxxxx, spole�ností Domluvíme se? s.r.o., panem 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, spole�ností ŽIŽKA stavebniny s.r.o., manžely 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, spole�ností ESROM s.r.o. a spole�ností AUTOSKLA ALKA 
s.r.o. formou obálkové metody, kdy minimální výše kupní ceny �iní 1 500,- K�/m2 dle 
d�vodové zprávy bod �. 32. 
 
20. odprodej pozemku parc. �. st. 103/3 zast. pl. o vým��e 3 m2 a �ást pozemku 
parc. �. st. 104/1 zast. pl. (dle GP díly „a + b“) o vým��e 2 m2, vše v k. ú. �ernovír, 
obec Olomouc paní  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 6 300,- K� dle 
d�vodové zprávy bod �. 33.  
 
21. odprodej pozemku parc. �. 28/1 orná p�da o vým��e 214 m2 v k. ú. Pavlovi�ky, 
obec Olomouc panu  xxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 370,- K�/m2, tj. 79 180,- 
K� dle d�vodové zprávy bod �. 34.  
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22. uzav�ení smlouvy o budoucí kupní smlouv� na  �ást pozemku parc. �. 784/1 
zahrada o vým��e 651 m2 (�ást A) v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc s manžely 
xxxxxxxxxxxxxxx, a  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx p�i kupní cen� ve výši 1 000,- K�/m2, tj. 
651 000,- K� dle d�vodové zprávy bod �. 43.  
 
23. uzav�ení smlouvy o budoucí kupní smlouv� na �ást pozemku parc. �. 499 (dle 
GP parc. �. 499) orná p�da o vým��e 508 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc  s 
xxxxxxxxxxxxxxx p�i kupní cen� ve výši 1 322,- K�, tj. 671 576,- K� dle d�vodové 
zprávy bod �. 44.  
 
24. uzav�ení smlouvy o budoucí kupní smlouv� na pozemku  parc. �. 917 trvalý travní 
porost o vým��e 492 m2 v k. ú. Lošov, obec Olomouc s manžely  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx p�i kupní cen� ve výši 951,- K�/m2, tj. 467 892,- 
K� dle d�vodové zprávy bod �. 45.  
 
25. uzav�ení smlouvy o budoucí kupní smlouv� na �ást pozemku parc. �.  611/3 
zahrada o vým��e 700 m2 (�ást A) v k. ú. Nemilany, obec Olomouc s panem  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx p�i kupní cen� ve výši 1 010,- K�/m2, tj.  707 000,- K� dle 
d�vodové zprávy bod �. 46.  
 
26. uzav�ení smlouvy o budoucí kupní smlouv� na �ást pozemku parc. �. 611/3 
zahrada o vým��e 840 m2 (�ást B) v k. ú. Nemilany, obec Olomouc s manžely  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx p�i kupní cen� ve výši 1 256,- K�/m2, tj. 1 055 040,- K� dle 
d�vodové zprávy bod �. 46.  
 
27. výb�r nájemce a budoucího kupujícího pozemku parc. �. 778 zahrada o vým��e 
599 m2 a pozemku parc �. 774/2 orná p�da o vým��e 322 m2 v k. ú. Holice               
u Olomouce, obec Olomouc mezi panem xxxxxxxxxx, paní xxxxxxxxxxxxxxxxx, 
manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, paní xxxxxxxxxxxxxxxxxx, paní 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  panem xxxxxxxxxxxxxxxxxx,  xxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, panem  xxxxxxxxxxxxxxxxx a panem 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx  formou obálkové metody na výši kupní ceny, kdy minimální 
výše kupní ceny �iní 590,- K�/m2 dle d�vodové zprávy bod �. 47.  
 
28. výb�r nájemce a budoucího kupujícího pozemk� parc. �. 137 orná p�da               
o vým��e 1 355 m2 a parc. �. 726 zahrada o vým��e 204 m2, vše v k. ú. Nové Sady 
u Olomouce, obec Olomouc mezi panem xxxxxxxxxxxxx, paní xxxxxxxxxxxxxxxx,  
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžely xxxxxxxxxxxxxxxxx, panem xxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  
panem  xxxxxxxxxxxxxx a paní  xxxxxxxxxxxxxxx formou obálkové metody na výši 
kupní ceny, kdy minimální výše kupní ceny �iní 1 100,- K�/m2 dle d�vodové zprávy 
bod �. 48. 
 
29. výb�r nájemce a budoucího kupujícího pozemku parc. �. 111 zahrada o vým��e   
1 002 m2 v k. ú. Lošov, obec Olomouc mezi xxxxxxxxxxxxxxx, manžely 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, panem xxxxxxxxxxxxxxxxx, manžely 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, panem xxxxxxxxxxxxxxx, panem  xxxxxxxxxxxxxxxxx a 
paní  xxxxxxxxxxxxxxx formou obálkové metody na výši kupní ceny, kdy minimální 
výše kupní ceny �iní 800,- K�/m2 dle d�vodové zprávy bod �. 49. 
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30. výb�r nájemce a budoucího kupujícího pozemku parc. �.147/2 orná p�da            
o vým��e 420 m2 v k.ú. Nedv�zí u Olomouce, obec Olomouc mezi  manžely 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, panem  xxxxxxxxxxxxxxxxx a panem  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx formou obálkové metody na výši kupní ceny, kdy minimální 
výše kupní ceny �iní 1 060,- K�/m2 dle d�v. zprávy bod �.50. 
 
31. výb�r nájemce a budoucího kupujícího pozemk� parc. �. 174/5 o vým��e 489 m2 
a parc. �. 139/36 o vým��e 803 m2, vše ost. pl. v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc 
mezi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, manžely 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, panem xxxxxxxxxxxxxx, panem xxxxxxxxxxxxxxxxxxx a 
paní  xxxxxxxxxxxxxx formou obálkové metody na výši kupní ceny, kdy minimální 
výše kupní ceny �iní 950,- K�/m2 dle d�vodové zprávy bod �. 51. 
 
32. výb�r nájemce a budoucího kupujícího pozemk� parc. �. 978/8 zahrada o vým��e 
269 m2 a parc. �. 978/2 ost. pl. o vým��e 439 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc mezi paní xxxxxxxxxxxx, manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, paní 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžely xxxxxxxxxxxxxxxxx, panem xxxxxxxxxxxxxxx, paní 
xxxxxxxxxxxxx, paní xxxxxxxxxxxxxx, manžely  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx, manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, panem xxxxxxxxxxxx, 
panem  xxxxxxxxxxxxxxxxx a paní  xxxxxxxxxxxxxxxxxx formou obálkové metody na 
výši kupní ceny, kdy minimální výše kupní ceny �iní 1 500,- K�/m2 dle d�vodové 
zprávy bod �. 52. 
 
33. uzav�ení smlouvy o budoucí kupní smlouv� na pozemek parc. �. 978/4 zahrada   
o vým��e 650 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc s panem  xxxxxxxxxxxxxx p�i 
kupní cen� ve výši 1 108 000,- K�, tj. 1 700,- K�/m2 + náklady ve výši 3 000,- K� dle 
d�vodové zprávy bod �. 53. 
 
34. uzav�ení smlouvy o budoucí kupní smlouv� na �ást pozemku parc. �. 2593/3 
lesní poz. o vým��e 15 m2 v k. ú. Huzová, obec Huzová se Správou silnic 
Olomouckého kraje, p�ísp�vková organizace p�i kupní cen� ve výši 2 750,- K�, tj. 50,- 
K�/m2 + náklady 2 000,- K� dle d�vodové zprávy bod �. 54. 
 
35. odprodej pozemku parc. �. st. 1644 zast. pl. o vým��e 491 m2, �ásti pozemku 
parc. �. 307/2 ostat. pl. (dle GP díl „a“ a „b“) o vým��e 139 m2 a �ásti pozemku parc. 
�. 307/2 ostat. pl. (dle GP parc. �. 307/5) o vým��e 508 m2, vše v k. ú. Olomouc - 
m�sto, obec Olomouc manžel�m  xxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 1 650 100,- 
K� dle d�vodové zprávy bod �. 55. 
 
36. darování �ásti pozemku parc. �. 710/6 ost. pl. (dle GP parc. �. 710/38) o vým��e 
346 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc z vlastnictví statutárního m�sta Olomouce 
do vlastnictví �R - �editelství silnic a dálnic �R dle d�vodové zprávy bod �. 56.  
 
37. odprodej pozemku parc. �. st. 1699 zast. pl. o vým��e 48 m2 v k. ú. Nová Ulice, 
obec Olomouc spole�nosti SK Sigma Olomouc, a. s. za kupní cenu ve výši 59 300,- 
K� dle d�vodové zprávy bod �. 57. 
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38. 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 panu  
xxxxxxxxxxxxxxx a paní  xxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 130 540,- K�, a to 
každému ideální podíl 1/2 výše uvedených nemovitostí dle d�vodové zprávy bod �. 
60.   
 
39. odprodej �ásti pozemku parc. �. 21/16  (dle GP parc. �. 21/21) zahrada o vým��e 
24 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc paní  xxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši       
25 243,- K� dle d�vodové zprávy bod �. 61.  
 
40. odprodej pozemku parc. �. 460/2 zahrada o vým��e 263 m2 v k. ú. Droždín, obec 
Olomouc manžel�m  xxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 205 140,- K� dle 
d�vodové zprávy bod �. 62. 
 
41. odprodej �ásti pozemku parc. �. 1123/2 ostat. pl. (dle GP díl „d“) o vým��e 6 m2, 
�ásti pozemku parc. �. 581/1 orná p�da (dle GP díl „e“) o vým��e 37 m2, vše v k. ú. 
Slavonín, obec Olomouc paní  xxxxxxxxxxxxxx a panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, a to 
každému podíl ideální 1/2 výše uvedených nemovitostí za kupní cenu ve výši 38 
184,- K� dle d�vodové zprávy bod �. 64. 
 
42. odprodej �ásti pozemku parc. �. 293/2 trvalý travní porost (dle GP parc. �. 293/4) 
o vým��e 21 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc  manžel�m  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
za kupní cenu ve výši 34 018,- K� dle d�vodové zprávy bod �. 65. 
 
43. odprodej �ásti pozemku parc. �. 312/5 ostat. pl. (dle GP parc. �. 312/5 díl „a“)       
o vým��e 84 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc spole�nosti TOI TOI, 
sanitární systémy, s r.o. za kupní cenu ve výši 128 000,- K� dle d�vodové zprávy bod 
�. 66. 
 
44. uzav�ení smlouvy o budoucí kupní smlouv� na �ást pozemku parc. �. 150/3 ostat. 
pl. o vým��e 6 m2 v k. ú. Ne�edín, obec Olomouc se spole�ností �EZ Distribuce,      
a. s. p�i kupní cen� ve výši 6 980,- K�, tj. 880,- K�/m2 + náklady 1 700,- K� dle 
d�vodové zprávy bod �. 67. 
 
45. odprodej pozemku parc. �. 319/4 orná p�da o vým��e 143 m2 v k. ú. Slavonín, 
obec Olomouc manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 750,- K�/m2 
+ náklady ve výši 1 800,- K�, tj. celkem 109 050,- K� dle d�vodové zprávy bod �. 68. 
 
46. odprodej pozemku parc. �. 319/5 orná p�da o vým��e 246 m2 v k. ú. Slavonín, 
obec Olomouc manžel�m  xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 750,- K�/m2 + 
náklady ve výši 1 800,- K�, tj. celkem 186 300,- K� dle d�vodové zprávy bod �. 69. 
 
47. sm�nu �ásti pozemku parc. �. 209/2 ost. pl. o vým��e  18 m2 v k. ú. Ne�edín, 
obec Olomouc ve vlastnictví paní  xxxxxxxxxxxxx za  �ást pozemku  parc. �. 558/2 
ost. pl. o vým��e  12 m2 v k. ú. Ne�edín, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního 
m�sta Olomouce s tím, že paní  xxxxxxxxxxxxx uhradí cenový rozdíl ve výši      
2 720,- K� dle d�vodové zprávy bod �. 70.  
 
48. sm�nu �ásti pozemk� parc. �. 209/3  o vým��e 99 m2, parc. �. 208/3  o vým��e  
215 m2,  parc. �. 207/3  o vým��e  385 m2 a �ást parc. �. 207/2 o vým��e 416 m2, 
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vše ost. pl. v k. ú. Ne�edín, obec Olomouc ve vlastnictví spole�nosti Reala Consulting 
s. r. o. za �ásti pozemk� parc. �. 558/1 o vým��e 621 m2 a parc. �. 557 o vým��e  
130 m2, vše ost. pl. v k. ú. Ne�edín, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního m�sta 
Olomouce s tím, že spole�nost Reala Consulting s. r. o. uhradí cenový rozdíl ve výši 
306 800,- K� + náklady ve výši 29 778,- K� dle d�vodové zprávy bod �. 70.  
 
49. odprodej objektu garáže bez �p/�e na pozemku parc. �. st. 1533 zast. pl. a 
nádvo�í  o vým��e 34 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc manžel�m  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  za kupní cenu ve výši 80 992,-K� dle d�vodové zprávy bod  
�. 71. 
 
50. bezúplatný p�evod pozemk� parc. �. 441/3 orná p�da, parc. �. 441/4 ostatní 
plocha, vše v k. ú. Povel a �ásti pozemku parc. �. 996/2 zahrada v k. ú. Nová Ulice, 
vše obec Olomouc z vlastnictví �R - Pozemkového fondu �R do vlastnictví 
statutárního m�sta Olomouce dle d�vodové zprávy bod �. 72. 
 
51. bezúplatný p�evod pozemku parc. �. 25/4 trvalý travní porost o vým��e 969 m2     
v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc z vlastnictví �R - Pozemkového fondu �R 
do vlastnictví statutárního m�sta Olomouce dle d�vodové zprávy bod �. 73. 
 
52. uzav�ení smlouvy o budoucí kupní smlouv� na pozemek parc. �. 659/19 ostatní 
plocha o vým��e 186 m2, �ást pozemku parc. �. 652/1 lesní pozemek o vým��e      
210 m2 a �ást pozemku parc. �. 779/1 ostatní plocha o vým��e 6 m2, vše v k. ú. 
Chomoutov, obec Olomouc se spole�ností Povodí Moravy, s.p. p�i kupní cen� ve výši 
201 000,- K� (tj. 500,- K�/m2 a náklady ve výši 3 000,- K�) dle d�vodové zprávy bod 
�. 74. 
 
53. výkup �ásti pozemku parc. �. 187/2 orná p�da o vým��e 590 m2 v k. ú. Hej�ín, 
obec Olomouc z vlastnictví pana xxxxxxxxxx, pana  xxxxxxxxxxxxxxx a pana  
xxxxxxxxxxxxxxx do vlastnictví statutárního m�sta Olomouce p�i kupní cen� ve výši 
354 000,- K� (tj. 600,- K�/m2) dle d�vodové zprávy bod �. 75. 
 
54. darování �ásti pozemku parc. �. 115/62 ostatní plocha o vým��e 1 040 m2 v k. ú. 
Nová Ulice, obec Olomouc z vlastnictví spole�nosti OHL ŽS, a.s. do vlastnictví 
statutárního m�sta Olomouce dle d�vodové zprávy bod �. 76. 
 
55. uzav�ení smlouvy o budoucí kupní smlouv� na pozemky parc. �. 849/3 o vým��e 
18 937 m2 a parc. �. 849/29 o vým��e 4 919 m2, vše orná p�da v k. ú. �ep�ín, obec 
Olomouc se spole�ností Moravia Star Invest s.r.o. p�i kupní cen� ve výši                   
23 863 868,- K� dle d�vodové zprávy bod �. 77. 
 
56. odprodej pozemk� parc. �. 1201/1 orná p�da o vým��e 373 m2, parc. �. 1201/2 
orná p�da o vým��e 721 m2, parc. �. 1201/3 orná p�da o vým��e 318 m2, parc. �. 
1201/4 orná p�da o vým��e 317 m2, parc. �. 1201/5 o orná p�da o vým��e 333 m2 a, 
parc. �. 1201/6 orná p�da o vým��e 285 m2, parc. �. 1201/7 orná p�da o vým��e     
350 m2, parc. �. 1201/8 orná p�da o vým��e 388 m2, parc. �. 1201/9 orná p�da    
o vým��e 357 m2, parc. �. 1201/10 orná p�da o vým��e 342 m2, parc. �. 1201/11 
orná p�da o vým��e 342 m2, parc. �. 1201/12 orná p�da o vým��e 366 m2, parc. �. 
1201/13 orná p�da o vým��e 744 m2, parc. �. 1201/14 orná p�da o vým��e 298 m2, 
parc. �. 1201/15 orná p�da o vým��e 331 m2, parc. �. 1201/16 orná p�da o vým��e 
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331 m2, parc. �. 1201/17 orná p�da o vým��e 501 m2, parc. �. 1201/19 orná p�da     
o vým��e 226 m2, parc. �. 1201/20 orná p�da o vým��e 433 m2, parc. �. 1201/21 
orná p�da o vým��e 512 m2, parc. �. 1202/1 ostatní plocha o vým��e 127 m2, parc. 
�. 1202/2 ostatní plocha o vým��e 143 m2, parc. �. 1202/3 ostatní plocha o vým��e 
126 m2, parc. �. 1202/4 trvalý travní porost o vým��e 224 m2, parc. �. 1202/5 trvalý 
travní porost o vým��e 695 m2, parc. �. 1202/6 zahrada,o vým��e 426 m2 parc. �. 
1202/7 zahrada o vým��e 124 m2, parc. �. 1202/8 zahrada o vým��e 443 m2, parc. 
�. 1202/9 zahrada o vým��e 623 m2, parc. �. 1202/10 zahrada o vým��e 354 m2, 
parc. �. 1202/11 zahrada o vým��e 419 m2, parc. �. 1202/12 trvalý travní porost         
o vým��e 1 133 m2, parc. �. 1202/13 trvalý travní porost o vým��e 282 m2, parc. �. 
1203/1 orná p�da o vým��e 5 073 m2, parc. �. 1203/2 orná p�da o vým��e 2 289 m2, 
parc. �. 1203/3 orná p�da o vým��e 636 m2 a parc. �. 1203/4 orná p�da o vým��e     
1 744 m2, vše v k. ú. �ernovír, vše obec Olomouc spole�nosti Povodí Moravy, s.p. 
za kupní cenu ve výši 10 140 815,- K� dle d�vodové zprávy bod �. 79. 
 
57. darování pozemk� parc. �. 1201/18 orná p�da o vým��e 221 m2 a parc. �. 
1202/14 o vým��e 2 352 m2 trvalý travní porost, vše v k. ú. �ernovír, obec Olomouc 
�R - Povodí Moravy, s. p. dle d�vodové zprávy bod �. 80. 
 
58. uzav�ení smlouvy o budoucí kupní smlouv� na �ást pozemku parc. �. 602 ostat. 
pl. o vým��e 43 m2 v k. ú. Ne�edín, obec Olomouc s manžely xxxxxxxxxxxxxxxxx  p�i 
kupní cen� ve výši 70 930,- K�, tj. 1 610,- K�/m2 + náklady 1 700,- K� dle d�vodové 
zprávy bod �. 81. 
 
59. výkup �ásti pozemku parc. �. 954/5 ost. pl. (dle GP parc. �. 954/10) o vým��e     
25 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc z vlastnictví manžel�  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx do vlastnictví statutárního m�sta Olomouce za kupní 
cenu ve výši   38 750,- K� dle d�vodové zprávy bod �. 82.  
 
60. výkup pozemk� parc. �.  st.  895/2 zast. pl. o vým��e 2 m2, parc. �. 449/36 ost. 
pl. o vým��e 697 m2 a parc. �. 449/42 ost. pl. o vým��e 231 m2, vše v k. ú. Nová 
Ulice, 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         
1 430 000,- K� dle d�vodové zprávy bod �. 83. 
 
61. odprodej �ásti pozemku parc. �. 806 ost. pl. o vým��e 2 m2 v k. ú. Holice              
u Olomouce, obec Olomouc paní  xxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 2 995,- K� dle 
d�vodové zprávy bod �. 84.  
 
62. odprodej �ásti pozemku parc. �. 806 ost. pl. o vým��e 2 m2 v k. ú. Holice             
u Olomouce, obec Olomouc panu  xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši      
2 995,- K� dle d�vodové zprávy bod �. 84.  
 
63. odprodej budovy bez �. p./�. e. stavba technického vybavení (regula�ní plynová 
stanice RS) v�etn� technologie s pozemkem parc. �. st. 168 zastav�ná plocha a 
nádvo�í o vým��e 258 m2 v k. ú. Nedv�zí  u Olomouce, obec Olomouc, objektu 
regula�ní plynové stanice RS  v�etn� technologie s �ástí pozemku parc. �. 346/90  
(dle GP parc. �. 346/92  ostatní plocha, jiná plocha) orná p�da o vým��e 200 m2 v    
k. ú. Topolany u Olomouce, obec Olomouc a pozemku parc. �. st. 1389 zastav�ná 
plocha a nádvo�í o vým��e 119 m2 v k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc 
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spole�nosti  SMP Net, s.r.o. za kupní cenu ve výši 1 889 410,- K� dle d�vodové 
zprávy bod �. 85. 
 
64. sm�nu pr�m. obj. bez �p/�e na pozemku parc. �. st. 613/9 zast. pl. a nádvo�í, jiné 
stavby bez �p/�e  na pozemku parc. �. st. 615 zast. pl. a nádvo�í, pr�m. obj. bez 
�p/�e na pozemku parc. �. st. 618 zast. pl. a nádvo�í, ob�. vyb. bez �p/�e na 
pozemku parc. �. st. 725 zast. pl. a nádvo�í, jiné stavby bez �p/�e na pozemku parc. 
�. st. 762 zast. pl. a nádvo�í a pozemk� parc. �. st. 613/9 zast. pl. a nádvo�í  
o vým��e 4 688 m2, parc. �. st. 615 zast. pl. a nádvo�í o vým��e 764 m2, parc. �. st. 
618 zast. pl. a nádvo�í o vým��e 68 m2, parc. �. st. 725 zast. pl. a nádvo�í o vým��e 
222 m2, parc. �. st. 762 zast. pl. a nádvo�í o vým��e 297 m2 a parc. �. 532/4 ost. pl. 
o vým��e 12 983 m2, vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc ve vlastnictví 
Pozemních staveb Olomouc a.s, nyní v konkursním �ízení, za �ást pozemku parc. �. 
533/12 orná p�da o vým��e 50.420 m2 a pozemku parc. �.  533/11 orná p�da            
o vým��e 9 383 m2, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního 
m�sta Olomouce s tím, že statutární m�sto Olomouc uhradí Pozemním stavbám 
Olomouc a.s., nyní v konkursním �ízení, �ástku ve výši 18 088 650,- K� dle d�vodové 
zprávy bod �. 86. 
 
2. nevyhovuje žádosti 
1. manžel�  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej �ásti pozemku parc. �. 744 ost. pl. 
o vým��e 18 m2 v k. ú. Radíkov u Olomouce, obec Olomouc dle d�vodové zprávy 
bod �. 1. 
 
2. paní  xxxxxxxxxxxxx o odprodej �ásti pozemku parc. �. st. 104/1 zast. pl. a nádvo�í 
o vým��e 205 m2, �ást pozemku parc. �. st. 104/2 zast. pl. a nádvo�í  o vým��e        
75 m2 a pozemek parc. �. st. 104/3 zast. pl. a nádvo�í o vým��e 46 m2 vše v k. ú. 
�ernovír, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 5. 
 
3. manžel� Ing xxxxxxxxxxxxxxxxx, pana  xxxxxxxxxxxxxxx a paní  
xxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej pozemku parc. �. 648/3 zahrada o vým��e 884 m2 v 
k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 6.  
 
4. spole�nosti Horstav Olomouc, spol. s r.o. o odprodej pozemku parc. �. 648/3 
zahrada o vým��e 884 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle d�vodové zprávy 
bod �. 6.  
 
5. manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, paní 
xxxxxxxxxxxxxx, pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, pana xxxxxxxxxxxxx, pana 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, paní  xxxxxxxxxxxxxx a paní  xxxxxxxxxxxxxxx o odprodej 
pozemku parc. �. 648/3 zahrada o vým��e 884 m2 v k. ú. Chválkovice, obec 
Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 6.  
 
6. manžel�  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej pozemku parc. �. 99/1 ostatní plocha 
o vým��e 2 463 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle d�vodové zprávy 
bod �. 7. 
 
7. manžel�  xxxxxxxxxxxxxx a  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej pozemku 
parc. �. 150/21 orná p�da o vým��e 212 m2 v k. ú. Nedv�zí u Olomouce, obec 
Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 8. 
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8. manžel�  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej pozemku parc. �. 150/1 orná p�da 
o vým��e 700 m2 v k. ú. Nedv�zí u Olomouce, obec Olomouc dle d�vodové zprávy 
bod �. 8.  
 
9. spole�nosti STING, s.r.o. (realitní kancelá�) a spole�nosti STAVBY A BARVY 
MORAVA, s.r.o. o odprodej pozemk� parc. �. 150/1 o vým��e 700 m2, parc. �. 
150/19 o vým��e 785 m2, parc. �. 150/20 o vým��e 784 m2, parc. �. 150/21 o vým��e 
212 m2, vše orná p�da v k. ú. Nedv�zí u Olomouce, obec Olomouc dle d�vodové 
zprávy bod �. 8. 
 
10. pana  xxxxxxxxxxxx o odprodej pozemk� parc. �. 150/1 o vým��e 700 m2, parc. 
�. 150/19 o vým��e 785 m2, parc. �. 150/20 o vým��e 784 m2, vše orná p�da    
v k. ú. Nedv�zí u Olomouce, obec Olomouc za ú�elem výstavby bytových dom� dle 
d�vodové zprávy bod �. 8. 
 
11. pana  xxxxxxxxxxxxxx o odprodej pozemk� parc. �. 150/1 o vým��e 700 m2, 
parc. �. 150/20 o vým��e 784 m2, parc. �. 150/21 o vým��e 212 m2, vše orná p�da    
v k. ú. Nedv�zí u Olomouce, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 8. 
 
12. paní  xxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej pozemk� parc. �. 150/1 o vým��e 700 m2, 
parc. �. 150/21 o vým��e 212 m2, parc. �. 150/19 o vým��e 785 m2, vše orná p�da v 
k. ú. Nedv�zí u Olomouce, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 8. 
 
13. manžel�  xxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej pozemk� parc. �. 150/20  o vým��e 784 
m2, parc. �. 150/19 o vým��e 785 m2, vše orná p�da v k. ú. Nedv�zí u Olomouce, 
obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 8. 
 
14. spole�nosti LANEX Olomouc, s. r. o.  o odprodej pozemku parc. �. 442/1 orná 
p�da o vým��e 2 955 m2, p�ípadn� jeho �ásti o vým��e cca 740 m2  v k. ú. Povel, 
obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 9. 
 
15. pana  xxxxxxxxxxxxx o sm�nu pozemk� parc. �. 228/21 orná p�da o vým��e          
5 683 m2, �ást parc. �. 228/28 orná p�da o vým��e cca 330 m2, parc. �. 813/2 ostat. 
pl. o vým��e 42 m2, parc. �. 824/68 ostat. pl. o vým��e 115 m2 a parc. �. 824/71 
ostat. pl. o vým��e 10 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve vlastnictví pana  
xxxxxxxxxxxxxx za pozemek parc. �. 228/23 orná p�da o vým��e 9 326 m2 v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního m�sta Olomouce dle d�vodové 
zprávy bod �. 10. 
 
16. manžel�  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej �ásti pozemku parc. �. 541/1 
ost. pl. o vým��e cca 6 m2 v k. ú. Ne�edín, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod 
�. 12. 
 
17. manžel�  xxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej �ásti pozemku parc. �. 34/ 1 ost. pl. o 
vým��e 40 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 13. 
 
18. paní  xxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej pozemku parc. �. 927/1 zahrada o vým��e      
512 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 14. 
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19. spole�nosti Premiér marketing group spol. s r.o. a manžel�  xxxxxxxxxxxxxxx a  
xxxxxxxxxxxxxx o odprodej pozemku parc. �. 318 orná p�da o vým��e 734 m2 v k. ú. 
Nemilany, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 15. 
 
20. pana  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a paní  xxxxxxxxxxxxx o sm�nu pozemku parc. �. 
297 ostat. pl. o vým��e 1 025 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc v podílovém 
spoluvlastnictví pana  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxxxxxx za  pozemky 
parc. �. 351/2 o vým��e 1 489 m2, parc. �. 354/1 o vým��e 6 477 m2, parc. �. 344/2 o 
vým��e 417 a parc. �. 350/2 o vým��e 678  m2, vše orná p�da v k. ú. Droždín, obec 
Olomouc ve vlastnictví statutárního m�sta Olomouce dle d�vodové zprávy bod �. 16. 
 
21. manžel�  xxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej �ásti pozemku parc. �. 1045/1 ostat. pl. o 
vým��e 25 m2 v k. ú. �ernovír, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 17. 
 
22.  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej �ásti pozemku parc. �. 1045/1 ostat. pl. o 
vým��e 80 m2 v k. ú. �ernovír, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 17. 
 
23. pana  xxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej �ásti pozemku parc. �. 632/3 lesní pozemek 
o vým��e 1 820 m2 v k. ú. Svatý Kope�ek, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod 
�. 18. 
 
24. manžel�  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o sm�nu pozemku parc. �. 1349/2 zahrada o 
vým��e  4 371 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc ve vlastnictví manžel� 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  za pozemky parc. �. 1255/2 o vým��e 2 893 m2 a parc. �. 
1256/3 o vým��e 806 m2, vše orná p�da v k. ú. Droždín, obec Olomouc ve vlastnictví 
statutárního m�sta Olomouce dle d�vodové zprávy bod �. 19. 
 
25. manžel�  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej pozemku parc. �. 236/23 
trvalý travní porost o vým��e 554 m2 v k. ú. Hej�ín, obec Olomouc dle d�vodové 
zprávy bod �. 20.  
 
26. spole�nosti AUTO - Rolný v.o.s. o odprodej �ásti pozemku parc. �. 451/1 zahrada 
o vým��e 1 807 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 21.  
 
27. �R - Ú�adu pro zastupování státu ve v�cech majetkových bezúplatn� p�evést 
pozemek parc. �. 17/1 ost. pl. o vým��e 716 m2 v k. ú. Chomoutov, obec Olomouc do 
vlastnictví statutárního m�sta Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 22. 
 
28. manžel�  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o revokaci usnesení ZMO ze dne    28. 4. 2008 
bod programu 11, bod 23 ve v�ci výše kupní ceny u odprodeje pozemku parc. �. 61/6 
ost. pl. o vým��e 40 m2 v k. ú. Ne�edín, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 
24. 
 
29. paní  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx o bezúplatný p�evod �ásti pozemku parc. �. 768/1 
ost. pl. o vým��e cca 10 m2 v  k. ú. Nemilany, obec Olomouc z vlastnictví 
statutárního m�sta Olomouce do vlastnictví paní  xxxxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové 
zprávy bod �. 31. 
 
30. pana  xxxxxxxxxxxxxxx o odprodej �ásti pozemku parc. �. 1014/1 ost. pl.              
o vým��e 300 m2 v k. ú. �ep�ín, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 35. 
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31. manžel�  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej �ásti pozemku parc. �. 2/1 ostatní 
plocha o vým��e 105 m2 v k. ú. Ne�edín, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 
36. 
 
32. pana  xxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej pozemku parc. �. 831/1 orná p�da o vým��e 
3992 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 37.  
 
33. pana  xxxxxxxxxxxxxxx o odprodej pozemk� parc. �. 228/25 orná p�da o vým��e       
7 409 m2, parc. �. 239/5 ostat. pl. o vým��e 1 393 m2, parc. �. st. 1188 zast. pl.          
o vým��e 322 m2 a parc. �. 233/2 ostat. pl. o vým��e 2 941 m2, vše v k. ú. Hodolany, 
obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 38. 
 
34. spole�nosti Domluvíme se? s.r.o. o odprodej pozemk� parc. �. 862 o vým��e    
2 111 m2, parc. �. 863 o vým��e 1 291 m2, parc. �. 864 o vým��e 839 m2 a parc. �. 
865 o vým��e 826 m2, vše zahrada v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle 
d�vodové zprávy bod �.  39.  
 
35. spole�nosti ESROM s.r.o. o odprodej pozemk� parc. �. 862 o vým��e 2 111 m2, 
parc. �. 863 o vým��e 1 291 m2, parc. �. 864 o vým��e 839 m2 a parc. �. 865             
o vým��e 826 m2, vše zahrada v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle 
d�vodové zprávy bod �. 39. 
 
36. pana  xxxxxxxxxxxxxxxx o sm�nu �ásti pozemku parc. �. 114 travní porost             
o vým��e 4 m2 v k. ú. Radíkov u Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví pana  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za �ást pozemku parc. �. 157 ost. pl. o vým��e 5 m2 v k. ú. 
Radíkov u Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního m�sta Olomouce dle 
d�vodové zprávy bod �. 40. 
 
37. pana  xxxxxxxxxxxxxx a paní  xxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej �ásti pozemku parc. 
�. 76/1 ostat. pl. o vým��e 96 m2 v k. ú. Nedv�zí u Olomouce, obec Olomouc dle 
d�vodové zprávy bod �. 41. 
 
38. manžel�  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej �ásti pozemku parc. �. 150/2 ostat. 
pl. o vým��e 2 m2 v k. ú. Nedv�zí u Olomouce, obec Olomouc dle d�vodové zprávy 
bod �. 42. 
 
39. paní  xxxxxxxxxxxxxxx a manžel�  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej �ásti 
pozemku parc. �. 784/1 zahrada o vým��e 651 m2 (�ást A) v k. ú. Chválkovice, obec 
Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 43. 
 
40. manžel�  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, paní  
xxxxxxxxxxxxxxxx a manžel�  xxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej �ásti pozemku parc. �. 
784/1 zahrada o vým��e 620 m2 (�ást B) v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle 
d�vodové zprávy bod �. 43.   
 
41. manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžel� 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžel�  xxxxxxxxxxxxxxx a pana xxxxxxxxxxxxxx, 
manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxx, paní xxxxxxxxxxxxxxx, paní xxxxxxxxxxxxxxx, paní 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, pana xxxxxxxxxxxxx, pana xxxxxxxxxxxxxx, paní 
xxxxxxxxxxxxxxx, pana  xxxxxxxxxxxxxxxx a  xxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej �ásti 
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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 �. 44.  
 
42. manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxx, pana xxxxxxxxxxxxxxx, paní  xxxxxxxxxxxxx a paní  
xxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej  pozemku  parc. �. 917 trvalý travní porost o vým��e 
492 m2 v k. ú. Lošov, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 45.  
 
43. manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxx, manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžel� 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžel� 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, paní xxxxxxxxxxxxxxxxx, pana xxxxxxxxxxxxxxxxx, 
pana xxxxxxxxxxx, paní xxxxxxxxxxxxxx, paní  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx a paní  
xxxxxxxxxxxxxx o odprodej �ásti pozemku parc. �.  611/3 zahrada o vým��e 700 m2 
(�ást A) v k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 46.  
 
44. manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxx, manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžel� 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, paní xxxxxxxxxxxxx, pana 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, pana xxxxxxxxxxxxx, pana xxxxxxxxxxxx, paní xxxxxxxxxxxxxx, 
paní  xxxxxxxxxxxxx a paní  xxxxxxxxxxxxxx o odprodej  �ásti pozemku parc. �. 
611/3 zahrada o vým��e 840 m2 (�ást B) v k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle 
d�vodové zprávy bod �. 46.  
 
45. paní xxxxxxxxxxxxxxx, paní  xxxxxxxxxxxxxx a manžel�  xxxxxxxxxxxxxxxxx o 
odprodej  pozemku parc. �. 778 zahrada o vým��e 599 m2 a pozemku parc �. 774/2 
orná p�da o vým��e 322 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle d�vodové 
zprávy bod �. 47.   
 
46. paní xxxxxxxxxxxxx, paní  xxxxxxxxxxxxxxxx a pana  xxxxxxxxxxxxxxxxx              
o odprodej pozemk� parc. �. 137 orná p�da o vým��e 1 355 m2 a parc. �. 726 
zahrada o vým��e 204 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle 
d�vodové zprávy bod �. 48.  
 
47. spole�nosti DINERO INVEST s.r.o. o odprodej pozemk� parc. �. 137 orná p�da    
o vým��e 1 355 m2 a parc. �. 726 zahrada o vým��e 204 m2, vše v k. ú. Nové Sady 
u Olomouce, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 48. 
 
48. manžel�  xxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej pozemku parc. �. 147/2 orná p�da o 
vým��e 420 m2 v k. ú. Nedv�zí u Olomouce, obec Olomouc dle d�vodové zprávy 
bod �. 50. 
 
49. xxxxxxxxxxxxxxxxx, spole�nosti JH SHOP s.r.o. a spole�nosti DINERO INVEST 
s.r.o. o odprodej pozemk� parc. �. 978/8 zahrada o vým��e 269 m2 a parc. �. 978/2 
ost. pl. o vým��e 439 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle d�vodové zprávy 
bod �. 52.  
 
50. pana xxxxxxxxxxxxx, pana xxxxxxxxxxxxxx, manžel�  xxxxxxxxxxxxxx a 
spole�nosti JH SHOP s.r.o., manžel� xxxxxxxxxxxxxxx, manžel�  
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, paní xxxxxxxxxxxxxxx, manžel� xxxxxxxxxxxxxxx, paní 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, paní xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, manžel� xxxxxxxxxxxxxxx, 
xxxxxxxxxxxxxxx,  xxxxxxxxxxxxxx, manžel�  xxxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx, 
manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxx, pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  xxxxxxxxxxxxxxx, 
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manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxx, pana  xxxxxxxxxxxxxxx a pana xxxxxxxxxxxxxxx o 
odprodej  pozemku parc. �. 978/4 zahrada o vým��e 650 m2  v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 53.  
 
51. manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, paní  xxxxxxxxxxxxxxxxx a manžel�  
xxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej pozemku parc. �. 978/1 zahrada    o vým��e 650 m2 v 
k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, p�ípadn� jeho �ásti dle d�vodové zprávy bod �. 53.    
 
52. paní  xxxxxxxxxxxxxx o odprodej pozemku parc. �. st. 1644 zast. pl. o vým��e      
491 m2, �ásti pozemku parc. �. 307/2 ostat. pl. (dle GP díl „a“ a „b“) o vým��e       
139 m2 a �ásti pozemku parc. �. 307/2 ostat. pl. (dle GP parc. �. 307/5) o vým��e 
508 m2, vše v k. ú. Olomouc - m�sto, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 55. 
 
53. pana  xxxxxxxxxxxxx o odprodej �ásti pozemku parc. �. 307/2 ost. pl. o vým��e 
80 m2 a �ásti pozemku parc. �.  307/1 ost. pl. o vým��e 20 m2, vše v k. ú. Olomouc-
m�sto, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 55. 
 
54. manžel�  xxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej pozemku parc. �. 735/35 orná p�da o 
vým��e 950 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 58. 
 
55. Stavebního bytového družstva Olomouc o odprodej �ásti pozemku parc. �. 959/3 
ost. pl. o vým��e 18 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 
59. 
 
56. manžel�  xxxxxxxxxxxxxxxxxx o snížení kupní ceny za pozemek parc. �. 460/2 
zahrada o vým��e 263 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 
62. 
 
57. paní  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o revokaci �ásti usnesení ZMO ze dne 23. 6. 2008, 
bod programu 4, bod 29 dodatku d�vodové zprávy ve v�ci výše kupní ceny                
u odprodeje �ásti pozemku parc. �. 581/1 orná p�da (dle GP parc. �. 581/33)             
o vým��e 104 m2 a �ásti pozemku parc. �. 581/1 orná p�da (dle GP díl „g“) o vým��e 
11 m2, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 63.  
 
58. spole�nosti LEVITA s.r.o. o odprodej pozemk�  parc. �. 849/3 o vým��e              
18 937 m2 a parc. �. 849/29 o vým��e 4 919 m2, vše orná p�da v k. ú. �ep�ín, obec 
Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 77. 
 
59. pana  xxxxxxxxxxxxxxxxxx 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 d�vodové zprávy bod �. 78. 
 
3. revokuje 
1. usnesení ZMO ze dne 19. 12. 2007, bod programu 5 bod 15 ve v�ci schválení 
výb�ru nájemce a budoucího kupujícího pozemk� parc. �. 104/1 zast. pl. a nádvo�í     
o vým��e 238 m2, parc. �. 104/2  zast. pl. a nádvo�í o vým��e 97 m2, parc. �. 104/3 
zast. pl. a nádvo�í o vým��e 46 m2 vše v k. ú. �ernovír, obec Olomouc mezi paní  
xxxxxxxxxxxxxxxx a paní  xxxxxxxxxxxxxxx formou obálkové metody na výši kupní 
ceny, kdy minimální výše kupní ceny �iní 800,- K�/m2 dle d�vodové zprávy bod �. 5. 
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2. �ást usnesení ZMO ze dne 23. 6. 2008, bod programu 4, bod 12 dodatku 
d�vodové zprávy ve v�ci výše kupní ceny �ásti pozemku parc. �. 1121 ost. pl. (dle 
GP parc. �. 1121/2) o vým��e 21 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc manžel�m  
xxxxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod �. 23. 
 
3. usnesení ZMO ze dne 23. 6. 2008 bod programu 4,  bod 24 ve v�ci schválení 
odprodeje 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  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod �. 60. 
 
4. usnesení ZMO ze dne 23. 6. 2008, bod programu 4, bod 29 dodatku d�vodové 
zprávy ve v�ci schválení odprodeje �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  xxxxxxxxxxxxxx a panu  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 38 974 K� dle d�vodové zprávy bod 
�. 64. 
 
5. usnesení ZMO ze dne 6. 5. 1999 bod programu 7, bod 62 dodatku ve v�ci 
schválení bezúplatného nabytí pozemk� parc. �. 449/36 ost. pl. o vým��e 694 m2 a 
parc. �. 449/42 ost. pl. o vým��e 227 m2 v k.ú. Nová Ulice z majetku �R – Okresní 
ú�ad Olomouc do majetku M�sta Olomouce dle d�vodové zprávy bod �. 83. 
 
6. usnesení ZMO ze dne 13. 10. 2006, bod programu 3, bod 41 ve v�ci schválení 
podmínek p�i p�evodu pozemk� dle d�vodové zprávy bod �. 83.  
 
7. usnesení ZMO ze dne 28. 4. 2008, bod programu 11, bod 12 ve v�ci schválení  
odprodeje �ásti pozemku parc. �. 806 ost. pl. o vým��e 2 m2 v k. ú. Holice                  
u Olomouce, obec Olomouc manžel�m  xxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši       
2 995,- K� dle d�vodové zprávy bod �. 84.  
 
8. usnesení ZMO ze dne 28. 4. 2008, bod programu 11, bod 12 ve v�ci schválení 
odprodeje �ásti pozemku parc. �. 806 ost. pl. o vým��e 2 m2 v k. ú. Holice                  
u Olomouce, obec Olomouc manžel�m  xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši         
2 995,- K� dle d�vodové zprávy bod �. 84.  
 
9. usnesení ZMO ze dne 21. 9. 2004, bod programu 5, bod 33 ve v�ci schválení 
odprodeje pozemku parc. �. st. 1389 zast. pl. o vým��e 119 m2 v k. ú. Olomouc-
m�sto, obec Olomouc spole�nosti Severomoravská plynárenská, a. s. za kupní cenu 
ve výši 109 480,- K� dle d�vodové zprávy bod �. 85.  
 
P�edložil: Rada m�sta Olomouce 
Bod programu: 4.; hlasování �. 6, 7, 8 
 
 
4 Majetkoprávní záležitosti OI 
Zastupitelstvo m�sta Olomouce 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
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2. revokuje 
�ást usnesení Zastupitelstva m�sta Olomouce ze dne 18. 9. 2006 ve v�ci uzav�ení 
smlouvy o bezúplatném p�evodu pozemk� parcela �.  51/11 ostatní plocha, ostatní 
komunikace, parcela �. 575/4 ostatní plocha, zele�, parcela �. 575/6 ostatní plocha, 
zele�, parcela �. 575/7 ostatní plocha, zele�, parcela �. 575/13 ostatní plocha, 
ostatní komunikace, parcela �. 575/14 ostatní plocha, sportovišt� a rekrea�ní plocha, 
parcela �. 575/16 ostatní plocha, sportovišt� a rekrea�ní plocha, parcela �. 606 
ostatní plocha, ostatní komunikace, parcela �. 732 ostatní plocha, jiná plocha, 
parcela �. 733 ostatní plocha, ostatní komunikace, parcela �. 734 ostatní plocha, 
ostatní komunikace, parcela �. 752 ostatní plocha, jiná plocha a  parcela �. 753 
ostatní plocha, jiná plocha, všechny v katastrálním území Nové Sady u Olomouce, 
obec Olomouc a ve vlastnictví �eské republiky, správ� Ú�adu pro zastupování státu 
ve v�cech majetkových 
a  
schvaluje stanovisko, že statutární m�sto Olomouc nemá zájem o úplatný p�evod 
pozemk� parc. �.  51/11 ostatní plocha, ostatní komunikace, parcela �. 575/4 ostatní 
plocha, zele�, parcela �. 575/6 ostatní plocha, zele�, parcela �. 575/7 ostatní plocha, 
zele�, parcela �. 575/13 ostatní plocha, ostatní komunikace, parcela �. 575/14 
ostatní plocha, sportovišt� a rekrea�ní plocha, parcela �. 575/16 ostatní plocha, 
sportovišt� a rekrea�ní plocha, parcela �. 606 ostatní plocha, ostatní komunikace, 
parcela �. 732 ostatní plocha, jiná plocha, parcela �. 733 ostatní plocha, ostatní 
komunikace, parcela �. 734 ostatní plocha, ostatní komunikace, parcela �. 752 
ostatní plocha, jiná plocha a  parcela �. 753 ostatní plocha, jiná plocha, všechny         
v katastrálním území Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc a ve vlastnictví �eské 
republiky, správ� Ú�adu pro zastupování státu ve v�cech majetkových 
a 
sou�asn� schvaluje uzav�ení smlouvy o bezúplatném p�evodu pozemk� parcela �.  
51/11 ostatní plocha, ostatní komunikace, parcela �. 575/4 ostatní plocha, zele�, 
parcela �. 575/6 ostatní plocha, zele�, parcela �. 575/7 ostatní plocha, zele�, parcela 
�. 575/13 ostatní plocha, ostatní komunikace, parcela �. 575/14 ostatní plocha, 
sportovišt� a rekrea�ní plocha, 575/16 ostatní plocha, sportovišt� a rekrea�ní plocha, 
parcela �. 606 ostatní plocha, ostatní komunikace, parcela �. 732 ostatní plocha, jiná 
plocha, parcela �. 733 ostatní plocha, ostatní komunikace, parcela �. 734 ostatní 
plocha, ostatní komunikace, parcela �. 752 ostatní plocha, jiná plocha a parcela �. 
753 ostatní plocha, jiná plocha, všechny v katastrálním území Nové Sady                   
u Olomouce, obec Olomouc a ve vlastnictví �eské republiky, správ� Ú�adu pro 
zastupování státu ve v�cech majetkových, a to za omezujících podmínek, 
obsažených ve smlouv�, jejíž návrh je nedílnou sou�ástí tohoto usnesení, kdy 
Zastupitelstvo m�sta sou�asn� potvrzuje, že tyto pozemky byly, jsou a budou i do 
budoucna využívány v souladu s ve�ejným zájmem, spo�ívajícím v zajišt�ní a 
zachování obecného užívání pozemk�, které pat�í do obytné zóny v k. ú. Nové Sady 
u Olomouce, obec Olomouc a tvo�í plochu ve�ejného prostranství kolem obytných 
dom�, obchod� a dalších objekt� ob�anské vybavenosti dle bodu �íslo 1 p�edložené 
d�vodové zprávy. 
 
3. revokuje 
�ást usnesení Zastupitelstva m�sta Olomouce ze dne 18. 9. 2006 ve v�ci uzav�ení 
smlouvy o bezúplatném p�evodu pozemk� parcela �.  575/2 ostatní plocha, zele�,  
parcela �. 575/3 ostatní plocha, zele� a parcela �.  575/25 ostatní plocha, ostatní 
komunikace, vše v katastrálním území Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc a ve 
vlastnictví �eské republiky, správ� Ú�adu pro zastupování státu ve v�cech 
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majetkových 
 a  
schvaluje stanovisko, že statutární m�sto Olomouc nemá zájem o úplatný p�evod 
nov� vzniklých pozemk� parcela �. 575/2 ostatní plocha, zele�, parcela �. 575/3 
ostatní plocha, zele�, parcela �. 575/40 ostatní plocha, zele�, parcela �.  575/25 
ostatní plocha, ostatní komunikace, parcela �.  575/43 ostatní plocha, ostatní 
komunikace, všechny v katastrálním území Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc a 
ve vlastnictví �eské republiky, správ� Ú�adu pro zastupování státu ve v�cech 
majetkových 
a 
sou�asn� schvaluje uzav�ení smlouvy o bezúplatném p�evodu nov� vzniklých 
pozemk� parcela �. 575/2 ostatní plocha, zele�, parcela �. 575/3 ostatní plocha, 
zele�, parcela �. 575/40 ostatní plocha, zele�, parcela �.  575/25 ostatní plocha, 
ostatní komunikace, parcela �.  575/43 ostatní plocha, ostatní komunikace, všechny  
v katastrálním území Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc a ve vlastnictví �eské 
republiky, správ� Ú�adu pro zastupování státu ve v�cech majetkových, a to za 
následujících omezujících podmínek:  
1. Nabyvatel se zavazuje o nemovitosti, které jsou p�edm�tem bezúplatného 
p�evodu, �ádn� pe�ovat, užívat je pouze k ú�el�m, ke kterým slouží v dob� uzav�ení 
smlouvy o bezúplatném p�evodu, v souladu s ve�ejným zájmem spo�ívajícím              
v zajišt�ní a zachování obecného užívání pozemk�, které pat�í do obytné zóny v k. ú. 
Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc a tvo�í plochu ve�ejného prostranství kolem 
obytných dom�, obchod� a dalších objekt� ob�anské vybavenosti, nevyužívat je ke 
komer�ním ú�el�m, nep�enechat je ke komer�ním ú�el�m t�etím osobám, to vše po 
dobu deseti let ode dne jejich nabytí. 
2. Nabyvatel se dále zavazuje nemovitosti, které jsou p�edm�tem bezúplatného 
p�evodu, nezcizit ve prosp�ch t�etí osoby, a to po dobu 10 let ode dne jejich nabytí. 
3. V p�ípad�, že by ze strany nabyvatele došlo k porušení n�kterého ze závazk� 
uvedených v odst. 1, zavazuje se nabyvatel uhradit do státního rozpo�tu 
prost�ednictvím p�evodce �ástku odpovídající cen� nemovitosti, u níž došlo k 
porušení závazku, zjišt�né dle cenového p�edpisu platného ke dni uzav�ení smlouvy 
o bezúplatném p�evodu. Smluvní strany se výslovn� dohodly, že zaplacením sankce 
závazky uvedené v odst. 1 nezanikají a p�evodce je oprávn�n uplatnit sankci 
opakovan� p�i každém porušení závazku. 
4. Za porušení závazku uvedeného v odst. 2 (tzn. nezcizit p�edm�tné nemovitosti ve 
prosp�ch t�etí osoby po stanovenou dobu 10 let ode dne jejich nabytí), zavazuje se 
nabyvatel uhradit do státního rozpo�tu prost�ednictvím p�evodce �ástku odpovídající 
cen� nemovitosti, u níž došlo k porušení závazku, zjišt�né dle cenového p�edpisu 
platného ke dni uzav�ení smlouvy o bezúplatném p�evodu. Zaplacením této sankce 
není dot�eno právo p�evodce požadovat i úhradu sjednané sankce dle odst. 3, dojde-
li k soub�hu s tímto porušením i k porušení n�kterého závazku sjednaného v odst. 1.   
5. Úhradu provede nabyvatel ve lh�t� 15 dn� poté, kdy bude k zaplacení p�evodcem 
písemn� vyzván. 
6. Bude-li zjišt�ní sankce dle odst. 3 a 4 spojeno s náklady na vypracování 
znaleckého posudku, p�ípadn� s jinými ú�eln� vynaloženými náklady, uhradí 
nabyvatel i tyto náklady.  
7. P�evodce je oprávn�n kdykoliv b�hem lh�ty stanovené v odst. 1 a 2 kontrolovat, 
zda jsou všechny omezující podmínky ze strany nabyvatele pln�ny a nabyvatel je 
povinen k tomu p�evodci poskytnout odpovídající sou�innost.  
8. Nabyvatel je povinen vždy k  31.12. p�íslušného roku b�hem celé lh�ty stanovené 
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v odst. 1 a 2 p�edat p�evodci písemnou zprávu o zachování a rozvoji aktivit, které 
jsou ve ve�ejném zájmu, k jehož zachování se nabyvatel v této smlouv� zavázal. 
 
Zastupitelstvo m�sta sou�asn� potvrzuje, že tyto pozemky byly, jsou a budou i do 
budoucna využívány v souladu s ve�ejným zájmem, spo�ívajícím v zajišt�ní a 
zachování obecného užívání pozemk�, které pat�í do obytné zóny v k. ú. Nové Sady 
u Olomouce, obec Olomouc a tvo�í plochu ve�ejného prostranství kolem obytných 
dom�, obchod� a dalších objekt� ob�anské vybavenosti dle bodu �íslo 2 p�edložené 
d�vodové zprávy. 
 
4. schvaluje 
stanovisko, že statutární m�sto Olomouc nemá zájem o úplatný p�evod pozemk� 
parcela �. 121/3 ostatní plocha, jiná plocha, parcela �. 121/28 ostatní plocha, jiná 
plocha, parcela �. 121/29 ostatní plocha, jiná plocha, parcela �. 121/30 ostatní 
plocha, jiná plocha, parcela �. 150/11 ostatní plocha, jiná plocha, parcela �. 608/8 
ostatní plocha, silnice, parcela �. 608/10 ostatní plocha, silnice, parcela �. 608/12 
ostatní plocha, silnice, parcela �. 608/13 ostatní plocha, silnice, parcela �. 608/15 
ostatní plocha, silnice, všechny v katastrálním území Ne�edín, obec Olomouc a ve 
vlastnictví �eské republiky, správ� Ú�adu pro zastupování státu ve v�cech 
majetkových 
a  
sou�asn� schvaluje uzav�ení smlouvy o bezúplatném p�evodu pozemk� parcela �. 
121/3 ostatní plocha, jiná plocha, parcela �. 121/28 ostatní plocha, jiná plocha, 
parcela �. 121/29 ostatní plocha, jiná plocha, parcela �. 121/30 ostatní plocha, jiná 
plocha, parcela �. 150/11 ostatní plocha, jiná plocha, parcela �. 608/8 ostatní plocha, 
silnice, parcela �. 608/10 ostatní plocha, silnice, parcela �. 608/12 ostatní plocha, 
silnice, parcela �. 608/13 ostatní plocha, silnice, parcela �. 608/15 ostatní plocha, 
silnice, všechny v katastrálním území Ne�edín, obec Olomouc a ve vlastnictví �eské 
republiky, správ� Ú�adu pro zastupování státu ve v�cech majetkových, a to za 
následujících omezujících podmínek:  
1. Nabyvatel se zavazuje o nemovitosti, které jsou p�edm�tem bezúplatného 
p�evodu, �ádn� pe�ovat, užívat je pouze k ú�el�m, ke kterým slouží v dob� uzav�ení 
smlouvy o bezúplatném p�evodu, v souladu s ve�ejným zájmem spo�ívajícím              
v zajišt�ní a zachování obecného užívání pozemk�, které pat�í do obytné zóny v k. ú. 
Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc a tvo�í plochu ve�ejného prostranství kolem 
obytných dom�, obchod� a dalších objekt� ob�anské vybavenosti, nevyužívat je ke 
komer�ním ú�el�m, nep�enechat je ke komer�ním ú�el�m t�etím osobám, to vše po 
dobu deseti let ode dne jejich nabytí. 
2. Nabyvatel se dále zavazuje nemovitosti, které jsou p�edm�tem bezúplatného 
p�evodu, nezcizit ve prosp�ch t�etí osoby, a to po dobu 10 let ode dne jejich nabytí. 
3. V p�ípad�, že by ze strany nabyvatele došlo k porušení n�kterého ze závazk� 
uvedených v odst. 1, zavazuje se nabyvatel uhradit do státního rozpo�tu 
prost�ednictvím p�evodce �ástku odpovídající cen� nemovitosti, u níž došlo                
k porušení závazku, zjišt�né dle cenového p�edpisu platného ke dni uzav�ení 
smlouvy o bezúplatném p�evodu. Smluvní strany se výslovn� dohodly, že 
zaplacením sankce závazky uvedené v odst. 1 nezanikají a p�evodce je oprávn�n 
uplatnit sankci opakovan� p�i každém porušení závazku. 
4. Za porušení závazku uvedeného v odst. 2 (tzn. nezcizit p�edm�tné nemovitosti ve 
prosp�ch t�etí osoby po stanovenou dobu 10 let ode dne jejich nabytí), zavazuje se 
nabyvatel uhradit do státního rozpo�tu prost�ednictvím p�evodce �ástku odpovídající 
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cen� nemovitosti, u níž došlo k porušení závazku, zjišt�né dle cenového p�edpisu 
platného ke dni uzav�ení smlouvy o bezúplatném p�evodu. Zaplacením této sankce 
není dot�eno právo p�evodce požadovat i úhradu sjednané sankce dle odst. 3, dojde-
li k soub�hu s tímto porušením i k porušení n�kterého závazku sjednaného v odst. 1.   
5. Úhradu provede nabyvatel ve lh�t� 15 dn� poté, kdy bude k zaplacení p�evodcem 
písemn� vyzván. 
6. Bude-li zjišt�ní sankce dle odst. 3 a 4 spojeno s náklady na vypracování 
znaleckého posudku, p�ípadn� s jinými ú�eln� vynaloženými náklady, uhradí 
nabyvatel i tyto náklady.  
7. P�evodce je oprávn�n kdykoliv b�hem lh�ty stanovené v odst. 1 a 2 kontrolovat, 
zda jsou všechny omezující podmínky ze strany nabyvatele pln�ny a nabyvatel je 
povinen k tomu p�evodci poskytnout odpovídající sou�innost.  
8. Nabyvatel je povinen vždy k  31.12. p�íslušného roku b�hem celé lh�ty stanovené 
v odst. 1 a 2 p�edat p�evodci písemnou zprávu o zachování a rozvoji aktivit, které 
jsou ve ve�ejném zájmu, k jehož zachování se nabyvatel v této smlouv� zavázal. 
 
Zastupitelstvo m�sta sou�asn� potvrzuje, že tyto pozemky byly, jsou a budou i do 
budoucna využívány v souladu s ve�ejným zájmem, spo�ívajícím v zajišt�ní a 
zachování obecného užívání pozemk�, které pat�í do obytné zóny v k. ú. Nové Sady 
u Olomouce, obec Olomouc a tvo�í plochu ve�ejného prostranství kolem obytných 
dom�, obchod� a dalších objekt� ob�anské vybavenosti dle bodu �íslo 3 p�edložené 
d�vodové zprávy. 
 
P�edložil: Major Martin, JUDr., nám�stek primátora  
Bod programu: 5.; hlasování �. 9 
 
 
5 Prodej dom� 
Zastupitelstvo m�sta Olomouce 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
výkup �ásti pozemku parc. �. st. 400/1, zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 14 m2 
v k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc, ozna�ené geometrickým plánem �. 965-
221/2008 jako pozemek parc. �. st. 400/5, zastav�ná plocha a nádvo�í, objekt 
bydlení, o vým��e 14 m2 v k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc, z vlastnictví �eské 
spo�itelny, a. s. do vlastnictví statutárního m�sta Olomouce, za kupní cenu 10.000,- 
K�/m2, tj. za kupní cenu celkem 140.000,- K�, dle d�vodové zprávy bod 1.1. 
 
3. nevyhovuje 
žádosti manžel�  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx ve v�ci prodeje �ásti pozemku parc. �. 320/1, 
ostatní plocha, o vým��e cca 50 m2, v k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc, dle 
d�vodové zprávy bod 1.2. 
 
4. nevyhovuje 
žádosti pana  xxxxxxxxxxxxx ve v�ci prodeje �ásti pozemku parc. �. 264/9, zahrada,     
o vým��e cca 24 m2, v k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc, dle d�vodové zprávy 
bod 1.3. 
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5. nevyhovuje 
žádosti paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ve v�ci prodeje �ásti pozemku parc. �. st. 308, 
zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 60 m2, v k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc, 
dle d�vodové zprávy bod 1.4. 
 
6. schvaluje 
prodej pozemku parc. �. st. 112, zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 480 m2,         
v k. ú. Hej�ín, obec Olomouc, dle geometrického plánu �. 470-076/2007, který 
rozd�luje pozemek na jednotlivé díly pod novým ozna�ením: 
-  pozemek parc. �. st. 112/1, zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 140 m2, do SJM  
Manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx , za kupní cenu celkem 18.700,- K�, z toho 
pozemek 18.200,- K� a náklady 500,- K�. 
- pozemek parc. �. st. 112/2, zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 108 m2,  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu celkem 14.540,- K�, z toho pozemek 14.040,- 
K� a náklady 500,- K�. 
- pozemek parc. �. st. 112/3, zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 232 m2, do 
podílového spoluvlastnictví kupujících, a to ideální 1/2 pozemku do SJM manžel�m  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 15.330,- K� a ideální 1/2 pozemku  paní  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 15.330,- K�, kupní cena celkem 30.660,- 
K�, z toho pozemek 30.160,- K� a náklady 500,- K�, dle d�vodové zprávy bod 1.5. 
 
7. schvaluje 
prodej pozemku parc. �. 34/2, zahrada, o vým��e 256 m2, v k. ú. Hej�ín, obec 
Olomouc, do podílového spoluvlastnictví kupujících, a to ideální 1/2 pozemku do SJM 
manžel�m  xxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 41.850,- K� a ideální 1/2 pozemku  paní  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 41.850,- K�, kupní cena celkem 83.700,- K�, 
z toho pozemek 83.200,- K� a náklady 500,- K�, dle d�vodové zprávy bod 1.5. 
 
8. schvaluje 
prodej pozemku paní  xxxxxxxxxxxxxxxxxx a to:  
-  pozemek parc. �. st. 187, zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 433 m2, za kupní   
cenu  celkem 50.096,- K�, z toho pozemek 49.362,- K� a náklady 734,- K�, 
-  pozemek parc. �. st. 602/2, zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 196 m2, za 
kupní cenu celkem 23.078,- K�, z toho pozemek 22.344,- K� a náklady 734,- K�, 
- �ást pozemku parc. �. st. 602/1, zastav�ná plocha a nádvo�í, odd�lenou dle 
geometrického plánu �. 908-047/2006, ozna�enou jako díl ,,a“, o vým��e 82 m2, za 
kupní cenu celkem 10.082,- K�, z toho pozemek 9.348,- K� a náklady 734,- K�, 
vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc, dle d�vodové zprávy bod 1.6. 
 
9. nevyhovuje 
žádosti manžel�  xxxxxxxxxxxxxxxxx ve v�ci prodeje �ásti pozemku parc. �. st. 187, 
zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e cca 7 m2, v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc, 
dle d�vodové zprávy bod 1.6. 
 
10. schvaluje 
prodej pozemku parc. �. st. 49, zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 164 m2, v k. ú. 
Pavlovi�ky, obec Olomouc, paní xxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu celkem 12.936,- K�, 
z toho pozemek 12.136,- K� a náklady 800,- K�, dle d�vodové zprávy bod 1.7. 
 
11. schvaluje 
prodej �ásti pozemku parc. �. 511, ostatní plocha, odd�lenou geometrickým plánem 
�. 955-138/2008, nov� ozna�ené jako pozemek parc. �. 511/2, ostatní plocha,            
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o vým��e 126 m2, v k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc,  Spole�enství vlastník� Dr. 
M. Horákové 1086/5, Olomouc – m�sto, za kupní cenu celkem 84.699,- K�, z toho 
pozemek 78.120,- K� a náklady 6.579,- K�, dle d�vodové zprávy bod 1.8. 
 
 
12. revokuje 
�ást usnesení ZMO ze dne 23. 6. 2008, bod 6, �ást 24, ve v�ci schválení kupní ceny 
p�i prodeji pozemku parc. �. 93/143, ostatní plocha, v k. ú. Olomouc-m�sto, obec 
Olomouc, dle d�vodové zprávy bod 1.9. 
 
13. 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 152.011,- K�, Spole�enství vlastník� jednotek pro d�m 
Charkovská 274/11 v Olomouci podíl ideálních 12/32 za kupní cenu 114.011,- K�, 
paní  xxxxxxxxxxx podíl ideální 1/32 za kupní cenu 9.500,- K�, do SJM manžel�m  
xxxxxxxxxxxxxxxxxx podíl ideální 1/32 za kupní cenu 9.500,- K�, do SJM manžel�m  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx podíl ideální 1/32 za kupní cenu 9.500,- K�, do SJM 
manžel�m  xxxxxxxxxxxxxxxx podíl 1/32 za 9.500,- K�, kupní cena celkem 304.022,- 
K�, z toho pozemek 298.000,- K� a náklady 6.022,- K�, dle d�vodové zprávy bod 1.9. 
 
14. revokuje 
�ást svého usnesení ze dne  14. 05. 2007, bod 8, �ást 52, ve v�ci prodeje nebytové 
jednotky �. 924/1 v dom� �. p. 924, 925, 926 a 927 (Kmochova 14, 16, 18, 20) se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 720/25469 na spole�ných �ástech domu �. p. 
924, 925, 926 a 927 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 720/25469 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, oprávn�nému nájemci  xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
za kupní cenu ve výši 1,440.000,- K�, z toho cena za jednotku 1.413.490,- K�, cena 
za pozemek 22.009,- K�, náklady 4.501,- K�, dle d�vodové zprávy bod 2.1. 
 
15. schvaluje 
prodej nebytové jednotky �. 924/1 v dom� �. p. 924, 925, 926 a 927 (Kmochova 14, 
16, 18, 20) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 720/25469 na spole�ných 
�ástech domu �. p. 924, 925, 926 a 927 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
720/25469 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, oprávn�nému nájemci  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 340.941,- K�, z toho cena za jednotku 
314.431,- K�, cena za pozemek 22.009,- K�, náklady 4.501,- K�, dle d�vodové 
zprávy bod 2.1. 
 
16. revokuje 
své usnesení ze dne 19. 12. 2007, bod 7, �ást 80, ve v�ci odprodeje nebytové 
jednotky �. 999/25 Spole�enství vlastník� jednotek domu I. P. Pavlova �. 998–
1003/32–42 a  
schvaluje prodej volné nebytové jednotky �. 999/25 v dom� �. p. 998, 999, 1000, 
1001, 1002, 1003 (I. P. Pavlova 32, 34, 36, 38, 40, 42) se spoluvlastnickým podílem 
o velikosti 95/77747 na spole�ných �ástech domu �. p. 998, 999, 1000, 1001, 1002, 
1003 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 95/77747 na pozemku parc. �. st. 
1308, 1309, 1310, 1311, 1312, 1313, vše zastav�ná plocha a nádvo�í, v k. ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc, manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu ve výši 15.000,- 
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K�, z toho jednotka 14.133,- K�,  pozemek 867,- K�, dle d�vodové zprávy bod 2.2. 
 
17. schvaluje 
zám�r prodat budovu �. p. 189 (Hn�votínská 11) s pozemkem parc. �. st. 1961, 
zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 248 m2, budovu �. p. 190 (Hn�votínská 13)      
s pozemkem parc. �. st. 1962, zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 254 m2 a 
budovu �. p.  191 (Hn�votínská 15) s pozemkem parc. �. st. 1963, zastav�ná plocha 
a nádvo�í, o vým��e 257 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, dle d�vodové 
zprávy bod 2.3. 
 
18. schvaluje 
prodej budovy �. p. 627 (t�. Míru 135) s pozemkem parc. �. st. 1237, zastav�ná 
plocha a nádvo�í, o vým��e 263 m2, v k. ú. Ne�edín, obec Olomouc, dle zákona �. 
72/1994 Sb., o vlastnictví byt�, tj. po jednotkách, oprávn�ným nájemc�m byt� za 
kupní ceny vypo�tené dle p�ílohy �. 2, dle d�vodové zprávy bod 2.4. 
 
19. nevyhovuje 
požadavku petent� petice „Za zajišt�ní neznevýhod�ujících podmínek pro všechny 
ob�any m�sta Olomouce p�i odprodeji m�stských dom� a byt�“, kterou petenti žádali 
o odkup budov �. p. 727, 726, 722 (Voskovcova 2, 4, 6), k. ú. Nové Sady                    
u Olomouce, obec Olomouc, a budovy �. p. 627 (t�. Míru 135), k. ú. Ne�edín, obec 
Olomouc, za podmínek dle Pravidel p�evodu n�kterých nemovitostí z majetku 
statutárního m�sta Olomouce, dle d�vodové zprávy bod 2.5. 
 
20. revokuje 
své usnesení ze dne 08. 06. 2004, bod 8, �ást 12 a schvaluje prodej budovy �. p. 
141, 142 (Hrn�í�ská 38A, 38) s pozemkem parc. �. st. 558, zastav�ná plocha             
a nádvo�í, o vým��e 769 m2, vše v k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc, do 
podílového spoluvlastnictví oprávn�ným nájemc�m v�etn� spole�nosti EVERADA 
s.r.o. za kupní ceny dle p�ílohy �. 4  a dle d�vodové zprávy bod 2.6. 
 
21. nevyhovuje 
žádosti pana  xxxxxxxxxxxxx o odkoupení nebytové prostory – písmomalí�ské dílny v 
1. NP v budov� �. p. 141, 142 (Hrn�í�ská 38A, 38) na pozemku parc. �. st. 558, 
zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 769 m2, vše v k. ú. Olomouc-m�sto, obec 
Olomouc, dle d�vodové zprávy bod 2.6. 
 
22. nevyhovuje 
žádosti  xxxxxxxxxxxxxxxxxx a  xxxxxxxxxxxxxxxxxx o odkoupení suterénních prostor 
v 1. PP v budov� �. p. 141, 142 (Hrn�í�ská 38A, 38) na pozemku parc. �. st. 558, 
zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 769 m2, vše v k. ú. Olomouc-m�sto, obec 
Olomouc, dle d�vodové zprávy bod 2.6. 
 
23. revokuje 
�ást usnesení ZMO ze dne 13. 8. 2007, bod 6, �ást 17, ve v�ci schválení zám�ru 
prodat budovu �. p. 1017 (I. P. Pavlova 62) s pozemkem parc. �. st. 1324, zastav�ná 
plocha a nádvo�í, o vým��e 623 m2, v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, a schvaluje 
ponechání budovy �. p. 1017 (I. P. Pavlova 62) s pozemkem parc. �. st. 1324, 
zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 623 m2, v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc,       
v majetku statutárního m�sta Olomouce, dle d�vodové zprávy bod 2.7. 
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24. nevyhovuje 
hromadné žádosti nájemc� byt� a nebytových prostor v dom� I. P. Pavlova 62           
o odkoupení jednotlivých byt� a nebytových prostor v dom� �. p. 1017 (I. P. Pavlova 
62) s pozemkem parc. �. st. 1324, zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 623 m2,      
v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, dle d�vodové zprávy bod 2.7. 
 
25. nevyhovuje 
žádosti pana  xxxxxxxxxxxxxx ve v�ci odkoupení bytu �. 30 v dom� �. p. 1017 (I. P. 
Pavlova 62) s pozemkem parc. �. st. 1324, zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 
623 m2, v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, dle d�vodové zprávy bod 2.7. 
 
26. nevyhovuje 
žádosti spole�nosti Impact UK, spole�nosti POTYLA s. r. o., ve v�ci odkoupení celé 
budovy �. p. 1017 (I. P. Pavlova 62) s pozemkem parc. �. st. 1324, zastav�ná plocha 
a nádvo�í, o vým��e 623 m2, v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, dle d�vodové zprávy 
bod 2.7. 
 
27. nevyhovuje 
žádosti nájemc� ve v�ci snížení kupní ceny p�i prodeji budovy �. 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, a ve v�ci prodeje této budovy po 
jednotkách dle zákona �. 72/1994 Sb., dle d�vodové zprávy bod 2.8. 
 
28. nevyhovuje 
žádosti pana  xxxxxxxxxxxxxxx ve v�ci ponechání bytové jednotky �. 112/4 v dom� 
Dolní nám�stí 26 po dobu jeho života v majetku SmOl, dle d�vodové zprávy bod 2.9. 
 
29. nevyhovuje 
žádosti paní  xxxxxxxxxxxxxxxxx ve v�ci snížení kupní ceny za bytovou jednotku �. 
112/2    v dom� Dolní nám�stí 26 v Olomouci tak, aby p�i výpo�tu kupní ceny byl 
použit postup jako u domu Litovelská 1, dle d�vodové zprávy bod 2.10. 
 
30. nevyhovuje žádosti 
pana  xxxxxxxxxxxxx ve v�ci snížení kupní ceny za nebytovou jednotku �. 112/1         
v dom� Dolní nám�stí 26 v Olomouci, dle d�vodové zprávy bod 2.11. 
 
31. schvaluje 
prodej nebytové jednotky �. 1175/1 v dom� �. p. 1175 (Praskova 18) se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 223/958 na spole�ných �ástech domu �. p. 1175 
a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 223/958 na pozemku parc. �. st. 1034/3, 
zastav�ná plocha a nádvo�í, vše v k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc, nájemci 
paní xxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu celkem 233.500,- K�, z toho jednotka 200.270,- 
K�, pozemek 29.730,- K� a náklady 3.500,- K�, dle d�vodové zprávy bod 2.12. 
 
32. revokuje 
své usnesení ze dne 23. 06. 2008, bod 6, �ást 15, a 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 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu ve výši 563.500,- K�, z toho za jednotku 545.620,- 
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K�, za pozemek 10.880,- K�  a náklady 7.000,- K�, dle d�vodové zprávy bod 2.13. 
 
33. revokuje 
své usnesení ze dne 28. 04. 2008 bod 11, �ást 20, a 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�ným nájemc�m 
manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu ve výši 538.500,- K�, z toho za 
jednotku 520.620,- K�, pozemek 10.880,- K�, náklady 7.000,- K�, dle d�vodové 
zprávy bod 2.14. 
 
34. schvaluje 
prodej bytové jednotky �. 338/6 v dom� �. p. 338 (Ostružnická  32) se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 766/7260 na spole�ných �ástech domu �. p. 338 
a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 766/7260 na pozemku parc. �. st. 287, 
zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 430 m2, v k. ú. Olomouc–m�sto, obec 
Olomouc, nájemci paní xxxxxxxxxxxx, za kupní cenu celkem 303.522,- K�,  z toho za 
jednotku 259.473,- K�, za pozemek 38.925,- K�,  náklady 5.124,- K�, dle d�vodové 
zprávy bod 2.15. 
 
35. schvaluje 
prodej bytové jednotky �. 338/1 v dom� �. p. 338 (Ostružnická  32) se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 767/7260 na spole�ných �ástech domu �. p. 338 
a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 767/7260 na pozemku parc. �. st. 287, 
zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 430 m2, v k. ú. Olomouc–m�sto, obec 
Olomouc, nájemc�m manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu celkem ve výši 
303.918,- K�, z toho za jednotku 259.813,- K�, za pozemek 38.975,- K�, náklady 
5.130,- K�, dle d�vodové zprávy bod 2.16. 
 
36. schvaluje 
prodej bytové jednotky �. 338/3 v dom� �. p. 338 (Ostružnická  32) se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 762/7260 na spole�ných �ástech domu �. p. 338 
a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 762/7260 na pozemku parc. �. st. 287, 
zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 430 m2, v k. ú. Olomouc–m�sto, obec 
Olomouc, nájemc�m manžel�m  xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx za kupní cenu 
celkem ve výši 301.937,- K�, z toho za  jednotku 258.118,- K�, za pozemek 38.721,- 
K�, náklady 5.097,- K�, dle d�vodové zprávy bod 2.17. 
 
37. bere na v�domí 
zm�nu p�íjmení kupující bytové jednotky �. 622/11 v dom� �. p. 622 (nám. Národních 
Hrdin� 4) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1087/13260 na spole�ných �ástech 
domu a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1087/13260 na pozemku parc. �. st. 
771, zastav�ná plocha a nádvo�í, vše v k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc, a to      
z xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx, dle d�vodové zprávy bod 2.18. 
 
38. nevyhovuje žádosti 
paní  xxxxxxxxxxxxxxx ve v�ci prodeje bytové jednotky �. 135/10 v dom� �. p. 135 
(�erná cesta 4) s výpo�tem kupní ceny podle p�vodních ,,Pravidel“, dle d�vodové 
zprávy bod 3.1. 
 
 



 25

39. schvaluje 
prodej bytové jednotky �. 135/10 v dom� �. p. 135 (�erná cesta 4) se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 584/10462 na spole�ných �ástech domu �. p. 
135 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 584/10462 na pozemku parc. �. st. 
338, zastav�ná plocha a nádvo�í, vše v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc – 
nájemci paní xxxxxxxxxxxx, za kupní cenu celkem 744.045,- K�, z toho za jednotku 
735.320,- K�, pozemek 2.180,- K�, náklady 6.545,- K�, dle d�vodové zprávy bod 3.1. 
 
40. schvaluje 
prodej bytové jednotky �. 196/16 v dom� �. p. 196  (Charkovská 7) se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 470/9451  na spole�ných �ástech domu �. p. 
196,  a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 470/9451 na pozemku parc. �. st. 
1322,  zastav�ná plocha a nádvo�í, vše v  k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc, 
formou ve�ejné dražby dle zákona �. 26/2000 Sb., o ve�ejných dražbách, za 
vyvolávací cenu 1.037.000,- K�, dle d�vodové zprávy bod 3.2. 
 
41. schvaluje 
prodej bytové jednotky  �. 765/12 v dom� �. p. 765 (Masarykova 22) se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 9598/200748  na spole�ných �ástech domu �. p. 
765  a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 9598/200748 na pozemku parc. �. st. 
1051,  zastav�ná plocha a nádvo�í, vše v  k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc, 
formou ve�ejné dražby dle zákona �. 26/2000 Sb., o ve�ejných dražbách, za 
vyvolávací cenu 1.854.000,- K�, dle d�vodové zprávy bod 3.3. 
 
42. schvaluje 
prodej bytové jednotky �. 960/13 v dom� �. p. 959, 960, 961 (Masarykova 61, 
Jeremenkova 30, 32) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 447/26684  na 
spole�ných �ástech domu �. p. 959, 960, 961 a se spoluvlastnickým podílem              
o velikosti 447/26684 na pozemku parc. �. st. 135/4, 135/5, 135/6, zastav�ná plocha 
a nádvo�í, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc – nájemci, panu  xxxxxxxxxxxxxx, za 
kupní cenu celkem 703.500,- K�, z toho za jednotku 693.114,- K�, pozemek 6.886,- 
K�, náklady 3.500,- K�, dle d�vodové zprávy bod 3.4. 
 
43. nevyhovuje žádosti 
pana  xxxxxxxxxxxxx ve v�ci prodeje nebytové prostory (nyní užívané nájemcem 
Sdružení pro alergické d�ti Olomouckého kraje) v budov� �. 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 4.1. 
 
P�edložil: Rada m�sta Olomouce 
Bod programu: 6.; hlasování �. 10, 11, 12 
 
 
6 Po�ízení nového územního plánu 
Zastupitelstvo m�sta Olomouce 
 
1. bere na v�domí 
d�vodovou zprávu 
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2. rozhodlo 
v souladu s §44 odst. a) zákona �. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
�ádu, ve zn�ní zákona �. 68/2007 Sb. a zákona �. 191/2008 Sb. (stavební zákon)       
o po�ízení nového územního plánu z vlastního podn�tu 
 
3. ur�uje 
v souladu s požadavky stavebního zákona Martina Novotného, primátora m�sta 
Olomouce, zastupitelem pro spolupráci na po�ízení nového územního plánu 
 
4. ukládá 
vedoucímu odboru koncepce a rozvoje zahájit po�ízení nového územního plánu 
T: 8. 12. 2008 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
P�edložil: Novotný Martin, primátor m�sta  
Bod programu: 7.; hlasování �. 13 
 
 
7 Po�ízení zm�ny �.2 regula�ního plánu sídlišt� Povel-�tvrtky 
Zastupitelstvo m�sta Olomouce 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
v souladu s §62 a §64 zákona �.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
�ádu, ve zn�ní zákona 68/2007 Sb., po�ízení zm�ny �.2 regula�ního plánu sídlišt� 
Povel-�tvrtky dle d�vodové zprávy. 
 
3. ukládá 
vedoucímu odboru koncepce a rozvoje zahájit po�ízení zm�ny �.2 regula�ního plánu 
sídlišt� Povel-�tvrtky dle d�vodové zprávy 
T: ihned 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
P�edložil: Novotný Martin, primátor m�sta  
Bod programu: 8.; hlasování �. 14 
 
 
8 Po�ízení souboru zm�n �.V regula�ního plánu MPR Olomouc 
Zastupitelstvo m�sta Olomouce 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
v souladu s §62 a §64 zákona �.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
�ádu, ve zn�ní zákona 68/2007 Sb., po�ízení souboru zm�n �.V regula�ního plánu 
MPR Olomouc v lokalitách V/1, V/2, V/3, V/4 a V/5. 
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3. ukládá 
vedoucímu odboru koncepce a rozvoje zahájit po�ízení souboru zm�n �.V 
regula�ního plánu MPR dle bodu 2 usnesení 
T: ihned 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
P�edložil: Novotný Martin, primátor m�sta  
Bod programu: 9.; hlasování �. 15 
 
 
9 Po�ízení zm�ny ÚPnSÚ Olomouc v lokalit� ul. Hynaisova  
Zastupitelstvo m�sta Olomouce 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
v souladu s § 44 zákona �. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním �ádu, 
ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, po�ízení zm�ny ÚPnSÚ Olomouc v lokalit� ul. 
Hynaisova  
 
3. ur�uje 
Martina Novotného, primátora m�sta Olomouce, v souladu se zákonem �. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním �ádu, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, 
zastupitelem pro spolupráci na po�ízení zm�ny ÚPnSÚ Olomouc v lokalit� ul. 
Hynaisova 
 
4. ukládá 
vedoucímu odboru koncepce a rozvoje zahájit po�ízení zm�ny ÚPnSÚ 0lomouc v 
lokalit� ul. Hynaisova dle bodu 2 usnesení 
T: ihned 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
P�edložil: Novotný Martin, primátor m�sta  
Bod programu: 10.; hlasování �. 16 
 
 
10 Integrovaný projekt Moravská cyklotrasa 
Zastupitelstvo m�sta Olomouce 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
Smlouvu o spolupráci p�i p�íprav� integrovaného projektu 
 
3. ukládá 
primátorovi podepsat Smlouvu o spolupráci p�i p�íprav� integrovaného projektu 
T: 8. 12. 2008 
O: Novotný Martin, primátor m�sta  
 
P�edložil: Rada m�sta Olomouce 
Bod programu: 11.; hlasování �. 17 
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11 Koncepce prevence kriminality na léta 2009 - 2011 
Zastupitelstvo m�sta Olomouce 
 
1. bere na v�domí 
d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
Koncepci prevence kriminality na léta 2009 - 2011 
 
3. ukládá 
p�edložit v termínu do 30. 9. 2008 na MV �R, odbor prevence kriminality schválenou 
Koncepci prevence kriminality na léta 2009 - 2011 v�etn� Usnesení Zastupitelstva 
m�sta Olomouce ze dne 15. 9. 2008 
O: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám�stek primátora 
 
P�edložil: Rada m�sta Olomouce 
Bod programu: 12.; hlasování �. 18 
 
 
12 Bezbariérová Olomouc - zám�r 2009 
Zastupitelstvo m�sta Olomouce 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu  
 
2. schvaluje 
prohlášení týkající se zajišt�ní vlastních finan�ních prost�edk� pot�ebných k realizaci 
bezbariérových úprav v roce 2009 dle bodu 3 d�vodové zprávy 
 
3. schvaluje 
nárokování pot�ebných finan�ních prost�edk� v plánu rozpo�tu odboru investic pro 
rok 2009 dle bodu 3 d�vodové zprávy 
 
P�edložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám�stek primátora 
Bod programu: 13.; hlasování �. 19 
 
 
13 Integrovaný plán rozvoje m�sta "M�stské parky" 
Zastupitelstvo m�sta Olomouce 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
Integrovaný plán rozvoje m�sta M�stské parky 
 
P�edložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám�stek primátora 
Bod programu: 14.; hlasování �. 20 
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14 Dodatek ke z�izovací listin� p�ísp�vkové organizace H�bitovy 

m�sta Olomouce 
Zastupitelstvo m�sta Olomouce 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
Dodatek �. 1 ( v�etn� p�ílohy �. 1 ) ke z�izovací listin� p�ísp�vkové organizace 
H�bitovy m�sta Olomouce 
 
P�edložil: Martinák Ji�í, nám�stek primátora 
Bod programu: 15.; hlasování �. 21 
 
 
15 Bezúplatný p�evod krytu CO 
Zastupitelstvo m�sta Olomouce 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu  
 
2. schvaluje 
bezúplatný p�evod  krytu CO Bezru�ovy sady dle d�vodové zprávy  
 
3. schvaluje 
návrh darovací smlouvy dle p�ílohy �.1 d�vodové zprávy 
 
4. pov��uje 
podpisem smlouvy primátora m�sta 
T: 8. 12. 2008 
O: Novotný Martin, primátor m�sta  
 
P�edložil: Rada m�sta Olomouce 
Bod programu: 16.; hlasování �. 22 
 
 
16 Zastupování SmOl na valné hromad� spole�nosti SK Sigma 

Olomouc, a.s. 
Zastupitelstvo m�sta Olomouce 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
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2. deleguje 
zástupce SmOl (v�etn� náhradníka) na valnou hromadu SK Sigma Olomouc, a.s. dle 
d�vodové zprávy 
 
P�edložil: Rada m�sta Olomouce 
Bod programu: 17.; hlasování �. 23 
 
 
 
 
 

 
  
  
Martin Novotný, v. r.     Mgr. Svatopluk Š�udlík, v.r. 
primátor m�sta Olomouce    1. nám�stek primátora 


