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3. ZASEDÁNÍ    ZASTUPITELSTVA    M�STA   OLOMOUCE 
 
 KONANÉ   DNE  26. února  2007 
 
      V BUDOV� MAGISTRÁTU M�STA OLOMOUCE, VELKÉM ZASEDACÍM SÁLE,    
 
    HYNAISOVA 10  V  OLOMOUCI   
_______________________________________________________________________ 
 
 
 
P�ÍTOMNI: 
 
 
1.  �LENOVÉ  ZASTUPITELSTVA  M�STA  OLOMOUCE  -  DLE  PREZENCE 
                                        
2.  VEDOUCÍ  ODBOR�  A  PRACOVNÍCI  MAGISTRÁTU  M�STA  OLOMOUCE 
                                           
3.  �EDITELÉ  P�ÍSP.  ORGANIZACÍ  M�STA   A  AKCIOVÝCH SPOLE�NOSTÍ 
 
4.  ZÁSTUPCI  SD�LOVACÍCH  PROST�EDK� 
 
5.  VE�EJNOST,  HOSTÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zápis  ze  zasedání  Zastupitelstva  m�sta  Olomouce  byl  vyhotoven dne 5. 3. 2007 
.......................................................................................................................................... 
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Zahájení 
T�etí zasedání zastupitelstva m�sta Olomouce, konané 26. února 2007 zahájil v 9.00 hodin 
primátor m�sta Martin Novotný; toto zasedání dále �ídil. 
Zasedání bylo svoláno do velkého zasedacího sálu, budovy magistrátu m�sta Olomouce 
v Hynaisov� ulici.  
Bylo p�istoupeno k zahájení jednání, konstatováním, že dle prezen�ních listin bylo v úvodu 
p�ítomno 42  �len� zastupitelstva, tj. nadpolovi�ní v�tšina; v pr�b�hu jednání se po�et m�nil, 
p�ítomno bylo max.  45  �len� zastupitelstva. 
Primátor uvedl, že k zápisu ze 2. zasedání zastupitelstva, které se konalo 11. prosince 2006 
nebyla podána námitka  a v souladu se zákonem o obcích a Jednacím �ádem zastupitelstva je 
tento zápis pokládán za schválený. 
Na zasedání bylo využíváno elektronické hlasovací za�ízení. 
 
V souladu se zákonem o obcích a jednacím �ádem ZMO byli jako ov��ovatelé zápisu ur�eni Jan 
Gottwald a Mgr. Václav Hušek. Zapisovatelkou byla ur�ena Gabriela Sedláková. 
 
SCHVÁLENÍ PROGRAMU: 
P�edsedající konstatoval, že zastupitelé v souladu s jednacím �ádem obdrželi podkladové 
materiály s návrhem programu. 
 
Dodate�n� byly  dne 21.2.2007 rozvezeny tyto materiály: 

- dodatek k bodu programu 4 „Rozpo�tové zm�ny roku 2007“ 
- dodatek k bodu programu 5 „Majetkoprávní záležitosti“ 
- dodatek k bodu programu 6 „Prodej dom�“ 
- bod programu 7 „Návrh zadání zm�ny �. XVIII ÚPnSÚ Olomouc“ 
- bod programu 9 „Fond rozvoje bydlení – 18. kolo poskytnutí úv�ru“ 
- bod programu 14 „Pojmenování ulic“ 

 
Na st�l byly zastupitel�m rozdány: 
- bod programu 18 „Akciové spole�nosti se 100% ú�astí m�sta“ a p�íloha k bodu 18 
- 1. Rámcový komunitní plán sociálních služeb v Olomouci na období let 2007 - 2008 
 
Rekapitulace  návrhu programu: 
 
1. Zahájení, schválení programu       
2. Kontrola usnesení  
3. Rozpo�tové zm�ny roku 2006  
4. Rozpo�tové zm�ny roku 2007 + dodatek 
4.1. Rozpo�tové zm�ny roku 2007 – zajišt�ní vazby transfer� ze SR v rámci souhrnného 

dota�ního vztahu na schválený rozpo�et SmOl pro rok 2007 
4.2. Rozpo�tové zm�ny roku 2007 – finan�ní vypo�ádání hospoda�ení SmOl za rok 2006      
5. Majetkoprávní záležitosti + dodatek 
5.1  Majetkoprávní záležitosti odboru investic  
6. Prodej dom� + dodatek 
7. Návrh zadání zm�ny �. XVIII ÚPnSÚ Olomouc (materiál p�edán dodate�n�) 
8. Obecn� závazná vyhláška SmOl o regulaci provozu výherních hracích p�ístroj�              
9. Fond rozvoje bydlení – 18. kolo poskytnutí úv�r� (materiál p�edán dodate�n�) 
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10. Smlouvy o bezúplatných p�evodech 
11. Pov��ení �ízením MPO 
12. ZŠ Heyrovského  - prodloužení splatnosti p�j�ky 
13. Smlouvy s obcemi na rok 2007 
14. Pojmenování ulic (materiál p�edán dodate�n�) 
15. Delegování zástupce m�sta na valnou hromadu VHS, a. s. 
16. Zastoupení SmOl v orgánech bytových družstev 
17. Návrh Programu prevence kriminality – PARTNERSTVÍ na rok 2007  
18. Akciové spole�nosti se 100% ú�astí m�sta (na st�l) 
19. P�ísedící Okresního soudu v Olomouci 
20. Dokumenty kontrolního výboru ZMO  
21. R�zné 
22. Záv�r 
 
Hlasování o programu: 
45 pro  
0 proti 
0 zdržel se hlasování 
0 nehlasoval 
Záv�r:  Primátor konstatoval, že program zasedání zastupitelstva byl schválen. 
 
D�íve než bylo p�istoupeno k projednávání jednotlivých bod� programu, nechal p�edsedající 
v souladu s jednacím �ádem zastupitelstva odsouhlasit možnost vystoupení konzultant� 
k projednávaným bod�m programu – an blok: 
k bloku bod� Rozpo�tových zm�n r.  2006 a r. 2007  - Bc. Vi�arová, pí Látalová 
k Majetkoprávním záležitostem - Mgr. K�ížková, Mgr. Halounová, Ing. Kli�ková 
k Prodeji dom� – Mgr. Kleisl, pí Navrátilová 
k Návrhu zadání zm�n �. XVIII ÚPnSÚ Ol. - Ing. Dosoudil 
k Obecn� závazné vyhlášce o regulaci provozu hracích automat� – Bc. Vi�arová 
k Fondu rozvoje bydlení – Bc. Vi�arová 
ke Smlouvám o bezúplatných p�evodech – Ing. Zapletal 
k ZŠ Heyrovského – prodloužení splatnosti p�j�ky – PhDr. Fantová 
ke Smlouvám s obcemi – Ing. Hopp 
k Pojmenování ulic – Mgr. Línek 
k Návrhu Programu prevence kriminality PARTNERSTVÍ – PaedDr. Pilát,  
PhDr. Fritscherová 
 
Hlasování o konzultantech: 
45 pro 
0 proti 
0 zdržel se hlasování 
0 nehlasoval 
Záv�r: vystoupení konzultant� bylo schváleno 
 
Sumarizace p�ihlášek do diskuse z �ad ob�an�: 
P�edsedající konstatoval, že v souladu s jednacím �ádem se do diskuse p�ihlásil: 
- k bodu 6 programu Prodej dom� – Novák Miroslav 
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Bylo p�istoupeno k projednávání bod� dle programu: 
 
Bod 2 programu: 
Kontrola usnesení 
Primátor – uvedl bod, materiál byl projednán po stranách. 
Ing. Tesa�ík – ke str. 5, bodu usnesení 12, �ást 4 ze dne 11.4.2002, týkajícímu se Programu 
regenerace sídlišt� Úzké díly – požádal o zpracování souhrnné zprávy, která bude obsahovat 
informace, co již bylo v rámci této akce provedeno a co je ješt� možné zrealizovat. Uvedl, že 
tento projekt byl jednou z nejv�tších akcí, zam��ených na regeneraci panelových sídliš	 a bylo 
by tedy dobré jej vhodným zp�sobem prost�ednictvím navrhované zprávy uzav�ít. 
V této souvislosti navrhl doplnit usnesení o nový bod: „ZMO ukládá rad� m�sta zpracovat 
souhrnnou zprávu o realizaci projektu „Program regenerace sídlišt� Úzké díly“ se zhodnocením 
realizovaných a p�ipravovaných akcí a tuto zprávu p�edložit ZMO.“ 
Další díl�í body kontroly usnesení byly projednány bez diskuse. 
Primátor navrhl hlasovat an blok o návrhu usnesení, v�etn� dopln�ného bodu usnesení 
citovaného Ing. Tesa�íkem. 
 
Hlasování o dopln�ném návrhu usnesení: 
45 pro 
0 proti 
0 zdržel se hlasování 
0 nehlasoval 
Záv�r: Dopln�ný návrh usnesení byl schválen; k uvedenému bodu programu bylo p�ijato 
usnesení bod 1. 
 
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 
 
3. vypouští ze sledování 
bod 12, �ást 4 a 6 usnesení ZMO z 11.4.2002, týkající se programu regenerace sídlišt� Úzké 
Díly 
 
4. ukládá 
zpracovat souhrnnou zprávu o realizaci projektu „Program regenerace sídlišt� Úzké díly“ se 
zhodnocením realizovaných a p�ipravovaných akcí a tuto zprávu p�edložit ZMO 
O: Rada m�sta Olomouce 
 
 
Bod 3 programu: 
Rozpo�tové zm�ny roku 2006 
J. Martinák – uvedl bod; navrhl projednat materiál po stranách; akceptováno. 
Primátor doplnil, že dle záv�re�né sumarizace dosáhl rozpo�et m�sta za minulý rok poprvé 
hranice 3 miliard korun, na �emž mají velký podíl zejména dotace z evropských fond�. 
Materiál byl projednán bez diskuse. 
Pozm�
ující návrh na úpravu usnesení nebyl podán. 
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Hlasování o p�edloženém návrhu usnesení: 
45 pro 
0 proti 
0 zdržel se hlasování 
0 nehlasoval 
Záv�r: P�edložený návrh usnesení byl schválen; k uvedenému bodu programu bylo p�ijato 
usnesení bod 2. 
 
Zastupitelstvo m�sta Olomouce 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu, týkající se rozpo�tových zm�n roku 2006 - �ást A a �ást B 
 
2. schvaluje 
rozpo�tovou zm�nu roku 2006 dle p�edložené d�vodové zprávy - �ást B 
 
 
Bod 4 programu: 
Rozpo�tové zm�ny roku 2007 + dodatek 
J. Martinák  - uvedl bod. 
Základní materiál byl projednán po stranách, a to nejprve �ást A, kterou tvo�ily rozpo�tové 
zm�ny v kompetenci rady m�sta, �ást B , tj. rozpo�tové zm�ny v kompetenci zastupitelstva a na 
záv�r �ást C - rozpo�tové zm�ny, vyplývající z finan�ního vypo�ádání se státním rozpo�tem za 
rok 2006, jejichž schválení je v kompetenci zastupitelstva m�sta. 
Sou�asn� byl projednán i dodatek �. 1 d�vodové zprávy. 
Základní materiál i dodatek �. 1 byly projednány bez diskuse. 
V souvislosti s projednáním dodatku �. 1 byl p�edložený návrh usnesení upraven dopln�ním 
textu „v�. dodatku �. 1“ do bodu 1 a 2 usnesení. 
Jiný pozm�
ující návrh usnesení nebyl podán. 
 
Hlasování o upraveném návrhu usnesení: 
44 pro 
0 proti 
1 zdržel se hlasování 
0 nehlasoval 
Záv�r: Upravený návrh usnesení byl schválen; k uvedenému bodu programu bylo p�ijato 
usnesení bod 3. 
 
Zastupitelstvo m�sta Olomouce 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu, týkající se rozpo�tových zm�n roku 2007 - �ást A, �ást B a �ást 
C, v�etn� dodatku �. 1 
 
2. schvaluje 
rozpo�tové zm�ny roku 2007 dle p�edložené d�vodové zprávy - �ást B a �ást C, v�etn� dodatku 
�. 1 
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Bod 4.1 programu: 
Rozpo�tové zm�ny roku 2007 – zajišt�ní vazby transfer� ze státního rozpo�tu v rámci 
souhrnného dota�ního vztahu na schválený rozpo�et SmOl pro rok 2007  
J. Martinák – uvedl bod a konstatoval, že p�edložený materiál popisuje transfer ú�elových dotací 
ze státního rozpo�tu, a to konkrétn� pro výkon státní správy, školství, sociální dávky a Knihovnu 
m�sta Olomouce. 
Materiál byl projednán bez diskuse. 
Pozm�
ující návrh na úpravu usnesení nebyl podán. 
 
Hlasování o p�edloženém návrhu usnesení: 
45 pro 
0 proti 
0 zdržel se hlasování 
0 nehlasoval 
Záv�r: P�edložený návrh usnesení byl schválen; k uvedenému bodu programu bylo p�ijato 
usnesení bod 4. 
 
Zastupitelstvo m�sta Olomouce 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
rozpo�tové zm�ny roku 2007, zajiš	ující vazbu transfer� ze státního rozpo�tu v rámci 
souhrnného dota�ního vztahu na schválený rozpo�et SmOl pro rok 2007 
 
 
Bod 4.2 programu: 
Rozpo�tové zm�ny roku 2007 – finan�ní vypo�ádání hospoda�ení SmOl za rok 2006 
J. Martinák – konstatoval, že p�ebytek hospoda�ení SmOl za rok 2006 �iní 214.623 tis. K� s tím, 
že tento p�ebytek nelze voln� využít, ale je ú�elov� vázán nap�. na akce dotované Evropskou 
unií, které budou pokra�ovat v tomto roce.  
Materiál byl projednán bez diskuse. 
Pozm�
ující návrh na úpravu usnesení nebyl podán. 
 
Hlasování o p�edloženém návrhu usnesení: 
45 pro 
0 proti 
0 proti 
0 zdržel se hlasování 
Záv�r: P�edložený návrh usnesení byl schválen; k uvedenému bodu programu bylo p�ijato 
usnesení bod 5. 
 
Zastupitelstvo m�sta Olomouce 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
rozpo�tové zm�ny roku 2007, vyplývající z finan�ního vypo�ádání hospoda�ení SmOl za rok 
2006 



 7 

 
Bod 5 programu:  
Majetkoprávní záležitosti + dodatek 
H. Tesa�ová – uvedla bod; materiál byl projednán po stranách. 
Ing. Kropá�ek – bod 8, str. 7 – týkající se odprodeje �ásti pozemku v k. ú. Slavonín manž. 
Studeným, Galkovým a paní Ve�erkové – požádal o promítnutí katastrálního snímku k tomuto 
bodu. Ing. Kli�ková okomentovala situaci umíst�ní p�edm�tného pozemku a konstatovala, že 
návrh nevyhov�t žádosti byl dán na základ� vyjád�ení odb. koncepce a rozvoje. Ten ve svém 
vyjád�ení uvádí, že tento pozemek je sou�ástí plochy navrhované pro bydlení, �ili je zde 
plánována zástavba rodinných nebo bytových dom�.  
Ing. Kropá�ek – bod 12, str. 11 – týkající se úplatného pronájmu s následným odprodejem �ásti 
pozemku manž. Kropá�kovým – požádal o stažení tohoto bodu, z d�vodu stažení žádosti, 
kterou sám podal; akceptováno. 
Mgr. Kvapil Vl. – bod 36, str. 35 – týkající se tenisových kurt� a cvi�né betonové st�ny v k. ú. 
Ne�edín – požádal o bližší vysv�tlení této záležitosti. 
H. Tesa�ová – požádala o stažení bodu, jelikož v této v�ci ješt� prob�hnou ur�itá jednání; 
akceptováno. 
Projednání dalších bod� základního materiálu prob�hlo bez diskuse. 
V souvislosti se stažením bod� 12 a 36 d�vodové zprávy byla z návrhu usnesení vyškrtnuta �ást 
14 bodu 1 usnesení a �ást 1, bodu 3 usnesení;  body následující  po vyškrtnutých �ástech byly 
p�e�íslovány.  
 
Hlasování o upraveném návrhu usnesení základního materiálu bodu Majetkoprávní záležitosti: 
44 pro 
0 proti 
1 zdržel se hlasování 
0 nehlasoval 
 
DODATEK k d�vodové zpráv� byl projednán bez diskuse. 
Pozm�
ující návrh usnesení k dodatku nebyl podán. 
 
Hlasování o p�edloženém návrhu usnesení dodatku: 
44 pro 
0 proti 
1 zdržel se hlasování 
0 nehlasoval 
Záv�r: Upravený návrh usnesení základního materiálu i p�edložený návrh usnesení dodatku byl 
schválen; k uvedenému bodu programu bylo p�ijato usnesení bod 6. 
 
Zastupitelstvo m�sta Olomouce 
1. nevyhovuje žádosti 
1. pana Alexandra Reška o odprodej �ásti pozemku parc. �. 424/1 ost. pl. o vým��e 43 m2 (dle 
GP parc. �. 424/19) v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod 1 
 
2. pana Karla Marka o odprodej pozemk� parc. �. 1847/21 o vým��e 2 584 m2 a parc. �. 
1847/22 o vým��e 1 050 m2, vše orná p�da v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle 
d�vodové zprávy bod 2 
 
3. manžel� Ing. Jaroslava a Dany Spurných o odprodej pozemk� parc. �. 1847/21 o vým��e 2 
584 m2, parc. �. 1847/22 o vým��e 1 050 m2, parc. �. 1847/25 o vým��e 186 m2 a parc. �. 
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1847/28 o vým��e 772 m2, vše orná p�da v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle 
d�vodové zprávy bod 3 
 
4. manžel� Andrey a Zdenka Tomášikových o odprodej pozemku parc. �. 255/1 orná p�da         
o vým��e 3 358 m2 v k. ú. Ne�edín, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod 4  
 
5. manžel� Jana a Libuše Marešových o odprodej �ásti pozemku parc. �. 708 ost. pl. o vým��e 
110 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod 5 
 
6. manžel� Evy a Ji�ího Nevrlých o odprodej �ásti pozemku parc. �. 708 ost. pl. o vým��e 60 m2 
v k. ú. Droždín, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod 6 
 
7. pana Karla Ve�e�e a pana Blahoslava Ve�e�e o odprodej �ásti pozemk� - �ást parc. �. 806     
o vým��e 58 m2, �ást parc. �. 1943 o vým��e 18 m2, �ást parc. �. 857 o vým��e 48 m2 a �ást 
parc. �. 1941/1 o vým��e 18 m2, vše ost. pl. v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle 
d�vodové zprávy bod 7 
 
8. manžel� Ji�ího a Mileny Studených o odprodej �ásti pozemku parc. �. 581/1 orná p�da           
o vým��e 200 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod 8 
 
9. manžel� Josefa a Marty Gálkových o odprodej �ásti pozemku parc. �. 581/1 orná p�da          
o vým��e 200 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod 8 
 
10. paní Andrey Ve�erkové o odprodej �ásti pozemku parc. �. 581/1 orná p�da o vým��e 200 
m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod 8 
 
11. pana Karla Marka o odprodej pozemku parc. �. 464 zahrada o vým��e 1 147 m2 v k. ú. 
Chomoutov, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod 9 
 
12. spole�nosti Auto Zbožínek s. r. o. o odprodej �ásti pozemku parc. �. 475/2 ost. pl. o vým��e 
65 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod 10 
 
13. manžel� Miloslava a Miluše Látalových o odprodej pozemk� parc. �. 88/2 zahrada o vým��e 
50 m2, parc. �. 88/11 zahrada o vým��e 8 m2, parc. �. st. 32 zast. pl. a nádvo�í o vým��e 49 m2 
a �ásti pozemku parc. �. 88/1 ost. pl. o vým��e 13 m2, vše v k. ú. Povel, obec Olomouc dle 
d�vodové zprávy bod 11 
 
14. pana Tomáše Vebra o odprodej �ásti pozemku parc. �. 391 ost. pl. o vým��e cca 42 m2 v k. 
ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod 13 
 
15. pana Antonína Pe�e a manžel� Svatopluka a Radky Losertových o odprodej pozemku parc. 
�. 10/1 ost. pl. o vým��e 759 m2 v k. ú. B�lidla, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod 14 
 
16. spole�nosti VM INVEST s. r. o. o odprodej pozemku parc. �. 265/10 orná p�da o vým��e         
3 518 m2 v k. ú. Ne�edín, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod 15 
 
17. spole�nosti VM INVEST s. r. o. o odprodej pozemk� parc. �. 978/1 zahrada o vým��e 1 164 
m2, parc. �. 978/4 zahrada o vým��e 650 m2, parc. �. 978/8 zahrada o vým��e 269 m2 a parc. 
�. 978/2 ost. pl. o vým��e 439 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle d�vodové zprávy 
bod 16  
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18. manžel� Iva a Šimony Hágerových a manžel� Old�icha a Petry Chrapkových o odprodej 
pozemk� parc.  �.  978/8 zahrada o vým��e 269 m2 a parc. �. 978/2 ost. pl. o vým��e 439 m2, 
vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod 17 
 
19. manžel� Mgr. Pavla a MUDr. Evy Kociánových o odprodej pozemk� parc. �. 978/8 zahrada 
o vým��e 269 m2 a parc. �. 978/2 ost. pl. o vým��e 439 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc dle d�vodové zprávy bod 18 
 
20. Ing. Jana a Ing. Ludmily Mrkvových o odprodej �ásti pozemku parc. �. 670/5 orná p�da         
o vým��e cca 90 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod 19 
 
21. paní Andrey Vlá�ilové o odprodej pozemk� parc. �. 496/2 o vým��e 333 m2 a parc. �. 494/2 
o vým��e 474 m2, vše orná p�da v k. ú. Droždín, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod 20  
 
22. manžel� Ing. Libora a Mgr. Jany Mare�kových, Ph.D. o odprodej �ásti pozemku parc. �. 
633/3 orná p�da o vým��e 478 m2 a pozemku parc. �. 633/2 orná p�da o vým��e 405 m2, vše v 
k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod 21  
 
23. pana Mojmíra Dosed�la - MOPED o odprodej objektu �p. 143 PS Hálkova s pozemkem 
parc. �. st. 1279 zast. pl. o vým��e 217 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle d�vodové zprávy 
bod 23 
 
24. paní Kamaly Ilyasové o odprodej objektu �p. 143 PS Hálkova s pozemkem parc. �. st. 1279 
zast. pl. o vým��e 217 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod 23 
 
25. pana Františka Študenta o odprodej objektu �p. 143 PS Hálkova s pozemkem parc. �. st. 
1279 zast. pl. o vým��e 217 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod 23 
 
26. manžel� MUDr. Jana a Hany Marešových o prodej �ásti pozemku parc. �. 255/14 orná p�da 
o vým��e 100 m2 a �ásti pozemku parc. �. 255/12 orná p�da o vým��e 50 m2, vše v k. ú. 
Ne�edín, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod 24 
 
27. spole�nosti TEPLOTECHNA DIS s.r.o. o odprodej pozemk� parc. �. 1005/1 orná p�da          
o vým��e 2 990 m2, parc. �. 1005/2 ost. pl. o vým��e 1 770 m2 a �ást parc. �. 1005/17 ost. pl.    
o vým��e 55 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod 25 
 
28. manžel� Miroslava a Mgr. Soni Šev�íkových o odprodej �ásti pozemku parc. �. 247/11 ost. 
pl. o vým��e 285 m2 v k. ú. Ne�edín, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod 26 
 
39. pana Jaromíra Conearice o odprodej objektu �. p. 615,  PK F3 K59 Zikova na pozemku parc. 
�. st. 861 zast. pl. a nádvo�í o vým��e 212 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle 
d�vodové zprávy bod 27 
 
30. manžel� JUDr. Igora a PhDr. Renáty St�ížových o odprodej �ásti pozemku parc. �. 265/8 
ost. pl. o vým��e cca 20 m2 v k. ú. Ne�edín, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod 28 
 
31. pana Ing. Vratislava Hrachovce o odprodej �ásti pozemku parc. �. 429/4 ost. pl. o vým��e 
cca 1 700 m2 v k. ú. Ne�edín, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod 29 
 
32. paní Zde
ky Grégrové, paní Vladimíry Mi�ulové, paní Jaroslavy Wagnerové, paní Anny 
Pre�anové, paní Veroniky Žroutové, paní V�ry Zedkové a paní Lenky Hynkové o výkup 
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pozemku parc. �. 1081/37 orná p�da o vým��e 11 500 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ze 
spoluvlastnictví paní Zde
ky Grégrové, paní Vladimíry Mi�ulové, paní Jaroslavy Wagnerové, 
paní Anny Pre�anové, paní Veroniky Žroutové, paní V�ry Zedkové a paní Lenky Hynkové 
(všechny vlastní ideální podíl 1/7) do vlastnictví statutárního m�sta Olomouce dle d�vodové 
zprávy bod 30 
 
33. manžel� Petra a Boženy Psotových o odprodej pozemku parc. �. 247/21 trvalý travní porost  
o vým��e 405 m2 v k. ú. Ne�edín, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod 31 
 
34. paní Ludmily Ku�erové o sm�nu pozemk� parc. �. 1854/11 ost. pl. o vým��e 300 m2 a parc. 
�. 1854/12 ost. pl. o vým��e 317 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví 
paní Ludmily Ku�erové za �ást pozemku parc. �. 536/2 ost. pl. o vým��e cca530 m2 v k. ú. 
Povel, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního m�sta Olomouce dle d�vodové zprávy bod 33 
 
35. manžel� Zde
ka a PhDr. Sabiny Pazderových o odprodej objektu bez �.p. (objekt �. 2) s 
pozemkem  parc. �. st. 1384 zast. pl. o vým��e 437 m2 v k.ú. Ne�edín, obec Olomouc dle 
d�vodové zprávy bod 35  
 
36. spole�nosti DELTA INVEST, s.r.o. o odprodej pozemk� parc. �. 862 o vým��e 2 111 m2, 
parc. �. 863 o vým��e 1 291 m2, parc. �. 864 o vým��e 839 m2 a parc. �. 865 o vým��e 826 m2, 
vše zahrada v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod 37 
 
37. pana Radomíra Pavelky o odprodej pozemk� parc. �. 862 zahrada o vým��e 2 111 m2,  
parc. �. 863 zahrada o vým��e 1 291 m2, parc. �. 864 zahrada o vým��e 839 m2 a parc. �. 865 
zahrada o vým��e 826 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle d�vodové zprávy 
bod 38 
 
38. pana Radka Paulíka o odprodej pozemk� parc. �. 863 zahrada o vým��e 1 291 m2 a parc. �. 
864 zahrada o vým��e 839 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle d�vodové 
zprávy bod 39 
 
39. manžel� Petra a Jarmily Ma�íkových o odprodej �ásti pozemku parc. �. 810/1 ost. pl.             
o vým��e cca 30 m2 v k.ú. Hodolany, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod 40 
 
40. manžel� Ivony a Ji�ího Urbišových o odprodej pozemku parc. �. 1156/5 zahrada o vým��e 
400 m2 v k. ú. �ernovír, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod 41 
 
41. pana Martina Karlece o odprodej pozemku parc. �. 1120/8 ost. pl. o vým��e 465 m2 v k. ú. 
Slavonín, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod 42 
 
42. pana P�emysla Hlavá�e o odprodej �ásti pozemku parc. �. 974 lesní pozemek o vým��e 8 
887 m2 (dle GP parc. �. 974/2, parc. �. 974/3, parc. �. 974/4, parc. �. 974/5, parc. �. 974/6, parc. 
�. 974/7 a parc. �. 974/8 vše lesní pozemek) v k. ú. Grygov, obec Grygov dle d�vodové zprávy 
bod 43 
 
43. paní Marie Zatloukalové o odprodej �ásti objektu technické vybavenosti bez �.p. s �ástí 
pozemku parc. �. st. 226/1 zast. pl. o vým��e cca 200 m2 v k.ú. Ne�edín, obec Olomouc (kotelna 
Helsinská 8) dle d�vodové zprávy bod 45 
 
44. spole�nosti P. M. Systém, s. r o. o odprodej pozemk� parc. �. 1677/3 ost. pl. o vým��e 34 
m2, parc. �. 1677/5 orná p�da o vým��e 898 m2,  parc. �. 1678/233 orná p�da o vým��e 124 
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m2, �ást parc. �. 1677/2 ost. pl. o vým��e 150 m2 a parc. �. 1678/229 orná p�da o vým��e 1 603 
m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc a pozemk� �ást parc. �. 203 ost. pl. o vým��e 
30 m2 a �ást parc. �. 213 ost. pl. o vým��e 80 m2, vše v k. ú. Nový Sv�t u Olomouce, obec 
Olomouc dle d�vodové zprávy bod 46 
 
45. pana Ing. B�etislava Valenty  o revokaci �ásti usnesení ZMO ze dne 11. 12. 2006, bod 
programu 5, bod 18 ve v�ci výše kupní ceny za odprodej objektu bez �p./�e., jiná stavba (objekt 
�. 15a) s pozemkem parc. �. st. 1394/1 zast. pl. a nádvo�í o vým��e 383 m2 a pozemku parc. �. 
288/2 ost. pl. o vým��e 162 m2, vše v k. ú. Ne�edín, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod 52 
 
2. schvaluje 
1. darování pozemk� pod komunikací II. t�ídy �. II/448 Olomouckému kraji dle d�vodové zprávy 
bod 22  
 
2. uzav�ení darovací smlouvy na  fragmenty pomníku J. V. Stalina a V. I. Lenina mezi 
statutárním m�stem Olomouc jako dárcem a Muzeem um�ní Olomouc, státní p�ísp�vkovou 
organizací jako obdarovaným dle d�vodové zprávy bod 32  
 
3. odprodej pozemk� parc. �. st. 266 zast. pl. o vým��e 109 m2 a parc. �. 28/4 orná p�da           
o vým��e  419 m2, vše v k. ú. Pavlovi�ky, obec Olomouc panu Petru Grohmannovi za kupní 
cenu ve výši 370,- K�/m2, tj. 195 360,- K� dle d�vodové zprávy bod 34 
 
4. odprodej pozemku parc. �. 246/2 zast. pl. a nádvo�í o vým��e 612 m2 v k. ú. Nemilany, obec 
Olomouc spole�nosti ROSPOL s. r. o. za kupní cenu ve výši 233 960,- K� dle d�vodové zprávy 
bod 44 
 
5. odprodej pozemk� parc. �. 1676/4 orná p�da o vým��e 1 521 m2, parc. �. 1676/8 orná p�da   
o vým��e 363 m2, parc. �. 1676/9 orná p�da o vým��e 337 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, 
obec Olomouc spole�nosti P. M. System, s. r. o. za kupní cenu ve výši 1. 113 330,-  K� dle 
d�vodové zprávy bod 46  
 
6. zvýšení kupní ceny za pozemek parc. �. 74 zastav�ná plocha a nádvo�í o vým��e 211 m2 a 
za pozemek pac. �. 176/2 ostatní plocha o vým��e 394 m2, vše v k.ú. Pavlovi�ky, obec Olomouc 
z 900,- K�/m2 na 1 200,- K�/m2 z d�vodu zm�ny ú�elu výstavby z rodinného domu na bytový 
d�m s 5-ti bytovými jednotkami dle d�vodové zprávy bod 47  
 
7. odprodej �ásti pozemku parc. �. 315/8 ost. pl. o vým��e 3 035 m2 v�etn� chodníku a 
p�íslušenství pozemku v k. ú. Hej�ín, obec Olomouc Spole�enství vlastník� jednotek PAHOREK 
Olomouc za kupní cenu ve výši 1 260 170,- K� x koeficient 0,2 + náklady, tj. 260 754,- K� dle 
d�vodové zprávy bod 48 
 
8. odprodej pozemk� parc. �. 886/10 o vým��e 146 m2, parc. �. 886/24 ost. pl. o vým��e 31 m2 
a parc. �. 886/25 o vým��e 29 m2, vše ost. pl. v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc 
spole�nosti LB 2000, s. r. o. za kupní cenu ve výši 138 830,- K� dle d�vodové zprávy bod 49 
 
9. up�esn�ní podmínky p�evodu pozemku parc. �. 719/5 ost. pl. o vým��e 576 m2 v k.ú. Nové 
Sady u Olomouce, obec Olomouc z vlastnictví �R - Ministerstva obrany do vlastnictví 
statutárního m�sta Olomouce dle d�vodové zprávy bod 51 
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3. revokuje 
1. usnesení ZMO ze dne 18. 9. 2006, bod programu 5, bod 20 ve v�ci schválení odprodeje 
pozemku parc. �. 886/10 ost. pl. o vým��e 205 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc 
spole�nosti LB 2000, s. r. o. za kupní cenu ve výši 137 800,- K� dle d�vodové zprávy bod 49  
 
2. �ást usnesení ZMO ze dne 13. 10. 2006, bod programu 3, bod 3 ve v�ci schválení uzav�ení 
smlouvy o budoucí kupní smlouv� na �ást pozemku parc. �. 265/313 orná p�da o vým��e 89 m2 
(tj. za podmínky respektování vzdálenosti 9 m od obruby stávající vozovky) v k. ú. Ne�edín, obec 
Olomouc se spole�ností BOOS a. s. p�i kupní cen� ve výši 1 510,- K�/m2 dle d�vodové zprávy 
bod 50 
 
4. bere na v�domí 
zm�nu parcelního �ísla a vým�ry pozemku z �ásti pozemku parc. �.  176 ostatní plocha              
o vým��e 450 m2 v k. ú. Pavlovi�ky, obec Olomouc, na pozemek parc. �. 176/2 ostatní plocha    
o vým��e 394 m2 v k. ú. Pavlovi�ky, obec Olomouc u smlouvy o budoucí kupní smlouv� 
uzav�enou mezi statutárním m�stem Olomouc a spole�ností STAVING Olomouc, s. r. o. dle 
d�vodové zprávy bod 47 
 
5. souhlasí 
se zm�nou ú�elu výstavby z rodinného domu na bytový d�m s 5-ti bytovými jednotkami               
u smlouvy o budoucí kupní smlouv� na pozemek parc. �. st. 74 zastav�ná plocha a nádvo�í a 
pozemek parc. �. 176/2 ostatní plocha (p�vodn� �ást pozemku parc. �. 176 ostatní plocha), vše 
v k. ú. Pavlovi�ky, obec Olomouc, uzav�enou mezi statutárním m�stem Olomouc a spole�ností 
STAVING Olomouc, s. r. o. dle d�vodové zprávy bod 47 
 
6. nevyhovuje žádosti 
1. spole�nosti BELLS - ELEVEN s. r. o. o odprodej �ástí pozemk� parc. �. 1066 ost. pl.               
o vým��e cca 150 m2 a parc. �. 247/1 ost. pl. o vým��e cca 40 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc dle d�vodové zprávy bod 53  
 
2. Mgr. Ji�ího Štrajta o odprodej �ásti pozemku parc. �. 581/1 orná p�da o vým��e cca 455 m2, 
p�ípadn� celého pozemku o vým��e 1 227 m2, v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle d�vodové 
zprávy bod 54 
 
3. paní Marcely Durkalcové, pana Libora Šálka a pana Vladimíra Šálka o výkup pozemku parc. 
�. 708/6 ost. pl. o vým��e 403 m2 v k. ú. Chomoutov, obec Olomouc ze spoluvlastnictví paní 
Marcely Durkalcové (ideální podíl 1/3), pana Libora Šálka (ideální podíl 1/6) a pana Vladimíra 
Šálka (ideální podíl 1/2) do vlastnictví statutárního m�sta Olomouc dle d�vodové zprávy bod 63 
 
4. manžel� Ing. Jana a Jany Pre�ových o odprodej pozemku parc. �. 11 zahrada o vým��e 709 
m2 v k. ú. Lošov, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod 69 
 
5. paní Ireny Podzimné o odprodej �ásti pozemku parc. �. 700/7 orná p�da o vým��e 600 m2 v 
k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod 70 
 
6. pana Dušana Machaly  o odprodej �ásti pozemku parc. �. 536/2 ost. pl. o vým��e cca 530 m2 
v k. ú. Povel, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod 72 
 
7. spole�nosti Telefónica 02 Czech republic, a. s. o darování objektu bez �p./�e. jiná stavba s 
pozemkem parc. �. 1235 zast. pl. a nádvo�í o vým��e 16 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc dle 
d�vodové zprávy bod 73  
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8. pana Miloše Brücknera a pana Pavla Brücknera o odprodej objektu bez �.p. (objekt �. 2) s 
pozemkem  parc. �. st. 1384 zast. pl. o vým��e 437 m2 v k.ú. Ne�edín, obec Olomouc dle 
d�vodové zprávy bod 74 
 
9. pana Zde
ka Pazdery, pana Miloše Brücknera a pana Pavla Brücknera o odprodej objektu 
bez �.p. (objekt �. 11) na �ásti  pozemku parc. �. st. 1396/1 zast. pl. o vým��e 535 m2 a �ásti 
pozemku parc. �. st. 1396/2 zast. pl. o vým��e 65 m2 a odprodej �ásti pozemku parc. �. st. 
1396/1 zast. pl. o vým��e 535 m2 v k.ú. Ne�edín, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod 75 
 
10. spole�nosti INTOP OLOMOUC CZ s. r. o., spole�nosti CNM COMPANY OLOMOUC s. r. o., 
spole�nosti MEKOS GROUP, s. r. o., spole�nosti KISSPOL Olomouc s. r. o. a spole�nosti 
Olomoucká investorská s. r. o.  o odprodej objektu bez �p./�e., tech. vyb. s pozemkem parc. �. 
st. 651 zastav�ná plocha a nádvo�í o vým��e 1 039 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc - HS V 
K�ovinách (Jeremiášova) dle d�vodové zprávy bod 81     
 
11. pana Josefa Endla, Sboru bratrské jednoty baptist� v Olomouci, spole�nosti MC stavitelství 
s. r. o., pana Miroslava Škroviny, pana Ladislava �echáka, spole�nosti KINEZ, s. r. o., pana Ing. 
Miloše Chládka a pana  Viléma Chládka, pana Petra Doležela, manžel� Pavlíny a Daniela 
Kunce, pana Zde
ka Chumchala a pana Ing. Martina Loš	áka, spole�nosti ŽIŽKA stavebniny s. 
r. o. a spole�nosti MORAVSKÁ VÝROBNÍ, a. s.  dle d�vodové zprávy bod 81 
 
7. schvaluje 
1. odprodej pozemku parc. �. 862/294 zast. pl. o vým��e 13 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc 
manžel�m Ladislavu a Jan� Deákovým za kupní cenu ve výši 260,- K�/m2, tj. 3 380,- K� dle 
d�vodové zprávy bod 55 
 
2. darování �ásti pozemku parc. �. st. 902/1 zast. pl. o vým��e 2 m2 a �ásti pozemku parc. �. 
235/24 orná p�da o vým��e 2 m2, vše v k.ú. Povel, obec Olomouc ve vlastnictví spole�nosti 
STAFOS spol. s r. o. statutárnímu m�stu Olomouc dle d�vodové zprávy bod 56  
 
3.  odprodej pozemk� parc. �. st. 902/3 zast. pl. o vým��e 8 m2, parc. �. st. 902/2 zast. pl.           
o vým��e 20 m2, �ásti parc. �. 235/23 orná p�da o vým��e 24 m2, vše v k. ú. Povel, obec 
Olomouc spole�nosti STAFOS spol. s r. o. za kupní cenu ve výši 64 640,- K� dle d�vodové 
zprávy bod 56  
 
4. odprodej pozemku parc. �. 234/1 orná p�da o vým��e 1 678 m2 v k. ú. Mutkov, obec Mutkov 
manžel�m Vladimíru a Mgr. Yvon� Vlá�ilovým za kupní cenu ve výši 10 390,- K� dle d�vodové 
zprávy bod 57 
 
5. odprodej pozemk� parc. �. st. 821 zast. pl. a nádvo�í o vým��e 82 m2 a parc. �. 268/6 orná 
p�da o vým��e 335 m2, vše v k. ú. Povel, obec Olomouc panu Josefu Endlovi za kupní cenu ve 
výši 430 350,- K� dle d�vodové zprávy bod 58 
 
6. odprodej pozemku parc. �. 1180 zahrada o vým��e 723 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc 
panu Ing. Karlu Robenkovi za kupní cenu ve výši 147 100,- K� dle d�vodové zprávy bod 59 
 
7. odprodej pozemku parc. �. st. 1199/1 zast. pl. o vým��e 17 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc panu Ji�ímu �apkovi za kupní cenu ve výši 12 300,- K� dle d�vodové zprávy bod 60 
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8. odprodej pozemku parc. �. st. 1206/9 zast. pl. o vým��e 17 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc panu Petru Smr�kovi za kupní cenu ve výši 11 600,- K� dle d�vodové zprávy bod 61 
 
9. odprodej pozemku parc. �. st. 1204/7 zast. pl. o vým��e 16 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc �ímskokatolické farnosti Olomouc - Nová Ulice za kupní cenu ve výši 11 000,- K� dle 
d�vodové zprávy  bod 62 
 
10. odprodej pozemku parc. �. st. 2419/2 zast. pl. a nádvo�í o vým��e 390 m2 v k. ú. Nová Ulice, 
obec Olomouc Bytovému družstvu Terasy L za kupní cenu ve výši 430 670,- K� dle d�vodové 
zprávy bod 64 
 
11. uzav�ení smlouvy o budoucí kupní smlouv� na pozemek parc. �. 380/131 zahrada o vým��e 
430 m2 v k. ú. Hej�ín, obec Olomouc s panem MUDr. Liborem �echem p�i kupní cen� ve výši 
800,- K�/m2 dle d�vodové zprávy bod 65 
 
12. darování pozemk� parc. �. 503/2 ost. plocha o vým��e 264 m2, parc. �. 503/3 ost. plocha o 
vým��e 265 m2, parc. �. 503/4 ost. plocha o vým��e 92 m2, parc. �. 503/5 ost. plocha o vým��e 
1611 m2, parc. �. 503/6 ost. plocha o vým��e 1073 m2, parc. �. 503/7 ost. plocha o vým��e 41 
m2, parc. �. 503/8 ost. plocha o vým��e 12 m2, parc. �. 783/2 ost. plocha o vým��e 3334 m2, 
parc. �. 783/3 ost. plocha o vým��e 53 m2, parc. �. 783/4 ost. plocha o vým��e 69 m2, parc. �. 
783/5 ost. plocha o vým��e 1263 m2, parc. �. 783/9 ost. plocha o vým��e 1145 m2, parc. �. 
1001/2 ost. plocha o vým��e 4 m2, parc. �. 905/1 orná p�da o vým��e 11990 m2, vše v kat. 
území K�elov, obec K�elov -  B�uchotín a parc. �. 217 ost. plocha o vým��e 3081 m2 v kat. 
území B�uchotín, obec K�elov - B�uchotín z vlastnictví statutárního m�sta Olomouce do 
vlastnictví obce K�elov - B�uchotín dle d�vodové zprávy bod 66 
 
13. darování pozemku parc. �. st. 932 zast. pl. a nádvo�í o vým��e 53 m2, v k. ú. Ne�edín, obec 
Olomouc Lize na ochranu zví�at �R, organizace Olomouc dle d�vodové zprávy bod 67 
 
14. darování �ásti pozemku parc. �. 290 ost. pl. o vým��e 1 934 m2 v k. ú. Ne�edín, obec 
Olomouc Lize na ochranu zví�at �R, organizace Olomouc za podmínky z�ízení p�edkupního 
práva pro statutární m�sto Olomouc dle d�vodové zprávy bod 68  
 
15. odprodej �ásti pozemku parc. �. 83 orná p�da o vým��e 304 m2 a pozemku parc. �. 124/4 
ostatní plocha o vým��e 106 m2, vše v k. ú. Pavlovi�ky, obec Olomouc panu Ing. Josefu 
Opletalovi za kupní cenu ve výši 147 886,- K� dle d�vodové zprávy bod 71  
 
16. uzav�ení smlouvy o budoucí kupní smlouv� na �ást pozemku parc. �. 536/2 ost. pl. o vým��e 
cca 530 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc s paní PaedDr Alenou P�íhodovou p�i kupní cen� ve 
výši 1 200,- K�/m2 dle d�vodové zprávy bod 72 
 
17. odprodej objektu bez �p./�e. jiná stavba s pozemkem parc. �. 1235 zast. pl. a nádvo�í o 
vým��e 16 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc spole�nosti Telefónica 02 Czech republic, a. s. za 
kupní cenu ve výši 80 400,- K� dle d�vodové zprávy bod 73 
 
18. bezúplatný p�evod �ásti pozemku parc. �.  346/12 ostatní plocha  o vým��e 450 m2 v k. ú. 
Hej�ín, obec Olomouc z vlastnictví �R - Pozemkového fondu �eské republiky do vlastnictví 
statutárního m�sta Olomouce dle d�vodové zprávy bod 76  
 
19. odprodej pozemku parc. �. 44/3 zahrada o vým��e 39 m2 v k. ú. Týne�ek, obec Olomouc 
paní Marii Grolichové za kupní cenu ve výši 15 020,- K� dle d�vodové zprávy bod 77  
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20. odprodej �ásti pozemku parc. �. 139/32 ost. pl. o vým��e 36 m2 v k. ú. Chválkovice, obec 
Olomouc manžel�m Ing. Pavlu a RNDr. Jitce Matyš	ákovým za kupní cenu ve výši 21 448,- K� 
dle d�vodové zprávy bod 78 
 
21. odprodej �ásti pozemku parc. �. 46/1 zahrada o vým��e 876 m2 a �ásti pozemku parc. �. 
46/10 ost. pl. o vým��e 86 m2, vše v k. ú. Droždín, obec Olomouc manžel�m Ing. Janu a Han� 
Kubá�kovým za kupní cenu ve výši 400,- K�/m2, tj. 384 800,- K� dle d�vodové zprávy bod 79  
 
22. odprodej �ásti pozemku parc. �. 200/1 ost. pl. o vým��e 28 m2 v k. ú. B�lidla, obec Olomouc 
manžel�m Tomáši a Kate�in� Mádrovým za kupní cenu ve výši 27 586,- K� dle d�vodové zprávy 
bod 80   
 
23. odprodej objektu bez �p./�e., tech. vyb. s pozemkem parc. �. st. 651 zastav�ná plocha a 
nádvo�í o vým��e 1 039 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc - HS V K�ovinách (Jeremiášova) 
spole�nosti Provád�ní staveb Olomouc s. r. o. za kupní cenu ve výši 5. 250 000,- K� dle 
d�vodové zprávy bod 81  
 
8. revokuje 
usnesení ZMO ze dne 21. 2. 2006, bod programu 4, bod 12 ve v�ci nevyhov�ní žádosti manžel� 
Tomáše a Kate�iny Mádrových o odprodej �ásti pozemku parc. �. 200/1 ost. pl. o vým��e 28 m2 
v k. ú. B�lidla, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod 80  
 
 
Bod 5.1 programu: 
Majetkoprávní záležitosti odboru investic 
Mgr. Major – okomentoval p�edložený materiál po stranách. 
Ing. Kropá�ek – technická pozn. – poukázal na techn. chybu v textu v bod� 6 a 7 d�vodové 
zprávy, kde navrhl slovo „zm�n�“ nahradit správným výrazem „sm�n�“; akceptováno. 
Dále byl tento materiál projednán bez diskuse. 
Pozm�
ující návrh na úpravu usnesení nebyl podán. 
 
Hlasování o p�edloženém návrhu usnesení: 
45 pro 
0 proti 
0 zdržel se hlasování 
0 nehlasoval 
Záv�r: P�edložený návrh usnesení byl schválen; k uvedenému bodu programu bylo p�ijato 
usnesení bod. 7. 
 
Zastupitelstvo m�sta Olomouce 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
uzav�ení kupní smlouvy na �ást pozemk� parc.�. 910/6 orná p�da o vým��e 2132 m2, dot�ená 
�ást 220 m2 a parc.�. 896/5 ostatní plocha o vým��e 1416 m2, dot�ená �ást 125 m2, vše v k.ú. 
Chválkovice, obec Olomouc, jak je vše zapsáno na LV �. 647 u Katastrálního ú�adu pro 
Olomoucký kraj, Katastrální pracovišt� Olomouc, ve vlastnictví Jaroslavy Sedlá�kové za cenu 
480,-K�/m2. Vým�ra dot�ených �ástí t�chto pozemk� bude up�esn�na na základ� zam��ení 
geometrickým plánem. Dle bodu �. 1 d�vodové zprávy 
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3. schvaluje 
uzav�ení kupní smlouvy na �ást pozemk� parc.�. 509/26 orná p�da o vým��e 893 m2, dot�ená 
vým�ra 150 m2, parc.�. 910/26 orná p�da o vým��e 6815 m2, dot�ená vým�ra 350 m2 a parc.�. 
1125/80 orná p�da o vým��e 1386 m2, dot�ená vým�ra 200 m2, vše v k.ú. Chválkovice, obec 
Olomouc, jak je vše zapsáno na LV �. 51 u Katastrálního ú�adu pro Olomoucký kraj, Katastrální 
pracovišt� Olomouc, ve vlastnictví Miroslava Dosoudila za cenu 480,-K�/m2. Vým�ra dot�ených 
�ástí t�chto pozemk� bude up�esn�na na základ� zam��ení geometrickým plánem. Dle bodu �. 
2 d�vodové zprávy 
 
4. schvaluje 
uzav�ení kupní smlouvy na spoluvlastnický podíl Zde
ka Švestky ideální 1/2 a V�ry Brázdové 
ideální 1/4 na pozemku parc.�. 539/26 orná p�da o vým��e 884 m2 v k.ú. Chválkovice, obec 
Olomouc, jak je zapsáno na LV �. 828 u Katastrálního ú�adu pro Olomoucký kraj, Katastrální 
pracovišt� Olomouc,  za cenu 480,-K�/m2, dle bodu �. 3 d�vodové zprávy 
 
5. schvaluje 
uzav�ení smlouvy o budoucí kupní smlouv� na �ást pozemku parc. �.  171/2 ostatní plocha o 
celkové vým��e 2568 m2, dot�ená �ást 300 m2 v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc, jak je zapsáno 
na LV �. 1462 u Katastrálního ú�adu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracovišt� Olomouc, ve 
vlastnictví spole�nosti MORAVSKÁ VÝROBNÍ, a.s. za cenu dle znaleckého posudku, za 
podmínky uzav�ení kupní smlouvy do 5 let od uzav�ení smlouvy budoucí. Vým�ra dot�ené �ásti 
pozemku bude up�esn�na na základ� zam��ení geometrickým plánem. Dle bodu �. 4 d�vodové 
zprávy 
 
6. schvaluje 
uzav�ení sm�nné smlouvy na �ásti pozemku parc.�. 5/25 písm. „a“, „b“, „f“ o celkové sm�
ované 
vým��e 96 m2 v k.ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, jak je zapsáno na LV �. 443 ve 
vlastnictví �ímskokatolické farnosti Olomouc - Nové Sady, za �ásti pozemku parc.�. 5/8 písm. 
„c“, „d“, „e“ o celkové sm�
ované vým��e 78 m2 v k.ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, 
jak je zapsáno na LV �. 10001 ve vlastnictví statutárního m�sta Olomouc, vše u Katastrálního 
ú�adu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracovišt� Olomouc, vše dle geometrického plánu �. 656-
209/2006 ze dne 13. 12. 2006, bez cenového doplatku, dle bodu �. 5 d�vodové zprávy 
 
7. schvaluje 
uzav�ení sm�nné smlouvy na pozemek parc.�. 622/12 zahrada o vým��e  387 m2 v k.ú. Nové 
Sady u Olomouce, obec Olomouc, jak je zapsáno na LV �. 10002 ve vlastnictví �eské republiky, 
správa nemovitostí ve vlastnictví státu pro Pozemkový fond �eské republiky, za �ást pozemku 
parc.�. 147/37 orná p�da o vým��e 35490 m2, dot�ená vým�ra 3574 m2 v k.ú. Chválkovice, 
obec Olomouc, jak je zapsáno na LV �. 10001 ve vlastnictví statutárního m�sta Olomouc, vše u 
Katastrálního ú�adu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracovišt� Olomouc,  bez cenového 
doplatku. Vým�ra dot�ené �ásti pozemku parc. �. 147/37 v k.ú. Chválkovice bude up�esn�na na 
základ� zam��ení geometrickým plánem. Dle bodu �. 6 d�vodové zprávy 
 
8. schvaluje 
uzav�ení smlouvy o budoucí sm�nné smlouv� na �ást pozemku parc.�. 147/13 orná p�da o 
vým��e 49838 m2, dot�ená vým�ra 149 m2 v k.ú. Chválkovice, obec Olomouc, jak je zapsáno 
na LV �. 10002 ve vlastnictví �eské republiky, správa nemovitostí ve vlastnictví státu pro 
Pozemkový fond �eské republiky, za �ást pozemku parc.�. 147/37 orná p�da o vým��e 35490 
m2, dot�ená vým�ra 227 m2 v k.ú. Chválkovice, obec Olomouc, jak je zapsáno na LV �. 10001 
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ve vlastnictví statutárního m�sta Olomouc, vše u Katastrálního ú�adu pro Olomoucký kraj, 
Katastrální pracovišt� Olomouc, bez cenového doplatku, za podmínky uzav�ení sm�nné 
smlouvy do deseti let od uzav�ení smlouvy budoucí. Vým�ra dot�ených �ástí p�edm�tných 
pozemk� bude up�esn�na na základ� zam��ení geometrickým plánem. Dle bodu �. 7 d�vodové 
zprávy 
 
9. schvaluje 
uzav�ení kupní smlouvy na �ást pozemku parc.�. 910/13 orná p�da o vým��e 5668 m2, dot�ená 
vým�ra 265 m2 v k.ú. Chválkovice, obec Olomouc, jak je zapsáno na LV �. 739 u Katastrálního 
ú�adu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracovišt� Olomouc, v podílovém spoluvlastnictví prof. 
MUDr. Vladimíra Holibky, DrSc. a V�ry Holibkové za 480,-K�/m2, dle bodu �. 8 d�vodové zprávy 
 
10. schvaluje 
uzav�ení kupní smlouvy na �ást pozemku parc.�. 468 ostatní plocha o vým��e 1189 m2, dot�ená 
vým�ra 78 m2 v k.ú. Droždín, obec Olomouc, jak je zapsáno na LV �. 292 u Katastrálního ú�adu 
pro Olomoucký kraj, Katastrální pracovišt� Olomouc, v podílovém spoluvlastnictví Jaromíra 
Pospíšila (id. 5/8), Anny Novákové (id. 1/8), Václavy Palouškové (id. 1/8) a Ivana Pospíšila (id. 
1/8) za 800,-K�/m2, dle bodu �. 9 d�vodové zprávy 
 
11. schvaluje 
uzav�ení kupní smlouvy na pozemek parc.�. 539/8 orná p�da o vým��e 83 m2 v k.ú. Ne�edín, 
obec Olomouc, jak je zapsáno na LV �. 284 u Katastrálního ú�adu pro Olomoucký kraj, 
Katastrální pracovišt� Olomouc, ve vlastnictví Miroslava Bajorka, za 134.257,-K�, dle bodu �. 10 
d�vodové zprávy 
 
12. schvaluje 
uzav�ení smlouvy o budoucí kupní smlouv� na �ást pozemku parc. �.  790/17 orná p�da o 
celkové vým��e 2123 m2 , dot�ená �ást 124 m2 v k.ú. Hodolany, obec Olomouc, jak je zapsáno 
na LV �. 1003 u Katastrálního ú�adu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracovišt� Olomouc, ve 
vlastnictví Jarmily Ma�íkové za cenu 40,- K�/m2, za podmínky uzav�ení kupní smlouvy do 3 let 
od uzav�ení smlouvy budoucí. Vým�ra dot�ené �ásti pozemku bude up�esn�na po zam��ení 
geometrickým plánem. Dle bodu �. 11 d�vodové zprávy 
 
13. schvaluje 
uzav�ení kupní smlouvy na �ásti pozemk� parc. �. 1125/78 orná p�da o celkové vým��e 6 444 
m2, dot�ená �ást 1 780 m2, parc. �. 1125/96 orná p�da o celkové vým��e  1 358 m2, dot�ená 
�ást 150 m2, parc. �.  1100/26 ostatní plocha o celkové vým��e 40 m2, dot�ená �ást 5 m2, parc. 
�. 509/14 orná p�da o celkové vým��e 1 032 m2, dot�ená �ást 530 m2 a pozemek parc. �. 
509/12 orná p�da o vým��e 18 m2, vše  k. ú. Chválkovice, obec Olomouc, ve vlastnictví �eské 
republiky, ve správ� nemovitostí ve vlastnictví státu pro Pozemkový fond �R, jak je zapsáno na 
LV �. 10002 u Katastrálního ú�adu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracovišt� Olomouc, za cenu 
dle znaleckého posudku. Vým�ra dot�ených �ástí p�edm�tných pozemk� bude up�esn�na po 
zam��ení geometrickým plánem. Dle bodu �. 12 d�vodové zprávy 
 
 
Bod 6 programu: 
Prodej dom� + dodatek 
K tomuto bodu programu se do diskuse p�ihlásil 1 ob�an: 
Novák Miroslav – vystoupil k bodu 1.7, str.9, týkající se prodeje pozemku 75/54 v k.ú. Olomouc 
– m�sto. 
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Pan Novák požádal o znovuprojednání jeho žádosti, která se týkala odkoupení parkovacího 
místa ve dvorním traktu dom� Legiová�ská 1, 3 a Palackého 8. Uvedl, že jako invalidní 
d�chodce není schopen uhradit celou �ástku 120.000,- K� najednou a proto se obrátil na RMO 
se žádostí o možnost tuto sumu uhradit dle splátkového kalendá�e. Rada m�sta ovšem jeho 
žádost neakceptovala. Proto nyní p�ichází s nabídkou, že 60.000,- K� zaplatí ihned a zbytek do 
dvou m�síc�, po prodeji nemovitosti. Na záv�r požádal zastupitele o vst�ícnost p�i projednávání 
jeho žádosti a to hlavn� z d�vodu jeho zhoršujícího se zdravotního stavu.  
Nám�stkyn� Tesa�ová navrhla vyjád�it se k diskusnímu p�ísp�vku pana Nováka až p�i 
projednávání uvedeného bodu a zapo�ala s projednáváním d�vodové zprávy.  
Bod 1.7, str. 9 – prodej pozemku 75/54 v k.ú. Olomouc-m�sto – p�edkladatelka navrhla stažení 
bodu z projednávání, z d�vodu znovuprojednání žádosti pana Nováka bytovou komisí a 
následn� radou m�sta; akceptováno. 
Bod 3.2, str. 29 – prodej bytové jednotky v dom� �erná cesta 2 – p�edkladatelka navrhla úpravu 
návrhu usnesení týkající se navýšení kupní ceny – nov� 151.126,- K� a ceny za byt. jednotku – 
nov� 147.885,- K�, ke které dochází z d�vodu zaplacení dalších splátek  do fondu oprav 
uvedeného domu statutárním m�stem Olomouc.  
doc. Vomá�ka - technická poznámka – k bodu 3.12, str. 39, týkajícího se prodeje byt. jednotky 
v dom� Denisova 10 Fakultní nemocnici Olomouc – konstatoval, že z d�vodu st�etu zájm� se 
zdrží hlasování. Na dotaz primátora zda žádá o samostatné hlasování k bodu 3.12, uvedl, že se 
zdrží hlasování an blok k celému bodu Prodej dom�.  
Bod 3.21, str. 52 – žádost o prodloužení splatnosti kupní ceny za bytovou jednotku pro manžele 
Duškovi – p�edkladatelka navrhla posunutí termínu do 31.5.2007; akceptováno. 
Bod 3.23, str. 52 – žádost o prodloužení splatnosti kupní ceny za bytovou jednotku pro paní 
Janouškovou – p�edkladatelka navrhla posunutí termínu do 31.5.2007; akceptováno. 
Další body základního materiálu bodu programu Prodej dom� byly projednány bez diskuse. 
Díl�í úpravy byly promítnuty do návrhu usnesení takto: 
- stažen bod 8 p�edloženého návrhu usnesení 
- bod 27 p�edloženého návrhu usnesení upraven dopln�ním nové kupní ceny a ceny za 

jednotku dle výše uvedeného návrhu 
- bod 48 a 50 p�edloženého návrhu usnesení upraven prodloužením doby splatnosti do 

31.5.2007 v obou p�ípadech. 
 
Hlasování o upraveném návrhu usnesení k základnímu materiálu: 
44 pro 
0 proti 
0 zdržel se hlasování 
0 nehlasoval 

 
Sou�asn� byl projednán i DODATEK bodu Prodej dom� – bez diskuse. 
Pozm�
ující návrh na úpravu usnesení nebyl podán. 
 
Hlasování o p�edloženém návrhu usnesení dodatku: 
40 pro 
0 proti 
0 zdržel se hlasování 
5 nehlasoval 
Záv�r: Upravený návrh usnesení k základnímu materiálu a p�edložený návrh usnesení 
k dodatku byl schválen; k uvedenému bodu programu bylo p�ijato usnesení bod 8 
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Zastupitelstvo m�sta Olomouce 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu a dodatek d�vodové zprávy 
 
2. nevyhovuje 
žádosti pana Ing. Jana Bart�ška ve v�ci pronájmu �i prodeje �ásti pozemku parc. �. st. 287, 
zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e cca 7 m2, v k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc dle 
d�vodové zprávy bod 1.1. 
 
3. schvaluje 
prodej pozemku parc. �. st. 2152, zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 51 m2, v k. ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc, nájemc�m manžel�m Karlu a Marii Rothstockovým a V��e Kmentové do 
podílového spoluvlastnictví, a to jednou ideální polovinou do SJM manžel�m Karlu a Marii 
Rothstockovým a jednou ideální polovinou V��e Kmentové, za kupní cenu celkem 11.934,- K�, z 
toho pozemek 9.792,- K� a náklady 2.142,- K� dle d�vodové zprávy bod 1.2. 
 
4. schvaluje 
prodej pozemku parc. �. st. 722/3, zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 18 m2, v k. ú. 
Olomouc-m�sto, obec Olomouc, manžel�m Marii a Petru Vodi�kovým za kupní cenu ve výši 11 
315,- K� dle d�vodové zprávy bod 1.3. 
 
5. schvaluje 
prodej pozemku parc. �. st. 722/2, zastav�ná plocha a nádvo�í, v k. ú. Olomouc-m�sto, obec 
Olomouc, a garáže na n�m stojící panu Dušanu Synkovi za kupní cenu ve výši 64 840,- K� dle 
d�vodové zprávy bod 1.4. 
 
6. revokuje 
usnesení bod 8, �ást 2, ZMO, ze dne 19. 5. 2006, ve v�ci prodeje pozemku parc. �. 97/94, 
ostatní plocha, o vým��e 107 m2, v k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc, a schvaluje prodej 
pozemku parc. �. 94/97, ostatní plocha o vým��e 107 m2, v k. ú. Olomouc-m�sto, obec 
Olomouc, Spole�enství vlastník� jednotek domu Olomouc, Husova 7, za kupní cenu celkem 
25.050,- K�, z toho za pozemek 20.544,- K� a náklady 4.506,- K� dle d�vodové zprávy bod 1.5. 
 
7. revokuje 
�ást svého usnesení ze dne 11. 12. 2006, bod 7, �ást 3, ve v�ci celkové kupní ceny  a schvaluje 
prodej  pozemku parc. �. st. 1223, zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 290 m2, v k. ú. 
Olomouc-m�sto, obec Olomouc, za kupní cenu celkem 38.504,- K�, do podílového vlastnictví 
spoluvlastník� domu �. p. 590 (Jeremenkova 12), a to takto: Ji�í Techmann podíl 1/12 za 3.209,- 
K�, Jan Tichý podíl 1/12 za 3.209,- K�, Ladislav Heidenreich podíl 1/12 za 3.209,- K�, Jaromír 
Král podíl 1/12 za 3.209,- K�,  Lenka Dvo�áková podíl 1/12 za 3.209,- K�, Hana Nevimová podíl 
1/12 za 3.209,- K�, Miroslav a Františka Vašíkovi do SJM podíl 1/12 za 3.209,- K�, Jan a ing. 
Svatava Cziborovi podíl 1/12 za 3.209,- K�, ing. Svatopluk a ing. V�ra Bröcknerovi do SJM podíl 
1/12 za 3.209,- K�, Petra Pohorská podíl 1/24 za 1.604,50 K�, Marie Doleželová podíl 1/24 za 
1.604,50 K�, Pavel Vysko�il podíl 1/12 za 3.209,- K�, Julius a Iveta Reisovi do SJM podíl 1/12 
za 3.209,- K� dle d�vodové zprávy bod 1.6. 
 
8. nevyhovuje 
žádosti nájemc� domu �. p. 622 (nám�stí Hrdin� 4) s pozemkem parc. �. st. 771, zastav�ná 
plocha a nádvo�í, vše v k. ú. Olomouc - m�sto, obec Olomouc, ve v�ci prodeje domu do 
vlastnictví nájemc� dle d�vodové zprávy bod 2.1. 
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9. nevyhovuje 
žádosti pana Karla Dudy ve v�ci prodeje pozemku parc. �. st. 1651, zastav�ná plocha a nádvo�í, 
o vým��e 45  m2, v k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod 2.2. 
 
10. revokuje 
své usnesení ze dne 13. 10. 2006, bod 5, �ást 2, ve v�ci prodeje �ásti pozemku parc. �. st. 676, 
zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 19 m2, v k. ú.  Hodolany, obec Olomouc, dle 
geometrického plánu �íslo �. 1552-175/2006 p�edem ur�enému zájemci panu Lubomíru Bortlovi, 
za kupní cenu 8 722,- K� dle d�vodové zprávy bod 2.3. 
 
11. revokuje 
své usnesení ze dne 13. 10. 2006, bod 5, �ást 3, ve v�ci prodeje �ásti pozemku parc. �. st. 676, 
zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 17 m2, v k. ú.  Hodolany, obec Olomouc, dle 
geometrického plánu �íslo �. 1552-175/2006 p�edem ur�enému zájemci paní V��e Holišové, za 
kupní cenu 4 758,- K� dle d�vodové zprávy bod 2.3. 
 
12. revokuje 
své usnesení ze dne 13. 10. 2006, bod 5, �ást 4, ve v�ci prodeje �ásti pozemku parc. �. st. 676, 
zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 17 m2, v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, dle 
geometrického plánu �íslo �. 1552-175/2006 p�edem ur�enému zájemci panu Jaroslavu 
Kadalovi, za kupní cenu 4 758,- K� dle d�vodové zprávy bod 2.3. 
 
13. revokuje 
své usnesení ze dne 13. 10. 2006, bod 5, �ást 10, ve v�ci prodeje domu �. p. 529 (Nálevkova 
11) s pozemkem parc. �. st. 676/4, zastav�ná plocha a nádvo�í, vše v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc dle d�vodové zprávy bod 2.3. 
 
14. schvaluje 
prodej domu �. p. 529 (Nálevkova 11) s pozemkem parc. �. st. 676, zastav�ná plocha a nádvo�í, 
o vým��e 1285 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, oprávn�ným nájemc�m domu 
Nálevkova 11, za kupní ceny dle p�ílohy �. 1 d�vodové zprávy bod 2.3. 
 
15. schvaluje 
nep�ijetí nabídky dle p�edkupního práva na odkup ideálních sedmi osmin objektu bydlení �. p. 
150, ideálních sedmi osmin pozemku parc. �. 752, zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 320 
m2, a ideálních sedmi osmin pozemku parc. �. 751/2, zahrada, o vým��e 598 m2, vše v k. ú. 
Slavonín, obec Olomouc, ze spole�ného jm�ní manžel� Ladislava a Libuše Svr�kových do 
vlastnictví statutárního m�sta Olomouce za kupní cenu dle znaleckého posudku dle d�vodové 
zprávy bod 2.4. 
 
16. schvaluje 
prodej nebytové jednotky �. 484/10 v dom� �. p. 484 (Vodární 1) se spoluvlastnickým podílem o 
velikosti 2249/10791 na spole�ných �ástech domu �. p. 484 a se spoluvlastnickým podílem o 
velikosti 2249/10791 na pozemku parc. �. st. 107/3 zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 557 
m2, vše v k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc, paní Iren� Svobodové, za kupní cenu ve výši 1 
500 000,- K�, z toho za jednotku 996 921,- K�, za pozemek 484 900,- K�, náklady 18 179,- K� 
dle d�vodové zprávy bod 2.5. 
 
17. schvaluje 
prodej nebytové jednotky �. 484/11 v dom� �. p. 484 (Vodární 1) se spoluvlastnickým podílem o 
velikosti 423/10791 na spole�ných �ástech domu �. p. 484 a se spoluvlastnickým podílem o 
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velikosti 423/10791 na pozemku parc. �. st. 107/3, zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 557 
m2, vše v k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc, panu Zde
ku Ku�erovi, za kupní cenu ve výši 
245 502,- K�, z toho za jednotku 144 352,- K�, za pozemek 91 692,- K�, náklady 9 458,- K� dle 
d�vodové zprávy bod 2.6. 
 
18. schvaluje 
prodej 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 Janu Navrátilovi, 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 2.7. 
 
19. schvaluje 
prodej 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 2.8. 
 
20. schvaluje 
prodej 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 Prof. PhDr. Rudolfu Chadrabovi, Csc. 
a Ing. arch. Pavlu Chadrabovi, za kupní cenu ve výši 613 816,- K�, z toho za jednotku 416 674, 
za pozemek 187 466, náklady 9 676 dle d�vodové zprávy bod 2.9. 
 
21. schvaluje 
prodej 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 
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 Ing. V��e Tošovské, 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 2.10. 
 
22. schvaluje 
prodej nebytové jednotky �. 736/12 v dom� �. p. 736 (Masarykova  19, 21) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 325/30634 na spole�ných �ástech domu �. p. 736 a se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 325/30634 na pozemku parc. �. st. 1034/1, zastav�ná plocha a nádvo�í, o 
vým��e 830 m2, vše v k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc, nájemci Ing. Old�ichu Bienovi, za 
kupní cenu celkem 149 512,50 K�, z toho za jednotku 129 077,- K�, za pozemek 8.101,- K� a 
náklady 12.334,50 K� dle d�vodové zprávy bod 2.11. 
 
23. nevyhovuje 
žádosti pana Miloslava Malíka ve v�ci snížení kupní ceny za nebytovou jednotku �. 18/10 v 
dom� �. p. 18 (Dolní nám. 48), se spoluvlastnickým podílem o velikosti 425/8283 na spole�ných 
�ástech domu �. p. 18 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 425/8283 na pozemku parc. �. 
st. 441, zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 459 m2, vše v k. ú. Olomouc-m�sto, obec 
Olomouc, a trvá na p�vodním rozhodnutí, to je na prodeji nebytové jednotky �. 18/10 v dom� �. 
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p. 18 (Dolní nám. 48), se spoluvlastnickým podílem o velikosti 425/8283 na spole�ných �ástech 
domu �. p. 18 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 425/8283 na pozemku parc. �. st. 441, 
zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 459 m2, vše v k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc, 
Miloslavu Malíkovi za kupní cenu 1 040 000,- K�, z toho za jednotku 935 869,- K�, za pozemek 
96 541,- K�, náklady 7 590,- K� dle d�vodové zprávy bod 2.12. 
 
24. nevyhovuje 
žádosti Ing. Miroslava Šitavance ve v�ci snížení kupní ceny za nebytovou jednotku �. 693/32 v 
dom� �. p. 693 (Nešverova 1) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1616/63880 na 
spole�ných �ástech domu �. p. 693 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti  1616/63880 na 
pozemku parc. �. st.  882, zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 2 215 m2, vše v k. ú. Olomouc-
m�sto, obec Olomouc, a trvat na p�vodním rozhodnutí ze dne 11.12.2006, bod 7, �ást 13, to je 
prodeji jednotky �. 693/32 v dom� �. p. 693 (Nešverova 1) se spoluvlastnickým podílem o 
velikosti 1616/63880 na spole�ných �ástech domu �. p. 693 a se spoluvlastnickým podílem o 
velikosti  1616/63880 na pozemku parc. �. st.  882, zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 2 215 
m2, vše v k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc, Ing. Miroslavu Šitavancovi za kupní cenu ve 
výši  975 000,- K�, z toho za jednotku 897 587,- K�, za pozemek 68 198,- K�, náklady 9 215,- K� 
dle d�vodové zprávy bod 2.13. 
 
25. schvaluje 
prodej bytové jednotky �. 576/21 v dom� �. p. 576, 577 (Zelená 3, 5) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 649/28563 na spole�ných �ástech domu �. p. 576, 577 a se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 649/28563 na pozemku parc. �. st. 1008, 1009, zastav�ná plocha a nádvo�í,  
vše v k. ú. Ne�edín, obec Olomouc, nájemc�m Pet�e a Ji�ímu Šolleovým, za kupní cenu ve výši 
53.802,- K�, z toho za jednotku 38.203,- K�, za pozemek 847,- K�, náklady 14.752,- K� dle 
d�vodové zprávy bod 3.1. 
 
26. schvaluje 
prodej bytové jednotky �. 136/17 v dom� �. p. 136 (�erná cesta 2) se spoluvlastnickým podílem 
o velikosti 577/10452 na spole�ných �ástech domu �. p. 136 a se spoluvlastnickým podílem o 
velikosti  577/10452  na pozemku parc. �. st. 353, zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 174 
m2, vše v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc, nájemci Vladimí�e Korytárové, za kupní cenu 
ve výši 151126,- K�, z toho za jednotku 147.885,- K�, za pozemek 1.114,- K�, náklady 2.127,- 
K� dle d�vodové zprávy bod 3.2. 
 
27. schvaluje 
prodej bytové jednotky �. 257/16 v dom� �. p. 257 (T�. Svornosti 14) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 1091/27280 na spole�ných �ástech domu �. p. 257, a  se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 1091/27280 na pozemku parc. �. st. 310, zastav�ná plocha a nádvo�í,  vše v 
k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, nájemc�m Ludmile a Zby
ku Weissovým, za kupní cenu ve 
výši 246.068,-K�, z toho za jednotku  234.202,- K�, za pozemek 9.724,- K�, náklady 2.142,- K� 
dle d�vodové zprávy bod 3.3. 
 
28. schvaluje 
prodej bytové jednotky �. 719/23 v dom� �. p. 714, 715, 716, 717, 718, 719 (Družební 9, 11, 13, 
15, 17, 19) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 672/87927 na spole�ných �ástech domu �. 
p. 714, 715, 716, 717, 718, 719 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 672/87927 na 
pozemku parc. �. st. 913, 934, 933, 912, 911, 932, vše zastav�ná plocha a nádvo�í, v k. ú. Nové 
Sady u Olomouce, obec Olomouc, nájemc�m manžel�m Lence a Karlu Janouškovým a Pavlu 
Janouškovi, za kupní cenu ve výši 163.240,- K�, z toho za jednotku 160.169,- K�, za pozemek 
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1.117,- K�, náklady 1.954,- K�, a to jednou ideální polovinou do SJM manžel�m Lence a Karlu 
Janouškovým a jednou ideální polovinou Pavlu Janouškovi dle d�vodové zprávy bod 3.4. 
 
29. schvaluje 
prodej bytové jednotky �. 1173/9 v dom� �. p. 1173 (Dukelská 19) se spoluvlastnickým podílem 
o velikosti 261/9511 na spole�ných �ástech domu a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
261/9511 na pozemku parc. �. st. 1071/1, zastav�ná plocha a nádvo�í, a se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 261/19292 na pozemku parc. �. 518, ostatní plocha, vše v k. ú. Olomouc-
m�sto, obec Olomouc, nájemci Robertu Peškovi, za kupní cenu 36.506,- K�, z toho za jednotku 
32.868,- K�, za pozemek parc. �. st. 1071/1, zastav�ná plocha a nádvo�í 1.495,- K� a za 
pozemek parc. �. 518, ostatní plocha, 632,- K�, náklady 1.511,- K� dle d�vodové zprávy bod 
3.5. 
 
30. schvaluje 
prodej bytové jednotky �. 366/3 v dom� �. p. 366 (K. Sv�tlé 10) se spoluvlastnickým podílem o 
velikosti 385/4075 na spole�ných �ástech domu �. p. 366 a se spoluvlastnickým podílem o 
velikosti 385/4075 na pozemku parc. �. st. 527, zastav�ná plocha a nádvo�í,  vše v k. ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc, nájemci Kate�in� Borkové, za kupní cenu 56.833,- K�, z toho za jednotku 
50.467,- K�, za pozemek 3.283,- K�, náklady 3.083,- K� dle d�vodové zprávy bod 3.6. 
 
31. schvaluje 
prodej bytové jednotky �.  918/8 v dom� �. p. 918 (Blanická 17) se spoluvlastnickým podílem o 
velikosti 262/2872 na spole�ných �ástech domu �. p. 918 a se spoluvlastnickým podílem o 
velikosti 262/2872 na pozemku parc. �. st. 1125/1, zastav�ná plocha a nádvo�í, vše v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc, nájemci Ivet� Eliškové, za kupní cenu 39.475,- K�, z toho za jednotku 
34.891,- K�, za pozemek 1.803,- K�, náklady 2.781,- K� dle d�vodové zprávy bod 3.7. 
 
32. schvaluje 
prodej bytové jednotky �. 961/72 v dom� �. p. 961 (Foerstrova 17) se spoluvlastnickým podílem 
o velikosti 596/41782 na spole�ných �ástech domu �. p. 961 a se spoluvlastnickým podílem o 
velikosti 596/41782 na pozemku parc. �. st. 1148, zastav�ná plocha a nádvo�í, vše v k. ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc, nájemc�m Bohuslavu a Dagma�e Stratilovým za kupní cenu 100.645,- K�, 
z toho za jednotku 98.001,- K�, za pozemek 656,- K�, náklady 1.988,- K� dle d�vodové zprávy 
bod 3.8. 
 
33. schvaluje 
prodej bytové jednotky �. 606/17 v dom� �. p. 606 (Stiborova 20) se spoluvlastnickým podílem o 
velikosti 710/14773 na spole�ných �ástech domu �. p. 606 a se spoluvlastnickým podílem o 
velikosti 710/14773 na pozemku parc. �. st. 981, zastav�ná plocha a nádvo�í, vše v k. ú. 
Ne�edín, obec Olomouc, nájemc�m Ivet� a Ond�eji Harwotovým, za kupní cenu 139.528,- K�, z 
toho za jednotku 136.690,- K�, za pozemek 1.172,- K�, náklady 1.666,- K� dle d�vodové zprávy 
bod 3.9. 
 
34. schvaluje 
prodej bytové jednotky �. 612/7 v dom� �. p. 611, 612 (Stiborova 30, 32) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 624/20748 na spole�ných �ástech domu �. p. 611, 612 a se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 624/20748 na pozemku parc. �. st. 986, 1020, zastav�ná plocha a nádvo�í, 
vše v k. ú. Ne�edín, obec Olomouc, nájemci Libuši Ondrá�kové, zastoupené opatrovníkem Ing. 
Liborem Ondrá�kem, za kupní cenu ve výši 123.669,- K�, z toho za jednotku 119.723,- K�, za 
pozemek 2.145,- K�, náklady 1.801,- K� dle d�vodové zprávy bod 3.10. 
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35. schvaluje 
prodej bytové jednotky �. 927/10 v dom� �. p. 924, 925, 926, 927 (Kmochova 14, 16, 18, 20) se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti  535/25469 na spole�ných �ástech domu �. p. 924, 625, 
626, 927 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 535/25469 na pozemku parc. �. st.  1060/1, 
1060/2, 1060/3, 1060/4, zastav�ná plocha a nádvo�í, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, 
nájemc�m manžel�m Marii Kolá�ové a Vít�zslavu Kolá�ovi za kupní cenu celkem 71.796,- K�, z 
toho za jednotku 67.851,- K�, za pozemek 2.742,- K�, náklady 1.203,- K� dle d�vodové zprávy 
bod 3.11. 
 
36. schvaluje 
prodej bytové jednotky �. 273/7 v dom� �. p. 273 (Denisova 10) se spoluvlastnickým podílem o 
velikosti  737/7262 na spole�ných �ástech domu �. p. 273, a se spoluvlastnickým podílem o 
velikosti 737/7262 na pozemku parc. �. st. 255, zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 319 m2, 
vše v k. ú.  Olomouc-m�sto, obec Olomouc, nájemci Fakultní nemocnici Olomouc, za kupní 
cenu ve výši 155 207,- K�, z toho za jednotku 133 680,- K�, pozemek 19 295, náklady  2 232,- 
K� dle d�vodové zprávy bod 3.12. 
 
37. schvaluje 
prodej bytové jednotky �. 575/22 v dom� �. p. 573, 574, 575 (Skupova 13, 15, 17) se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 434/42201 na spole�ných �ástech domu �. p. 573, 574, 
575, vše v k. ú.  Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, nájemci Marcelu Brychtovi, za kupní 
cenu ve výši 110.166,- K�, z toho za jednotku 108.856,- K�, náklady 1.310,- K� dle d�vodové 
zprávy bod 3.13. 
 
38. revokuje 
své usnesení, bod  6, �ást 41, ze dne 21. 2. 2006, ve v�ci schválení prodeje bytové jednotky �. 
309/1 v dom� �. p. 309 (Denisova 15) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1011/3419 na 
spole�ných �ástech domu �. p. 309 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1011/3419 na 
pozemku parc. �. st. 117, zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 212 m2, vše v k. ú. Olomouc-
m�sto, obec Olomouc formou ve�ejné dražby dle zákona �. 26/2000 Sb., o ve�ejných dražbách 
za vyvolávací cenu ve výši 510.000,- K� dle d�vodové zprávy bod 3.14. 
 
39. schvaluje 
prodej bytové jednotky �. 309/1 v dom� �. p. 309 (Denisova 15) se spoluvlastnickým podílem o 
velikosti 1011/3419 na spole�ných �ástech domu �. p. 309 a se spoluvlastnickým podílem o 
velikosti 1011/3419 na pozemku parc. �. st. 117, zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 212 m2, 
vše v k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc, nájemc�m Pavlu a Ivet� Truba�ovým za kupní cenu 
ve výši  380.895,- K�, z toho za jednotku 334.092,- K�, za pozemek 32.671,- K�, náklady 
14.132,- K� dle d�vodové zprávy bod 3.14. 
 
40. revokuje 
své usnesení, bod 6, �ást 42, ze dne 21. 2. 2006, ve v�ci schválení prodeje bytové jednotky �. 
309/3 v dom� �. p. 309 (Denisova 15) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1010/3419 na 
spole�ných �ástech domu �. p. 309 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1010/3419 na 
pozemku parc. �. st. 117, zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 212 m2, vše v k. ú. Olomouc-
m�sto, obec Olomouc, formou ve�ejné dražby dle zákona �. 26/2000 Sb., o ve�ejných dražbách 
za vyvolávací cenu ve výši 510.000,- K� dle d�vodové zprávy bod 3.15. 
 
41. schvaluje 
prodej bytové jednotky �. 309/3 v dom� �. p. 309 (Denisova 15) se spoluvlastnickým podílem o 
velikosti 1010/3419 na spole�ných �ástech domu �. p. 309 a se spoluvlastnickým podílem o 
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velikosti 1010/3419 na pozemku parc. �. st. 117, zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 212 m2, 
vše v k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc, nájemc�m Ev� a Stanislavu Truba�ovým, za kupní 
cenu ve výši 387.136,- K�, z toho za jednotku 340.376,- K�, za pozemek 32.638,- K�, náklady 
14.122,- K� dle d�vodové zprávy bod 3.15. 
 
42. schvaluje 
prodej bytové jednotky �. 612/5 v dom� �. p. 611, 612 (Stiborova 30, 32) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 624/20748 na spole�ných �ástech domu �. p. 611, 612 a se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 624/20748 na pozemku parc. �. st. 986, 1020, zastav�ná plocha a nádvo�í, 
vše v k. ú. Ne�edín, obec Olomouc, nájemc�m sourozenc�m Petru Brodovi a Hildegard� 
Brodové, za kupní cenu 142.389,- K�, z toho za jednotku 138.443,- K�, za pozemek 2.145,- K�, 
náklady 1.801,- K�, a to každému jednou ideální polovinou dle d�vodové zprávy bod 3.16. 
 
43. schvaluje 
prodej bytové jednotky �. 631/7 v dom� �. p. 631, 630 (Zikova 9, 11) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti  429/27510 na spole�ných �ástech domu �. p.  631, 630,  a se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti  429/27510   na pozemku parc. �. st. 922, zastav�ná 
plocha  a nádvo�í, o vým��e 237 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, 
oprávn�ným nájemc�m manžel�m Jarmile a Marianovi Gáborovým za kupní cenu ve výši 116 
442,- K�, z toho za jednotku  115 278,- K�, za pozemek 717,-K�, náklady 498,- K� dle d�vodové 
zprávy bod 3.17. 
 
44. schvaluje 
prodej bytové jednotky �. 510/7 se spoluvlastnickým podílem o velikosti 716/23702 na 
spole�ných �ástech domu �. p. 509, 510 (Velkomoravská 59, 61) paní Ji�in� Kobylkové za kupní 
cenu 197 230,-K� z toho cena za jednotku 195 309,-K�,  náklady 1 921,- K� dle d�vodové 
zprávy bod 3.18. 
 
45. nevyhovuje 
žádosti paní Jaroslavy Jermá�ové  ve v�ci snížení kupní ceny za bytovou  jednotku  �. 615/6 v 
dom� �. p. 615 (t�. Svobody 25) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 529/17883 na 
spole�ných �ástech domu, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 529/17883 na pozemku parc. 
�. st. 378/2, zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 684 m2, a se spoluvlastnickým podílem o 
velikosti 529/17883 na pozemku parc. �. st. 378/3, zastav�ná plocha a nádvo�í, vše v k. ú. 
Olomouc-m�sto, obec Olomouc, a trvá na svém usnesení ze dne 13. 10. 2006, bod 5, �ást 9, 
kterým schválilo prodej bytové jednotky �. 615/6 v dom� �. p. 615 (t�. Svobody 25) se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 529/17883 na spole�ných �ástech domu, se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 529/17883 na pozemku parc. �. st. 378/2, zastav�ná 
plocha a nádvo�í, o vým��e 684 m2, a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 529/17883 na 
pozemku parc. �. st. 378/3, zastav�ná plocha a nádvo�í, vše v k. ú. Olomouc-m�sto, obec 
Olomouc, Jaroslav� Jermá�ové za kupní cenu ve výši  153 527,- K�, z toho bytová jednotka 133 
109,- K�, pozemek 18 863,- K�, náklady 1 554,- K� dle d�vodové zprávy bod 3.19. 
 
46. nevyhovuje 
op�tovné žádosti spoluvlastník� domu Foerstrova 33, Olomouc, ve v�ci zrušení prodeje bytové 
jednotky �. 918/33 v dom� �. p. 918 (Foerstrova 33) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
213/21325 na spole�ných �ástech domu �. p. 918 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
213/21325 na pozemku parc. �. st. 1062, zastav�ná plocha a nádvo�í, vše v k. ú. Nová Ulice, 
obec Olomouc, panu Petru Fordájovi dle d�vodové zprávy bod 3.20. 
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47. schvaluje 
prodloužení splatnosti kupní ceny za bytovou jednotku �. 1023/13 v dom� Vojanova 18, 20, obec 
Olomouc, manžel�m Miroslavu a Marii Duškovým, a to do 31. 5. 2007 dle d�vodové zprávy bod 
3.21. 
 
48. schvaluje 
prodloužení splatnosti kupní ceny za bytovou jednotku �. 163/9 v dom� Rooseveltova 107, obec 
Olomouc, paní Ji�in� Pláni�kové, a to do 31. 5. 2007 dle d�vodové zprávy bod 3.22. 
 
49. schvaluje 
prodloužení splatnosti kupní ceny za bytovou jednotku �. 716/4 v dom� �. p. 714, 715, 716, 717, 
718, 719 (Družební 9, 11, 13, 15, 17, 19), obec Olomouc, paní Xenii Janouškové, a to do 31.5. 
2007 dle d�vodové zprávy bod 3.23. 
 
50. schvaluje 
prodloužení splatnosti kupní ceny za bytovou jednotku �. 1173/8 v dom� �. p. 1173 (Dukelská 
19), obec Olomouc, paní Son� Fischerové, a to do 31. 5. 2007 dle d�vodové zprávy bod 3.24. 
 
51. schvaluje 
prodloužení splatnosti kupní ceny za bytovou jednotku �. 58/10 v dom� Dolní nám. 30, obec 
Olomouc, manžel�m Jan� a Ji�ímu Machatovým, a to do 31. 5. 2007 dle d�vodové zprávy bod 
3.25. 
 
52. schvaluje 
prodloužení splatnosti kupní ceny za nebytovou jednotku �. 668/19 v dom� Rož
avská 8, obec 
Olomouc, paní Marcele Kulhánkové, a to do 31. 5. 2007 dle d�vodové zprávy bod 3.26. 
 
53. schvaluje 
prodej jednotek novým kupujícím dle bodu A) - E) dle d�vodové zprávy bod 3.27. 
 
54. nevyhovuje 
žádosti Františka Wiedermana ve v�ci odpušt�ní úrok� z prodlení ve výši 4% z �ástky 209 886,- 
K� od 10. 9. 2002 do zaplacení, jak bylo stanoveno pravomocným rozsudkem Krajského soudu 
v Ostrav�, pobo�ka v Olomouci, �. j. 2 To 300/2006, ze dne 31. 5. 2006 dle d�vodové zprávy 
bod 3.28. 
 
55. schvaluje 
prodej podílu o velikosti ideálních 67/1266 na pozemku parc. �. st. 1035, zastav�ná plocha a 
nádvo�í, o vým��e 334 m2, v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, manžel�m Petru a Miroslav� 
Kolá�ovým, za kupní cenu celkem 2.720,- K�, z toho pozemek 1.792,- K� a náklady 988,- K� dle 
dodatku d�vodové zprávy bod 1/1 
 
56. 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, Spole�enství vlastník� jednotek domu Jeremenkova 610/16, 
Olomouc, za kupní cenu celkem 39.046,- K�, z toho pozemek 36.660,- K� a náklady 2.380,- K� 
dle dodatku d�vodové zprávy bod 1/2 
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57. schvaluje 
prodej �ásti pozemku parc. �. 410/9, zahrada, o vým��e 89 m2, k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, 
jak je vyzna�eno geometrickým plánem �. 1403-126/2006, a to �ást ozna�enou nov� jako 
pozemek parc. �. 410/9, zahrada, o vým��e 58 m2, v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, do SJM 
manžel�m Jean-Marie Penven a Nataliji Anatolijivn� Penven za kupní cenu celkem 15.579,- K�, 
z toho pozemek 12.582,- K� a náklady 2.997,- K� dle dodatku d�vodové zprávy bod 1/3 
 
58. schvaluje 
prodej �ásti pozemku parc. �. 410/9, zahrada, o vým��e 89 m2, k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, 
jak je vyzna�eno geometrickým plánem �. 1403-126/2006, a to �ást ozna�enou nov� jako 
pozemek parc. �. 410/10, ostatní plocha, o vým��e 23 m2, k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, do 
SJM manžel�m Alen� a Janu Pospíšilovým za kupní cenu celkem 6.334,- K�, z toho pozemek 
4.968,- K� a náklady 1.366,- K� dle dodatku d�vodové zprávy bod 1/3 
 
59. schvaluje 
prodej �ásti pozemku parc. �. 410/9, zahrada, o vým��e 89 m2, k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, 
jak je vyzna�eno geometrickým plánem �. 1403-126/2006, a to �ást ozna�enou nov� jako 
pozemek parc. �. 410/11, ostatní plocha, o vým��e 8 m2, k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, do 
SJM manžel�m Alen� a Janu Pospíšilovým za kupní cenu celkem 3.094,- K�, z toho pozemek 
1.728,- K� a náklady 1.366,- K� dle dodatku d�vodové zprávy bod 1/3 
 
60. schvaluje 
prodej �ásti pozemku parc. �. 413/8, ostatní plocha, o vým��e 274 m2, k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc, jak je vyzna�eno geometrickým plánem �. 1403-126/2006, a to �ást ozna�enou nov� 
jako pozemek parc. �. 413/12, ostatní plocha, o vým��e 29 m2, k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, 
do SJM manžel�m Alen� a Janu Pospíšilovým za kupní cenu celkem 8.892,- K�, z toho 
pozemek 7.142,- K� a náklady 1.750,- K� dle dodatku d�vodové zprávy bod 1/4 
 
61. schvaluje 
prodej �ásti pozemku parc. �. 413/8, ostatní plocha, o vým��e 274 m2, k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc, jak je vyzna�eno geometrickým plánem �. 1403-126/2006, a to �ást ozna�enou nov� 
jako pozemek parc. �. 413/8, ostatní plocha, o vým��e 81 m2, k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, 
do SJM manžel�m Mgr. Lence a Mgr. Ji�ímu Tkadl�íkovým za kupní cenu celkem 21.212,- K�, z 
toho pozemek 19.103,- K� a náklady 2.109,- K� dle dodatku d�vodové zprávy bod 1/4 
 
62. schvaluje 
prodej �ásti pozemku parc. �. 413/8, ostatní plocha, o vým��e 274 m2, k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc, jak je vyzna�eno geometrickým plánem �. 1403-126/2006, a to �ást ozna�enou nov� 
jako pozemek parc. �. 413/13, ostatní plocha, o vým��e 45 m2, k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, 
do SJM manžel�m Mgr. Lence a Mgr. Ji�ímu Tkadl�íkovým za kupní cenu celkem 13.497,- K�, z 
toho pozemek 11.370,- K� a náklady 2.109,- K� dle dodatku d�vodové zprávy bod 1/4 
 
63. schvaluje 
prodej �ásti pozemku parc. �. 413/8, ostatní plocha, o vým��e 274 m2, k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc, jak je vyzna�eno geometrickým plánem �. 1403-126/2006, a to �ást ozna�enou nov� 
jako pozemek parc. �. 413/11, ostatní plocha, o vým��e 74 m2, k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, 
PhDr. Petru Vodešilovi za kupní cenu celkem 28.660,- K�, z toho pozemek 26.663,- K� a 
náklady1.997,- K� dle dodatku d�vodové zprávy bod 1/4 
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64. schvaluje 
prodej �ásti pozemku parc. �. 413/8, ostatní plocha, o vým��e 274 m2, k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc, jak je vyzna�eno geometrickým plánem �. 1403-126/2006, a to �ást ozna�enou nov� 
jako pozemek parc. �. 413/14, ostatní plocha, o vým��e 45 m2, k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, 
PhDr. Petru Vodešilovi za kupní cenu celkem 13.070,- K�, z toho pozemek 11.073,- K� a 
náklady 1.997,- K� dle dodatku d�vodové zprávy bod 1/4 
 
65. nevyhovuje žádosti 
nevyhov�t žádosti Ing. Jaromíra Jaron� ve v�ci odkoupení pozemku parc. �. 413/8, ostatní 
plocha, o vým��e 274 m2, v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle dodatku d�vodové zprávy bod 
1/4 
 
66. revokuje 
usnesení ZMO ze dne 18. 9. 2006, bod 6, �ást 7, ve v�ci prodeje pozemku parc. �. st. 1056/2, 
zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 293 m2, v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc a schvaluje 
prodej pozemku parc. �. st. 1056/2, zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 293 m2, v k. ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc, za kupní cenu celkem 31.264,- K�, z toho pozemek 29.300,- K� a náklady 
1.964,- K�, do podílového spoluvlastnictví spoluvlastník� domu �. p. 1062 (Kmochova 32) a to 
takto: MUDr. V�ra Šiftová podíl 508/10831 za 1.466,- K�, Ji�ina �ehulková podíl 519/10831 za 
1.498,- K�, Miloslava Doleželová podíl 519/10831 za 1.498,- K�, Bohuslava Kajnarová podíl 
508/10831 za 1.466,- K�, Jarmila Ježková podíl za 599/10831 za 1.729,- K�, Miloslava Škutová 
podíl 599/10831 za 1.729,- K�, Mgr. Miluše Langerová podíl 599/10831 za 1.729,- K�, do SJM 
Jan a Marcela Hruškovi podíl 722/10831 za 2.084,- K�, do SJM František a Vlasta Mrtví podíl 
722/10831 za 2.084,- K�, do SJM Alois a Valentina Kondziolkovi podíl 358/10831 za 1.033,- K�, 
do SJM Milan a Jana Fifkovi podíl 599/10831 za 1.729,- K�, do SJM Miloslav a Marcela Kraftovi 
podíl 519/10831 za 1.498,- K�, Jana Šišková podíl 173/10831 za 499,- K�, Dagmar Šišková 
podíl 173/10831 za 499,- K�, Petr Šiška podíl 173/10831 za 499,- K�, do SJM Petr a Alena 
Škutovi podíl 722/10831 za 2.084,- K�, Mgr. Michal Zatloukal podíl 599/10831 za 1.729,- K�, 
Ivana Tarasovi�ová podíl 508/10831 za 1.466,- K�, Vladana Bernardová podíl 482/10831 za 
1.391,- K�, Irena Lisnerová podíl 722/10831 za 2.084,- K� dle dodatku d�vodové zprávy bod 1/5 
 
67. nevyhovuje žádosti 
paní Marii Bor�vkové  ve v�ci snížení kupní ceny za bytovou jednotku  �. 615/4 v dom� �. p. 615 
(t�. Svobody 25) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 529/17883 na spole�ných �ástech 
domu, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 529/17883 na pozemku parc. �. st. 378/2, 
zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 684 m2, a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
529/17883 na pozemku parc. �. st. 378/3, zastav�ná plocha a nádvo�í, vše v k. ú. Olomouc - 
m�sto, obec Olomouc, a trvá na svém usnesení ze dne 13. 10. 2006, bod 5, �ást 9, kterým 
schválilo prodej bytové jednotky �. 615/4 v dom� �. p. 615 (t�. Svobody 25) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 529/17883 na spole�ných �ástech domu, se spoluvlastnickým podílem o 
velikosti 529/17883 na pozemku parc. �. st. 378/2, zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 684 
m2, a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 529/17883 na pozemku parc. �. st. 378/3, 
zastav�ná plocha a nádvo�í, vše v k. ú. Olomouc - m�sto, obec Olomouc, Marii Bor�vkové  za 
kupní cenu ve výši  158 942,- K�, z toho bytová jednotka 135 321,- K�, pozemek 21 823,- K�, 
náklady 1 798,-K� dle dodatku d�vodové zprávy bod 2/1 
 
68. nevyhovuje žádosti 
paní Marii Bílkové  ve v�ci snížení kupní ceny za bytovou  jednotku  �. 693/6 v dom� �. p. 693 
(Nešverova 1) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 680/63880 na spole�ných �ástech domu, 
se spoluvlastnickým podílem o velikosti 680/63880 na pozemku parc. �. st. 882, zastav�ná 
plocha a nádvo�í, o vým��e 2 215 m2, a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 680/63880 na 
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pozemku parc. �. st. 882, zastav�ná plocha a nádvo�í, vše v k. ú. Olomouc - m�sto, obec 
Olomouc, a trvá na svém usnesení ze dne 20. 6. 2006, bod 7, �ást 9, kterým schválilo prodej 
bytové jednotky �. 693/6 v dom� �. p. 693 (Nešverova 1) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
680/63880 na spole�ných �ástech domu, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 680/63880 na 
pozemku parc. �. st. 882, zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e  2 215 m2, a se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 680/63880 na pozemku parc. �. st.  882, zastav�ná plocha 
a nádvo�í, vše v k. ú. Olomouc - m�sto, obec Olomouc, Marii Bílkové  za kupní cenu ve výši  167 
604,- K�, z toho bytová jednotka 161 035,- K�, pozemek 5 798,- K�, náklady 770,- K� dle 
dodatku d�vodové zprávy bod 2/2 
 
69. revokuje 
své usnesení ze dne  21. 6. 2005 bod 5, �ást 76  a schvaluje prodej nebytové jednotky �. 
766/101 se spoluvlastnickým podílem o velikosti 370/11108 na spole�ných �ástech domu �. p. 
766 (Dr. Milady Horákové 1) a spoluvlastnickým podílem o velikosti 370/11108 na pozemku 
parc. �. st. 1052, zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 400 m2, vše v k. ú. Olomouc-m�sto, 
obec Olomouc, do vlastnictví Spole�enství vlastník� jednotek Dr. Milady Horákové 1, za kupní 
cenu ve výši  55 534,- K�,  z toho  za jednotku  49 888,- K�, pozemek 1 759,- K� a náklady 3 
887,- K�, Spole�enství vlastník� jednotek Dr. Milady Horákové �. p. 766, �. or. 1, Olomouc - 
M�sto dle dodatku d�vodové zprávy bod 2/3 
 
70. schvaluje 
bezúplatný p�evod nebytové jednotky �. 766/102 se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
210/11108 na spole�ných �ástech domu �. p. 766 (Dr. Milady Horákové 1) a spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 210/11108 na pozemku parc. �. st. 1052, zastav�ná plocha a nádvo�í, o 
vým��e 400 m2, vše v k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc, do vlastnictví Spole�enství 
vlastník� jednotek Dr. Milady Horákové �. p. 766, �. or. 1, Olomouc - M�sto dle dodatku 
d�vodové zprávy bod 2/4 
 
71. schvaluje 
prodej bytové jednotky �. 118/18 v dom� �. p. 118, 119 (�erná cesta 45, 47) se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 682/28150 na spole�ných �ástech domu �. p. 118, 119,  
vše v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc, nájemci Zde
ku Pun�ochá�ovi, za kupní cenu 
148.169,- K�, z toho za jednotku 146.137,- K�, náklady 2.032,- K� dle dodatku d�vodové zprávy 
bod 3/1 
 
72. schvaluje 
prodej bytové jednotky �. 508/3 v dom� �. p. 507, 508 (Velkomoravská 55, 57) se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 694/23568 na spole�ných �ástech domu �. p. 507, 508,  
vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, nájemc�m manžel�m Jaroslavu a Alen� 
Judasovým za kupní cenu 169.347,- K�, z toho za jednotku 167.607,- K�, náklady 1.740,- K� dle 
dodatku d�vodové zprávy bod 3/2 
 
73. schvaluje 
prodej bytové jednotky �. 1000/2 v dom� �. p. 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003 (I. P. Pavlova 
32 - 42) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 315/77747 na spole�ných �ástech domu �. p. 
998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 315/77747 na 
pozemku parc. �. st. 1308, 1309, 1310, 1311, 1312, 1313, zastav�ná plocha a nádvo�í,  vše v k. 
ú. Nová Ulice, obec Olomouc, nájemci Michalu Kalábovi, za kupní cenu 42.280,- K�, z toho za 
jednotku 40.876,- K�, pozemek 575,- K�,  náklady 829,- K� dle dodatku d�vodové zprávy bod 
3/3 
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74. schvaluje 
prodej bytové jednotky �. 787/2 v dom� �. p. 785, 786, 787 (Albertova 11, 13 ,15) se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 539/14470 na spole�ných �ástech domu �. p. 785, 786, 
787 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 539/14470 na pozemku parc. �. st. 1222, 1223, 
1224, zastav�ná plocha a nádvo�í, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, nájemc�m Pet�e 
Kosíkové a Hernánu Garzo Maldonadovi, za kupní cenu 57.960,- K�, z toho za jednotku 
54.706,- K�, za pozemek 1.615,- K�, náklady 1.639,- K� dle dodatku d�vodové zprávy bod 3/4 
 
75. schvaluje 
prodej bytové jednotky �. 494/13 v dom� �. p. 494, 495 (Dlouhá 56, 58) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 454/29305 na spole�ných �ástech domu �. p. 494, 495 a se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 454/29305 na pozemku parc. �. st. 604, 605, zastav�ná plocha a nádvo�í, 
vše v k. ú. Lazce, obec Olomouc, nájemci Kate�in� Hrabcové, za kupní cenu 34.355,- K�, z toho 
za jednotku 23.504,- K�, za pozemek 744,- K�, náklady 10.107,- K� dle dodatku d�vodové 
zprávy bod 3/5 
 
76. schvaluje 
prodej bytové jednotky �. 850/8 v dom� �. p. 848, 849, 850, 851 (Vojanova 2, 4, 6, 8) se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 494/24427 na spole�ných �ástech domu �. p. 848, 849, 
850, 851 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 494/24427 na pozemku parc. �. st. 922, 917, 
921, 920, zastav�ná plocha a nádvo�í,  vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, nájemc�m 
Lamovi a Bronislav� Nguyenovým, za kupní cenu 162.643,- K�, z toho za jednotku 159.572,- K�, 
pozemek 1.722,-K�  náklady 1.349,- K� dle dodatku d�vodové zprávy bod 3/6 
 
77. schvaluje 
prodej bytové jednotky �. 623/16 v dom� �. p. 623 (Rož
avská 2) se spoluvlastnickým podílem o 
velikosti 429/13755 na spole�ných �ástech domu �. p. 623 a se spoluvlastnickým podílem o 
velikosti  429/13755 na pozemku parc. �. st. 914  zastav�ná plocha a nádvo�í, vše v k. ú. Nové 
Sady u Olomouce, obec Olomouc, nájemc�m Milan� a Karlovi Suchým, za kupní cenu 102.839,- 
K�, z toho za jednotku 101.548,- K�, za pozemek 734,- K�, náklady 557,- K� dle dodatku 
d�vodové zprávy bod 3/7 
 
78. schvaluje 
prodej bytové jednotky �. 629/10 v dom� �. p. 629 (Zikova  13) se spoluvlastnickým podílem o 
velikosti 429/13755 na spole�ných �ástech domu �. p. 629 a se spoluvlastnickým podílem o 
velikosti  429/13755 na pozemku parc. �. st. 922  zastav�ná plocha a nádvo�í, vše v k. ú. Nové 
Sady u Olomouce, obec Olomouc, nájemc�m Dáše a Igorovi Pompovým,  za kupní cenu  
108.844,- K�, z toho za jednotku 107.518,- K�, za pozemek 724,- K�, náklady 602,- K� dle 
dodatku d�vodové zprávy bod 3/8 
 
79. schvaluje 
prodej bytové jednotky �. 629/2 v dom� �. p. 629 (Zikova  13) se spoluvlastnickým podílem o 
velikosti 777/13755 na spole�ných �ástech domu �. p. 629 a se spoluvlastnickým podílem o 
velikosti  777/13755 na pozemku parc. �. st. 922  zastav�ná plocha a nádvo�í, vše v k. ú. Nové 
Sady u Olomouce, obec Olomouc, nájemc�m Mart� a Josefu Balážovým  za kupní cenu ve výši 
197.138,- K�, z toho za jednotku 194.735,- K�, za pozemek 1.312,- K�, náklady 1.091,- K� dle 
dodatku d�vodové zprávy bod 3/9 
 
80. schvaluje 
prodej bytové jednotky �. 629/3 v dom� �. p. 629 (Zikova  13) se spoluvlastnickým podílem o 
velikosti 665/13755 na spole�ných �ástech domu �. p. 629 a se spoluvlastnickým podílem o 
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velikosti  665/13755 na pozemku parc. �. st. 922  zastav�ná plocha a nádvo�í, vše v k. ú. Nové 
Sady u Olomouce, obec Olomouc, nájemci  Milad� Pechá�kové,  za kupní  cenu ve výši  
168.722,-K�, z toho za jednotku 166.666,- K�, za pozemek 1.123,- K�, náklady  933,- K� dle 
dodatku d�vodové zprávy bod 3/10 
 
81. schvaluje 
prodej bytové jednotky �. 628/3 v dom� �. p. 628, 627 (Zikova  15,17) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 665/27510 na spole�ných �ástech domu �. p. 629 a se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti  665/27510 na pozemcích parc. �. st. 930, 921  zastav�ná plocha a nádvo�í, 
vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, nájemci  Šárce Manzalové,  za kupní  cenu 
ve výši 176.790,- K�, z toho za jednotku  175.380,- K�, za pozemek 559,- K�, náklady 850,- K� 
dle dodatku d�vodové zprávy bod 3/11 
 
82. schvaluje 
prodej bytové jednotky �. 628/17 v dom� �. p. 628, 627 (Zikova  15,17) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 665/27510 na spole�ných �ástech domu �. p. 629 a se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti  665/27510 na pozemcích parc. �. st. 930, 921  zastav�ná plocha a nádvo�í, 
vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, nájemci  Božen� Ková�ové,  za kupní  cenu 
ve výši  168.165,- K�, z toho za jednotku 166.756,- K�, za pozemek 559,- K�, náklady  850,- K� 
dle dodatku d�vodové zprávy bod 3/12 
 
83. schvaluje 
prodej bytové jednotky �. 719/3 v dom� �. p. 714, 715, 716, 717, 718, 719 (Družební 9, 11, 13, 
15, 17, 19) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 672/87927 na spole�ných �ástech domu �. 
p. 714, 715, 716, 717, 718, 719 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 672/87927 na 
pozemku parc. �. st. 913, 934, 933, 912, 911, 932, vše zastav�ná plocha a nádvo�í, v k. ú. Nové 
Sady u Olomouce, obec Olomouc, nájemci Iren� Malendové, za kupní cenu 163.240,- K�, z toho 
za jednotku 160.169,- K�, za pozemek 1.117,- K�, náklady 1.954,- K� dle dodatku d�vodové 
zprávy bood 3/13 
 
84. schvaluje 
prodej bytové jednotky �. 920/3 v dom� �. p. 920 (Tererovo nám. 2) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 631/21713 na spole�ných �ástech domu �. p. 920 a se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 631/21713 na pozemku parc. �. st. 1049, zastav�ná plocha a nádvo�í, vše v 
k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, nájemc�m Zde
ku Rudolfskému a Dagma�e Jan�íkové, za 
kupní cenu 79.992,- K�, z toho za jednotku 77.364,- K�, za pozemek 870,- K�, náklady 1.758,- 
K� dle dodatku d�vodové zprávy bod 3/14 
 
85. schvaluje 
nové kupující dle bodu A) dle dodatku d�vodové zprávy bod 4/1 
 
86. schvaluje 
prodej bytové jednotky �. 510/7 se spoluvlastnickým podílem o velikosti 716/23702 na 
spole�ných �ástech domu �. p. 509, 510 (Velkomoravská 59, 61) paní Ji�in� Kobylkové za kupní 
cenu 201 962,- K�, z toho cena za jednotku 200 041,- K�, náklady 1 921,- K� dle dodatku 
d�vodové zprávy bod 4/2 
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Bod 7 programu: 
Návrh zadání zm�ny �. XVIII ÚPnSÚ Olomouc 
Primátor – uvedl bod. Konstatoval, že odbor koncepce a rozvoje obdržel stanoviska dot�ených 
orgán�, které vyhodnotil; vyhodnocení je sou�ástí d�vodové zprávy. Uvedl, že v rámci 
dosavadního projednávání nebyly dány žádné p�ipomínky.  Upozornil, že v souladu s novým 
stavebním zákonem je nutné ur�it jednoho zastupitele pro spolupráci na po�ízení uvedené 
zm�ny. Navrhl akceptovat p�edložený návrh usnesení a ur�it tímto zastupitelem jeho osobu, tzn. 
Martina Novotného. Poté krátce okomentoval umíst�ní lokality uvedené zm�ny �. XVIII a uvedl, 
že dosavadní regulativ územního plánu – sportovní a rekrea�ní areály bude upraven v souladu 
s realizací zám�ru Integrovaného centra tís
ového volání IZSOK. Dále navrhl úpravu technické 
chyby v d�vodové zpráv� v bod� 2.“Vyhodnocení projednání“, kde je uvedeno Zadání souboru 
zm�n �. XIV ÚPnSÚ Olomouc – správn� má být uvedeno …souboru zm�n �. XVIII…; 
akceptováno. 
Tento bod programu byl projednán bez diskuse. 
Pozm�
ující návrh  na úpravu usnesení nebyl podán. 
 
Hlasování o p�edloženém návrhu usnesení: 
45 pro 
0 proti 
0 zdržel se hlasování 
0 nehlasoval 
Záv�r: P�edložený návrh usnesení byl schválen; k uvedenému bodu programu bylo p�ijato 
usnesení bod 9. 
 
Zastupitelstvo m�sta Olomouce 
1. bere na v�domí 
d�vodovou zprávu v p�edloženém zn�ní 
 
2. ur�uje 
Martina Novotného, primátora m�sta Olomouce, zastupitelem pro spolupráci  na po�ízení Zm�ny 
�. XVIII ÚPnSÚ Olomouc v souladu se zákonem �. 183/2006 Sb. o územním plánování a 
stavebním �ádu 
 
3. schvaluje 
Návrh zadání zm�ny �. XVIII ÚPnSÚ Olomouc v rozsahu p�ílohy usnesení, v souladu s 
ustanovením § 47 odst. (5) zákona �. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním �ádu   
 
4. ukládá 
vedoucímu odboru koncepce a rozvoje pokra�ovat v po�izování Zm�ny �. XVIII ÚPnSÚ Olomouc 
T: ihned 
O: Novotný Martin, primátor m�sta  
 
 
Bod 8 programu: 
Obecn� závazná vyhláška SmOl o regulaci provozu výherních hracích p�ístroj� 
J. Martinák – uvedl, že p�edložený materiál je výsledkem jednání, dle kterého by m�lo být SmOl 
umožn�no regulovat provoz výherních hracích p�ístroj� v centru m�sta.  
Materiál byl projednán bez diskuse. 
P�edložený návrh usnesení byl dopln�n v bod� 2 usnesení uvedením �ísla nové vyhlášky 
„1/2007“; akceptováno. 
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Hlasování o dopln�ném návrhu usnesení: 
45 pro 
0 proti 
0 zdržel se hlasování 
0 nehlasoval 
Záv�r: Dopln�ný návrh usnesení byl schválen; k uvedenému bodu programu bylo p�ijato 
usnesení bod 10. 
 
Zastupitelstvo m�sta Olomouce 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
Obecn� závaznou vyhlášku statutárního m�sta Olomouce �. 1/2007, o regulaci provozu 
výherních hracích p�ístroj� 
 
 
Bod 9 programu: 
Fond rozvoje bydlení - 18. kolo poskytnutí úv�r� 
J. Martinák – uvedl bod. Informoval, že v 18. kole bylo podáno 89 žádostí v úhrnné výši 15.750 
tis. K�, které byly projednány komisí Fondu rozvoje bydlení a poté i radou m�sta.  
Konstatoval, že konkrétní údaje jsou obsaženy v tabulkách v p�íloze �. 1 a 2 d�vodové zprávy. 
Primátor doplnil, že vzhledem k z�statku na ú�tu FRB je zvažováno vypsání dalšího kola ješt� 
v tomto roce a dále jsou zvažovány ur�ité zm�ny v podmínkách, týkající se nap�. délky, výše a 
ú�elu poskytnutí úv�ru. 
J. Martinák v této souvislosti uvedl, že ob�ané budou v této v�ci v�as informováni a p�edb�žn� 
informoval, že žádosti budou moci podávat po�ínaje kv�tnem t.r. 
Materiál byl projednán bez diskuse. 
Pozm�
ující návrh na úpravu usnesení nebyl podán. 
 
Hlasování o p�edloženém návrhu usnesení: 
45 pro 
0 proti 
0 zdržel se hlasování 
0 nehlasoval 
Záv�r: P�edložený návrh usnesení byl schválen; k uvedenému bodu programu bylo p�ijato 
usnesení bod 11. 
 
Zastupitelstvo m�sta Olomouce 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
poskytnutí ú�elových úv�r� 18. kola FRB dle tabulky žadatel� 
 
3. schvaluje 
ud�lení výjimek z vyhlášky �. 13/2003 o FRB dle d�vodové zprávy 
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Bod 10 programu: 
Smlouvy o bezúplatných p�evodech 
J. Martinák – uvedl bod. Konstatoval, že se jedná o 2 bezúplatné p�evody, konkrétn� p�evod 
ovládacích modul� hlasových sirén a p�evod cisternové automobilové st�íka�ky SCANIA. V obou 
p�ípadech se jedná o p�evod do vlastnictví Hasi�ského záchranného sboru Ol. kraje.  
Primátor up�esnil, že akce instalace 20 koncových bod� hlasových sirén byla realizována 
v minulém roce; nyní jsou p�evád�ny do vlastnictví a správy HZS Ol. kraje.  
Materiál byl projednán bez diskuse. 
Pozm�
ovací návrh na úpravu usnesení nebyl podán. 
 
Hlasování o p�edloženém návrhu usnesení: 
44 pro 
0 proti 
0 zdržel se hlasování 
1 nehlasoval 
Záv�r: P�edložený návrh usnesení byl schválen; k uvedenému bodu programu bylo p�ijato 
usnesení bod 12. 
 
Zastupitelstvo m�sta Olomouce 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu  
 
2. schvaluje 
bezúplatný p�evod ovládacích modul� hlasových sirén mezi Statutárním m�stem Olomouc a 
Hasi�ským záchranným sborem Olomouckého kraje dle p�ílohy �.1 d�vodové zprávy Smlouvy o 
bezúplatných p�evodech - smlouva sirény  
 
3. schvaluje 
bezúplatný p�evod cisternové automobilové st�íka�ky SCANIA mezi Statutárním m�stem 
Olomouc a Hasi�ským záchranným sborem Olomouckého kraje dle p�ílohy �.3 d�vodové zprávy 
Smlouvy o bezúplatných p�evodech - smlouva CAS 
 
4. pov��uje 
podpisem smluv primátora m�sta 
O: Novotný Martin, primátor m�sta  
 
 
Bod 11 programu: 
Pov��ení �ízením MPO 
Primátor – uvedl bod a konstatoval, že schválením p�edloženého návrhu usnesení budou 
v souladu se zákonem o m�stské policii schváleny p�íslušné kompetence pro �ízení tohoto 
orgánu pro nám�stka primátora pana J. Martináka. 
Materiál byl projednán bez diskuse. 
Primátor navrhl do bodu 2 p�edloženého návrhu usnesení doplnit funkci J. Martináka „nám�stek 
primátora“; akceptováno. 
 
Hlasování o p�edloženém návrhu usnesení: 
43 pro 
0 proti 
1 zdržel se hlasování 
1 nehlasoval 
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Záv�r: Upravený návrh usnesení byl schválen; k uvedenému bodu programu bylo p�ijato 
usnesení bod 13. 
 
Zastupitelstvo m�sta Olomouce 
1. bere na v�domí 
d�vodovou zprávu 
 
2. pov��uje 
dle ustanovení § 3 odst. 1 zákona �. 553/1991 Sb., o obecní policii nám�stka primátora Ji�ího 
Martináka �ízením M�stské policie Olomouc 
 
 
Bod 12 programu: 
Základní škola Olomouc, Heyrovského 33 - žádost o prodloužení lh�ty pln�ní smlouvy o 
p�j�ce 
Ing. Pokorný – uvedl bod a krátce shrnul d�vody vzniku a dosavadní pr�b�h pln�ní smlouvy o 
p�j�ce pro tuto školu. Konstatoval, že v sou�asnosti zbývá zaplatit m�stu z uvedené p�j�ky ješt� 
cca 1.417 tis. K�. P�ipomenul, že v minulém roce byl schválen zákon, díky kterému by mohlo 
dojít k odškodn�ni klient� Union banky, ovšem ú�innost tohoto zákona byla pozastavena, což 
znamená nutnost prodloužení termínu vrácení p�j�ky. V souladu s p�edloženým návrhem 
usnesení navrhl tuto lh�tu prodloužit do 31. 12. 2007. 
Ing. Tesa�ík – konstatoval, že tento problém je datován již od roku 2003 a škola dosud nebyla 
schopna ze svých prost�edk� splatit ani minimální �ástku. Z tohoto d�vodu požádal, aby 
Finan�ní výbor prov��il finan�ní situaci školy Olomouc, Heyrovského a v p�ípad� zjišt�ní, že tato 
škola není schopna p�j�ku ze svých prost�edk� splatit, navrhl odepsat zbývající �ástku 
prost�ednictvím škodní a likvida�ní komise.  
Primátor - poznamenal, že po prov��ení celé v�ci bude zastupitelstvu p�edložen materiál, v�. 
návrhu �ešení nap�. formou odepsání zbývající �ástky dle návrhu Ing. Tesa�íka. 
Pozm�
ující návrh na úpravu usnesení nebyl podán. 
 
Hlasování o p�edloženém návrhu usnesení: 
45 pro 
0 proti 
0 zdržel se hlasování 
0 nehlasoval 
Záv�r: P�edložený návrh usnesení byl schválen; k uvedenému bodu programu bylo p�ijato 
usnesení bod 14. 
 
Zastupitelstvo m�sta Olomouce 
1. bere na v�domí 
d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
prodloužení lh�ty pln�ní smlouvy o p�j�ce ve výši 1 417 398,--K� do 31.12.2007 dle d�vodové 
zprávy 
 
3. ukládá 
informovat o p�ijatém usnesení �editele Základní školy Olomouc, Heyrovského 33 
T: ihned 
O: vedoucí odboru školství 
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Bod 13 programu: 
Smlouvy s obcemi na r. 2007 
Mgr. Š�udlík – uvedl bod a konstatoval, že pro rok 2007 jsou navrhovány p�ísp�vky obcí 
Bukovany, Bystrovany, Samotišky, Skrbe
 a Horka nad Moravou, a to v celkové výši 1.765.575,- 
K�. 
Materiál byl projednán bez diskuse. 
Pozm�
ující návrh na úpravu usnesení nebyl podán. 
 
Hlasování o p�edloženém návrhu usnesení: 
44 pro 
0 proti 
0 zdržel se hlasování 
1 nehlasoval 
Záv�r: P�edložený návrh usnesení byl schválen; k uvedenému bodu programu bylo p�ijato 
usnesení bod 15. 
 
Zastupitelstvo m�sta Olomouce 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
obecné zn�ní smluv o zajišt�ní dopravní obslužnosti v rámci integrovaného dopravního systému 
a o poskytnutí p�ísp�vku na pokrytí ztráty dopravce DPMO, a.s. dle p�ílohy �. 1 této d�vodové 
zprávy 
 
3. ukládá 
podepsat smlouvy s obcemi 
T: ihned 
O: Novotný Martin, primátor m�sta  
 
 
Bod 14 programu: 
Pojmenování ulic 
Primátor navrhl p�ejmenování bodu, jelikož v písemné verzi materiálu byl chybn� uveden název  
– Pojmenování ulice, správn� má být uvedeno Pojmenování ulic; akceptováno. 
Ing. Pokorný – okomentoval umíst�ní jednotlivých nov� pojmenovaných ulic a vysv�tlil navržené 
názvy. 
Primátor – požádal o vyškrtnutí �íslování p�ed jednotlivými názvy ulic v d�vodové zpráv�, které 
byly takto ozna�eny p�i p�edchozím projednávání tohoto materiálu v RMO; akceptováno. 
Mgr. Vladislav Kvapil – konstatoval, že se ztotož
uje s navrhovanými názvy, s výjimkou bodu 5 
d�vodové zprávy – ul. Technologická a uvedl, že bude hlasovat proti tomuto návrhu, a to  an – 
blok. 
Pozm�
ující návrh na úpravu usnesení nebyl podán. 
 
Hlasování o p�edloženém návrhu usnesení: 
42 pro 
1 proti 
1 zdržel se hlasování 
1 nehlasoval 
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Záv�r: P�edložený návrh usnesení byl schválen; k uvedenému bodu programu bylo p�ijato 
usnesení bod 16. 
 
Zastupitelstvo m�sta Olomouce 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s pojmenováním ulic dle d�vodové zprávy  
 
3. ukládá 
informovat p�íslušné instituce o nových názvech ulic dle schválených sm�rnic 
T: ihned 
O: vedoucí odboru vn�jších vztah� a informací 
 
 
Bod 15 programu: 
Delegování zástupce m�sta na valnou hromadu VHS, a.s. 
Primátor – uvedl bod. 
P�edložený materiál byl projednán bez diskuse. 
Pozm�
ovací návrh na úpravu usnesení nebyl podán. 
 
Hlasování o p�edloženém návrhu usnesení: 
44 pro 
0 proti 
0 zdržel se hlasování 
1 nehlasoval 
Záv�r: P�edložený návrh usnesení byl schválen; k uvedenému bodu programu bylo p�ijato 
usnesení bod 17. 
 
Zastupitelstvo m�sta Olomouce 
1. bere na v�domí 
d�vodovou zprávu 
 
2. deleguje 
zástupce statutárního m�sta Olomouc (v�etn� náhradníka) na valnou hromadu 
Vodohospodá�ské spole�nosti Olomouc, a.s. dle d�vodové zprávy 
 
 
Bod 16 programu: 
Zastoupení SmOl v orgánech BD 
RNDr. Šnevajs – uvedl bod. Konstatoval, že z d�vodu zm�n ve volených orgánech m�sta, které 
se uskute�nily v souvislosti s komunálními volbami, je nutné schválit nové složení 
v p�edstavenstvu a v kontrolní komisi Bytového družstva Jižní a Bytového družstva Jiráskova, a 
to formou delegování t�chto zástupc� zastupitelstvem m�sta dle p�edloženého návrhu usnesení. 
Ing. Tesa�ík – technická poznámka – navrhl doplnit p�íslušný titul p�ed jméno Ji�í Rozbo�il – do 
d�vodové zprávy dopln�no: Ing. Ji�í Rozbo�il. 
Tato úprava byla promítnuta i do návrhu usnesení – v bod� 1 usnesení dopln�ním slova 
„upravenou“ a v bod� 3 usnesení dopln�ním titulu „Ing.“ Ji�í Rozbo�il; akceptováno. 
Jiný pozm�
ující návrh na úpravu usnesení nebyl podán. 
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Hlasování o upraveném návrhu usnesení: 
40 pro 
0 proti 
0 zdržel se hlasování 
5 nehlasoval 
Záv�r: Upravený návrh usnesení byl schválen; k uvedenému bodu programu bylo p�ijato 
usnesení bod 18. 
 
Zastupitelstvo m�sta Olomouce 
1. bere na v�domí 
upravenou d�vodovou zprávu 
 
2. deleguje 
na nejbližší �lenskou sch�zi bytového družstva - Bytové družstvo Olomouc, Jiráskova a Bytové 
družstvo Olomouc, Jižní - následujícího zástupce m�sta: 
Zástupce m�sta: RNDr. Ladislav Šnevajs,  nám�stek primátora, náhradník: Mgr. Svatopluk 
Š�udlík, nám�stek primátora 
Delegovaný zástupce je oprávn�n zejména ke schválení ú�etní uzáv�rky družstva, zm�n� 
stanov družstva, zm�nám v orgánech družstva a k rozhodnutí o odm�
ování orgán� družstva. 
O: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám�stek primátora 
 
3. doporu�uje 
zástupce Statutárního m�sta Olomouce do orgán� družstva - Bytové družstvo Olomouc, 
Jiráskova a Bytové družstvo Olomouc, Jižní  -  takto: 
P�edstavenstvo družstva: Mgr. Ing. Petr Kone�ný, Ing. Martin Koubek, Ing. Roman Zelenka, 
RNDr. Josef Kaštil,  Ing. Ji�í Rozbo�il 
Kontrolní komise družstva: Antonín Kr�ek 
O: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám�stek primátora 
 
 
Bod 17 programu: 
Návrh Programu prevence kriminality - PARTNERSTVÍ na rok 2007 
RNDr. Šnevajs – uvedl bod. 
Konstatoval, že materiál se skládá ze t�í �ástí: 
- Strategie a teoretická východiska 
- Bezpe�nostní analýza 
- Návrh Programu prevence kriminality – Partnerství na rok 2007 – návrh na rozd�lení 

finan�ních prost�edk� 
Upozornil na souhrnnou tabulku v záv�ru d�vodové zprávy, ze které vyplývá, že pro letošní rok 
je navrhováno podpo�it 12 projekt� v celkové výši 1.149 tis. K�. 
Konstatoval, že v rad� m�sta byl tento materiál projednáván dvakrát, a to z d�vodu že jeden 
z žadatel� – ob�anské sdružení Kaduceus ohlásilo ukon�ení své �innosti z d�vodu 
administrativních problém�. RNDr. Šnevajs uvedl, že dle výše zmi
ované tabulky je ponechána 
ur�itá finan�ní rezerva – cca 350 tis. K�, kterou m�sto použije v p�ípad� nalezení vhodného 
ob�anského sdružení, které by pokra�ovalo v práci sdružení Caduceus, tzn. komunitní prací 
s ohroženou mládeží. 
Materiál byl projednán bez diskuse. 
Pozm�
ující návrh na úpravu usnesení nebyl podán. 
 
 
 



 39 

Hlasování o p�edloženém návrhu usnesení. 
35 pro 
0 proti 
0 zdržel se hlasování 
10 nehlasoval 
Záv�r: P�edložený návrh usnesení byl schválen; k uvedenému bodu programu bylo p�ijato 
usnesení bod 19. 
 
Zastupitelstvo m�sta Olomouce 
1. bere na v�domí 
d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
Program prevence kriminality - PARTNERSTVÍ na rok 2007 dle bodu 3 d�vodové zprávy 
 
3. schvaluje 
rozpo�et jednotlivých díl�ích projekt� Programu prevence kriminality - PARTNERSTVÍ na rok 
2007 dle bodu 3.2. d�vodové zprávy 
 
4. ukládá 
dodate�n� p�edložit na MV �R, odbor prevence kriminality Usnesení Zastupitelstva m�sta 
Olomouce ze dne 26.2.2007, které je nedílnou sou�ástí již zaslané žádosti o poskytnutí státní 
ú�elové dotace na realizaci Programu prevence kriminality - PARTNERSTVÍ na rok 2007  
T: ihned 
O: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám�stek primátora 
 
 
Bod 18 programu: 
Akciové spole�nosti s ú�astí m�sta 
Mgr. Vlá�ilová – uvedla bod. Konstatovala, že materiál reflektuje na výsledky komunálních 
voleb. Informovala, že zastupitelstvo dnešním rozhodnutím doporu�í valné hromad�, tj. rad� 
m�sta jmenovat od 1.3.2007 �leny zastupitelstva do orgán� spole�ností kde je m�sto 100% 
akcioná�em a u spole�ností, kde m�sto je jen �áste�ným akcioná�em, tj. VHS, a.s., Olterm & TD 
Olomouc, a.s. a SK Sigma Olomouc, a.s. tyto zm�ny nastanou rozhodnutím valné hromady 
t�chto akciových spole�ností. Uvedla, že výjimkou je spole�nost VHS, a.s, kde bylo dohodnuto, 
že stávající �lenové budou abdikovat na svou funkci a budou jmenování noví �lenové 
p�edstavenstva.  
Požádala o možnost úpravy n�kterých nedostatk� v d�vodové zpráv�, které se týkaly 
personálních zm�n v minulém období. 
P�íloha �. 2 – Mgr. Vlá�ilová požádala o úpravu p�ílohy �, 2 vyškrtnutím jména Ji�í Martinák 
v odstavci „odvolává z funkce �lena p�edstavenstva“ a jeho nahrazení jménem Martin Novotný a 
dále dopln�ní tohoto odstavce o bod 7. Ing. Vladimír Menšík; v odstavci „odvolává z funkce 
dozor�í rady“ navrhla vyškrtnutí jména Ing. Jan Látal a jeho nahrazení jménem PhDr. Eva 
Baslerová; akceptováno. 
P�íloha �. 4 – Mgr. Vlá�ilová požádala o úpravu v odstavci „odvolává z funkce �lena 
p�edstavenstva“ dopln�ním bodu 7. Ing. Roman Zelenka a vyškrtnutím jména Jan Dlouhý 
z odstavce „odvolává z funkce �lena dozor�í rady“ a jeho nahrazení jménem PhDr. Eva 
Baslerová; akceptováno.  
Mgr. Vlá�ilová – dále upozornila na P�ílohu materiálu rozdanou na st�l, která obsahuje návrhy 
na složení p�edstavenstva a dozor�í rady akciových spole�ností Olterm & TD Olomouc a 
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Vodohospodá�ská spole�nost Olomouc. Uvedla, že o složení p�edstavenstva a dozor�í rady 
akciové spole�nosti SK Sigma Olomouc bude jednáno. 
Mgr. Kvapil Vl. – technická poznámka – upozornil na chybu ve jmén� u P�ílohy �. 1 – Yvona 
Kunjátová – správn� : Yvona Kubjátová; akceptováno. 
RNDr. Šnevajs – technická poznámka – navrhl upravit název bodu, a to z d�vodu, že materiál 
obsahuje návrhy složení orgán� akciových spole�ností nejen se 100% ú�astí m�sta. Navrhl 
nový název bodu: Akciové spole�nosti s ú�astí m�sta; akceptováno. 
Primátor  v souvislosti s novou úpravou zákona o st�etu zájm� informoval �leny zastupitelstva, 
že rada m�sta  p�ijala p�íslušnou sm�rnici, která upravuje model jednání �initel� m�sta v t�chto 
orgánech, mimo jiné to znamená, že uvoln�ní �lenové rady m�sta nebudou za ú�ast v t�chto 
orgánech pobírat odm�nu.¨ 
Mgr. Vlá�ilová – doplnila informaci, že prob�hla jednání se všemi p�edstaviteli politických klub� 
zastupitelstva, kde bylo dohodnuto, že všichni �lenové zastupitelstva, kte�í budou v t�chto 
orgánech akciových spole�ností zastoupeni podepíší prohlášení, že nejsou ve st�etu zájm�. 
Primátor – navrhl v souvislosti s úpravami p�íloh materiálu upravit p�edložený návrh usnesení: 
v bod� 1 a 2 usnesení dopln�ním slova „dopln�nou“  a v bod� 3 usnesení dopln�ním slova 
„upravených“; akceptováno. 
Jiný pozm�
ující návrh na úpravu usnesení nebyl podán: 
 
Hlasování o upraveném návrhu usnesení: 
44 pro 
0 proti 
0 zdržel se hlasování 
1 nehlasoval 
Záv�r: Upravený návrh usnesení byl schválen; k uvedenému bodu programu bylo p�ijato 
usnesení bod 20. 
 
Zastupitelstvo m�sta Olomouce 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
návrh na �leny statutárních orgán� akciových spole�ností Technické služby m�sta Olomouce, 
a.s., Dopravní podnik m�sta Olomouce, a.s., Výstavišt� Flora Olomouc, a.s., a Správa 
nemovitostí Olomouc, a.s. dle p�edložené d�vodové zprávy 
 
3. ukládá 
vydat rozhodnutí jediného akcioná�e dle upravených p�íloh �. 1 - 4  ke dni 1.3.2007 
O: Novotný Martin, primátor m�sta  
 
 
Bod 19 programu: 
P�ísedící Okresního soudu v Olomouci 
Primátor – uvedl bod. 
Materiál byl projednán bez diskuse. 
Pozm�
ující návrh na úpravu usnesení nebyl podán. 
Hlasování o p�edloženém návrhu usnesení: 
44 pro 
0 proti 
0 zdržel se hlasování 
1 nehlasoval 
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Záv�r: P�edložený návrh usnesení byl schválen; k uvedenému bodu programu bylo p�ijato 
usnesení bod 21. 
 
Zastupitelstvo m�sta Olomouce 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. zvolilo 
v souladu se zák. �. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, p�ísedících a státní správ� soud� a o 
zm�n� n�kterých dalších zákon� (zákon o soudech a soudcích) ve zn�ní novel, pana Mgr. 
Jaromíra Vilímovského p�ísedícím Okresního soudu v Olomouci pro funk�ní období 2007 - 2011 
dle d�vodové zprávy 
 
 
Bod 20 programu: 
Dokumenty kontrolního výboru 
PeadDr. Skácel – okomentoval jednotlivé �ásti d�vodové zprávy, a to: 
- Statut kontrolního výboru – uvedl, že úprava spo�ívá ve zm�n� po�tu �len� kontrolního 

výboru, z devíti na sedm. 
- Jednací a organiza�ní �ád kontrolního výboru – uvedl, že navrhované zm�ny jsou 

v materiálu ozna�eny �erven�. 
- Návrh Plánu �innosti kontrolního výboru na 1. pololetí r. 2007 
Materiál byl projednán bez diskuse. 
Pozm�
ující návrh na úpravu usnesení nebyl podán. 
 
Hlasování o p�edloženém návrhu usnesení: 
45 pro 
0 proti 
0 zdržel se hlasování 
0 nehlasoval 
Záv�r: P�edložený návrh usnesení byl schválen; k uvedenému bodu programu bylo p�ijato 
usnesení bod 22. 
 
Zastupitelstvo m�sta Olomouce 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
zm�ny Statutu a Jednacího a organiza�ního �ádu kontrolního výboru 
 
3. schvaluje 
Plán kontrolní �innosti kontrolního výboru na I. pololetí 2007 
 
 
Bod 21 programu: 
R�zné 
Primátor - konstatoval, že termín p�íštího jednání Zastupitelstva m�sta Olomouce byl stanoven 
na pond�lí 14. kv�tna 2007. 
Dále informoval o setkání zástupc� m�sta s ob�any, kde byly obyvatelé centra m�sta 
informováni o harmonogramu prací investi�ní akce Denisova, Peka�ská – rekonstrukce 
komunikace, která bude zahájena 1.3.2007. 
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Na záv�r konstatoval, že zastupitelé sou�asn� s materiály pro dnešním jednání obdrželi i 
publikaci P�íru�ka zastupitele obce.  
 
Ing. Tesa�ík - krátce informoval, v souvislosti s provád�nými protipovod
ovými opat�eními, že 
Povodí Moravy získalo p�íslib financování k budování protipovod
ových opat�ení v �ernoví�e a 
že již zahájilo práce na této investi�ní akci vykácením d�evin. Uvedl, že p�i své práci poslance se 
snaží spolupracovat s primátorem m�sta Olomouce, aby získali maximální podporu pro všechna 
protipovod
ová opat�ení v Olomouci, a jmenoval nap�. odt�žení nános� na �ece Byst�i�ce. 
Navrhl na p�íští jednání zastupitelstva  p�edložit pr�b�žnou informaci, jak m�sto p�ispívá p�i 
�ešení protipovod
ových opat�ení.   
Primátor doplnil, že již zapo�aly práce na odt�žení nános� na �ece Byst�i�ce pod mostem na ul. 
Jeremenkova a uvedl, že Povodí Moravy oznámilo, že v roce 2008 dojde ke komplexnímu 
odt�žení nános� na tomto toku. 
 
RNDr. Šnevajs - poukázal na materiál 1. Rámcový komunitní plán, který byl zastupitel�m p�ed 
dnešním jednáním rozdán na st�l, doporu�il jej k podrobnému prostudování zejména novým 
�len�m zastupitelstva. Uvedl, že jedním z prvních výstup� je Katalog poskytovatel� sociálních 
služeb v Olomouci. Konstatoval, že sou�ástí p�edaného  materiálu je i upozorn�ní, že 
zastupitelé budou pr�b�žn� informování o napl
ování tohoto komunitního plánu a  dále výzva 
k p�sobení v pracovních skupinách, které se budou aktivn� podílet na tvorb� budoucího plánu. 
 
doc. Vomá�ka - seznámil p�ítomné se skute�ností, že projednal s primátorem m�sta záležitost, 
týkající se bezdomovc� a informoval �leny zastupitelstva ve v�ci poskytování léka�ské pé�e 
v rámci Fakultní nemocnice v Olomouci pro tyto spoluob�any. Uvedl, že dle jeho názoru by se 
touto v�cí m�la  zabývat také sociální komise m�sta. Informoval �leny ZMO, že osoba, která 
zem�ela p�ed branou fakultní nemocnice byla celkem 9x FN Olomouc ošet�ena z toho 2x 
hospitalizována. Uvedl, že t�mito p�ípady se zabývá sociální odd�lení fakultní nemocnice, na 
kterém byla i tato osoba evidována jako problémová. Uvedl, že jsou známy p�ípady, kdy charitou 
nebo podobnými za�ízeními jsou tito lidé odmítání a to hlavn� z d�vod� nedostate�né kapacity a 
pak fakultní nemocnice, dle jeho názoru, supluje sociální sí	 m�sta. Uvedl, že je o�ekáván 
nár�st v po�tu ošet�ování t�chto osob a vyjád�il názor, že by se m�sto sociální problematikou 
m�lo výrazn�ji zabývat a to jak v sociální komisi, tak i v rad� m�sta.  
Primátor potvrdil, že prob�hlo jednání v této v�ci a uvedl, že d�ležitým faktorem pro vy�ešení 
této problematiky  je lepší informovanost t�chto osob a dostupnost informací o službách, které 
jsou pro n� poskytovány. Konstatoval, že touto problematikou se m�sto bude dále zabývat.  
 
MUDr. Tozzi – uvedl, že v minulém volebním období byl p�edsedou sociální komise a 
informoval, že již tehdy byla vytvo�ena pracovní skupina, která se problematikou bezdomovc� 
zabývala. Uvedl, že prob�hla sch�zka zástupc� komise s pracovníky charity a azylových dom�, 
byl vypracován návod, kdy m�že být bezdomovec odeslán z nemocnice do azylových dom� a 
kde také bylo �e�eno, že je nutné ur�it  pro tyto ob�any jednoho praktického léka�e, který bude 
na tyto lidi dohlížet, aby u nich byla v�as diagnostikována onemocn�ní. Uvedl, že v m�síci 
b�eznu se bude tato komise problematikou bezdomovc� op�t zabývat.  
Primátor konstatoval, že po sch�zi sociální komise o�ekává, že bude rad� m�sta v této v�ci 
p�edložen ur�itý výstup spolu s konkrétním návrhem �ešení. 
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Bod 22 programu: 
Záv�r 
Primátor pod�koval zastupitel�m za ú�ast a konstruktivní pr�b�h jednání a zasedání 
zastupitelstva m�sta v 11. 30 hodin ukon�il.  
 
 
 
 
 
 
 
 
       Martin Novotný 
       primátor m�sta Olomouce 
 
 
 
 
 
       Mgr. Václav Hušek 
       ov��ovatel 
 
 
 
 
 
 
       Jan Gottwald 
       ov��ovatel 
 
 
 
 
 
 
       Gabriela Sedláková 
       zapisovatelka 


