
 

USNESENÍ 
 
z 13. zasedání Zastupitelstva m�sta Olomouce, konaného dne 15. 12. 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 neuvoln�ného �lena Rady m�sta Olomouce MUDr. Michaela 
Fischera (�SSD) dnem 14. 12. 2008 
 
2. zvolilo 
v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. m) zákona �. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní z�ízení), ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, dnem 15. 12. 2008 neuvoln�ným 
�lenem Rady m�sta Olomouce Ing. Ji�ího Rozbo�ila (�SSD) 
 
P�edložil: Novotný Martin, primátor m�sta  
Bod programu: 1. 1.; hlasování �.: 5, 6  
 
 
2 Kontrola usnesení ZMO 
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 �. : 7 
 
 
3 Rozpo�tové zm�ny roku 2008 
Zastupitelstvo m�sta Olomouce 
 
1. bere na v�domí 
upravenou d�vodovou zprávu, týkající se rozpo�tových zm�n roku 2008 - �ást A a 
�ást B 
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2. schvaluje 
rozpo�tové zm�ny roku 2008 dle upravené d�vodové zprávy - �ást B 
 
P�edložil: Martinák Ji�í, nám�stek primátora 
Bod programu: 3.; hlasování �.: 8 
 
 
 
4 St�edn�dobý rozpo�tový výhled na roky 2009 - 2011 
Zastupitelstvo m�sta Olomouce 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu v�etn� p�ílohy �. 1 
 
2. schvaluje 
St�edn�dobý rozpo�tový výhled na roky 2009 -2011 
 
P�edložil: Martinák Ji�í, nám�stek primátora 
Bod programu: 4.; hlasování �.: 9 
 
 
 
5 Návrh rozpo�tu statutárního m�sta Olomouce na rok 2009 
Zastupitelstvo m�sta Olomouce 
 
1. bere na v�domí 
upravenou d�vodovou zprávu v�etn� všech p�íloh 
 
2. schvaluje 
a) obnovení krátkodobého úv�ru ve výši 30 mil. K� v roce 2009, se splatností 1 rok,  
u Komer�ní banky, a. s. 
b) upravená Pravidla statutárního m�sta Olomouce o použití ú�elových prost�edk� 
Fondu rozvoje bydlení statutárního m�sta Olomouce 
c) návrh rozpo�tu statutárního m�sta Olomouce na rok 2009 dle p�edložené 
d�vodové zprávy v�etn� všech p�íloh 
d) závazné ukazatele roku 2009 dle p�edložené d�vodové zprávy  
e) p�enesení pravomoci Zastupitelstva m�sta Olomouce na Radu m�sta Olomouce 
schvalovat rozpo�tové zm�ny roku 2009 ve smyslu závazných ukazatel� 
 
3. pov��uje 
Radu m�sta Olomouce zahájením procesu ke získání investi�ního úv�ru na roky 
2009 - 2011 do výše 1,5 mld. K� 
 
4. ukládá 
Rad� m�sta Olomouce: 
a) p�edložit výsledky procesu p�ípravy p�ijetí tohoto úv�ru na jednání Zastupitelstva 
m�sta Olomouce 
b) informovat Zastupitelstvo m�sta Olomouce o provedených rozpo�tových zm�nách 
roku 2009 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Martinák Ji�í, nám�stek primátora 
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P�edložil: Martinák Ji�í, nám�stek primátora 
Major Martin, JUDr., nám�stek primátora  

Bod programu: 5.; hlasování �.: 10 
 
 
 
6 Fond rozvoje bydlení - 21. kolo + dodatek �. 1 
Zastupitelstvo m�sta Olomouce 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu, v�etn� dodatku �. 1 
 
2. schvaluje 
poskytnutí ú�elových úv�r� 21. kola Fondu rozvoje bydlení dle tabulky žadatel�, 
v�etn� dodatku �. 1 
 
3. schvaluje 
ud�lení výjimek z Pravidel statutárního m�sta Olomouce o použití ú�elových 
prost�edk� Fondu rozvoje bydlení statutárního m�sta Olomouce 
 
P�edložil: Martinák Ji�í, nám�stek primátora 
Bod programu: 6.; hlasování �.: 11 
 
 
7 Majetkoprávní záležitosti  
Zastupitelstvo m�sta Olomouce 
 
1. schvaluje 
1. výb�r nájemce a budoucího kupujícího �ásti pozemku parc. �. 723/1 orná p�da      
o vým��e 255 m2 (�ást A) v k. ú. Hodolany, obec Olomouc mezi panem 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, paní xxxxxxxxxxxxxxx a panem xxxxxxxxxxxxxxx formou 
obálkové metody na výši kupní ceny, kdy minimální výše kupní ceny �iní 750,- K�/m2 
dle d�vodové zprávy bod �. 6. 
 
2. výb�r nájemce a budoucího kupujícího �ásti pozemku parc. �. 723/1 orná p�da      
o vým��e 313 m2 (�ást B) v k. ú. Hodolany, obec Olomouc mezi panem 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, paní xxxxxxxxxxxxxxx a panem xxxxxxxxxxxxxxxxxx formou 
obálkové metody na výši kupní ceny, kdy minimální výše kupní ceny �iní 750,- K�/m2 
dle d�vodové zprávy bod �. 6. 
 
3. výb�r nájemce a budoucího kupujícího pozemku parc. �. 620/1 zahrada o vým��e 
613 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc mezi manžely xxxxxxxxxxxxxxxx a 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžely 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, panem xxxxxxxxxxxxxxxxx, panem 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, panem xxxxxxxxxxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxxxxxxxx 
formou obálkové metody na výši kupní ceny, kdy minimální výše kupní ceny �iní 
860,- K�/m2 dle d�vodové zprávy bod �. 7. 
 
4. darování pozemk� parc. �. 913/55 ostatní plocha o vým��e 5 225 m2, parc. �. 
913/66 ostatní plocha o vým��e 945 m2 a parc. �. 913/185 ostatní plocha o vým��e   
6 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc z vlastnictví spole�nosti GEMO 
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OLOMOUC, spol. s r. o. do vlastnictví statutárního m�sta Olomouce dle d�vodové 
zprávy bod �. 16. 
 
5. uzav�ení smlouvy o budoucí kupní smlouv� na �ást pozemku parc. �. 263/5 ostat. 
pl. o vým��e 15 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc se spole�ností �EZ Distribuce, 
a. s. za kupní cenu ve výši 13 700,- K�, tj. 800,- K�/m2 + náklady ve výši 1 700,- K� 
dle d�vodové zprávy bod �. 17. 
 
6. odprodej �ásti pozemku parc. �. 545/2 (dle GP parc. �. 545/4) zahrada o vým��e 
305 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 
148 198,- K�, tj. 450,-K�/m2 + náklady ve výši 10 948,- K� dle d�vodové zprávy bod 
�. 18. 
 
7. výb�r nájemce a budoucího kupujícího �ásti pozemku parc. �. 545/2 zahrada         
o vým��e 370 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc mezi paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxx      
a panem xxxxxxxxxxxxxx formou obálkové metody na výši kupní ceny, kdy minimální 
výše kupní ceny �iní 900,- K�/m2 dle d�vodové zprávy bod �. 19. 
 
8. odprodej �ásti pozemku parc. �. 350/19 ost. pl. o vým��e 1 551 m2 v k. ú. Povel, 
obec Olomouc Stavebnímu bytovému družstvu Olomouc za kupní cenu ve výši 250,- 
K�/m2, tj.  387 750,- K� dle d�vodové zprávy bod �. 20.   
 
9. 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 paní 
xxxxxxxxxxxxxxxx a manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx formou obálkové 
metody na výši kupní ceny, kdy minimální výše kupní ceny �iní 1 000,- K�/m2 dle 
d�vodové zprávy bod �. 21. 
 
10. darování pozemk� parc. �. 2137/7 o vým��e 198 m2 a parc. �. 2137/5 o vým��e 
471 m2, vše ostat. pl. v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc z vlastnictví Bytového 
družstva Terasy Olomouc do vlastnictví statutárního m�sta Olomouce dle d�vodové 
zprávy bod �. 22. 
 
11. darování pozemk� parc. �. 2137/3 o vým��e 344 m2 a parc. �. 2137/4 o vým��e 
60 m2, parc. �. 2137/6 o vým��e 101 m2 a parc. �. 2137/8 o vým��e 1 m2, vše ostat. 
pl. v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc z vlastnictví bytového družstva Kaskády EF – 
bytové družstvo do vlastnictví statutárního m�sta Olomouce dle d�vodové zprávy 
bod �. 22. 
 
12. darování pozemku parc. �. 2137/2 ostat. pl. o vým��e 144 m2 v k. ú. Nová Ulice, 
obec Olomouc z vlastnictví bytového družstva Terasy H – bytové družstvo, nyní        
v likvidaci, do vlastnictví statutárního m�sta Olomouce dle d�vodové zprávy bod �. 
22. 
 
13. darování pozemku parc. �. 2137/1 ostat. pl. o vým��e 445 m2 v k. ú. Nová Ulice, 
obec Olomouc z vlastnictví bytového družstva Terasy J + K – bytové družstvo do 
vlastnictví statutárního m�sta Olomouce dle d�vodové zprávy bod �. 22. 
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14. darování pozemku parc. �. 76/16 ostat. pl. o vým��e 253 m2 v k. ú. Nová Ulice, 
obec Olomouc z vlastnictví Bytového družstva Okružní Olomouc do vlastnictví 
statutárního m�sta Olomouce dle d�vodové zprávy bod �. 22. 
 
15. 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 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve 
výši 53 255,- K� dle d�vodové zprávy bod �. 23. 
 
16. odprodej budovy �. p. 245 jiná stavba s pozemkem  parc. �. st. 1384 zast. pl.         
o vým��e 437 m2 v k. ú. Ne�edín, obec Olomouc (objekt �. 2) spole�nosti Pyro&Art 
s.r.o. za kupní cenu ve výši 1 588 650,- K� dle d�vodové zprávy bod �. 27. 
 
17. odprodej pozemku parc. �. 1029/3 zahrada o vým��e 85 m2 v k. ú. �ep�ín, obec 
Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 63 850,- K� dle 
d�vodové zprávy bod �. 28. 
 
18. odprodej �ásti pozemku parc. �. 787/1 zahrada (dle GP díl „a“) o vým��e 145 m2 
v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve 
výši 130 856,- K� dle d�vodové zprávy bod �. 29. 
 
19. odprodej �ástí pozemk� parc. �. 424/4 orná p�da o vým��e 176 m2 a parc. �. 
425/4 ost. pl. o vým��e 15 m2, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc manžel�m 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 195 450,- K� dle d�vodové zprávy 
bod �. 30. 
 
20. odprodej �ástí pozemk� parc. �. 424/4 orná p�da o vým��e 267 m2, parc. �. 
421/7 ost. pl. o vým��e 142 m2 a pozemku parc. 1222/2 ost. pl. o vým��e 101 m2, 
vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní 
cenu ve výši 516 070,- K� dle d�vodové zprávy bod �. 31. 
 
21. odprodej pozemku parc. �. 231/3 zast. pl. o vým��e 3 m2 v k. ú. Svatý Kope�ek, 
obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 4 790,- K� dle 
d�vodové zprávy bod �. 32. 
 
22. odprodej pozemku parc. �. 324/201 ostat. pl. o vým��e 445 m2 v k. ú. Ne�edín, 
obec Olomouc �R-�editelství silnic a dálnic �R za kupní cenu ve výši 335 500,- K� 
dle d�vodové zprávy bod �. 33. 
 
23. odprodej pozemku parc. �. 1253/26 trvalý travní porost o vým��e 237 m2 v k. ú. 
Hynkov, obec P�íkazy manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 
4 350,- K� dle d�vodové zprávy bod �. 34. 
 
24. odprodej �ásti pozemku parc. �. 127/1 ost. pl. (dle GP parc. �. 127/11) o vým��e 
127 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za 
kupní cenu ve výši 127 684,- K� dle d�vodové zprávy bod �. 35. 
 
25. odprodej �ásti pozemku parc. �. st. 49/2 zast. pl. (dle GP parc. �. 1158 ost. pl.)     
o vým��e 286 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc manžel�m 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 248 581,- K� dle d�vodové 
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zprávy bod �. 36. 
 
26. odprodej pozemk� parc. �. 401/41 orná p�da o vým��e 22 m2, st. 652 zastav�ná 
plocha a nádvo�í o vým��e 112 m2 a parc. �. 401/38 orná p�da o vým��e 219 m2, 
vše v k. ú. Hej�ín, obec Olomouc manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za 
kupní cenu ve výši 208 623,- K� dle d�vodové zprávy bod �. 37. 
 
27. odprodej pozemku parc. �. 723/6 orná p�da o vým��e 18 m2 v k. ú. Chomoutov, 
obec Olomouc manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 
3 347,- K� dle d�vodové zprávy bod �. 38.  
 
28. odprodej �ásti pozemku parc. �. 200/1 ost. pl. (dle GP parc.  �. 200/11)  o vým��e 
181 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxx ideální podíl 1/2  
výše uvedené nemovitosti za kupní cenu ve výši  63 748,- K� a manžel�m 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ideální podíl  1/2 výše uvedené  nemovitosti za kupní cenu 
ve výši  63 748,- K� dle d�vodové zprávy bod �. 39.   
 
29. odprodej �ásti pozemku parc. �. 235/25 orná p�da o vým��e 6 m2 (dle GP parc. 
�. st. 908 zast. plocha) v k. ú. Povel, obec Olomouc spole�nosti �EZ Distribuce, a. s. 
za kupní cenu ve výši 9 960,- K� dle d�vodové zprávy bod �. 40. 
 
30. odprodej pozemku parc. �. 134 zahrada o vým��e 333 m2 v k. ú. Pavlovi�ky, 
obec Olomouc manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu  ve výši 207.000,- 
K� dle d�vodové zprávy bod �. 41. 
 
31. odprodej �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 spole�nosti 
ŽIŽKA stavebniny s.r.o. za kupní cenu 1 526,- K�/m2,  tj. 4 425 400,- K� dle 
d�vodové zprávy bod �. 42.  
 
32. výkup pozemku parc. �. 1010/2 ostatní plocha o vým��e 1 603 m2 v k. ú. 
�ernovír, obec Olomouc z vlastnictví spole�nosti �eské dráhy, a.s. do vlastnictví 
statutárního m�sta Olomouce p�i kupní cen� ve výši 280 000,- K� (tj. 175,-K�/m2) dle 
d�vodové zprávy bod �. 50. 
 
33. bezúplatný p�evod pozemk� parc. �. 994/9 ostatní plocha o vým��e 3 929 m2, 
parc. �. 994/10 ostatní plocha o vým��e 1 383 m2, parc. �. 994/36 ostatní plocha       
o vým��e 173 m2 a parc. �. 994/37 ostatní plocha o vým��e 490 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 dle d�vodové zprávy bod �. 
51. 
 
34. podmínky bezúplatného p�evodu pozemk� parc. �. 994/14 ost. plocha o vým��e 
79 528 m2, parc. �. 994/9 ostatní plocha o vým��e 3 929 m2, parc. �. 994/10 ostatní 
plocha o vým��e 1 383 m2, parc. �. 994/36 ostatní plocha o vým��e 173 m2 a parc. 
�. 994/37 ostatní plocha o vým��e 490 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 dle d�vodové zprávy bod �. 51. 
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35. zm�nu subjektu na stran� kupujícího �ásti pozemku parc. �. 1119/3 ost. pl. (dle 
GP parc. �. 1119/7) o vým��e 130 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ze spole�nosti 
OPTHERM s. r. o. na paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a pana xxxxxxxxxxxxxxxxxx dle 
d�vodové zprávy bod �. 54.  
 
36. odprodej �ásti pozemku parc. �. 642/3 ostat. pl. (dle GP parc. �. 642/5) o vým��e 
38 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní 
cenu ve výši 43 800,- K� dle d�vodové zprávy bod �. 55. 
 
37. zm�nu subjektu na stran� kupujícího  pozemku parc. �. st. 1203/4 zast. pl.           
o vým��e 17 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc z manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxx na 
pana xxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod �. 56. 
 
38. odprodej pozemku parc. �. 528/89 orná p�da o vým��e 2 106 m2 k. ú. 
Bystrovany, obec Bystrovany manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 
ve výši 213 600,- K� dle d�vodové zprávy bod �. 57.  
 
39. odprodej �ásti pozemku parc. �. 629/1 ostat. pl. (dle GP parc. �. 629/41)               
o vým��e 121 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc, a to podíl ideální 9/24 výše 
uvedené nemovitosti panu xxxxxxxxxxxxxxx, dále podíl ideální 5/12 výše uvedené 
nemovitosti paní xxxxxxxxxxxxxxxxx a podíl ideální 5/24 výše uvedené nemovitosti 
paní xxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 117 921,- K� dle d�vodové zprávy bod 
�. 58.  
 
40. odprodej �ásti pozemku parc. �. 608/1 lesní pozemek o vým��e 345 778 m2 v k. 
ú. Un�ovice, obec Litovel �R - Agentu�e ochrany p�írody a krajiny �eské republiky za 
kupní cenu ve výši 10 151 220,- K� dle d�vodové zprávy bod �. 59. 
 
41. uzav�ení smlouvy o budoucí sm�nné smlouv� na pozemek parc. �. 1721/14       
o vým��e 1 917 m2, �ást pozemku parc. �. 1721/8 o vým��e 5 377 m2 a �ást 
pozemku parc. �. 1721/36 o vým��e 40 m2, vše orná p�da v k. ú. Holice u Olomouce, 
obec Olomouc ve vlastnictví statutárního m�sta Olomouce za pozemky parc. �. 
1718/1 ostat. pl. o vým��e 1 169 m2, parc. �. 1718/2 orná p�da o vým��e 985 m2, 
parc. �. 1718/3 ostat. pl. o vým��e 154 m2, �ást pozemku parc. �. 1726/4 orná p�da 
o vým��e 360 m2 a �ást pozemku parc. �. 1705/1 ostat. pl. o vým��e 437 m2, vše     
v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví Univerzity Palackého            
v Olomouci v�etn� budoucích staveb pozemní komunikace a ve�ejných parkovacích 
ploch  bez doplatku cenového rozdílu dle d�vodové zprávy bod �. 60.  
 
42. odprodej pozemku parc. �. 1721/48 orná p�da o vým��e 98 m2 v k. ú. Holice        
u Olomouce, obec Olomouc  manžel�m  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 
ve výši 9 800,- K� dle d�vodové zprávy bod �. 61.   
 
43. 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, a to ideální podíl 
158470/2086533 shora uvedených nemovitostí spole�nosti APION s.r.o. za kupní 
cenu ve výši 125.202,- K�, ideální podíl 13642/2086533 shora uvedených 
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nemovitostí spole�nosti Ateliér BONMOT, spol. s r.o. za kupní cenu ve výši 10.778,- 
K�, ideální podíl shora uvedených nemovitostí 6821/2086533 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
za kupní cenu ve výši 5.389,- K�,  ideální podíl 1289/154558 shora uvedených 
nemovitostí  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 13.748,- K�, ideální podíl 
465/77279 shora uvedených nemovitostí  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve 
výši 9.919,- K�,  ideální podíl 63457/2086533 shora uvedených nemovitostí 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 50.135,- K�, ideální podíl 923/77279 
shora uvedených nemovitostí manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx 
za kupní cenu ve výši 19.689,- K�, ideální podíl 617/77279 shora uvedených 
nemovitostí xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 13.162,- K�, ideální 
podíl 6821/4173066 shora uvedených nemovitostí xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní 
cenu ve výši 2.695,- K�, ideální podíl 6821/4173066 shora uvedených nemovitostí 
xxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 2.695,- K�, ideální podíl 654/77279 shora 
uvedených nemovitostí manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve 
výši 13.951,- K�, ideální podíl 29393/2086533 shora uvedených nemovitostí 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 23.222,- K�, ideální podíl 921/77279 
shora uvedených nemovitostí �eské léka�ské komo�e za kupní cenu ve výši 19.647,- 
K�, ideální podíl 30203/2086533 shora uvedených nemovitostí manžel�m 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 23.863,- K�, ideální podíl 
35954/2086533 shora uvedených nemovitostí xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 
ve výši 28.406,- K�, ideální podíl 13642/2086533 shora uvedených nemovitostí 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 10.778,- K�, ideální podíl 1913/77279 
shora uvedených nemovitostí spole�nosti EE CONSULTING s.r.o. za kupní cenu ve 
výši 40.808,- K�, ideální podíl 13642/2086533 shora uvedených nemovitostí 
manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 10.778,- K�, ideální 
podíl 22535/2086533 shora uvedených nemovitostí xxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní 
cenu ve výši 17.804,- K�, ideální podíl 29987/2086533 shora uvedených nemovitostí 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 23.692,- K�, ideální podíl 829/77279 
shora uvedených nemovitostí manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní 
cenu ve výši 17.684,- K�, ideální podíl 727/77279 shora uvedených nemovitostí 
manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 15.508,- K�, ideální podíl 
6821/2086533 shora uvedených nemovitostí manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za 
kupní cenu ve výši 5.389,- K�, ideální podíl 22940/2086533 shora uvedených 
nemovitostí xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 18.124,- K�, ideální podíl 
987/154558 shora uvedených nemovitostí xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 
ve výši 10.527,- K�, ideální podíl 906/77279 shora uvedených nemovitostí  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 19.327,- K�, ideální podíl 556/77279 
shora uvedených nemovitostí xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 11.860,- 
K�, ideální podíl 15925/2086533 shora uvedených nemovitostí xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
za kupní cenu ve výši 12.582,- K�, ideální podíl 21644/2086533 shora uvedených 
nemovitostí manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 
17.100,- K�,  ideální podíl 384/77279 shora uvedených nemovitostí xxxxxxxxxxxxxxx 
za kupní cenu ve výši 8.191,- K�, ideální podíl 29582/2086533 shora uvedených 
nemovitostí manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve 
výši 23.372,- K�, ideální podíl 49940/2086533 shora uvedených nemovitostí 
manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 39.456,- K�,  ideální podíl 
479/77279 shora uvedených nemovitostí spole�nosti K + K, pojiš�ovací maklé�ství, 
spol. s r.o. za kupní cenu ve výši 10.218,- K�, ideální podíl 1327/77279 shora 
uvedených nemovitostí xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 28.307,- K�, 
ideální podíl 1289/154558 shora uvedených nemovitostí xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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za kupní cenu ve výši 13.748,- K�, ideální podíl 813/77279 shora uvedených 
nemovitostí spole�nosti xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 17.343,- K�, 
ideální podíl 37952/2086533 shora uvedených nemovitostí xxxxxxxxxxxxxxxxxx za 
kupní cenu ve výši 29.985,- K�, ideální podíl 33892/2086533 shora uvedených 
nemovitostí manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 
26.777,- K�, ideální podíl 350/77279 shora uvedených nemovitostí xxxxxxxxxxxxxxxx  
za kupní cenu ve výši 7 466,- K�, ideální podíl 350/77279 shora uvedených 
nemovitostí xxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 7 466,- K�, ideální podíl 
28745/2086533 shora uvedených nemovitostí xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  za kupní 
cenu ve výši 22.710,- K�, ideální podíl 1140/77279 shora uvedených nemovitostí  
xxxxxxxxxxxxxxxx  za kupní cenu ve výši 24.318,- K�, ideální podíl 6821/2086533 
shora uvedených nemovitostí xxxxxxxxxxxxxxxxx  za kupní cenu ve výši 5.389,- K�, 
ideální podíl 52910/2086533 shora uvedených nemovitostí xxxxxxxxxxxxxxxxxxx  za 
kupní cenu ve výši 41.802,- K�, ideální podíl 607/77279 shora uvedených 
nemovitostí xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  za kupní cenu ve výši 12.948,- K�, ideální 
podíl 509/77279 shora uvedených nemovitostí xxxxxxxxxxxxxxxxxx  za kupní cenu 
ve výši 10.858,- K�, ideální podíl 578/77279 shora uvedených nemovitostí 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  za kupní cenu ve výši 12.330,- K�, ideální podíl 
49346/2086533 shora uvedených nemovitostí manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
za kupní cenu ve výši 38.987,- K�, ideální podíl 29312/2086533 shora uvedených 
nemovitostí xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 23.158,- K�, ideální 
podíl 28043/2086533 shora uvedených nemovitostí manžel�m 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 22.156,- K�, ideální 
podíl 6821/2086533 shora uvedených nemovitostí xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za 
kupní cenu ve výši 5.389,- K�, ideální podíl 420/77279 shora uvedených nemovitostí 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 8.959,- K�, ideální podíl 
36025/2086533 shora uvedených nemovitostí xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 
ve výši 28.462,- K�, ideální podíl 31310/2086533 shora uvedených nemovitostí 
spole�nosti  MORAVSKÁ  MODELÁRNA a.s. za kupní cenu ve výši 24.737,- K�, 
ideální podíl 20969/2086533 shora uvedených nemovitostí manžel�m 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 16.567,- K�, 
ideální podíl 6821/2086533 shora uvedených xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxi za kupní 
cenu ve výši 5.389,- K�, , ideální podíl 28448/2086533 shora uvedených nemovitostí 
manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 
22.476,- K�, ideální podíl 987/154558 shora uvedených nemovitostí 
xxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 10.527,- K�, ideální podíl 790/77279 shora 
uvedených nemovitostí xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 16.852,- K�, 
ideální podíl 22265/2086533 shora uvedených nemovitostí manžel�m 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 17.591,- K�, ideální 
podíl 443/77279 shora uvedených nemovitostí xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní 
cenu ve výši 9.450,- K�, ideální podíl 94345/2086533 shora uvedených nemovitostí 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 74.540,- K�, ideální podíl 
781/77279 shora uvedených nemovitostí xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve 
výši 16.660,- K�, ideální podíl 796/77279 shora uvedených nemovitostí 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 16.980,- K�, ideální podíl 
6821/2086533 shora uvedených nemovitostí spole�nosti Start-spol. s r.o. za kupní 
cenu ve výši 5.389,- K�, ideální podíl 598/77279 shora uvedených nemovitostí 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 12.756,- K�, ideální podíl 
6821/2086533 shora uvedených nemovitostí manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 5.389,- K�, ideální podíl 
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24452/2086533 shora uvedených nemovitostí manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
za kupní cenu ve výši 19.319,- K�, ideální podíl 21617/2086533 shora uvedených 
nemovitostí xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 17.079,- K�, ideální podíl 
31256/2086533 shora uvedených nemovitostí xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 
ve výši 24.694,- K�, ideální podíl 1432/77279 shora uvedených nemovitostí 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 30.547,- K�, ideální podíl 
45485/2086533 shora uvedených nemovitostí xxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve 
výši 35.936,- K�, ideální podíl 719/77279 shora uvedených nemovitostí manžel�m 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 15.338,- K�, ideální podíl 
6821/4173066 shora uvedených nemovitostí xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 
ve výši 2.695,- K�, ideální podíl 6821/4173066 shora uvedených nemovitostí  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 2.695,- K�, ideální podíl 504/77279 
shora uvedených nemovitostí manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
za kupní cenu ve výši 10.751,- K�, ideální podíl 865/77279 shora uvedených 
nemovitostí xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 18.452,- K�, ideální 
podíl 49147/2086533 shora uvedených nemovitostí spole�nosti VH PROSPEKT 
s.r.o. za kupní cenu ve výši 38.829,- K�, ideální podíl 15925/2086533 shora 
uvedených nemovitostí xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 12.582,- K�, 
ideální podíl 32687/2086533 shora uvedených nemovitostí Ing. Michaelu Wolfovi za 
kupní cenu ve výši 25.825,- K�, ideální podíl 29069/2086533 shora uvedených 
nemovitostí xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 22.966,- K�, ideální podíl 
538/77279 shora uvedených nemovitostí manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za 
kupní cenu ve výši 11.477,- K� a ideální podíl 1611/77279 shora uvedených 
nemovitostí manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 
34.366,- K� bez možnosti splátek dle d�vodové zprávy bod �. 62. 
 
44. odprodej pozemk� parc.  �.  st. 74 zast. pl. o vým��e 211 m2 a parc. �. 176/2 
ostat. pl. o vým��e 394 m2, vše v k. ú. Pavlovi�ky, obec Olomouc spole�nosti 
STAVING Olomouc, s. r. o. za kupní cenu ve výši 726 000,- K� dle d�vodové zprávy 
bod �. 63.    
 
45. kupní cenu ve výši  730,- K�/m2, tj. 474 500,- K� za odprodej pozemku parc. �. 
978/4 zahrada o vým��e 650 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc panu 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod �. 64. 
 
46. uzav�ení smlouvy o budoucí kupní smlouv� na �ást 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 s panem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx p�i kupní 
cen� ve výši 1 510,- K�/m2, tj. 492 260,- K� dle d�vodové zprávy bod �. 65.  
 
47. uzav�ení smlouvy o budoucí kupní smlouv� na �ást pozemku parc. �. 99/1 ostatní 
plocha o vým��e 1 150 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc s panem 
xxxxxxxxxxxxxxxx p�i kupní cen� ve výši 1 200,- K�/m2, tj. 1 380 000,- K� dle 
d�vodové zprávy bod �. 66.  
 
48. uzav�ení smlouvy o budoucí kupní smlouv� na pozemek parc. �. 150/19               
o vým��e 785 m2 orná p�da v k. ú. Nedv�zí u Olomouce, obec Olomouc s paní 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx p�i kupní cen� ve výši 751,- K�/m2, tj. 589 535,- K� dle 
d�vodové zprávy bod �. 67.  
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49. uzav�ení smlouvy o budoucí kupní smlouv� na pozemek parc. �. 778 zahrada      
o vým��e 599 m2 a pozemek parc �. 774/2 orná p�da o vým��e 322 m2 v k. ú. Holice 
u Olomouce, obec Olomouc s manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx p�i kupní cen� ve 
výši 768,- K�/m2, tj. 707 328,- K� dle d�vodové zprávy bod �. 68.  
 
50. uzav�ení smlouvy o budoucí kupní smlouv� na pozemek parc. �. 111 zahrada      
o vým��e 1 002 m2 v k. ú. Lošov, obec Olomouc s manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
p�i kupní cen� ve výši 1 050,- K�/m2, tj. 1 052 100,- K� dle d�vodové zprávy bod �. 
69.  
 
51. uzav�ení smlouvy o budoucí kupní smlouv� na pozemek parc. �. 147/2 orná p�da 
o vým��e 420 m2 v k. ú. Nedv�zí u Olomouce, obec Olomouc s panem Petrem 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx p�i kupní cen� ve výši 1 150,- K�/m2, tj. 483 000,- K� dle 
d�vodové zprávy bod �. 70.  
 
52. odprodej pozemku parc. �. 704/1 lesní pozemek o vým��e 48 m2  v k. ú. Lošov, 
obec Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 26 000,- K� dle 
d�vodové zprávy bod �. 71.  
 
53. odprodej pozemku parc. �. 705/1 lesní pozemek o vým��e 38 m2  v k. ú. Lošov, 
obec Olomouc manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši      
21 000,- K� dle d�vodové zprávy bod �. 72.  
 
54. odprodej pozemku parc. �. 449/2 zast. pl. a nádvo�í o vým��e 4 m2 v k. ú. 
Hlubo�ky, obec Hlubo�ky xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 3 600,-K� 
dle d�vodové zprávy bod �. 73.  
 
55. odprodej pozemku parc. �. 446/2 zast. pl. a nádvo�í o vým��e 7 m2 v k. ú. 
Hlubo�ky, obec Hlubo�ky manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  za kupní cenu ve výši 
4 800,- K� dle d�vodové zprávy bod �. 74. 
 
56. odprodej pozemku parc. �. 442/2 zast. pl. a nádvo�í o vým��e 5 m2 v k. ú. 
Hlubo�ky, obec Hlubo�ky paní xxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 4 000,- K� dle 
d�vodové zprávy bod �. 75.  
 
57. odprodej pozemku parc. �. 445/2 zast. pl. a nádvo�í o vým��e 12 m2 v k. ú. 
Hlubo�ky, obec Hlubo�ky xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 6 800,- K� dle 
d�vodové zprávy bod �. 76.  
 
58. odprodej pozemku parc. �. 441/2 zast. pl. a nádvo�í o vým��e 29 m2 v k. ú. 
Hlubo�ky, obec Hlubo�ky a pozemku parc. �. 2030 lesní pozemek o vým��e 57 m2   
v k. ú. Lošov, obec Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 19 800,- 
K� dle d�vodové zprávy bod �. 77.  
 
59. odprodej pozemku parc. �. 440/2 zast. pl. a nádvo�í o vým��e 21 m2 v k. ú. 
Hlubo�ky, obec Hlubo�ky a pozemku parc. �. 2031 lesní pozemek o vým��e 62 m2   
v  k. ú. Lošov, obec Olomouc manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve 
výši 17 100,- K� dle d�vodové zprávy bod �. 78.  
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60. sm�nu pozemku parc. �. st. 906/2 zast. pl. a nádvo�í o vým��e 743 m2 v k. ú. 
Povel, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního m�sta Olomouce za �ásti pozemku 
parc. �. 235/27 orná p�da o vým��e 414 m2 (dle GP díly „a“ + „b“) a �ást pozemku 
parc. �. 235/24 orná p�da o vým��e 329 m2 (dle GP parc. �. 235/28), vše v k. ú. 
Povel, obec Olomouc ve vlastnictví spole�nosti STAFOS spol. s r. o.  a uzav�ení 
dodatku k budoucí sm�nné smlouv�, ve kterém dojde k úprav� p�edm�tu budoucí 
sm�ny dle d�vodové zprávy bod �. 79.  
 
61. odprodej pozemku parc. �. 338/4 zahrada o vým��e 183 m2 v k. ú. Slavonín, 
obec Olomouc manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši     
146 370,- K� dle d�vodové zprávy bod �. 81. 
 
62. odprodej pozemk� parc. �. 301/1 zast. pl. o vým��e 6 300 m2 a parc. �. 299/3 
zast. pl. o vým��e 140 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc spole�nosti 
Moravel a.s. za kupní cenu ve výši 3 544 100,- K� dle d�vodové zprávy bod �. 82. 
 
63. odprodej pozemku parc. �. 1029/8 zahrada o vým��e 71 m2 a �ásti pozemku 
parc. �. 1028/7 ostat. pl. (dle GP díl „a“) o vým��e 62 m2, vše v k. ú. �ep�ín, obec 
Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 107 501,- K� dle 
d�vodové zprávy bod �. 83.  
 
64. 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 378 650,- K� dle d�vodové zprávy bod �. 84. 
 
65. odprodej pozemku parc.  �.  st. 704/1  zast. pl. a nádvo�í o vým��e 98 m2 v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 102 670,- 
K� dle d�vodové zprávy bod �. 85.  
 
66. sm�nu pozemk� parc. �. 603/2 ostatní plocha, ostatní komunikace o vým��e 
1512 m2, v k. ú Hodolany, obec Olomouc, v�etn� stavby parkovišt�, parc. �. 1200 
ostatní plocha, jiná plocha o vým��e 32 m2, parc. �. st. 563 zastav�ná plocha             
a nádvo�í o vým��e 145 m2, parc. �. st. 561 zastav�ná plocha a nádvo�í o vým��e 
189 m2, parc. �. st. 566/1 zastav�ná plocha a nádvo�í o vým��e 89 m2, vše v k. ú. 
�ernovír, obec Olomouc, parc. �. st. 2204 zastav�ná plocha a nádvo�í o vým��e      
49 m2, k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, parc. �. 1250/5 ostatní plocha, ostatní 
komunikace o vým��e 102 m2, k. ú. Droždín, obec Olomouc, parc. �. st. 1066 
zastav�ná plocha a nádvo�í o vým��e 425 m2, k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec 
Olomouc parc. �. 615/7 lesní pozemek o vým��e 2067 m2, parc. �. 615/8 lesní 
pozemek o vým��e 2173 m2, parc. �. 615/9 lesní pozemek o vým��e 2162 m2           
a parc. �. 615/10 lesní pozemek o vým��e 2229 m2, vše v k.ú. Un�ovice, obec 
Litovel, parc. �. st. 255 zastav�ná plocha, technická vybavenost o vým��e 102 m2, 
parc. �. 590/235 ostatní plocha, jiná plocha o vým��e 1689 m2, parc. �. 590/236 
ostatní plocha, jiná plocha o vým��e 2001 m2, parc. �. 590/237 ostatní plocha, jiná 
plocha o vým��e 1969 m2, parc. �. 590/238 ostatní plocha, jiná plocha o vým��e 
2003 m2, parc. �. 590/239 ostatní plocha, jiná plocha o vým��e 2321 m2, vše v k. ú 
St�e�, obec St�e� ve vlastnictví statutárního m�sta Olomouce, se všemi sou�ástmi      
a p�íslušenstvím, za stavbu mycí rampa na pozemku parc. �. 276/1 ostatní plocha,    
k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc a  stavbu parkovišt� na pozemcích 
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parc. �. 232/2 ostatní plocha, parc. �. 232/5 ostatní plocha a parc. �. 232/15 ostatní 
plocha, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc ve  vlastnictví 
Vodohospodá�ské spole�nosti Olomouc, a. s. s tím, že Vodohospodá�ská spole�nost 
Olomouc, a. s. uhradí statutárnímu m�stu Olomouc cenový rozdíl ve výši 481 190,- 
K� dle d�vodové zprávy bod �. 86. 
 
67. odprodej �ásti pozemku parc. �. 629/1 ostat. pl. (dle GP parc. �. 629/42)               
o vým��e 114 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc, a to ideální podíl 1/4 
nemovitosti panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ideální podíl 4/8 nemovitosti paní 
xxxxxxxxxxxxxxxx a ideální podíl 2/8 nemovitosti manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
za kupní cenu ve výši 104 600,- K� dle d�vodové zprávy bod �. 87. 
 
68. výb�r nájemce a budoucího kupujícího �ástí pozemk� parc. �. st. 217 zast. pl.      
a nádvo�í o vým��e 375 m2 a parc. �. st. 248 zast. pl. a nádvo�í o vým��e 402 m2, 
vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc mezi panem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
a manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxx formou obálkové metody 
na výši kupní ceny, kdy minimální výše kupní ceny �iní 1 500,- K�/m2 za podmínky, 
že bytový d�m nebude mít více jak 4. NP a parkovací stání nebudou realizována na 
rohu ulic Rejskova, Tyršova a Dvorská dle d�vodové zprávy bod �. 88. 
 
69. plán financování obnovy vodovod� a kanalizací dle d�vodové zprávy bod �. 89. 
 
2. nevyhovuje žádosti 
1. manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej pozemku parc. �. 295/3 ostatní 
plocha o vým��e 274 m2 a �ásti pozemku parc. �. 295/1 orná p�da o vým��e          
129 m2, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 1.  
 
2. pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxxxxxxxxx o sm�nu 
pozemku parc. �. 297 ost. pl. o vým��e 1 025 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc v 
podílovém spoluvlastnictví pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a paní 
xxxxxxxxxxxxx  za �ást pozemku parc. �. 496/2 orná p�da o vým��e 271 m2 a parc. 
�. 494/2 orná p�da o vým��e 474 m2, vše v k. ú. Droždín, obec Olomouc ve 
vlastnictví statutárního m�sta Olomouce dle d�vodové zprávy bod �. 2.  
 
3. pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o  odprodej �ásti pozemku parc. �. 290/8 o vým��e             
1 600 m2 a �ásti pozemku parc. �. 292/2 o vým��e 90 m2, vše ostat. pl. v k. ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 3.  
 
4. spole�nosti AD TRADING, a. s. o odprodej �ásti pozemku parc. �. 913/42 orná 
p�da o vým��e 540 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 
4. 
 
5. pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej �ásti pozemku parc. �. 913/42 orná p�da        
o vým��e 450 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 5. 
 
6. pana xxxxxxxxxxxxxxx o odprodej pozemku parc. �. 723/1 orná p�da o vým��e      
569 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 6. 
 
7. pana xxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej pozemku parc. �. 620/1 zahrada o vým��e    
613 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 7. 
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8. manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej pozemk� parc. �. 98/20 
zahrada o vým��e 310 m2 a parc. �. st. 250 zast. pl. o vým��e 3 m2, vše v k. ú. 
Lazce, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 8. 
 
9. paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej �ásti pozemku parc. �. 386/1 ost. pl. o 
vým��e 55 m2 v k. ú. Týne�ek, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 9. 
 
10. manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o sm�nu pozemku parc. �. 755/140 orná 
p�da o vým��e 534 m2 v k. ú. �ernovír, obec Olomouc ve vlastnictví pana 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za pozemek parc. �. 6 zahrada o vým��e 211 m2, �ást 
pozemku parc. �. 1046/1 ostat. pl. o vým��e 18 m2 a �ást pozemku parc. �. st. 23/1 
zast. pl. o vým��e 136 m2 vše v k. ú. �ernovír, obec Olomouc, vše ve vlastnictví 
statutárního m�sta Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 10.  
 
11. spole�nosti REA CZ s.r.o.  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 �. 11.  
 
12. pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej �ásti pozemku parc. �. 247/24 trvalý 
travní porost o vým��e 290 m2 v k. ú. Ne�edín, obec Olomouc dle d�vodové zprávy 
bod �. 12.  
 
13. manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej �ásti pozemku parc. �. 533/11 orná 
p�da o vým��e 1 800 m2, v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod 
�. 13. 
 
14. pana xxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej pozemku parc. �. 343/2 ostat. pl. o vým��e     
1 595 m2, p�ípadn� jeho �ásti o vým��e 1 069 m2 v k. ú. Hej�ín, obec Olomouc dle 
d�vodové zprávy bod �. 14. 
 
15. manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej �ásti pozemku parc. �. 233 travní 
porost o vým��e 96 m2 v k. ú. B�lidla, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 15.  
 
16. pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej �ásti pozemku parc. �. 545/2 zahrada          
o vým��e 370 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 19. 
 
17. spole�nosti PROJEKT PRAŽSKÁ s.r.o. o odprodej �ásti pozemku parc. �. 487/1 
orná p�da o vým��e 253 m2 v k. ú. Ne�edín, obec Olomouc, �ásti pozemku parc. �. 
1023 ost. pl. o vým��e 102 m2, �ásti pozemku parc. �. 849/8 orná p�da o vým��e      
1 m2, vše v k. ú. �ep�ín, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 24. 
 
18. manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o sm�nu �ásti pozemku parc. �. 255/5 
orná p�da o vým��e 330 v k. ú. Ne�edín, obec Olomouc ve vlastnictví manžel� 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za �ást pozemku parc. �. 560 ostat. pl.            
o vým��e 80 m2, �ást pozemku parc. �. 255/14 orná p�da o vým��e 68 m2 a �ást 
pozemku parc. �. 255/12 orná p�da o vým��e 36 m2, vše v k. ú. Ne�edín, obec 
Olomouc ve vlastnictví statutárního m�sta Olomouce dle d�vodové zprávy bod �. 25. 
 
 
 



 15

19. spole�nosti STAFOS - REAL, s.r.o. o odprodej �ásti pozemku parc. �. 21/1 
ostatní plocha o vým��e 4 182 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc dle d�vodové zprávy 
bod �. 26. 
 
20. pana xxxxxxxxxxxxxx, paní xxxxxxxxxxxxxxxxx, pana xxxxxxxxxxxxx, manžel� 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, pana xxxxxxxxxxxxxxxxx, paní xxxxxxxxxxxxxxx, manžel� 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
paní xxxxxxxxxxxxxxx a spole�ností DINERO INVEST, s.r.o., Vision spol. s r. o. a 
AUTOSKLA ALKA s.r.o. o odprodej budovy �. p. 245 jiná stavba  s pozemkem  parc. 
�. st. 1384 zast. pl. o vým��e 437 m2 v k. ú. Ne�edín, obec Olomouc (objekt �. 2) dle 
d�vodové zprávy bod �. 27. 
 
21. pana xxxxxxxxxxxxxx o odprodej �ástí pozemk� parc. �. 1029/3 zahrada o 
vým��e 70 m2 a parc. �. 938/2 trvalý travní porost o vým��e 70 m2, vše v k. ú. 
�ep�ín, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 28.   
 
22. pana xxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej �ásti pozemku parc. �. 604/1 ost. pl.               
o vým��e 300 m2 v k. ú. Svatý Kope�ek, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 
32. 
 
23. manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej �ásti pozemku parc. �. st. 49/2 
zast. pl. o vým��e 264 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod 
�. 36. 
 
24. manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej  pozemku parc. �. 134 zahrada o 
vým��e 333 m2 v k. ú. Pavlovi�ky, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 41. 
 
25. pana xxxxxxxxxxxxxxxxxx, spole�nosti Domluvíme se? s.r.o., pana 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx – EUROCAR, manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
spole�nosti ESROM s.r.o. a spole�nosti AUTOSKLA ALKA s.r.o. o odprodej �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 dle d�vodové zprávy bod �. 42. 
 
26. pana xxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej pozemk� parc. �. st. 584 zast. pl. o vým��e     
5 m2 a parc. �. 487 zahrada o vým��e 187 m2, vše v k. ú. Hej�ín, obec Olomouc dle 
d�vodové zprávy bod �. 43. 
 
27. paní xxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej �ásti pozemku parc. �. 485/2 ost. pl. o 
vým��e 500 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 44. 
 
28. spole�nosti PS služby, a.s. o odprodej pozemk� parc. �. 115/5 zahrada o vým��e 
1775 m2 a parc. �. 2150 ostatní plocha o vým��e 188 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, 
obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 45. 
 
29. manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej �ásti pozemku parc. �. 115/5 zahrada 
o vým��e 165 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 46. 
 
30. manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej �ásti pozemku parc. �. 115/5 
zahrada o vým��e 110 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle d�vodové zprávy 
bod �. 46. 
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31. pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej �ásti pozemku parc. �. 453/8 ostat. pl.     
o vým��e 100 m2 v k. ú. Hej�ín, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 47. 
 
32. manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej �ásti pozemku parc. �. 
1033 ostat. pl. o vým��e 450 m2 v k. ú. �ep�ín, obec Olomouc dle d�vodové zprávy 
bod �. 48. 
 
33. �R – Ú�adu pro zastupování státu ve v�cech majetkových o úplatný p�evod 
pozemk� parc. �. st. 1965 zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 330 m2, parc. �. st. 
1966 zastav�ná plocha a nádvo�í o vým��e 330 m2, parc. �. st. 1967 zastav�ná 
plocha a nádvo�í o vým��e 399 m2, parc. �. 346/1 ostatní plocha o vým��e 5 307 m2, 
parc. �. 349/2 ostatní plocha o vým��e 293 m2, objektu ob�anské vybavenosti �. p. 
1161 na pozemku parc. �. st. 1967, objektu ob�anské vybavenosti �. p. 1175 na 
pozemku parc. �. st. 1966 a objektu ob�anské vybavenosti �. p. 1176 na pozemku 
parc. �. st. 1965 vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc v�etn� jejich sou�ástí              
a p�íslušenství (které tvo�í zejména technické vybavení, terénní a sadové úpravy, 
teplovod, parovod, kanalizace, vodovodní p�ípojka, elektrop�ípojka, oplocení, 
chodníky, vozovka a elektrocentrála) z vlastnictví �R – Ú�adu pro zastupování státu 
ve v�cech majetkových do vlastnictví statutárního m�sta Olomouce dle d�vodové 
zprávy bod �. 49. 
 
34. spole�nosti TOI TOI, sanitární systémy, s r.o. o revokaci �ásti usnesení ZMO ze 
dne 15. 9. 2008, bod programu 4, bod 66 ve v�ci výše kupní ceny u odprodeje �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 dle d�vodové zprávy bod �. 52. 
 
35. paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o revokaci usnesení ZMO ze dne 15. 9. 
2008 bod programu 4, bod 61 ve v�ci schválení odprodeje �ásti pozemku parc. �. 
21/16 zahrada o vým��e 24 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc paní 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod �. 53. 
 
36. spole�nosti MOPED s.r.o. o odprodej pozemk� parc.  �.  st. 74 zast. pl. o vým��e 
211 m2 a parc. �. 176/2 ostat. pl. o vým��e 394 m2, vše v k. ú. Pavlovi�ky, obec 
Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 63.  
 
37. manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, paní xxxxxxxxxxxxxxxxxx, pana xxxxxxxxxxxxx 
a pana xxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej �ásti pozemku parc. �. st. 104/1 zast. pl. a 
nádvo�í o vým��e 205 m2, �ásti pozemku parc. �. st. 104/2  zast. pl. a nádvo�í o 
vým��e  75 m2 a pozemku 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 �. 65. 
 
38. manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej �ásti 
pozemku parc. �. 99/1 ostatní plocha o vým��e 1 150 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, 
obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 66. 
 
39. pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej pozemku parc. �. 150/19 o vým��e 785 
m2 orná p�da v k. ú. Nedv�zí u Olomouce, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod 
�. 67. 
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40. pana xxxxxxxxxxxxxxxx, paní xxxxxxxxxxxxxxxxxx, paní xxxxxxxxxxxxxxxxx, paní 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, pana xxxxxxxxxxxxxx, 
manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, pana xxxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx 
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 �. 68. 
 
41. pana xxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžel� xxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
pana xxxxxxxxxxxxxxxx, pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx         
a paní xxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej  pozemku parc. �. 111 zahrada o vým��e 1 
002 m2 v k. ú. Lošov, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 69. 
 
42. manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžel� 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. a pana xxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžel� xxxxxxxxxxxxxxxx 
a pana xxxxxxxxxxxxxxxxx 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 �. 70. 
 
43. paní xxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej pozemku parc. �. 704/2 lesní pozemek            
o vým��e 220 m2 v k. ú. Lošov, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 71.  
 
44. manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej pozemku parc. �. 705/2 lesní pozemek 
o vým��e 98 m2 v k. ú. Lošov, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 72.  
 
45. manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej pozemku parc. �. 159/3 zahrada 
o vým��e 114 m2 v k. ú. �ernovír, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 80. 
 
46. spole�nosti St�ední odborné školy služeb s. r. o. a manžel� 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej pozemk� parc. �. st. 217 zast. pl. a nádvo�í o 
vým��e 393 m2 a parc. �. st. 248 zast. pl. a nádvo�í o vým��e 547 m2, vše v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 88. 
  
47. manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej �ástí pozemk� parc. �. st. 217 
zast. pl. a nádvo�í o vým��e 375 m2 a parc. �. st. 248 zast. pl. a nádvo�í o vým��e 
402 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 88. 
 
3. revokuje 
1. �ást usnesení ZMO ze dne 23. 6. 2008 bod programu 4, bod 22 ve v�ci výše kupní 
ceny u odprodeje 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 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy 
bod �. 23. 
 
2. usnesení ZMO ze dne 25. 6. 2003 bod programu 3.1., bod 38 dodatku d�vodové 
zprávy ve v�ci schválení odprodeje �ásti pozemku parc. �. 115/5 zahrada o vým��e 
931 m2 v k. ú. Nová Ulice Bytovému družstvu Terasy Olomouc za kupní cenu ve výši  
1. 013 970, - K� dle d�vodové zprávy bod �. 45. 
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3. usnesení ZMO ze dne 23. 6. 2008, bod programu 4, bod  21 dodatku d�vodové 
zprávy ve v�ci schválení odprodeje 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 d�vodové zprávy bod �. 62. 
 
4. �ást usnesení ZMO ze dne 15. 9. 2008, bod programu 4, bod 53 ve v�ci výše 
kupní ceny u odprodeje pozemku parc. �. 978/4 zahrada o vým��e 650 m2 v k. ú. 
Nová Ulice, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod �. 64. 
 
5. usnesení ZMO ze dne 19. 12. 2007, bod programu 5, bod 40 ve v�ci schválení  
sm�ny pozemku parc. �. st. 906/2 zast. pl. a nádvo�í o vým��e 743 m2 v k. ú. Povel, 
obec Olomouc ve vlastnictví statutárního m�sta Olomouce za �ásti pozemku parc. �. 
235/27 orná p�da o vým��e 104 m2 (dle GP díl „a“) a 310 m2 (dle GP díl „b“) a �ást 
pozemku parc. �. 235/24 orná p�da o vým��e 329 m2 (dle GP parc. �. 235/28) v k. ú. 
Povel, obec Olomouc ve vlastnictví spole�nosti STAFOS spol. s r. o. dle d�vodové 
zprávy bod �. 79. 
 
6. usnesení ZMO ze dne 15. 9. 2008, bod programu 4, bod 26 ve v�ci schválení 
odprodeje 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 �. 84. 
 
7. usnesení ZMO ze dne 18. 9. 2006, bod programu 5, bod 15 ve v�ci schválení 
sm�ny pozemk� parc. �. 603/2 ostatní plocha, ostatní komunikace, st. parc. �. 1769 
zastav�ná plocha a nádvo�í, st. parc. �. 1965 zastav�ná plocha a nádvo�í, st. parc. �. 
2142 zastav�ná plocha a nádvo�í, st. parc. �. 2143 zastav�ná plocha a nádvo�í, st. 
parc. �. 2144/1 zastav�ná plocha a nádvo�í, st. parc. �. 2236 zastav�ná plocha          
a nádvo�í, parc. �.562/7 ostatní plocha, ostatní komunikace a parc. �. 606/1 ostatní 
plocha, ostatní komunikace, vše v k.ú Hodolany, obec Olomouc, parc. �. 1200 ostatní 
plocha, jiná plocha, st. parc. �. 563 zastav�ná plocha a nádvo�í, st. parc. �. 561 
zastav�ná plocha a nádvo�í, st. parc. �. 566/1 zastav�ná plocha a nádvo�í, st. parc. 
�. 504/1 zastav�ná plocha a nádvo�í, st. parc. �. 505/2 zastav�ná plocha a nádvo�í, 
st. parc. �. 513 zastav�ná plocha a nádvo�í, st. parc. �. 514 zastav�ná plocha            
a nádvo�í, st. parc. �. 515 zastav�ná plocha a nádvo�í, st. parc. �. 551 zastav�ná 
plocha a nádvo�í, parc. �.809/314 ostatní plocha, jiná plocha, parc. �.809/316 ostatní 
plocha, manipula�ní plocha, parc. �.809/314 ostatní plocha, jiná plocha, parc. 
�.809/317 ostatní plocha, manipula�ní plocha, parc. �.809/318 ostatní plocha, jiná 
plocha, parc. �.809/321 ostatní plocha, manipula�ní plocha, parc. �.809/323 ostatní 
plocha, jiná plocha, parc. �.809/326 ostatní plocha, manipula�ní plocha, parc. 
�.809/327 ostatní plocha, jiná plocha, parc. �.809/328 ostatní plocha, manipula�ní 
plocha, parc. �.809/329 ostatní plocha, manipula�ní plocha a parc. �. 809/322 trvalý 
travní porost, vše v k.ú. �ernovír, obec Olomouc, st. parc. �. 2204 zastav�ná plocha      
a nádvo�í, k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc, parc. �. 1250/5 ostatní plocha, ostatní 
komunikace, k.ú. Droždín, obec Olomouc, st. parc. �. 1066 zastav�ná plocha             
a nádvo�í, k.ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, parc. �. 615/7 lesní pozemek, 
parc. �. 615/8 lesní pozemek, parc. �. 615/8 lesní pozemek a parc. �. 615/10 lesní 
pozemek, vše v k.ú. Un�ovice, obec Litovel, parc. �. 255 zastav�ná plocha, technická 
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vybavenost, parc. �. 592/235 ostatní plocha, jiná plocha, parc. �. 590/236 ostatní 
plocha, jiná plocha, parc. �. 592/237 ostatní plocha, jiná plocha, parc. �. 592/238 
ostatní plocha, jiná plocha a parc. �. 592/239 ostatní plocha, jiná plocha, vše v k.ú 
St�e�, obec St�e�, výtla�ný �ad Senice – K�elov a kanalizace prameništ� Senice ve 
vlastnictví statutárního m�sta Olomouce za infrastrukturní majetek v areálu �OV 
Nové Sady – mycí rampa, parkovišt�, podíl na rekonstrukci kotelny na garáže, podíl 
na rekonstrukci strojovny na garáže, podíl na rekonstrukci provozní budovy, dílny      
a garáže, chodníky a komunikace, p�ípojka užitkové vody, lapa� benzinu a olej�         
a rekonstrukce kanalizace ve  vlastnictví Vodohospodá�ské spole�nosti Olomouc, a. 
s., s tím, že Vodohospodá�ská spole�nost Olomouc, a.s. uhradí cenový rozdíl ve výši 
396.402,00 K� dle d�vodové zprávy bod �. 86. 
 
8. usnesení ZMO ze dne 18. 9. 2006, bod programu 5, bod 15 ve v�ci schválení 
sepsání notá�ského zápisu o náprav� chyby p�i podání návrhu na vklad do katastru 
nemovitostí dle d�vodové zprávy bod �. 86. 
 
4. trvá 
na svém rozhodnutí ze dne 20. 9. 2005 bod programu 4, bod 7. a ze dne 19. 12. 
2007 bod programu 5, bod 42 ve v�ci schválení bezúplatného p�evodu objektu �p. 
1175 ob�. vyb. s pozemkem parc. �. st. 1966 zast. pl. o vým��e 330 m2, objektu �p. 
1176 ob�. vyb. s pozemkem parc. �. st. 1965 zast. pl. o vým��e 330 m2, objektu �p. 
1161 ob�. vyb. s pozemkem parc. �. st. 1967 zast. pl. o vým��e 399 m2 a pozemk� 
parc. �. 346/1 ost. pl. o vým��e 5 307 m2 a parc. �. 349/2 ost. pl. o vým��e 293 m2, 
vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, v�. jejich sou�ástí a p�íslušenství dle 
d�vodové zprávy z vlastnictví �R - Ú�ad pro zastupování státu ve v�cech 
majetkových do vlastnictví statutárního m�sta Olomouce dle d�vodové zprávy bod �. 
49. 
 
P�edložil: Rada m�sta Olomouce 
Bod programu: 7.; hlasování �.: 12 
 
 
8 Majetkoprávní záležitosti OI + dodatek �. 1 
Zastupitelstvo m�sta Olomouce 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu. 
 
2. schvaluje 
uzav�ení kupní smlouvy na pozemek parc.�. 782/6 orná p�da o vým��e 569 m2 v k.ú. 
Chválkovice, obec Olomouc, jak je pro toto katastrální území zapsáno na LV �. 624 
ve vlastnictví paní xxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu ve výši 480,- K�/m2 dle bodu �. 
1 p�edložené d�vodové zprávy. 
 
3. schvaluje 
uzav�ení kupní smlouvy na pozemek parc.�. 385/2  orná p�da o vým��e 145 m2         
v k.ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, jak je pro toto katastrální území 
zapsáno na LV �. 135 ve vlastnictví pana xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 1.100,- 
K�/m2 dle bodu �. 2 p�edložené d�vodové zprávy. 
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4. schvaluje 
uzav�ení smlouvy o budoucí kupní smlouv� k �ásti pozemku parc.�. 36/2 zahrada      
v k. ú. Pavlovi�ky, obec Olomouc o velikosti cca 40 m2, který je ve spole�ném jm�ní 
manžel� pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 
700,- K�/m2. Kupní smlouva bude uzav�ena do 18 m�síc� od uzav�ení smlouvy     
o budoucí kupní smlouv� dle bodu �. 3 p�edložené d�vodové zprávy. 
 
5. revokuje 
usnesení ZMO ze dne 23.6.2008 ve v�ci schválení uzav�ení sm�nné smlouvy na 
pozemky parcela �. 659/1 ostatní plocha o vým��e 539 m2, �ást parcely �. 659/2 
ostatní plocha o vým��e 1589 m2, dot�ená plocha 198 m2, �ást parcely �. 660 
ostatní plocha o vým��e 5034 m2, dot�ená plocha 2726 m2, vše v katastrálním 
území Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc a ve vlastnictví xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
za �ást pozemk� parcela �. 377/83 orná p�da o vým��e 3324 m2, dot�ená plocha 
2339 m2 a parcela �. 377/86 orná p�da o velikosti 5887 m2, dot�ená plocha 5662 
m2, vše v katastrálním území Týne�ek, obec Olomouc a ve vlastnictví Statutárního 
m�sta Olomouce 
a 
schvaluje uzav�ení sm�nné smlouvy na pozemek parcela �. 659/1 ostatní plocha        
o vým��e 539 m2, na pozemku parcela �. 659/2 ostatní plocha odd�lený díl "a"          
o velikosti 139 m2 a na pozemku parcela �. 660 ostatní plocha odd�lený díl "b"          
o velikosti 2111 m2, vše v katastrálním území Nové Sady u Olomouce, obec 
Olomouc a ve vlastnictví xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za pozemky parcela �. 377/83       
o velikosti 2338 m2, parcela �. 377/86 o velikosti 1293 m2 a pozemek parcela �. 
377/93 o velikosti 4369 m2, všechny v katastrálním území Týne�ek, obec Olomouc    
a ve vlastnictví statutárního m�sta Olomouce. Sm�na uvedených pozemk� bude 
realizována bez cenového doplatku. 
 
6. revokuje 
usnesení ZMO ze dne 23.6.2008 ve v�ci schválení uzav�ení sm�nné smlouvy na 
�ást pozemku parcela �. 355/1 ostatní plocha o vým��e 1790 m2, dot�ená plocha 
167 m2 a �ást pozemku parcela �. 658 ostatní plocha o vým��e 2421 m2, dot�ená 
plocha 1082 m2, všechny v katastrálním území Nové Sady u Olomouce, obec 
Olomouc a v podílovém spoluvlastnictví xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (id. ¼), 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (id. 3/32), xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (id. 3/16), 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx(id. 6/16) a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (id. 3/32) za �ást 
pozemku parcela �. 377/77 orná p�da o vým��e 328 m2, dot�ená plocha 302 m2, 
�ást pozemku parcela �. 377/84 orná p�da  o vým��e 789 m2, dot�ená plocha 476 
m2 a pozemky parcela �. 361 orná p�da o vým��e 480 m2, parcela �. 360/2 zahrada 
o vým��e 769 m2 a parcela �. 360/10 orná p�da o vým��e 99 m2, vše v katastrálním 
území Týne�ek, obec Olomouc a ve vlastnictví statutárního m�sta Olomouc 
a 
schvaluje uzav�ení sm�nné smlouvy na z pozemku parcela �. 355/1 odd�lený díl „d“ 
o velikosti 348 m2 a z pozemku parcela �. 658 odd�lený díl „c“ o velikosti 1101 m2, 
oba v katastrálním území Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc a v podílovém 
spoluvlastnictví xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (id. ¼), xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (id. 3/32), 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (id. 3/16), xxxxxxxxxxxxxxxxxx (id. 6/16) a 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (id. 3/32) za pozemky parcela �. 377/77 orná p�da o velikosti 
199 m2, parcela �. 377/90 orná p�da o velikosti 103 m2, parcela �. 377/84 orná p�da 
o velikosti 476 m2, parcela �. 361 orná p�da o velikosti 480 m2, parcela �. 360/2 
zahrada o velikosti 769 m2 a parcela �. 360/10 orná p�da o velikosti 99 m2, všechny 
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v katastrálním území Týne�ek, obec Olomouc a ve vlastnictví statutárního m�sta 
Olomouc. Sm�na bude realizována bez cenového doplatku. 
 
 
P�edložil: Major Martin, JUDr., nám�stek primátora  
Bod programu: 8.; hlasování �. 13 
 
 
9 Prodej dom� 
Zastupitelstvo m�sta Olomouce 
 
1. bere na v�domí 
upravenou d�vodovou zprávu 
 
2. nevyhovuje žádosti 
manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ve v�ci odprodeje �ásti pozemku parc. �. 
st. 3, zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e cca 48 m2, v k. ú. Mutkov, obec Mutkov, 
okres Olomouc, dle d�vodové zprávy bod 1.1. 
 
3. nevyhovuje žádosti 
vlastník� bytových jednotek v dom� �. p. 643 (t�. Svornosti 31) o odprodej �ástí 
pozemk� parc. �. 2129, ostatní plocha, a parc. �. 532, zahrada, vše v k. ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc, dle d�vodové zprávy bod 1.2. 
 
4. schvaluje 
prodej pozemku parc. �. 308, orná p�da, o vým��e 962 m2, v k. ú. Olomouc-m�sto, 
obec Olomouc, dle geometrického plánu �. 964-250/2008, který pozemek rozd�luje 
na dv� �ásti pod novým ozna�ením takto: 
- pozemek parc. �. 308/2, orná p�da, o vým��e 390 m2, v k. ú. Olomouc-m�sto, 
obec Olomouc, Spole�enství vlastník� byt� Olomouc, (d�m Polská 52), za kupní 
cenu celkem 163.319,- K�, z toho pozemek 156.000,- K� a náklady 7.319,- K�, 
- pozemek parc. �. 308/1, orná p�da, o vým��e 572 m2, Spole�enství pro d�m 
�. p. 416, ul. Polská, Olomouc, (d�m Polská 50), za kupní cenu celkem 236.119,- K�, 
z toho pozemek 228.800,- K� a náklady 7.319,- K�, 
dle d�vodové zprávy bod 1.3. 
 
5. schvaluje 
prodej pozemku parc. �. st. 1043, zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 207 m2, v k. 
ú. Hodolany, obec Olomouc, do podílového spoluvlastnictví kupujících, a to ideální 
1/6 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 5.326,- K�, ideální 1/6 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 5.326,- K�, ideální 1/6 xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
za kupní cenu 5.326,- K�, ideální 1/6 xxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 5.326,- K�, 
ideální 1/6 xxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 5.326,- K�, ideální 1/6 do SJM 
manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 5.325,- K�, kupní cena celkem 
31.955,- K�, z toho pozemek 28.980,- K� a náklady 2.925,- K�, dle d�vodové zprávy 
bod 1.4. 
 
6. schvaluje 
prodej pozemku parc. �. st. 278, zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 514 m2, v k. 
ú. Chválkovice, obec Olomouc, do podílového spoluvlastnictví kupujících, a to ideální 
1/4 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 22.075,- K�, ideální 1/4 Edit� Kone�né 
za kupní cenu 22.075,- K�, ideální 2/4 do SJM manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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za kupní cenu 44.149,- K�, kupní cena celkem 88.299,- K�, z toho pozemek 85.324,- 
K� a náklady 2.975,- K�, dle d�vodové zprávy bod 1.5. 
 
7. schvaluje 
prodej pozemku parc. �. 381/15, zahrada, o vým��e 289 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, 
obec Olomouc, do podílového spoluvlastnictví kupujících, a to ideální 1/2 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 91.263,- K� a ideální 1/2 do SJM 
manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 91.262,- K�, kupní cena 
celkem 182.525,- K�, z toho pozemek 180.625,- K� a náklady 1.900,- K�, dle 
d�vodové zprávy bod 1.6. 
 
8. schvaluje 
prodej pozemku parc. �. 2152, ostatní plocha, o vým��e 1.189 m2, v k. ú. Nová Ulice, 
obec Olomouc, dle geometrického plánu �. 1546-334/2008, který rozd�luje pozemek 
na jednotlivé díly pod novým ozna�ením: 
- pozemek parc. �. 2152/1, ostatní plocha, o vým��e 723 m2, Spole�enství 
vlastník� jednotek pro d�m Polívkova 8, 10, Olomouc, za kupní cenu celkem 
473.568,- K�, z toho pozemek 469.950,- K� a náklady 3.618,- K�, 
- pozemek parc. �. 2152/2, ostatní plocha, o vým��e 74 m2, do podílového 
spoluvlastnictví kupujících, a to ideální 1/2 pozemku Spole�enství vlastník� jednotek 
pro d�m Polívkova 8, 10, Olomouc, za kupní cenu 25.859,- K�, a  ideální 1/2 
pozemku Spole�enství vlastník� byt� a dom� Polívkova �.  4 a 6 Olomouc, za kupní 
cenu 25.859,- K�, kupní cena celkem 51.718,- K�, z toho pozemek 48.100,- K�          
a náklady 3.618,- K�, 
- pozemek parc. �. 2152/3, ostatní plocha, o vým��e 392 m2,  Spole�enství 
vlastník� byt� a dom� Polívkova �.  4 a 6 Olomouc, za kupní cenu celkem 258.418,- 
K�, z toho pozemek 254.800,- K� a náklady 3.618,- K�, 
dle d�vodové zprávy bod 1.7. 
 
9. schvaluje 
prodej vstupní zd�né brány stojící na pozemku parc. �. st. 195/2 a 158/3, vše 
zastav�ná plocha a nádvo�í, v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, do podílového 
spoluvlastnictví kupujících, a to ideální 1/2 pozemku Spole�enství vlastník� jednotek 
pro d�m Polívkova 8, 10, Olomouc, za kupní cenu 1.500,- K�, a  ideální 1/2 pozemku 
Spole�enství vlastník� byt� a dom� Polívkova �.  4 a 6 Olomouc, za kupní cenu 
1.500,- K�, kupní cena celkem 3.000,- K�, dle d�vodové zprávy bod 1.7. 
 
10. schvaluje 
prodej vedlejší stavby stojící na pozemku parc. �. 2152, ostatní plocha, v k. ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc, Spole�enství vlastník� jednotek pro d�m Polívkova 8, 10, 
Olomouc, za kupní cenu celkem 15.010,- K�, z toho vedlejší stavba 12.010,- K�        
a náklady 3.000,- K�, dle d�vodové zprávy bod 1.7. 
 
11. nevyhovuje žádosti 
paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ve v�ci prodeje �ásti nebo celého pozemku parc. �. 
2152, ostatní plocha, o vým��e 1.189 m2, v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, ani ve 
v�ci z�ízení v�cného b�emene p�es tento pozemek, dle d�vodové zprávy bod 1.7. 
 
12. revokuje 
usnesení ZMO ze dne 28. 04. 2008, bod 11, �ást 35, ve v�ci  prodeje pozemku parc. 
�. st. 386, zastav�ná  plocha a nádvo�í, o vým��e 1.210 m2, v k. ú. Chválkovice, 
obec Olomouc, dle d�vodové zprávy bod 1.8. 
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13. schvaluje 
prodej pozemku parc. �. st. 386, zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 1.210 m2,      
v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc, za kupní cenu celkem 102.440,- K�, z toho 
pozemek 101.640,- K� a náklady 800,- K�, do podílového vlastnictví kupujících, a to: 
ideální podíl o velikosti 683/40362 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za 1.733,- K�, ideální podíl 
o velikosti 6272/40362 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za 15.919,- K�, ideální podíl o velikosti 
683/40362 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za 1.733,- K�, ideální podíl o velikosti 
6300/40362 xxxxxxxxxxxxxxxx za 15.990,- K�, ideální podíl o velikosti 683/40362 
xxxxxxxxxxxxxxxxx za 1.733,- K�, ideální podíl o velikosti 6797/40362 do SJM 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za 17.251,- K�, ideální podíl o velikosti 3801/40362 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za 9.647,- K�, ideální podíl o velikosti 683/40362 
xxxxxxxxxxxxxxxxx za 1.733,- K�, ideální podíl o velikosti 5530/40362 do SJM 
xxxxxxxxxxxxxx (nar. 1957) xxxxxxxxxxxxxx (nar. 1953) xxxxxxxxxx za 14.035,- K�, 
ideální podíl o velikosti 683/40362 xxxxxxxxxxxxxxxxx (nar. 1953) za 1.733,- K�, 
ideální podíl o velikosti 6881/40362 xxxxxxxxxxxxxxxxx (nar. 1977) za 17.464,-K�, 
ideální podíl o velikosti 683/40362 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za 1.733,- K� a ideální 
podíl o velikosti 683/40362 xxxxxxxxxxxxxxxxxx za 1.733,- K�, dle d�vodové zprávy 
bod 1.8. 
 
14. revokuje 
usnesení ZMO ze dne 26. 2. 2007, bod 8, �ást 56, ve v�ci  prodeje pozemku parc. �. 
st. 1225, zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 291 m2, v k. ú. Olomouc-m�sto, 
obec Olomouc, dle d�vodové zprávy bod 1.9. 
 
15. schvaluje 
prodej pozemku parc. �. st. 1225, zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 291 m2, v k. 
ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc, za kupní cenu celkem 39.040,- K�, z toho 
pozemek 36.660,- K� a náklady 2.380,- K�, do podílového vlastnictví kupujících a to: 
ideální podíl o velikosti 5797/146736 xxxxxxxxxxxxxxxxxx za 1.542,- K�, ideální podíl   
o velikosti 5797/146736 xxxxxxxxxxxxxxxxxx za 1.542,- K�, ideální podíl o velikosti 
12234/146736 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za 3.255,- K�, ideální podíl o velikosti 
11988/146736 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za 3.189,- K�, ideální podíl o velikosti 
14348/146736 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za 3.817,- K�, ideální podíl o velikosti 
11676/146736 do SJM xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za 3.106,- K�, ideální podíl              
o velikosti 11660/146736 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za 3.104,- K�, ideální podíl 
o velikosti 11512/146736 xxxxxxxxxxxxxxx za 3.063,- K�, ideální podíl o velikosti 
14196/146736 do SJM xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za 3.777,- K�, ideální 
podíl o velikosti 13656/146736 xxxxxxxxxxxxxx za 3.633,- K�, ideální podíl o velikosti 
11384/146736 xxxxxxxxxxxxxxxxx za 3.029,- K�, ideální podíl o velikosti 
11052/146736 xxxxxxxxxxxxxxxxxx za 2.940,- K�, ideální podíl o velikosti 
11430/146736 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za 3.041,- K�, dle d�vodové zprávy bod 1.9. 
 
16. revokuje 
usnesení ZMO ze dne 19. 12. 2007, bod 7, �ást 13, ve v�ci prodeje pozemku parc. �. 
75/90, zahrada, o vým��e 509 m2, v k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc, dle 
d�vodové zprávy bod 1.10. 
 
17. schvaluje 
prodej pozemku parc. �. 75/90, zahrada, o vým��e 509 m2, v k. ú. Olomouc-m�sto, 
obec Olomouc, Spole�enství vlastník� jednotek Spojenc� �. p. 712/�. o. 10, za kupní 
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cenu celkem 369.408,- K�, z toho pozemek  366.608,- K� a náklady 2.800,- K�, dle 
d�vodové zprávy bod 1.10. 
 
18. bere na v�domí 
tuto skute�nost, dle d�vodové zprávy bod 1.11. 
 
19. nevyhovuje žádosti 
nájemc� o odkoupení byt� a  garáží v budov� �. p. 217 (Na Trati 80) na pozemku  
parc. �. st. 251/1, zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 570 m2, vše v k. ú. �ep�ín, 
obec Olomouc, dle d�vodové zprávy bod 2.1. 
 
20. nevyhovuje žádosti 
nájemc� o odkoupení byt� v budov� �. p. 218 (Na Trati 82) na pozemku  parc. �. st. 
252, zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 642 m2, vše v k. ú. �ep�ín, obec 
Olomouc, dle d�vodové zprávy bod 2.2. 
 
21. nevyhovuje žádosti 
nájemc� o odkoupení byt� v budov� �. p. 1202 (Horní Lán 25) s pozemkem parc. �. 
st. 2215/1, zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 236 m2, a pozemku parc. �. 
913/72, ostatní plocha,  o vým��e 85 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, dle 
d�vodové zprávy bod 2.3. 
 
22. nevyhovuje žádosti 
nájemc� o odkoupení byt� v budov� �. p. 779 (Kate�inská 23) na pozemku  parc. �. 
st. 1087, zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 520 m2, vše v k. ú. Olomouc-m�sto, 
obec Olomouc, dle d�vodové zprávy bod 2.4. 
 
23. revokuje 
�ást usnesení ZMO ze dne 13. 08. 2007, bod 6, �ást 17, ve v�ci schválení zám�ru 
prodat budovu �. p. 324 (Ostružnická 4) s pozemkem parc. �. st. 273, zastav�ná 
plocha a nádvo�í, o vým��e 400 m2, vše v k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc,        
a schvaluje ponechání budovy �. p. 324 (Ostružnická 4) s pozemkem parc. �. st. 273, 
zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 400 m2, vše v k. ú. Olomouc-m�sto, obec 
Olomouc, v majetku statutárního m�sta Olomouce, dle d�vodové zprávy bod 2.5. 
 
24. nevyhovuje 
hromadné žádosti nájemc� byt� a nebytových prostor v dom� Ostružnická 4              
o odkoupení jednotlivých byt� a nebytových prostor v dom� �. p. 324 (Ostružnická 4) 
s pozemkem parc. �. st. 273, zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 400 m2, vše v k. 
ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc, dle d�vodové zprávy bod 2.5. 
 
25. nevyhovuje žádosti 
xxxxxxxxxxxxxxxx (Impact UK), spole�nosti POTYLA s. r. o., pana 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, pana xxxxxxxxxxxxx, pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, pana 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxxxxxxxxxx ve v�ci 
odkoupení budovy �. p. 324 (Ostružnická 4) s pozemkem parc. �. st. 273, zastav�ná 
plocha a nádvo�í, o vým��e 400 m2, vše v k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc, dle 
d�vodové zprávy bod 2.5. 
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26. revokuje 
�ást usnesení ZMO ze dne 13. 08. 2007, bod 6, �ást 17, a schvaluje ponechání 
budovy �. p. 524 (U Hradeb  2) a pozemku parc. �. st. 68/1, zastav�ná plocha             
a nádvo�í, o vým��e 399 m2, v k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc, v majetku 
statutárního m�sta Olomouce, dle d�vodové zprávy bod 2.6. 
 
27. nevyhovuje 
žádostem spole�nosti POTYLA s.r.o., xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (IMPACT UK) 
a xxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej budovy �. p. 524 (U Hradeb  2) a pozemku parc. �. 
st. 68/1, zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 399 m2, v k. ú. Olomouc-m�sto, obec 
Olomouc,  v majetku statutárního m�sta Olomouce, dle d�vodové zprávy bod 2.6. 
 
28. nevyhovuje žádosti 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej bytu v budov� �. p. 524 (U Hradeb  2) a pozemku 
parc. �. st. 68/1, zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 399 m2, v k. ú. Olomouc-
m�sto, obec Olomouc, v majetku statutárního m�sta Olomouce, dle d�vodové zprávy 
bod 2.6. 
 
29. schvaluje 
prodej budovy �. p. 133 s pozemkem parc. �. st. 195, zastav�ná plocha a nádvo�í,     
o vým��e 815 m2, a pozemku parc. �. 158/3, zahrada, o vým��e 1334 m2, vše k. ú. 
D�t�ichov nad Byst�icí, obec D�t�ichov nad Byst�icí, okres Bruntál, paní 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu ve výši 754.956,- K�, z toho za budovu 690.231,- 
K�, za pozemek parc. �. st. 195, zastav�ná plocha a nádvo�í, �ástku ve výši 34.787,- 
K�, za pozemek parc. �. 158/3, zahrada, �ástku ve výši 22.798,- K�, náklady 7.140,- 
K�, dle d�vodové zprávy bod 2.7. 
 
30. schvaluje 
prodej budovy �. p. 2 s pozemkem parc. �. st. 3, zastav�ná plocha a nádvo�í,             
o vým��e 1228 m2, pozemku parc. �. 10, zahrada, o vým��e 256 m2, pozemku parc. 
�. 6, zahrada, o vým��e 447 m2, a pozemku parc. �. 9/2, zahrada, o vým��e 847 m2, 
vše v k. ú. Mutkov, obec Mutkov, okres Olomouc, paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za 
kupní cenu ve výši  842.707,- K�, z toho za budovu 728.867,- K�, za pozemek parc. 
�. st. 3, zastav�ná plocha a nádvo�í,  �ástku ve výši 70.902,- K�, za pozemek parc. �. 
10, zahrada, �ástku ve výši 5.912,- K�, za pozemek parc. �. 6, zahrada, �ástku ve 
výši 10.324,- K�, za pozemek parc. �. 9/2, zahrada, �ástku ve výši 19.562,- K�, 
náklady 7.140,- K�, dle d�vodové zprávy bod 2.8. 
 
31. schvaluje 
prodej budovy �. p. 727 (Voskovcova 2) s pozemkem parc. �. st. 802, zastav�ná 
plocha a nádvo�í, o vým��e 453 m2, v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, 
dle zákona �. 72/1994 Sb., o vlastnictví byt�, tj. po jednotkách, oprávn�ným 
nájemc�m za kupní ceny vypo�tené dle upravené p�ílohy �. 1 d�vodové zprávy 
(6.500,- K�/m2 podlahové plochy bytu)., dle d�vodové zprávy bod 2.9. 
 
32. schvaluje 
prodej budovy �. p. 726 (Voskovcova 4) s pozemkem parc. �. st. 801 zastav�ná 
plocha a nádvo�í, o vým��e 455 m2,  v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, 
dle zákona �. 72/1994 Sb., o vlastnictví byt�, tj. po jednotkách, oprávn�ným 
nájemc�m za kupní ceny vypo�tené dle upravené p�ílohy �. 2  d�vodové zprávy 
(6.500,- K�/m2 podlahové plochy bytu), dle d�vodové zprávy bod 2.10. 
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33. schvaluje 
prodej budovy �. p. 722 (Voskovcova 6) s pozemkem parc. �. st. 800, zastav�ná 
plocha a nádvo�í, o vým��e 455 m2,  v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, 
dle zákona �. 72/1994 Sb., o vlastnictví byt�, tj. po jednotkách, oprávn�ným 
nájemc�m za kupní ceny vypo�tené dle upravené p�ílohy �. 3 d�vodové zprávy 
(6.500,- K�/m2 podlahové plochy bytu), dle d�vodové zprávy bod 2.11. 
 
34. schvaluje 
prodej budovy �. p. 189, 190, 191 (Hn�votínská 11, 13, 15) s pozemkem parc. �. st. 
1961, 1962, 1963, zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 248 m2, 254 m2 a 257 m2, 
vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, dle zákona �. 72/1994 Sb., o vlastnictví byt�, 
tj. po jednotkách, oprávn�ným nájemc�m za kupní ceny vypo�tené dle upravené 
p�ílohy �. 4 d�vodové zprávy(6.000,- K�/m2 podlahové plochy bytu), dle d�vodové 
zprávy bod 2.12. 
 
35. nevyhovuje 
požadavku nájemc� o odprodej byt� v budov� �. p. 189, 190, 191 (Hn�votínská 11, 
13, 15) s pozemkem parc. �. st. 1961, 1962, 1963, zastav�ná plocha a nádvo�í,         
o vým��e 248 m2, 254 m2 a 257 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, za 
podmínek dle „Pravidel p�evodu n�kterých nemovitostí z majetku statutárního m�sta 
Olomouce“, nebo za �ástku 4.500,- K�/m2 podlahové plochy bytu, dle d�vodové 
zprávy bod 2.12. 
 
36. revokuje 
�ást svého usnesení ze dne 15. 09. 2008, bod 5, �ást 20, a schvaluje prodej budovy 
�. p. 141, 142 (Hrn�í�ská 38A, 38) stojící 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, do 
podílového spoluvlastnictví oprávn�ným nájemc�m v�etn� spole�nosti EVERADA 
s.r.o.  za kupní ceny dle p�ílohy �. 5 d�vodové zprávy, dle d�vodové zprávy bod 2.14. 
 
37. schvaluje 
zám�r prodat nebytovou jednotku �. 111/7 v budov� �. p. 111 (Litovelská 1) se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 3626/18360 na spole�ných �ástech domu a se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 3626/18360 na pozemku parc. �. st. 138/1, 
zastav�ná plocha a nádvo�í, vše v  k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc. Žadatelé uvedou 
ve svých žádostech zám�r využití p�edm�tné nebytové jednotky, dle d�vodové 
zprávy bod 2.15. 
 
38. nevyhovuje žádosti 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o snížení kupní ceny za 
nebytovou jednotku �. 111/1 v dom� �. p. 111 (Litovelská 1) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 579/18360 na spole�ných �ástech domu a se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 579/18360 na pozemku parc. �. st. 138/1, zastav�ná plocha a 
nádvo�í, o vým��e 1001 m2, vše v k. ú. Nová Ulice , obec Olomouc, dle d�vodové 
zprávy bod 2.16. 
 
39. schvaluje 
prodej nebytové jednotky �. 643/101 v dom� �. p. 643 (Palackého 8) se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 1621/27415 na spole�ných �ástech domu �. p. 
643 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1621/31693 na pozemku parc. �. st. 
818, zastav�ná plocha a nádvo�í, vše v k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc, pana 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu ve výši 1.801.962,- K�, z toho za jednotku 
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1.386.619,- K�, podíl na pozemku 404.613,- K�, náklady 10.730,- K�, dle d�vodové 
zprávy bod 2.17. 
 
40. schvaluje 
prodej nebytové jednotky �. 643/102 v dom� �. p. 643 (Palackého 8) se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 726/27415 na spole�ných �ástech domu �. p. 
643 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 726/31693 na pozemku parc. �. st. 
818, zastav�ná plocha a nádvo�í, vše v k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc, 
organizaci JUNÁK – Svaz skaut� a skautek �R, st�edisko xxxxxxxxxxxxxxxx 
Olomouc, za kupní cenu ve výši 181.215,- K�, z toho za jednotku 1,- K�, za pozemek 
181.214,- K�, dle d�vodové zprávy bod 2.18. 
 
41. nevyhovuje žádosti 
Vladimíry xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ve v�ci prodeje nebytové jednotky �. 643/102   
v dom� �. p. 643 (Palackého 8) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 726/27415 
na spole�ných �ástech domu �. p. 643 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
726/31693 na pozemku parc. �. st. 818, zastav�ná plocha a nádvo�í, vše v k. ú. 
Olomouc-m�sto, obec Olomouc, dle d�vodové zprávy bod 2.18. 
 
42. schvaluje 
prodej nebytové jednotky �. 643/103 v dom� �. p. 643 (Palackého 8) se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 340/27415 na spole�ných �ástech domu �. p. 
643 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 340/31693 na pozemku parc. �. st. 
818, zastav�ná plocha a nádvo�í, vše v k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc, panu 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu ve výši 79.844,- K�, z toho za jednotku 1,- 
K�, za podíl na pozemku 71.665,- K�,- K�, náklady 8.178,- K�, dle d�vodové zprávy 
bod 2.19. 
 
43. schvaluje 
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,  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu celkem 1.315.950,- K�, z toho 
jednotka 1,205.782,- K�, pozemek 104.218,- K� a náklady 5.950,- K�, dle d�vodové 
zprávy bod 2.20. 
 
44. nevyhovuje žádosti 
pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ve v�ci odkoupení 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, dle d�vodové zprávy bod 2.20. 
 
45. revokuje 
�ást svého usnesení ze dne 26. 02. 2007, bod 8, �ást 18, ve v�ci prodeje nebytové 
jednotky �. 388/10 v dom� �. p. 388 (Ostružnická 32) se spoluvlastnickým podílem     
o velikosti 977/7260 na spole�ných �ástech domu �. p. 388 a se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 977/7260 na pozemku parc. �. st. 287, zastav�ná plocha               
a nádvo�í, o vým��e 430 m2, vše v k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc, panu xxxxx 
xxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu ve výši 2.160.000,- K�, z toho za jednotku 1.899.819,- 
K�, za pozemek 248.232,- K�, náklady 11.949,- K�, dle d�vodové zprávy bod 2.21. 
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46. schvaluje 
prodej nebytové jednotky �. 338/10 v dom� �. p. 338 (Ostružnická 32) se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 977/7260 na spole�ných �ástech domu �. p. 338 
a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 977/7260 na pozemku parc. �. st. 287, 
zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 430 m2, vše v k. ú. Olomouc-m�sto, obec 
Olomouc, panu xxxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu ve výši 2.160.000,- K�, z toho za 
jednotku 1.898.858,- K�, za pozemek 249.193,- K�, náklady 11.949,- K�, dle 
d�vodové zprávy bod 2.21. 
 
47. revokuje 
�ást svého usnesení ze dne 26. 02. 2007, bod 8, �ást 19, ve v�ci prodeje nebytové 
jednotky �. 388/9 v dom� �. p. 388 (Ostružnická 32) se spoluvlastnickým podílem        
o velikosti 735/7260 na spole�ných �ástech domu �. p. 388 a se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 735/7260 na pozemku parc. �. st. 287, zastav�ná plocha              
a nádvo�í, o vým��e 430 m2, vše v k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc, spole�nosti 
TABÁK PROFIT, s. r. o., za kupní cenu ve výši 1.920.000,- K�, z toho za jednotku 
1.665.880,- K�, za pozemek 242.919,- K�, náklady 11.201,- K�, dle d�vodové zprávy 
bod 2.22. 
 
48. schvaluje 
prodej nebytové jednotky �. 338/9 v dom� �. p. 338 (Ostružnická 32) se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 874/7260 na spole�ných �ástech domu �. p. 338 
a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 874/7260 na pozemku parc. �. st. 287, 
zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 430 m2, vše v k. ú. Olomouc-m�sto, obec 
Olomouc, spole�nosti TABÁK PROFIT, s. r. o., za kupní cenu ve výši 1.920.000,- K�, 
z toho za jednotku 1.685.878,- K�, za pozemek 222.921,- K�, náklady 11.201,- K�, 
dle d�vodové zprávy bod 2.22. 
 
49. revokuje 
�ást svého usnesení ze dne 26. 02. 2007, bod 8, �ást 20, ve v�ci prodeje nebytové 
jednotky �. 388/8 v dom� �. p. 388 (Ostružnická 32) se spoluvlastnickým podílem       
o velikosti 874/7260 na spole�ných �ástech domu �. p. 388 a se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 874/7260 na pozemku parc. �. st. 287, zastav�ná plocha               
a nádvo�í, o vým��e 430 m2, vše v k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc, panu 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu ve 
výši 613.816,- K�, z toho za jednotku 416.674,- K�, za pozemek 187.466,- K�, 
náklady 9.676,- K�, dle d�vodové zprávy bod 2.23. 
 
50. schvaluje 
prodej nebytové jednotky �. 338/8 v dom� �. p. 338 (Ostružnická 32) se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 735/7260 na spole�ných �ástech domu �. p. 338 
a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 735/7260 na pozemku parc. �. st. 287, 
zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 430 m2, vše v k. ú. Olomouc-m�sto, obec 
Olomouc, panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za 
kupní cenu ve výši 613.816,- K�, z toho za jednotku 416.672,- K�, za pozemek 
187.468,- K�, náklady 9.676,- K�, dle d�vodové zprávy bod 2.23. 
 
51. revokuje 
�ást svého usnesení ze dne 26. 02. 2007, bod 8, �ást 21, ve v�ci prodeje nebytové 
jednotky �. 388/7 v dom� �. p. 388 (Ostružnická 32) se spoluvlastnickým podílem       
o velikosti 740/7260 na spole�ných �ástech domu �. p. 388 a se spoluvlastnickým 
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podílem o velikosti 740/7260 na pozemku parc. �. st. 287, zastav�ná plocha                
a nádvo�í, o vým��e 430 m2, vše v k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc, paní 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu ve výši 618.320,- K�, z toho nebytová jednotka 
419.902,- K�, pozemek 188.742,- K�, náklady 9.676,- K�, dle d�vodové zprávy bod 
2.24. 
 
52. schvaluje 
prodej nebytové jednotky �. 338/7 v dom� �. p. 338 (Ostružnická 32) se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 740/7260 na spole�ných �ástech domu �. p. 338 
a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 740/7260 na pozemku parc. �. st. 287, 
zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 430 m2, vše v k. ú. Olomouc-m�sto, obec 
Olomouc, paní xxxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu ve výši 617.960,- K�, z toho 
nebytová jednotka 419.506,- K�, pozemek 188.744,- K�, náklady 9.710,- K�, dle 
d�vodové zprávy bod 2.24. 
 
53. nevyhovuje žádosti 
pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o snížení kupní ceny za bytovou jednotku �. 627/8         
v dom� �. p. 627 (t�. Míru 135) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 983/8222 na 
spole�ných �ástech domu �. p. 627 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
983/8222 na pozemku parc. �. st. 1237, zastav�ná plocha a nádvo�í, v k. ú. Ne�edín, 
obec Olomouc, dle d�vodové zprávy bod 2.25. 
 
54. nevyhovuje žádosti 
manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxx o snížení kupní ceny bytové jednotky �. 622/7  v dom� 
�. p. 622 (nám. Národních Hrdin� 4) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
1077/13260 na spole�ných �ástech domu �. p. 622 a se spoluvlastnickým podílem o 
velikosti 1077/13260 na pozemku parc. �. st. 771, zastav�ná plocha a nádvo�í, v k. ú. 
Olomouc-m�sto, obec Olomouc, dle d�vodové zprávy bod 2.26. 
 
55. nevyhovuje žádosti 
manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o snížení kupní ceny ideálního podílu              
o velikosti 1/8 na budov� �. p. 150 (Jižní 70), ideálního podílu 1/8 na pozemku parc. 
�. 752, zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 320 m2, a ideálního podílu 1/8 na 
pozemku parc. �. 751/2, zahrada, o vým��e 598 m2, vše v k. ú. Slavonín, obec 
Olomouc, dle d�vodové zprávy bod 2.27. 
 
56. revokuje 
�ást svého usnesení ze dne 23. 6. 2008, bod 6, �ást 37, ve v�ci schváleného 
kupujícího bytové jednotky �. 622/4 v budov� �. p. 622 a schvaluje prodej bytové 
jednotky �. 622/4  v budov� �. p. 622 (nám. Národních Hrdin� 4) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 1012/13260 na spole�ných �ástech budovy �.p. 622 a se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 1012/13260 na pozemku parc. �. st. 771, 
zastav�ná plocha a nádvo�í, v k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc, nájemc�m panu 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu ve výši 759.000,- K�, z toho za 
jednotku 594.006,- K�, za pozemek 161.953,- K� a náklady 3.041,- K�, dle d�vodové 
zprávy bod 2.28. 
 
57. vyhovuje žádosti 
paní xxxxxxxxxxxxxxxx a schvaluje prodej bytové jednotky �. 112/10 v dom� �. p. 
112 (Dolní nám�stí 26) se spoluvlastnickým podílem o velikosti  699/6180 na 
spole�ných �ástech domu �. p. 112 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
699/6180 na pozemku parc. �. st. 537/1, zastav�ná plocha a nádvo�í, vše v k. ú. 
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Olomouc-m�sto, obec Olomouc, paní xxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu celkem 
771.501,- K�, z toho jednotka 543.135,- K� a pozemek 228.366,- K�, dle d�vodové 
zprávy bod 3.1. 
 
58. schvaluje 
prodej bytové jednotky �. 607/8 v dom� �. p. 607 (Stiborova 22) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 722/14947 na spole�ných �ástech domu �. p. 607 a se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 722/14947 na pozemku parc. �. st. 982, 
zastav�ná plocha a nádvo�í, vše v  k. ú. Ne�edín, obec Olomouc, nájemci paní 
xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu celkem 866.544,- K�, z toho za jednotku 854.601,- 
K�, pozemek 5.398,- K�, náklady 6.545,- K�, dle d�vodové zprávy bod 3.2. 
 
59. nevyhovuje žádosti 
paní xxxxxxxxxxxxxxx ve v�ci prodeje bytové jednotky �. 135/10 v dom� �. p. 135 
(�erná cesta 4) za kupní cenu vypo�ítanou podle ,,Pravidel“, dle d�vodové zprávy 
bod 3.3. 
 
60. schvaluje 
prodej bytové jednotky �. 961/7 v dom� �. p. 959, 960, 961 (Masarykova 61, 
Jeremenkova 30, 32) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 337/26684 na 
spole�ných �ástech domu �. p. 959, 960, 961 a se spoluvlastnickým podílem              
o velikosti 337/26684 na pozemku parc. �. st. 135/4, st. 135/5, st. 135/6, zastav�ná 
plocha a nádvo�í, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc nájemc�m panu 
xxxxxxxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, každému jednou ideální polovinou, 
za kupní cenu celkem 553.500,- K�, z toho za jednotku 544.809,- K�, pozemek 
5.191,- K�, náklady 3.500,- K�, dle d�vodové zprávy bod 3.4. 
 
61. schvaluje 
ponechání bytové jednotky �. 18/4 v dom� �. p. 18 (Dolní nám. 48) se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 1074/8283 na spole�ných �ástech domu �. p. 18 
a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1074/8283 na pozemku parc. �. st. 441 
zastav�ná plocha a nádvo�í, vše v k. ú. Olomouc–m�sto, obec Olomouc v majetku 
statutárního m�sta Olomouce ze sociálních d�vod�, dle d�vodové zprávy bod 3.5. 
 
62. schvaluje 
prodloužení splatnosti kupní ceny za bytovou jednotku �. 298/23 v dom� �. p. 298 
(Karafiátova 1) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 596/20915 na spole�ných 
�ástech domu �. p. 298 a se spoluvlastnickým podílem  o velikosti 596/20915 na 
pozemku parc. �. st. 369, zastav�ná plocha a nádvo�í, vše v k. ú. Ne�edín, obec 
Olomouc, paní xxxxxxxxxxxxxxxxx a panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, a to do 31. 1. 2009, 
dle d�vodové zprávy bod 3.6. 
 
P�edložil: Rada m�sta Olomouce 
Bod programu: 9.; hlasování �. 14 
 
 
10 Prominutí pohledávek 
Zastupitelstvo m�sta Olomouce 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
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2. schvaluje 
prominutí pohledávky ve výši 31.000,- K� dle d�vodové zprávy bod �. 1 
 
3. schvaluje 
prominutí pohledávky ve výši 63.845,- K� dle d�vodové zprávy bod �. 2 
 
4. schvaluje 
odpis projektu v po�izovací cen� 489.666,80 K� dle d�vodové zprávy bod �. 3 
 
5. schvaluje 
odpis urbanistické studie v po�izovací cen� 149.450,- K� dle d�vodové zprávy bod    
�. 4 
 
6. schvaluje 
ú�etní odpis  �ástky 1.618.155,66 K� dle d�vodové zprávy bod �. 5 
 
7. schvaluje 
odpis projektu v po�izovací cen� 37.500,- K� dle d�vodové zprávy bod �. 6 
 
8. schvaluje 
ú�etní odpis �ástky 173.071,- K� dle d�vodové zprávy bod �. 7 
 
9. schvaluje 
odpis náklad� v po�izovací cen� 42.594,40 K� dle d�vodové zprávy bod �. 8 
 
10. schvaluje 
odpis projektu v po�izovací cen� 26.450,- K� dle d�vodové zprávy bod �. 9 
 
11. schvaluje 
odpis projektu v po�izovací cen� 453.947,50 K� dle d�vodové zprávy bod �. 10 
 
12. schvaluje 
odpis projektu v po�izovací cen� 71.400,- K� dle d�vodové zprávy bod �. 11 
 
13. schvaluje 
odpis projektu v po�izovací cen� 126.504,- K� dle d�vodové zprávy bod �. 12 
 
14. schvaluje 
odpis hmotného majetku v po�izovací cen�  25.743.863,- K� dle d�vodové zprávy 
bod �. 13 
 
15. schvaluje 
odpis náklad� v hodnot� 34.289.664,20 K� dle d�vodové zprávy bod �. 14 
 
P�edložil: Rada m�sta Olomouce 
Bod programu: 10.; hlasování �. 15 
 
 
11 Aquapark Olomouc 
Zastupitelstvo m�sta Olomouce 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu. 
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2. schvaluje 
zn�ní Dohody o sou�innosti dle p�ílohy d�vodové zprávy a schvaluje podepsání 
smlouvy statutárním zástupcem m�sta Olomouce. 
 
P�edložil: Major Martin, JUDr., nám�stek primátora  
Bod programu: 11.; hlasování �. 18 
 
 
12 Po�ízení Souboru zm�n �. XX ÚPnSÚ Olomouc 
Zastupitelstvo m�sta Olomouce 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu, v�etn� dodatku 
 
2. schvaluje 
v souladu s § 44 zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním �ádu,ve 
zn�ní zákona 68/2007 Sb., po�ízení Souboru zm�n �. XX ÚPnSÚ Olomouc v díl�ích 
zm�nách: 
XX/2   –  Slavonín – ul. Jižní, bydlení 
XX/4   –  Topolany u Olomouce, ul. T�eš�ová, bydlení 
XX/5   –  �ernovír, ul.Hlušovická, bydlení 
XX/7   –  Lošov – ul. Svolinského, bydlení 
XX/8   –  Chválkovice – ul.Chválkovická, bydlení 
XX/9   –  Hodolany – ul. P�ichystalova, bydlení 
XX/10 –  Holice u Olomouce – Nedv�zí, trasa VVN 110 kV z Holice do Nedv�zí do 
nové rozvodny 110 kV pro podnikatelskou zónu GEMO 
XX/11 –  Zm�na regulativu VT - podnikatelské a technologické parky 
XX/13 –  �ernovír – ul. Hlušovická, bydlení 
XX/14 - Nemilany - ul. Hviezdoslavova, komer�ní využití 
XX/16 –  Nové Sady u Olomouce – ul. Rokycanova, V kotlin�, bydlení 
XX/18 –  �ep�ín ul. K�elovská, bydlení 
XX/19 –  Nová Ulice, ul. Na Šibeníku, bydlení 
XX/20 –  Nová Ulice, Slavonín, ul. Balcárkova – Cihelna, bydlení 
XX/21 - Hodolany, ul. Purky�ova, bydlení 
XX/22 –  Chomoutov, ul. Hrachovinka, administrativa 
XX/23 –  Holice u Olomouce, areál spole�nosti RESTA, výroba 
XX/25 –  Nová Ulice, ul. Balcárkova 
XX/29 –  Slavonín, Kyselovský kopec, zahrádky 
XX/31 - Nemilany, K Novosad�m, komer�ní využití 
 
3. neschvaluje 
v souladu s § 44 zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním �ádu, ve 
zn�ní zákona  68/2007 sb.,  po�ízení Souboru zm�n �. XIX ÚPnSÚ Olomouc v díl�ích 
zm�nách: 
XX/3   –  Nové Sady u Olomouce, ul. U Rybá�ských stav�, bydlení 
XX/6   –  Slavonín –ul. Požárník�, bydlení 
XX/12 –  Nemilany – U �erné cesty, bydlení 
XX/15 –  Chomoutov – ul. Hrachovinka, drobné podnikání a bydlení 
XX/17 –  Hodolany – ul. Klimeckého, ubytovací za�ízení 
XX/26 –  Slavonín, ul. Brn�nská, obchod, služby 
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XX/27 –  Nová Ulice, Pevn�stka- sportovní za�ízení 
XX/28 –  Holice u Olomouce, ul. P�erovská, služby, obchod  
XX/30 –  Holice u Olomouce. Ul. Sládkovského, bydlení 
 
4. ur�uje 
Martina Novotného, primátora m�sta Olomouce, zastupitelem pro spolupráci na 
po�ízení Souboru zm�n �. XX ÚPnSÚ Olomouc v souladu se zákonem �. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním �ádu, ve zn�ní zákona 68/2007 Sb., 
 
5. ukládá 
vedoucímu odboru koncepce a rozvoje zahájit po�ízení Souboru zm�n �. XX ÚPnSÚ 
Olomouc dle bodu 2 usnesení 
T: ihned 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
P�edložil: Novotný Martin, primátor m�sta  
Bod programu: 12.; hlasování �. 19 - 22 
 
 
13 Pln�ní Strategického plánu 
Zastupitelstvo m�sta Olomouce 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
pln�ní prioritních cíl� Strategického plánu dle p�ílohy �. 1 d�vodové zprávy 
 
P�edložil: Rada m�sta Olomouce 
Bod programu: 13.; hlasování �. 24 
 
 
14 Návrh zadání zm�ny �. 2 regula�ního plánu sídlišt� Povel-

�tvrtky 
Zastupitelstvo m�sta Olomouce 
 
1. bere na v�domí 
d�vodovou zprávu v p�edloženém zn�ní 
 
2. schvaluje 
Návrh zadání zm�ny �.2 regula�ního plánu sídlišt� Povel-�tvrtky v rozsahu p�ílohy 
usnesení v souladu s ustanovením § 64 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 �.2 
regula�ního plánu sídlišt� Povel-�tvrtky 
T: ihned 
O: Novotný Martin, primátor m�sta  
 
P�edložil: Novotný Martin, primátor m�sta  
Bod programu: 14.; hlasování �. 25 
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15 Aktualizace Programu regenerace MPR 
Zastupitelstvo m�sta Olomouce 
 
1. bere na v�domí 
d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
dokument "Program regenerace MPR Olomouc, aktualizace 2008 - 2012" v rozsahu 
dle bodu 2 d�vodové zprávy 
 
P�edložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám�stek primátora 
Bod programu: 15.; hlasování �. 26 
 
 
16 IPRM Revitalizace a regenerace sídlišt� + dodatek 
Zastupitelstvo m�sta Olomouce 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu, v�etn� dodatku  
 
2. schvaluje 
Integrovaný plán rozvoje m�sta Revitalizace a regenerace sídlišt�, v�etn� dodatku 
 
3. schvaluje 
závazek statutárního m�sta Olomouce, týkající se spolufinancování realizace 
projekt�, p�edkládaných m�stem v rámci IPRM Revitalizace a regenerace sídlišt�      
v minimální výši 15 % zp�sobilých výdaj�, v p�ípad� za�azení IPRM Revitalizace        
a regenerace sídlišt� k poskytnutí dotace z Integrovaného opera�ního programu. 
Statutární m�sto Olomouc prohlašuje, že taktéž zajistí financování nezp�sobilých 
výdaj� a že zajistí pr�b�žné financování realizací jednotlivých projekt� tak, aby 
realizace IPRM Revitalizace a regenerace sídlišt� probíhala podle �asového 
harmonogramu 
 
P�edložil: Rada m�sta Olomouce 
Bod programu: 16.; hlasování �. 17 
 
 
17 OZV o poplatku za komunální odpad na rok 2009 
Zastupitelstvo m�sta Olomouce 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
Obecn� závaznou vyhlášku statutárního m�sta Olomouce �. 6/2008 o místním 
poplatku za provoz systému shromaž	ování, sb�ru, p�epravy, t�íd�ní, využívání a 
odstra�ování komunálních odpad� se stanovením místního poplatku ve výši K� 492,-
- pro rok 2009 
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P�edložil: Rada m�sta Olomouce 
Martinák Ji�í, nám�stek primátora 

Bod programu: 17.; hlasování �. 27 
 
 
18 Základní škola Olomouc, Heyrovského 33 - žádost o odepsání 

pohledávky 
Zastupitelstvo m�sta Olomouce 
 
1. bere na v�domí 
d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
odepsání pohledávky ve výši 1 445 988,65 K� dle d�vodové zprávy 
 
3. ukládá 
informovat o p�ijatém usnesení �editele Základní školy Olomouc, Heyrovského 33 
T: ihned 
O: vedoucí odboru školství 
 
P�edložil: Rada m�sta Olomouce 
Bod programu: 18.; hlasování �. 28 
 
 
19 Bezúplatný p�evod hlasových sirén 
Zastupitelstvo m�sta Olomouce 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu  
 
2. schvaluje 
bezúplatný p�evod ovládacích modul� hlasových sirén a elektronických sirén              
v Topolanech a Chomoutov� dle návrh� smluv v p�ílohách �. 1-3 d�vodové zprávy 
 
3. pov��uje 
podpisem smluv primátora m�sta 
T: b�ezen 2009 
 
P�edložil: Rada m�sta Olomouce 
Bod programu: 20.; hlasování �. 29 
 
 
20 Pojmenování ulice 
Zastupitelstvo m�sta Olomouce 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s pojmenováním ulice dle d�vodové zprávy 
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3. ukládá 
informovat p�íslušné instituce o novém názvu ulice dle schválených sm�rnic 
T: ihned 
O: vedoucí odboru vn�jších vztah� a informací 
 
P�edložil: Holpuch Jan, RNDr., nám�stek primátora 
Bod programu: 21.; hlasování �. 30 
 
 
21 Informace o �innosti kontrolního výboru ve II, pololetí 2008 
Zastupitelstvo m�sta Olomouce 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
Plán kontrolní �innosti kontrolního výboru na I. pololetí 2009 
 
P�edložil: kontrolní výbor 
Bod programu: 22.; hlasování �. 31 
 
 
 
 
 
 
 

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


