
 
USNESENÍ 

 
ze 4. zasedání Zastupitelstva m�sta Olomouce, konaného dne 14.5.2007 
 
 

 
1 Kontrola usnesení 
Zastupitelstvo m�sta Olomouce 
 
1. bere na v�domí 
informace o pln�ní usnesení ZMO dle d�vodové zprávy 
 
2. prodlužuje 
termíny pln�ní usnesení ZMO dle d�vodové zprávy 
 
P�edložil: Rada m�sta Olomouce 
Bod programu  2; hlasování �. 4 
 
 
2 Rozpo�tové zm�ny roku 2007, v�. dodatku �. 1 
Zastupitelstvo m�sta Olomouce 
 
1. bere na v�domí 
- p�edloženou d�vodovou zprávu, týkající se rozpo�tových zm�n roku 2007 - �ást A a �ást B, 
v�. dodatku �. 1 
- dopln�k d�vodové zprávy 
 
2. schvaluje 
rozpo�tové zm�ny roku 2007 dle p�edložené d�vodové zprávy - �ást B, v�. dodatku �. 1 
 
3. schvaluje 
rozpo�tovou zm�nu dle dopl�ku d�vodové zprávy 
 
P�edložil: Martinák Ji�í, nám�stek primátora 
Bod programu  3; hlasování �. 5 – 8, 31 
 
 
3 Úv�rové smlouvy s �eskou spo�itelnou a. s.  - dodatky 
Zastupitelstvo m�sta Olomouce 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu v�etn� p�íloh 
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2. schvaluje 
nové zn�ní Dodatk� ke smlouv� k úv�r�m u �eské spo�itelny, a. s.  
 
P�edložil: Martinák Ji�í, nám�stek primátora 
Bod programu  3.1; hlasování �. 9 
 
 
4 Výsledky hospoda�ení SmOl za rok 2006 
Zastupitelstvo m�sta Olomouce 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu v�etn� všech p�íloh 
 
2. schvaluje 
finan�ní vypo�ádání se státním rozpo�tem za rok 2006 
 
3. vydává 
v souladu s § 17, odst. 7) Zákona �. 250/2000 Sb. souhlas s celoro�ním hospoda�ením 
statutárního m�sta Olomouc za rok 2006, a to bez výhrad 
 
P�edložil: Martinák Ji�í, nám�stek primátora 
Bod programu  4; hlasování �. 10 
 
 
5 Majetkoprávní záležitosti  + dodatek 
Zastupitelstvo m�sta Olomouce 
 
1. schvaluje 
1. odkup okrasných d�evin dle znaleckého posudku a to na parc. �. 1202/8 - 196 ks smrk 
sitka za cenu 85 701,-K� od Karla a Marie Novotných , na parc. �. 1202/6 a 1202/7 - 117 ks 
smrk sitka za cenu 56 306,25 K� a zpevn�nou plochu �ízkového dolu z betonových panel� 
za cenu 81 909,23 K� od Antonína a Marie Navrátilových do vlastnictví statutárního m�sta 
Olomouc dle d�vodové zprávy bod 3.  
 
2. výkup �ásti pozemku parc. �. 142/3 ost. pl. o vým��e 27 m2 v k. ú. Slavonín, obec 
Olomouc z vlastnictví pana Jaromíra Žádníka do vlastnictví statutárního m�sta Olomouce za 
kupní cenu ve výši 1000,- K�/m2, tj. 27 000,- K� dle d�vodové zprávy bod 7.   
 
3. výkup pozemku parc. �. st. 576/2 zast. pl. o vým��e 9 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, 
obec Olomouc z vlastnictví �R - Ministerstva obrany do vlastnictví statutárního m�sta 
Olomouce za kupní cenu ve výši 11 660,-K� dle d�vodové zprávy bod 8.  
 
4. rozší�ení p�edm�tu výkupu �ásti pozemku parc. �. 959/13 ost. pl. o vým��e 640 m2 (dle 
GP parc. �. 959/35), �ásti pozemku parc. �. 959/11 ost. pl. o vým��e 387 m2 (dle GP parc. �. 
959/33) a �ásti pozemku parc. �. 959/11 ost. pl. o vým��e 342 m2 (dle GP parc. �. 959/34),   
o komunikaci a chodníky, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc z vlastnictví �R - Ministerstvo 
obrany do vlastnictví statutárního m�sta Olomouce dle d�vodové zprávy bod 11.  
 
5. navýšení kupní ceny o 259 760,- K�, tj. z p�vodní kupní ceny ve výši 696 120,- K�  na   
955 880,- K� dle d�vodové zprávy bod 11.   
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6. výb�r nájemce a budoucího kupujícího �ásti pozemku parc. �. 88/1 ost. pl. o vým��e      
590 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc mezi manžel y Ing. Irenou a Marianem Jaškovými, 
manžely Ing. Hanou a Robertem Gajdošovými, panem Lubomírem Veselým, panem Liborem 
Hájkem a manžely Pavlem a Hanou Sigmundovými formou  obálkové metody na výši kupní 
ceny, kdy minimální výše kupní ceny �iní  950,- K�/m2 dle d�vodové zprávy bod 13.   
 
7. uzav�ení smlouvy o budoucí kupní smlouv� na �ásti pozemk� parc. �. 1721/40 o vým��e 
114 m2, parc. �. 1721/39 o vým��e 1944 m2, parc. �. 1721/1 o vým��e 1938 m2, parc. �. 
1721/31 o vým��e 2477 m2, parc. �. 1721/28 o vým��e 2175 m2, parc. �. 1721/29 o vým��e 
3813 m2, parc. �. 1649 o vým��e 788 m2 (dle GP �.1409-76/2006 �ást parc. �. 1649/1 ), 
parc. �. 1648 o vým��e 1149 m2 (dle GP �.1409-76/2006 �ást parc. �.1648/1) a parc. �. 
1721/6 o vým��e 4178 m2, vše ost. pl. v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc se 
spole�ností ALTERMED CORPORATION a. s. p�i kupní cen� ve výši 350,- K�/m2 dle 
d�vodové zprávy bod 14.   
 
8. odprodej pozemk� parc. �. st. 1204/11 zast. pl. a nádvo�í o vým��e 17 m2 a parc. �. st. 
1205/11 zast. pl. a nádvo�í o vým��e 19 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc panu 
Ivanu Markovi za kupní cenu ve výši 23 400,- K� dle d�vodové zprávy bod 16.  
 
9. darování pozemku parc. �. 143/1 ost. pl. o vým��e 3.252 m2 v k. ú. Ne�edín, obec 
Olomouc z vlastnictví �R - Ministerstva obrany do vlastnictví statutárního m�sta Olomouce 
dle d�vodové zprávy bod 19.    
 
10. uzav�ení smlouvy o budoucí kupní smlouv� na �ást pozemku parc. �. 121/5 ost. pl.          
o vým��e 900 m2 v k. ú. Ne�edín, obec Olomouc se spole�ností AGM PETROL s. r. o. p�i 
kupní cen� ve výši 1 500,- K�/m2 dle upravené d�vodové zprávy bod 20.   
 
11. odprodej pozemk� parc. �. 1664 ost. pl. o vým��e 424 m2 a parc. �. 1663 ost. pl.             
o vým��e 64 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc spole�nosti GRAPO s. r. o. 
za kupní cenu ve výši 207 730,- K� dle d�vodové  zprávy bod 25.  
 
12. zn�ní darovací smlouvy dle d�vodové zprávy bod 28.   
 
2. nevyhovuje žádosti 
1. manžel� Jana a Vladimíry Pochylových o odprodej �ásti pozemku parc. �. 346/4 ost. pl.     
o vým��e cca 1 000 m2 v k. ú. Hej�ín, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod 1.  
 
2. manžel� Jana a Pavly Lukešových o odprodej �ásti pozemku parc. �. 723/13 zahrada        
o vým��e cca 240 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod 2.  
  
3. manžel� Petra a Hany Cvr�kových o odprodej pozemku parc. �. 2029 lesní pozemek        
o vým��e 114 m2 v k. ú. Lošov, obec Olomouc a pozemku parc. �. 455/2 zast. pl. a nádvo�í     
o vým��e 5 m2 v k. ú. Hlubo�ky, obec Hlubo�ky dle d�vodové zprávy bod 4.  
 
4. spole�nosti TOURIST CENTRUM s. r. o. o odprodej pozemk�  - �ást parc. �. 615/1 ost. pl. 
o vým��e 450 m2, parc. �. st. 1891/1 zast. pl. o vým��e 12 m2,  parc. �. st. 1892/1 zast. pl.    
o vým��e 9 m2, parc. �. st. 1893/1 zast. pl. o vým��e 5 m2, parc. �. st. 1894/1 zast. pl.           
o vým��e 1 m2, parc. �. st. 1899/1 zast. pl. o vým��e 14m2, parc. �. st. 1900/1 zast. pl.          
o vým��e 18 m2, parc. �. st. 1901 zast. pl. o vým��e 20 m2, parc. �. st. 1902 zast. pl.            
o vým��e 20 m2, parc. �. st. 1903 zast. pl. o vým��e 20 m2, parc. �. st. 1904 zast. pl.            
o vým��e 20 m2, parc. �. st. 1905 zast. pl. o vým��e 20 m2, parc. �. st. 1906 zast. pl.             
o vým��e 19 m2, parc. �. st. 1909/2  zast. pl. o vým��e 2 m2, parc. �. st. 1910/2 zast. pl.         
o vým��e 6 m2, parc. �. st. 1911/2 zast. pl. o vým��e 10 m2, parc. �. st. 1912/2 zast. pl.         
o vým��e 14 m2, parc. �. st. 1913/2 zast. pl. o vým��e 18 m2, parc. �. st. 1914 zast. pl.         
o vým��e 20 m2, parc. �. st. 1745/2 zast. pl. o vým��e 6 m2, parc. �. st. 1746 zast. pl.           
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o vým��e 20 m2, parc.�.st. 1747 zast. pl. o vým��e 20 m2, parc. �. st. 1748 zast. pl.              
o vým��e 20 m2, parc. �. st. 1749 zast. pl. o vým��e 20 m2, parc. �. st. 1750/1 zast. pl.          
o vým��e 19 m2, parc. �. st. 1751/2 zast. pl. o vým��e 2 m2, parc.�. 615/3 ost. pl. o vým��e 
124 m2, vše v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod 5.   
 
5. spole�nosti Centrum Jungle s. r. o. o darování �ásti pozemk� parc. �. 346/3 o vým��e        
3 141 m2, parc. �. 346/2 o vým��e 320 m2 a parc. �. 346/4 o vým��e 4 218 m2, vše ost. pl. 
v k. ú.  Hej�ín, obec Olomouc (varianta A) dle d�vodové zprávy bod 6.  
 
6. Stavebního bytového družstva Olomouc o odprodej �ásti pozemku parc. �. 962/1 ost. pl.     
o vým��e cca 210 m2 a �ásti pozemku parc. �. 964 zast. pl. a nádvo�í o vým��e cca              
1 337 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod 9.  
 
7. spole�nosti GRASO a. s. o odprodej �ásti pozemku  parc. �. 109/1 zahrada o vým��e cca 
200 m2 v k. ú. Olomouc-m�sto, obec  Olomouc spole�nosti GRASO a. s. dle d�vodové 
zprávy bod 10.  
 
8. pana Ing. Aloise Pátka a pana Ing. Tomáše Pátka o výkup pozemk�  parc. �. 60/1 orná 
p�da o vým��e 177 m2 a parc. �. 59/2 orná p�da o vým��e 11 m2, vše v k. ú. Týne�ek, obec 
Olomouc ze spoluvlastnictví pana Ing. Aloise Pátka (ideální podíl ½) a pana Ing. Tomáše 
Pátka (ideální podíl ½) do vlastnictví statutárního m�sta Olomouce dle d�vodové zprávy bod 
12.    
 
9. pana Ing. Petra Kubí�ka o odprodej pozemk� parc. �. 473/1 zahrada o vým��e 7 362 m2 a 
parc. �. 473/3 zahrada o vým��e 1 604 m2, vše v k. ú. Droždín, obec Olomouc dle d�vodové 
zprávy bod 15.  
 
10. manžel� Ing. Jana a Ing. Ludmily Mrkvových o odprodej �ásti pozemku parc. �. 670/5 
orná p�da o vým��e cca 30 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod 
17.  
 
11. manžel� Tomáše a Ing. Sylvy Kubátových o odprodej �ásti pozemku parc. �. 670/5 orná 
p�da o vým��e cca 30 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod 17.  
 
12. Ing. Jana Jirky o revokaci  usnesení ZMO ze dne 14. 12. 2004, bod programu 4, bod 39 
ve v�ci schválení uzav�ení smlouvy o budoucí kupní smlouvy na pozemky parc. �. 230/1       
o vým��e 4 460 m2 a parc. �. 230/2 o vým��e 2 500 m2, vše orná p�da v k. ú. Mutkov, obec 
Mutkov s panem Ing. Janem Jirkou p�i kupní cen� ve výši 50,- K�/m2 dle d�vodové zprávy 
bod 18. 
 
13. paní PaedDr. Dany Sedlákové o odprodej pozemku parc. �. 782/2 trvalý travní porost      
o vým��e 852 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod 21.  
 
14. pana Ing. Františka Žouželky o odprodej �ásti pozemku parc. �. 598/2 ost. pl. o vým��e 
cca 15 m2 a �ásti pozemku parc. �. 505/1 ost. pl. o vým��e cca 4 m2, vše v k. ú. Ne�edín, 
obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod 22.  
 
15. paní Bohuslavy Šimoníkové o odprodej pozemku parc. �. 184/19 orná p�da o vým��e     
1 253 m2 v k. ú. Ne�edín, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod 23.  
 
16. pana Vlastimila Sta�ka o sm�nu pozemk� parc. �. 1133 zahrada o vým��e 141 m2 a 
parc. �. 1205 ost. pl. o vým��e 158 m2, vše v k. ú. �ernovír, obec Olomouc ve vlastnictví 
pana Vlastimila Sta�ka za pozemky parc. �. 978/2 ost. pl. o vým��e 439 m2 a  parc. �. 978/8 
zahrada o vým��e 269 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního 
m�sta Olomouc dle d�vodové zprávy bod 24.  
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17. manžel� Evy a Petra Grigárkových o odprodej pozemku parc. �. 1663 ost. pl. o vým��e 
64 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod 26.  
 
18. manžel� Karla a Jitky Valentíkových o odprodej pozemku parc. �. 1664 ost. pl. o vým��e 
424 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod 27.  
 
3. souhlasí 
1. se zvýšením smluvní pokuty o 25 888,- K�, tj. z p�vodní �ástky ve výši 69 700,- K� na 
�ástku ve výši  95 588,- K� dle d�vodové zprávy bod 11.  
 
2. se závazky dle d�vodové zprávy bod 28. 
 
4. revokuje 
1. usnesení ZMO ze dne 18. 7. 2006 bod programu 3 bod 1 ve v�ci schválení úplatného 
p�evodu pozemku parc. �. 143/1 ost. pl. o vým��e 3.252 m2 v k. ú. Ne�edín z vlastnictví �R - 
Ministerstva obrany do vlastnictví statutárního m�sta Olomouce za kupní cenu ve výši max. 
3 000,- K�/m2 dle d�vodové zprávy bod 19.  
 
2. �ást usnesení ZMO ze dne 21. 2. 2006, bod programu 4, bod 32 ve v�ci schválení 
bezúplatného nabytí objektu k bydlení �p. 188 s pozemkem parc. �. st. 1964 zast. pl. a 
nádvo�í o vým��e 755 m2 v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc z vlastnictví �R - Správa 
vojenského bytového fondu Praha do vlastnictví statutárního m�sta Olomouc dle d�vodové 
zprávy bod 28.  
 
5. schvaluje 
1. odprodej �ásti pozemku parc. �. 808/4 ost. pl. o vým��e 5 m2 v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc manžel�m Ann� a Jaroslavu Liškovým za kupní cenu ve výši 9 042,- K� dle 
dodatku d�vodové zprávy bod 29.   
 
2. odprodej pozemku parc. �. st. 1392/2 zast. pl. a nádvo�í o vým��e 1 019 m2 v k. ú. 
Ne�edín, obec Olomouc manžel�m Zde�ce a Miroslavu Koppovým za kupní cenu ve výši 
429 380,- K� dle dodatku d�vodové zprávy bod 31.  
 
3. odprodej objektu bez �. p./�. e. jiná stavba na pozemku parc. �. 1101 zast. pl. a nádvo�í      
o vým��e 32 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc manžel�m Miroslavu a Helen� Hol�íkovým 
za kupní cenu ve výši 18 300,- K� dle dodatku d�vodové zprávy bod 33.  
 
4. výkup �ásti pozemku parc. �. 1248/19 orná p�da o vým��e 29 m2 v k. ú. Droždín, obec 
Olomouc z vlastnictví pana Jind�icha de la Renotiére Kriegsfelda do vlastnictví statutárního 
m�sta Olomouc za kupní cenu ve výši 13 200,- K� dle dodatku d�vodové zprávy bod 34.  
 
5. uzav�ení dodatku ke smlouv� o budoucí kupní smlouv� dle d�vodové zprávy na �ást 
pozemku parc. �. 401/27 orná p�da o vým��e 352 m2 v k. ú. Hej�ín, obec Olomouc uzav�ené 
s manžely Ing. Radomírem a Milenou Darební�kými dle dodatku d�vodové zprávy bod 36.  
 
6. uzav�ení dodatku smlouvy o budoucí kupní smlouv� dle d�vodové zprávy u prodeje �ásti 
pozemku parc. �. st. 279 zast. pl.  o vým��e  862 m2 v k. ú. Ne�edín, obec Olomouc MUDr. 
Igoru Mazochovi dle dodatku d�vodové zprávy bod 37.  
 
7. odprodej pozemk� parc. �. st. 1838/1 zast. pl. a nádvo�í o vým��e 470 m2, parc. �. st. 
1840/1 zast. pl. a nádvo�í o vým��e 57 m2, parc. �. st. 1840/3 zast. pl. a nádvo�í o vým��e   
58 m2, parc. �. 436 ost. pl. o vým��e 114 m2, parc. �. 443 ost. pl. o vým��e 34 m2 a �ást 
parc. �. st. 464 zast. pl. o vým��e 152 m2, vše v k.ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc 
manžel�m MUDr. Iljovi a Ing. Ann� Šínovým za kupní cenu ve výši 2 150,- K�/m2, tj.              
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1 902 750,- K� dle dodatku d�vodové zprávy bod 41.   
 
8. bezúplatný p�evod pozemku parc. �. 150/15 zahrada  o vým��e 526 m2 v k.ú. Nedv�zí 
z vlastnictví �R-Pozemkového fondu �R do vlastnictví statutárního m�sta Olomouce dle 
dodatku d�vodové zprávy bod 43.   
 
9. odprodej �ásti pozemku parc. �. 5/8 ost. pl. o vým��e 26 m2 v k. ú. Nové Sady                   
u Olomouce, obec Olomouc spole�nosti INPOST, spol. s r. o.  za kupní cenu ve výši 17 600,- 
K� dle dodatku d�vodové zprávy bod 45.  
 
10. sm�nu pozemk� parc. �. 1721/56 o vým��e 391 m2, orná p�da, parc. �. 1721/7 o vým��e 
711 m2, orná p�da, parc. �. 1713 o vým��e 1969 m2, zahrada, parc. �. 1711 o vým��e 810 
m2, zahrada, parc. �. 1715 o vým��e 1180 m2, zahrada, parc. �. 1716 o vým��e 433 m2, 
zahrada, parc. �. 1725/4 o vým��e 21 m2, ostatní plocha, parc. �. 1725/2 o vým��e 321 m2, 
ostatní plocha, parc. �. 1718/2 o vým��e 985 m2, orná p�da, parc. �. 1726/2 o vým��e 3303 
m2, orná p�da, parc. �. 1723/2 o vým��e 6033 m2, orná p�da, parc. �. 1724/2 o vým��e 302 
m2, ostatní plocha, �ást pozemku parc. �. 1727 o vým��e 432 m2 (po geom. zam��ení �ást 
pozemku parc. �. 1726/4), orná p�da, �ást pozemku parc. �. 1726/1 o vým��e 3048 m2 (po 
geom. zam��ení �ást pozemku parc. �. 1726/4), orná p�da, vše v k. ú. Holice u Olomouce, 
obec Olomouc, �ást pozemku parc. �. 631/1 m2 o vým��e 1748 m2 (po geom. zam��ení 
pozemek parc. �. 631/3), ostatní plocha, v k.ú. Nová ulice, obec Olomouc, vše ve vlastnictví 
statutárního m�sta Olomouce za pozemky parc. �. 94/58 o vým��e 9479 m2 (po geom. 
zam��ení pozemek parc. �. 94/58  o vým��e 7353 m2 a �ást pozemku parc. �. 94/96              
o vým��e 2126 m2), ostatní plocha a �ást pozemku parc. �. 94/64 o vým��e 4942 m2(po 
geom. zam��ení �ást pozemku parc. �. 94/96), ostatní plocha, vše k. ú. Olomouc-m�sto, 
obec Olomouc a dále pozemek parc. �. 1719 o vým��e 126 m2, ostatní plocha, k. ú. Holice    
u Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví Univerzity Palackého v Olomouci dle dodatku 
d�vodové  zprávy bod 46.   
 
11. sm�nu podílu 21/100 nemovitosti �. p. 951 s pozemkem parc. �. st. 1258 zast. pl. a 
nádvo�í o vým��e 3021 m2, jiné stavby s pozemkem parc. �. 95/11 ost. pl. o vým��e 3027 
m2, pozemku parc. �. 94/75 ost. pl. o vým��e 1342 m2, pozemek parc. �. 94/73 ost. pl.          
o vým��e 1507 m2, pozemku parc. �. 94/85 ost. pl. o vým��e 132 m2 v�etn� staveb 
komunikací na nich umíst�ných, vše v k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc, dále budovu 
bez �. p. na pozemcích parc. �. st. 1396/1 a parc. �. st. 1396/2, pozemek parc. �. st. 1396/1 
zast. pl. a nádvo�í o vým��e 1518 m2, pozemku parc. �. st. 1397/1 zast. pl. a nádvo�í  
o vým��e 61 m2, pozemku parc. �. st. 942 zast. pl. a nádvo�í o vým��e 317 m2, pozemku 
parc. �. 584/2 ost. pl. o vým��e 271 m2, �ást pozemku parc. �. 278/1 ost. pl. o vým��e         
16 070 m2 v�etn� venkovních úprav, trvalých porost�, sou�ástí a p�íslušenství, vše v k. ú. 
Ne�edín, obec Olomouc, vše ve vlastnictví statutárního m�sta Olomouce za budovu �. p. 352 
s pozemkem parc. �. st. 179/3 zast. pl. a nádvo�í o vým��e 930 m2, pozemek parc. �. 343/1 
ost. pl. o vým��e 3 946 m2, pozemek parc. �. 504 ost. pl. o vým��e 193 m2 a pozemek parc. 
�. 527/3 ost. pl. o vým��e 7 445 m2 v�etn� jejich sou�ásti a p�íslušenství, vše v k. ú. Hej�ín, 
obec Olomouc, dále �ást pozemku parc. �. 449/30 ost. pl. o vým��e 1808 m2 a �ást 
pozemku parc. �. 449/38 ost. pl. o vým��e 1001 m2, v�etn� drobných staveb, venkovních 
úprav, trvalých porost� a p�íslušenství vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, vše ve 
vlastnictví Univerzity Palackého v Olomouci dle dodatku d�vodové zprávy bod 46.  
 
12. odprodej objektu �. p. 982 PS Kosmonaut� (Nezvalova) s pozemkem parc. �. st. 1142 
zast. pl. o vým��e 382 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc spole�nosti ZRNO, s. r. o. za 
kupní cenu ve výši 2 200 000,- K� dle dodatku d�vodové zprávy bod 47.   
 
13. odprodej pozemku parc. �. 541/1 zahrada o vým��e 167 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc manžel�m Marcele a Jaroslavu Halenkovým za kupní cenu ve výši 135 000,- K� 
dle dodatku d�vodové zprávy bod 51.  
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6. nevyhovuje žádosti 
1. pana Antonína Daniela o odprodej �ásti pozemku parc. �. 735/30 orná p�da o vým��e cca 
140 m2 a �ásti pozemku parc. �. 735/31 orná p�da o vým��e cca 120 m2, vše v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc dle dodatku d�vodové zprávy bod 30.  
 
2. manžel� Zde�ky a Miroslava Koppových o darování pozemku parc. �. st. 1392/2 zast. pl. a 
nádvo�í o vým��e 1 019 m2 v k. ú. Ne�edín, obec Olomouc dle dodatku d�vodové zprávy bod 
31.  
 
3. pana Ing. Ji�ího Rozkošného o odprodej pozemku parc. �. 533/11 orná p�da o vým��e       
9 383 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle dodatku d�vodové zprávy bod 32.   
 
4. pana Miloslava Kyjevského  o odprodej pozemku parc. �. 533/11 orná p�da o vým��e        
9 383 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle dodatku d�vodové zprávy bod 32.   
 
5. spole�nosti K - STAV stavební a. s. o odprodej pozemku �ást parc. �. 475/1 ost. pl.            
o vým��e cca 1 260 m2 a pozemku �ást parc. �. 479 ost. pl. o vým��e cca 335 m2, vše v k. 
ú. Olomouc - m�sto, obec Olomouc dle dodatku d�vodové zprávy bod 38.  
 
6. spole�nosti K - STAV stavební a. s. o odprodej �ásti pozemku parc. �. 479 ost. pl.              
o vým��e cca 460 m2 v k. ú. Olomouc - m�sto, obec Olomouc dle dodatku d�vodové zprávy 
bod 39.  
 
7. spole�nosti K-STAV stavební a. s. o odprodej �ásti pozemku parc. �. 124/17 ost. pl.           
o vým��e cca 2 150 m2 v k. ú. Olomouc - m�sto, obec Olomouc dle dodatku d�vodové 
zprávy bod 40.  
 
8. paní Hany Kolá�ové o sm�nu �ásti pozemku parc. �. 563 orná p�da o vým��e cca 170 m2 
v k. ú. Chomoutov, obec Olomouc ve vlastnictví paní Hany Kolá�ové za �ást pozemku parc. 
�. 564 ost. pl. o vým��e cca 170 m2 v k. ú. Chomoutov, obec Olomouc ve vlastnictví 
statutárního m�sta Olomouce dle dodatku d�vodové zprávy bod 42.  
 
9. pana Mojmíra Dosed�la a pana Petra Dosed�la, pana Karla O�enáška, spole�nosti 
KINEZ, s. r. o., manžel� Josefa a Vladimíry Skopalových, spole�nosti MEKOS GROUP a. s., 
spole�nosti AGM PETROL s. r. o., pana Ladislava �echáka, ob�anského sdružení Slovo 
života Olomouc, spole�nosti VM INEST s. r. o., spole�nosti Olomoucká investorská s. r. o., 
spole�nosti BELLS, s. r. o., spole�nosti MERIT GROUP a. s., spole�nosti MERIT CZ a. s., 
spole�nosti Pyro & Art s. r. o., manžel� Jaromíra a Alexandry Conearic, Mgr. Vladimíra 
Smr�ka, Ing. Jana Pajera a pana Pavla Da�ka o odprodej objektu �. p. 982 PS Kosmonaut� 
(Nezvalova) s pozemkem parc. �. st. 1142 zast. pl. o vým��e 382 m2 v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc dle dodatku d�vodové zprávy bod 47.      
 
10. pana Ji�ího Veverky o odprodej pozemku parc. �. 787/2 trvalý travní porost o vým��e    
852 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle dodatku d�vodové zprávy bod 48.  
 
11. paní Ludmily Ku�erové o revokaci usnesení ZMO ze dne 26. 2. 2007, bod programu 5, 
bod 33 ve v�ci sm�ny 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 cca 530 m2 v k. ú. Povel, 
obec Olomouc ve vlastnictví statutárního m�sta Olomouce dle dodatku d�vodové zprávy bod 
49.  
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12. �eského svazu chovatel� o odprodej pozemk� parc. �. 261/4 trvalý travní porost              
o vým��e 133 m2 a �ást parc. �. 1105/4 ost. pl. o vým��e  607 m2, vše v k. ú. �ernovír, obec 
Olomouc dle dodatku d�vodové zprávy bod 52.  
 
7. souhlasí 
1. se zm�nou subjektu na stran� kupujícího u odprodeje pozemku parc. �. 1137/12 ost. pl.     
o vým��e 177 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc ze spole�nosti Severomoravská 
plynárenská, a. s.  na spole�nost SMP Net, s.r.o. dle dodatku d�vodové  zprávy bod 35.  
  
2. se zm�nou katastrální hranice dle dodatku d�vodové zprávy bod 44.  
 
8. bere na v�domí 
zm�nu celkové vým�ry a parcelních �ísel pozemk� z pozemku parc. �. 401/27 orná p�da      
o vým��e 352 m2 na pozemky parc. �. 401/41 orná p�da o vým��e 22 m2, parc. �. 401/38 
orná p�da o vým��e 219 m2 a parc. �. st. 652 zastav�ná plocha a nádvo�í o vým��e 112 m2, 
vše v k. ú. Hej�ín, obec Olomouc dle dodatku d�vodové zprávy bod 36.  
 
9. revokuje 
1. usnesení zastupitelstva ze dne 11. 12. 2006, bod programu 5, bod 10 ve v�ci schválení 
sm�ny pozemk� parc. �. 1721/56 o vým��e 391 m2, orná p�da, parc. �. 1721/7 o vým��e 
711 m2, orná p�da, parc. �. 1713 o vým��e 1969 m2, zahrada, parc. �. 1711 o vým��e      
810 m2, zahrada, parc. �. 1715 o vým��e 1180 m2, zahrada, parc. �. 1716 o vým��e 433 m2, 
zahrada, parc. �. 1725/4 o vým��e 21 m2, ostatní plocha, parc. �. 1725/2 o vým��e 321 m2, 
ostatní plocha, parc. �. 1718/2 o vým��e 985 m2, orná p�da, parc. �. 1726/2 o vým��e     
3303 m2, orná p�da, parc. �. 1723/2 o vým��e 6033 m2, orná p�da, parc. �. 1724/2               
o vým��e 302 m2, orná p�da, �ást pozemku parc. �. 1727 o vým��e 432 m2 (po geom. 
zam��ení parc. �. 1726/4), orná p�da, �ást pozemku parc. �. 1726/1 o vým��e 3048 m2 (po 
geom. zam��ení parc. �. 1726/4), orná p�da, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc, 
dále sm�nu pozemku parc. �. 631/3 o vým��e 1748 m2, ostatní plocha, v k.ú. Nová Ulice, 
obec Olomouc, vše ve vlastnictví statutárního m�sta Olomouce za pozemky parc. �. 94/58    
o vým��e 9479 m2 (po geom. zam��ení parc. �. 94/58 o vým��e 7353 m2), ostatní plocha      
a �ást pozemku parc. �. 94/64 o vým��e 4942 m2(po geom. zam��ení parc. �. 94/96              
o vým��e 7068 m2), ostatní plocha, vše k.ú.Olomouc-m�sto, obec Olomouc a dále pozemek 
parc. �. 1719 o vým��e 126 m2, ostatní plocha, k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve 
vlastnictví Univerzity Palackého v Olomouci s tím, že Univerzita Palackého v Olomouci 
uhradí cenový rozdíl ve výši 1 868 660,-K� dle dodatku d�vodové zprávy bod 46.   
 
2. usnesení ZMO ze dne 20. 6. 2006, bod programu 4, bod 13 ve v�ci nevyhov�ní žádosti 
manžel� Marcely a Jaroslava Halenkových o odprodej �ásti pozemku parc. �. 625/2 ost. pl.    
o vým��e cca 149 m2 a pozemku parc. �. 541/1 zahrada o vým��e 167 m2, vše v k. ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc dle dodatku d�vodové zprávy bod 51.    
 
P�edložil: Rada m�sta Olomouce 
Bod programu  5; hlasování �. 11 - 13 
 
 
6 Majetkoprávní záležitosti odboru investic 
Zastupitelstvo m�sta Olomouce 
 
1. bere na v�domí 
upravenou d�vodovou zprávu 
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2. schvaluje 
ponechání v platnosti uzav�ené sm�nné smlouvy �. 8/OI-SS/2003/Va na pozemky parc.�. 
420/109 orná p�da v k.ú. Ne�edín a parc.�. 849/38 orná p�da v k.ú. �ep�ín, obec Olomouc, 
p�vodn� ve vlastnictví Svatopluka Letochy za pozemek parc.�. 378/3 ostatní plocha v k.ú. 
Topolany u Olomouce, obec Olomouc, p�vodn� ve vlastnictví statutárního m�sta Olomouc, 
v�etn� uhrazení ½ dan� z p�evodu nemovitostí panem Svatoplukem Letochou, dle bodu 1 
d�vodové zprávy 
 
3. revokuje 
usnesení zastupitelstva m�sta ze dne 22. 2. 2005 usnesení 7, bod 41 ve v�ci uzav�ení 
smlouvy o budoucí kupní smlouv� na �ást pozemku parc.�. 790/14 orná p�da o vým��e 2513 
m2, dot�ená vým�ra 55 m2 v k.ú. Hodolany, obec Olomouc, jak je zapsáno na LV �. 357        
u Katastrálního ú�adu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracovišt� Olomouc, v podílovém 
spoluvlastnictví Ing. Ji�ího Zaorala a Ludmily Zaoralové za 40,-K�/m2, 
a schvaluje uzav�ení smlouvy o budoucí kupní smlouv� na �ást pozemku parc.�. 790/14 orná 
p�da o vým��e 2513 m2, dot�ená vým�ra 55 m2 v k.ú. Hodolany, obec Olomouc, jak je 
zapsáno na LV �. 357 u Katastrálního ú�adu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracovišt� 
Olomouc, v podílovém spoluvlastnictví Ing. Ji�ího Zaorala a Ludmily Zaoralové za 480,-
K�/m2, za podmínky uzav�ení kupní smlouvy do 3 let od uzav�ení smlouvy budoucí. To vše 
dle bodu 2 d�vodové zprávy 
 
4. schvaluje 
uzav�ení smlouvy o budoucí kupní smlouv� na �ást pozemku parc.�. 265/346 ostatní plocha 
o vým��e 438 m2, dot�ená vým�ra 16 m2, v k.ú. Ne�edín, obec Olomouc, jak je zapsáno na 
LV �. 3311 u Katastrálního ú�adu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracovišt� Olomouc ve 
spole�ném jm�ní manžel� PhDr. Reginalda a Hany Keferových, za kupní cenu 1,-K�, za 
podmínky uzav�ení kupní smlouvy do 15 let od uzav�ení smlouvy budoucí, dle bodu 3 
d�vodové zprávy 
 
5. schvaluje 
uzav�ení kupní smlouvy na pozemek parc.�. 420/6 orná p�da o vým��e 8484 m2 v k.ú. 
Ne�edín, obec Olomouc, jak je zapsáno na LV �. 4126 u Katastrálního ú�adu pro Olomoucký 
kraj, Katastrální pracovišt� Olomouc, ve vlastnictví PharmDr. Jarmily Študentové za cenu 
394.590,-K�, dle bodu 4 d�vodové zprávy 
 
6. schvaluje 
uzav�ení smlouvy o budoucí kupní smlouv� na �ást pozemku parc.�. 910/27 orná p�da          
o vým��e 9535 m2, dot�ená vým�ra 350 m2, v k.ú. Chválkovice, obec Olomouc, jak je 
zapsáno na LV �. 847 u Katastrálního ú�adu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracovišt� 
Olomouc, ve vlastnictví spole�nosti AGRA Chválkovice, spol. s r.o. za cenu 480,-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. To vše dle bodu 5 
d�vodové zprávy 
 
7. schvaluje 
uzav�ení sm�nné smlouvy na pozemky parc.�. 210/2 ostatní plocha o vým��e 311 m2            
a parc.�. 50/5 ostatní plocha o vým��e 516 m2, vše v k.ú. B�lidla, obec Olomouc, jak je vše 
zapsáno na LV �. 216 ve vlastnictví Miroslava Barneta za pozemek parc.�. 290/32 ostatní 
plocha o vým��e 783 m2 a �ást pozemku parc. �. 633/3 ostatní plocha o celkové vým��e  
222 m2, dot�ená vým�ra 120 m2, vše v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc, jak je vše zapsáno 
na LV �. 10001 ve vlastnictví statutárního m�sta Olomouc, s doplatkem cenového rozdílu 
375.060,-K� p�i výše uvedené p�edpokládané vým��e pozemk�. Vým�ra dot�ené �ásti 
pozemku bude up�esn�na po zam��ení geometrickým plánem. To vše dle bodu 7 d�vodové 
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zprávy 
 
8. schvaluje 
uzav�ení smlouvy o budoucí kupní smlouv� ke spoluvlastnickému podílu o velikosti 1/3 na 
pozemku parcela �. 670/52 orná p�da o vým��e 2 m2 v katastrálním území Chválkovice, 
obec Olomouc, jak je zapsáno na LV 487 u Katastrálního ú�adu pro Olomoucký kraj, 
katastrálního pracovišt� Olomouc, a to s d�dici p�vodního vlastníka Stanislava Škrdly. 
Sou�ástí této smlouvy bude odkládací podmínka platnosti této smlouvy, a to k okamžiku 
nabytí právní moci usnesení, dle kterého se d�dicové stanou vlastníky podílu o velikosti 1/3 
na pozemku parcela �. 670/52 v katastrálním území Chválkovice, obec Olomouc, dle bodu 8 
d�vodové zprávy 
 
9. schvaluje 
uzav�ení smlouvy o budoucí kupní smlouv� na �ást pozemku parc.�. 328/2 trvalý travní 
porost o vým��e 1815 m2, dot�ená �ást 85 m2 v k.ú. �ep�ín, obec Olomouc, jak je zapsáno 
na LV �. 614 u Katastrálního ú�adu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracovišt� Olomouc, ve 
vlastnictví Ladislava Mrtýnka za kupní cenu 300,-K�/m2, za podmínky uzav�ení kupní 
smlouvy do 5 let od uzav�ení smlouvy budoucí. Vým�ra dot�ené �ásti pozemku bude 
up�esn�na po zam��ení geometrickým plánem. To vše dle bodu 9 d�vodové zprávy 
 
10. revokuje 
usnesení zastupitelstva m�sta ze dne 18. 9. 2006, usnesení 5, bod 31, ve v�ci uzav�ení 
smlouvy o budoucí kupní smlouv� na �ást pozemku parc.�. 314/5 trvalý travní porost             
o vým��e 6722 m2, dot�ená �ást 660 m2 v k.ú. �ep�ín, obec Olomouc, jak je zapsáno na LV 
�. 364 u Katastrálního ú�adu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracovišt� Olomouc, ve 
vlastnictví Miroslava Mrtýnka za kupní cenu 30,-K�/m2, 
a schvaluje uzav�ení smlouvy o budoucí kupní smlouv� na �ást pozemku parc.�. 314/5 trvalý 
travní porost o vým��e 6722 m2, dot�ená �ást 660 m2 v k.ú. �ep�ín, obec Olomouc, jak je 
zapsáno na LV �. 364 u Katastrálního ú�adu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracovišt� 
Olomouc, ve vlastnictví Miroslava Mrtýnka za kupní cenu 300,-K�/m2, za podmínky uzav�ení 
kupní smlouvy do 5 let od uzav�ení smlouvy budoucí. Vým�ra dot�ené �ásti pozemku bude 
up�esn�na po zam��ení geometrickým plánem. To vše dle bodu 10 d�vodové zprávy 
 
11. schvaluje 
uzav�ení smlouvy o budoucí kupní smlouv� na �ást pozemku parc. �. 314/2 trvalý travní 
porost o vým��e 1775 m2, dot�ená �ást 323 m2 v k.ú. �ep�ín, obec Olomouc, jak je 
zapsáno na LV �. 277 u Katastrálního ú�adu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracovišt� 
Olomouc, ve vlastnictví Boženy Uhýrkové za kupní cenu 300,-K�/m2, za podmínky uzav�ení 
kupní smlouvy do 5 let od uzav�ení smlouvy budoucí. Vým�ra dot�ené �ásti pozemku bude 
up�esn�na po zam��ení geometrickým plánem. To vše dle bodu 11 d�vodové zprávy 
 
12. schvaluje 
uzav�ení smlouvy o budoucí kupní smlouv� na �ást pozemku parc. �. 1559/2 trvalý travní 
porost o vým��e 2527 m2, dot�ená �ást 77 m2, v k.ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad 
Moravou, jak je zapsáno na LV �. 1403 u Katastrálního ú�adu pro Olomoucký kraj, 
Katastrální pracovišt� Olomouc, v podílovém spoluvlastnictví Jany Kalvové (id. ½), Ivany 
Fojtíkové (id. ¼) a Ladislava Lakomého (id. ¼) za cenu 300,-K�/m2, za podmínky uzav�ení 
kupní smlouvy do 5 let od uzav�ení smlouvy budoucí. Vým�ra dot�ené �ásti pozemku bude 
up�esn�na po zam��ení geometrickým plánem. To vše dle bodu 12 d�vodové zprávy 
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13. revokuje 
usnesení zastupitelstva m�sta ze dne 18. 9. 2006, usnesení �. 5 �ást 26, ve v�ci uzav�ení 
smlouvy o budoucí kupní smlouv� na �ást pozemku parc.�. 995/5 trvalý travní porost             
o vým��e 859 m2, dot�ená �ást 41 m2 v k.ú. K�elov, obec Olomouc, jak je zapsáno na LV �. 
889 u Katastrálního ú�adu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracovišt� Olomouc, ve 
spoluvlastnictví Jany Kalvové a Jaroslava Lakomého za kupní cenu 400,-K�/m2, 
a schvaluje uzav�ení smlouvy o budoucí kupní smlouv� na �ást pozemku parc.�. 995/5 trvalý 
travní porost o vým��e 859 m2, dot�ená �ást 41 m2 v k.ú. K�elov, obec Olomouc, jak je 
zapsáno na LV �. 889 u Katastrálního ú�adu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracovišt� 
Olomouc, ve spoluvlastnictví Jany Kalvové a Jaroslava Lakomého za kupní cenu 300,-
K�/m2, za podmínky uzav�ení kupní smlouvy do 5 let od uzav�ení smlouvy budoucí. Vým�ra 
dot�ené �ásti pozemku bude up�esn�na po zam��ení geometrickým plánem. To vše dle 
bodu 13 d�vodové zprávy 
 
14. revokuje 
usnesení zastupitelstva m�sta ze dne 18. 9. 2006, usnesení �. 5 �ást 27,  ve v�ci uzav�ení 
smlouvy o budoucí kupní smlouv� na �ást pozemku parc.�. 295/1 trvalý travní porost             
o vým��e 2531 m2, dot�ená �ást 248 m2 v k.ú. �ep�ín, obec Olomouc, jak je zapsáno na LV 
�. 143 u Katastrálního ú�adu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracovišt� Olomouc, ve 
vlastnictví Milana Slepicy za kupní cenu 400,-K�/m2, 
a  schvaluje uzav�ení smlouvy o budoucí kupní smlouv� na �ást pozemku parc.�. 295/1 
trvalý travní porost o vým��e 2531 m2, dot�ená �ást 248 m2 v k.ú. �ep�ín, obec Olomouc, 
jak je zapsáno na LV �. 143 u Katastrálního ú�adu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracovišt� 
Olomouc, ve vlastnictví Milana Slepicy za kupní cenu 300,-K�/m2, za podmínky uzav�ení 
kupní smlouvy do 5 let od uzav�ení smlouvy budoucí. Vým�ra dot�ené �ásti pozemku bude 
up�esn�na po zam��ení geometrickým plánem. To vše dle bodu 14 d�vodové zprávy 
 
15. revokuje 
usnesení  zastupitelstva m�sta ze dne 18. 9. 2006, usnesení �. 5 �ást 28, ve v�ci uzav�ení 
smlouvy o budoucí kupní smlouv� na pozemek parc.�. 295/2 trvalý travní porost o vým��e 
2687 m2, v k.ú. �ep�ín, obec Olomouc, jak je zapsáno na LV �. 57 u Katastrálního ú�adu pro 
Olomoucký kraj, Katastrální pracovišt� Olomouc, ve spoluvlastnictví Milana Dvo�áka, JUDr. 
Antonína Kuby, Pavla Kuby a Boženy Opletalové, za kupní cenu 400,-K�/m2, 
a schvaluje uzav�ení smlouvy o budoucí kupní smlouv� na �ást pozemku  parc.�. 295/2 
trvalý travní porost o vým��e 2687 m2, dot�ená vým�ra 325 m2, v k.ú. �ep�ín, obec 
Olomouc, jak je zapsáno na LV �. 57 u Katastrálního ú�adu pro Olomoucký kraj, Katastrální 
pracovišt� Olomouc, ve spoluvlastnictví Milana Dvo�áka, JUDr. Antonína Kuby, Pavla Kuby a 
Boženy Opletalové, za kupní cenu 300,-K�/m2, za podmínky uzav�ení kupní smlouvy do 5 let 
od uzav�ení smlouvy budoucí. Vým�ra dot�ené �ásti pozemku bude up�esn�na po zam��ení 
geometrickým plánem. To vše dle bodu 15 d�vodové zprávy 
 
16. revokuje 
usnesení zastupitelstva m�sta ze dne 18. 9. 2006, usnesení �. 5 �ást 29,  ve v�ci uzav�ení 
smlouvy o budoucí kupní smlouv� na �ásti pozemk� parc. �. 328/1 trvalý travní porost           
o vým��e 1847 m2, dot�ená �ást 93 m2, a parc. �. 286/12 trvalý travní porost o vým��e    
1279 m2, dot�ená  �ást 17 m2, vše v k.ú. �ep�ín, obec Olomouc, jak je zapsáno na LV �. 
365 u Katastrálního ú�adu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracovišt� Olomouc, ve 
spoluvlastnictví Josefa Sva�inky a Evy Sva�inkové za kupní cenu 300,- K�/m2, 
a schvaluje uzav�ení smlouvy o budoucí kupní smlouv� na �ásti pozemk� parc. �. 328/1 
trvalý travní porost o vým��e 1847 m2, dot�ená �ást 93 m2, a parc. �. 286/12 trvalý travní 
porost o vým��e 1279 m2, dot�ená  �ást 17 m2, vše v k.ú. �ep�ín, obec Olomouc, jak je 
zapsáno na LV �. 365 u Katastrálního ú�adu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracovišt� 
Olomouc, ve spoluvlastnictví Josefa Sva�inky a Evy Sva�inkové za kupní cenu 300,- K�/m2, 
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za podmínky uzav�ení kupní smlouvy do 5 let od uzav�ení smlouvy budoucí. Vým�ra dot�ené 
�ásti pozemk� bude up�esn�na po zam��ení geometrickým plánem. To vše dle bodu 16 
d�vodové zprávy 
 
17. revokuje 
usnesení zastupitelstva m�sta ze dne 18. 9. 2006, usnesení �. 5 �ást 30, ve v�ci uzav�ení 
smlouvy o budoucí kupní smlouv� na �ásti pozemk� parc. �. 328/4 trvalý travní porost           
o vým��e 1587 m2, dot�ená �ást 37 m2, a parc. �. 286/9 trvalý travnatý porost o vým��e 
1107 m2, dot�ená  �ást 38 m2, vše v k.ú. �ep�ín, obec Olomouc, jak je zapsáno na LV �. 
366 u Katastrálního ú�adu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracovišt� Olomouc, ve 
spoluvlastnictví Marie Hanákové, Stanislava Hanáka, Petra Hanáka, Ji�ího Hanáka a Martina 
Hanáka za kupní cenu 350,- K�/m2, 
a schvaluje uzav�ení smlouvy o budoucí kupní smlouv� na �ásti pozemk� parc. �. 328/4 
trvalý travní porost o vým��e 1587 m2, dot�ená �ást 37 m2, a parc. �. 286/9 trvalý travnatý 
porost o vým��e 1107 m2, dot�ená  �ást 38 m2, vše v k.ú. �ep�ín, obec Olomouc, jak je 
zapsáno na LV �. 366 u Katastrálního ú�adu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracovišt� 
Olomouc, ve spoluvlastnictví Marie Hanákové, Stanislava Hanáka, Petra Hanáka, Ji�ího 
Hanáka a Martina Hanáka za kupní cenu 300,- K�/m2, za podmínky uzav�ení kupní smlouvy 
do 5 let od uzav�ení smlouvy budoucí. Vým�ra dot�ené �ásti pozemk� bude up�esn�na po 
zam��ení geometrickým plánem. To vše dle bodu 17 d�vodové zprávy 
 
18. revokuje 
usnesení zastupitelstva m�sta ze dne 18. 9. 2006, usnesení �. 5 �ást 32, ve v�ci uzav�ení 
smlouvy o budoucí kupní smlouv� na �ásti pozemk� parc. �. 314/3 trvalý travní porost           
o vým��e 1902 m2, dot�ená �ást 133 m2, parc. �. 286/13 trvalý travní porost o vým��e      
602 m2, dot�ená  �ást 8 m2, a parc. �.  339/2 trvalý travní porost o vým��e 2004 m2, 
dot�ená �ást 59 m2, vše v k.ú. �ep�ín, obec Olomouc, jak je zapsáno na LV �. 168               
u Katastrálního ú�adu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracovišt� Olomouc, ve vlastnictví 
Stanislava Zlobického za kupní cenu 1.000,- K�/m2, 
a schvaluje uzav�ení smlouvy o budoucí kupní smlouv� na �ásti pozemk� parc. �. 314/3 
trvalý travní porost o vým��e 1902 m2, dot�ená �ást 133 m2, parc. �. 286/13 trvalý travní 
porost o vým��e 602 m2, dot�ená  �ást 8 m2, a parc. �.  339/2 trvalý travní porost o vým��e 
2004 m2, dot�ená �ást 59 m2, vše v k.ú. �ep�ín, obec Olomouc, jak je zapsáno na LV �. 
168 u Katastrálního ú�adu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracovišt� Olomouc, ve vlastnictví 
Stanislava Zlobického za kupní cenu 300,- K�/m2, za podmínky uzav�ení kupní smlouvy do 5 
let od uzav�ení smlouvy budoucí. Vým�ra dot�ené �ásti pozemk� bude up�esn�na po 
zam��ení geometrickým plánem. To vše dle bodu 18 d�vodové zprávy 
 
19. schvaluje 
uzav�ení smlouvy o budoucí kupní smlouv� k �ásti pozemku parcela �. 618/1 ostatní plocha, 
jiná plocha v katastrálním území Chválkovice, obec Olomouc o velikosti 32 m2, který náleží 
do spole�ného jm�ní manžel� Ing. Ji�ího a Ing. Evy Frgalových za cenu 480,- K� + míra 
inflace ke dni podpisu kupní smlouvy s tím, že da� z p�evodu nemovitosti bude uhrazena 
statutárním m�stem Olomouc. Vým�ra dot�ené �ásti pozemk� bude up�esn�na po zam��ení 
geometrickým plánem. Kupní smlouva bude uzav�ena do jednoho roku po kolaudaci stavby 
„Na Zákop� - rekonstrukce komunikace“. To vše dle bodu 19 d�vodové zprávy 
 
20. schvaluje 
uzav�ení kupní smlouvy na pozemek parc.�. 636/2 ostatní plocha o vým��e 204 m2 a �ást 
pozemku parc.�. 115/6 orná p�da o vým��e 1175 m2, dot�ená �ást 200 m2, vše v k.ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc, jak je vše zapsáno u Katastrálního ú�adu pro Olomoucký kraj, 
Katastrální pracovišt� Olomouc, v podílovém spoluvlastnictví Ing. Libora Zajace, Ivany a 
Antonína Otavových, Vojt�cha a Ireny Rosenbergerových, Ing. Ond�eje a Ing. Ivy 
Vyroubalových,  Hany Starzykové, Mgr. Ludvíka Kašpara, Mgr. Anny Procházkové, Gerdy 
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P�íkopové, Tatjany a Mgr. Pavla Jan�ích, prof. MUDr. Viléma Šimánka a Ing. arch. Evy 
Šimá�kové,  Ing. Františka a Anežky Krmáškových, MUDr. Aleše a MUDr. Slávky 
Pastr�ákových, PhDr. Karla Žurka, Ing. Ji�ího a Ing. Marie Rozsívalových, Tomáše Hánka, 
MUDr. Aleše Vidlá�e, MUDr. Martina a MUDr. Jany Pet�kových, spole�nosti Czasch spol. 
s.r.o., MUDr. Petra Bachledy, Miroslavy Karali�ové, Doc. MUDr. Ivana a Mgr. Ludmily 
Gregarových, Ladislava a Libuše Barto�kových, Ing. Fabiana a Jarmily Baxových, RNDr. 
Jarmily Smetanové, Ing. Michala a RNDr. Evy Reiterových a Mgr. Jarmily �eho�ové, za 
kupní cenu ve výši dle znaleckého posudku platného ke dni uzav�ení kupní smlouvy.  
Vým�ra dot�ené �ásti pozemku parc.�. 115/6 k.ú. Nová Ulice bude up�esn�na po zam��ení 
geometrickým plánem. Kupní smlouva bude uzav�ena za podmínky, že pozemky v dob� 
jejího uzav�ení nebudou zatíženy zástavním právem. To vše dle bodu 20 d�vodové zprávy 
 
P�edložil: Major Martin, JUDr., nám�stek primátora  
Bod programu  5.1; hlasování �. 14 
 
 
7 Prominutí pohledávek 
Zastupitelstvo m�sta Olomouce 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
prominutí pohledávky ve výši 45.000,- K� s p�íslušenstvím dle d�vodové zprávy bod �. 1 
 
3. schvaluje 
prominutí pohledávky ve výši 116.324,71 K� dle d�vodové zprávy bod �. 2 
 
4. schvaluje 
prominutí pohledávky ve výši 92.217,- K� dle d�vodové zprávy bod �. 3 
 
5. schvaluje 
prominutí pohledávky ve výši 24.758,- K� dle d�vodové zprávy bod �. 4 
 
6. schvaluje 
prominutí pohledávky ve výši  27.616,- K� dle d�vodové zprávy bod �. 5 
 
7. schvaluje 
prominutí pohledávky ve výši 146.420,- K� dle d�vodové zprávy bod �. 6 
 
8. schvaluje 
prominutí pohledávky ve výši 35.723,- K� dle d�vodové zprávy bod �. 7 
 
9. schvaluje 
prominutí pohledávky ve výši 84.440,- K� dle d�vodové zprávy bod �. 8 
 
10. schvaluje 
prominutí pohledávky ve výši 89.393,- K� dle d�vodové zprávy bod �. 9 
 
11. schvaluje 
prominutí pohledávky ve výši 111.792,- K� dle d�vodové zprávy bod �. 10 
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12. schvaluje 
prominutí pohledávky ve výši 56.974,- K� dle d�vodové zprávy bod �. 11 
 
13. schvaluje 
prominutí pohledávky ve výši 96.478,- K� dle d�vodové zprávy bod �. 12 
 
14. schvaluje 
prominutí pohledávky ve výši 42.519,- K� dle d�vodové zprávy bod �. 13 
 
15. schvaluje 
odpis projektu v po�izovací cen� 269.850,- K� dle d�vodové zprávy bod �. 14 
 
16. schvaluje 
odpis projektu v po�izovací cen� 41.580,- K� dle d�vodové zprávy bod �. 15   
 
P�edložil: Rada m�sta Olomouce 
Bod programu  6; hlasování �. 15 
 
 
8 Prodej dom� + dodatek 
Zastupitelstvo m�sta Olomouce 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu a dodatek d�vodové zprávy 
 
2. nevyhovuje 
žádosti pana Petra Zamykala ve v�ci prodeje pozemku parc. �. 497/2, zahrada, o vým��e 
326 m2, v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, dle d�vodové zprávy bod 1.1. 
 
3. revokuje 
usnesení ZMO ze dne 26. 2. 2007, bod 8, �ást 55, a schvaluje prodej podílu o velikosti 
ideálních 67/1266 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 1.732,- K� a náklady 988,- K�, dle d�vodové zprávy bod 
1.2. 
 
4. revokuje 
své usnesení ze dne 13. 10. 2006, bod 4, �ást 7, a schvaluje prodej pozemku parc. �. 75/54, 
ostatní plocha, k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc, jednou ideální devítinou Veronice 
Karch�ákové za kupní cenu 300 000,- K�, jednou ideální devítinou manžel�m MUDr. Zo�e a 
MUDr. Kamilovi Vysloužilovým za kupní cenu 200 013,- K�, jednou ideální devítinou 
Martinovi Kernovi za kupní cenu 184 500,- K�, jednou ideální devítinou Pet�e Michalíkové za 
kupní cenu 182 500,- K�, jednou ideální devítinou Martin� Petrželové za kupní cenu          
176 500,- K�, jednou ideální devítinou Hildegard� Hutkové za kupní cenu 131 200,- K�, 
jednou ideální devítinou manžel�m Drahomí�e a Zde�kovi Mikušovým za kupní cenu         
131 000,- K�, jednou ideální devítinou Marii Metlíkové za kupní cenu 126 550,- K� a jednou 
ideální devítinou Dopravnímu podniku m�sta Olomouce, a. s. za kupní cenu 120 000,- K�, 
dle d�vodové zprávy bod 1.3. 
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5. nevyhovuje 
žádosti pana Miroslava Nováka o odkup jedné ideální devítiny pozemku parc. �. 75/54, 
ostatní plocha, k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc, dle d�vodové zprávy bod 1.3. 
 
6. 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 d�vodové zprávy bod 1.4. 
 
7. 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 d�vodové zprávy bod 1.4. 
 
8. 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 d�vodové zprávy bod 1.4. 
 
9. 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 d�vodové zprávy bod 1.4. 
 
10. 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 d�vodové zprávy bod 1.4. 
 
11. nevyhovuje 
žádosti paní Marie Daubnerové ve v�ci snížení kupní ceny za nebytovou jednotku �. 627/8 
v dom� �. p. 627 (Palackého 5), k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc, dle d�vodové zprávy 
bod 2.1. 
 
12. revokuje 
�ást usnesení ZMO ze dne 18. 9. 2006, bod 6, �ást 45, ve v�ci názvu kupující organizace a 
schvaluje prodej nebytové jednotky �. 759/11 v dom� �. p. 759 (Wanklova 8) se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 373/10058 na spole�ných �ástech domu �. p. 759 a se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 373/10058 na pozemku parc. �. st. 1057, zastav�ná 
plocha a nádvo�í, vše v k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc, oprávn�nému nájemci Junák - 
svaz skaut� a skautek �R, st�edisko Dvanáctka Olomouc, za kupní cenu celkem 28.430,- 
K�, za jednotku 7.721,- K�, za pozemek 1.914,- K� a náklady 18.795,- K�, dle d�vodové 
zprávy bod 2.2. 
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13. revokuje 
usnesení ZMO ze dne 13. 12. 2005, bod 5, �ást 14, ve v�ci prodeje nebytové jednotky �. 
607/24 v dom� �. p. 607 (Stiborova 22) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 121/14947 
na spole�ných �ástech domu �. p. 607 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 121/14947 
na pozemku parc. �. st. 982, zastav�ná plocha a nádvo�í, vše v k. ú. Ne�edín, obec 
Olomouc, ATE Company, s. r. o., za kupní cenu celkem 81.691,- K�, z toho jednotka 
78.292,- K�, pozemek 1.028,- K� a náklady 2.371,- K�, dle d�vodové zprávy bod 2.3. 
 
14. revokuje 
usnesení ZMO ze dne 13. 12. 2005, bod 5, �ást 15, ve v�ci prodeje nebytové jednotky �. 
607/25 v dom� �. p. 607 (Stiborova 22) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 152/14947 
na spole�ných �ástech domu �. p. 607 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 152/14947 
na pozemku parc. �. st. 982, zastav�ná plocha a nádvo�í, vše v k. ú. Ne�edín, obec 
Olomouc, ATE Company, s. r. o., za kupní cenu celkem 102.084,- K�, z toho jednotka 
98.358,50 K�, pozemek 1.291,50 K� a náklady 2.434,- K�, dle d�vodové zprávy bod 2.4. 
 
15. nevyhovuje 
žádosti pana Old�icha Žocha ve v�ci prodeje nebytové jednotky �. 643/102 v dom� �. p. 643 
(Palackého 8), dle d�vodové zprávy bod 2.5. 
 
16. schvaluje 
prodej bytové jednotky �. 962/28 v dom� �. p. 962 (Foerstrova 15) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 434/41801 na spole�ných �ástech domu �. p. 962 a se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 434/41801 na pozemku parc. �. st. 1147, zastav�ná plocha a nádvo�í, 
vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, nájemci Han� Raškové, za kupní cenu 63.766,- K�, 
z toho za jednotku 61.894,- K�, za pozemek 480,- K�, náklady 1.392,- K�, dle d�vodové 
zprávy bod 3.1. 
 
17. schvaluje 
prodej bytové jednotky �. 999/14 v dom� �. p. 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003 (I. P. 
Pavlova 32, 34, 36, 38, 40, 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, 
vše zastav�ná plocha a nádvo�í, v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, nájemci V��e Lónové, za 
kupní cenu 43.929,- K�, z toho za jednotku 42.525,- K�, za pozemek 575,- K�, náklady 829,- 
K�, dle d�vodové zprávy bod 3.2. 
 
18. schvaluje 
prodej bytové jednotky �. 591/6 v dom� �. p. 591 (Stiborova 14) se spoluvlastnickým podílem 
o velikosti 681/14097 na spole�ných �ástech domu �. p. 591 a se spoluvlastnickým podílem 
o velikosti 681/14097 na pozemku parc. �. st. 1013, zastav�ná plocha a nádvo�í, vše v k. ú. 
Ne�edín, obec Olomouc, nájemc�m Radkovi a Han� Kolavikovým, za kupní cenu 125.254,- 
K�, z toho za jednotku 122.357,- K�, za pozemek 1.145,- K�, náklady 1.752,- K�, dle 
d�vodové zprávy bod 3.3. 
 
19. schvaluje 
prodej bytové jednotky �. 960/14 v dom� �. p. 959, 960, 961 (Masarykova 61, Jeremenkova 
30, 32) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 509/26684 na spole�ných �ástech domu �. p. 
959, 960, 961 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 509/26684 na pozemku parc. �. st. 
135/4, 135/5, 135/6, vše zastav�ná plocha a nádvo�í,  v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, 
nájemci Olomouckému kraji, se sídlem Jeremenkova 40a, Olomouc, za kupní cenu 164.857,- 
K�, z toho za jednotku 159.959,- K�, za pozemek 2.405,- K�, náklady 2.493,- K�, dle 
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d�vodové zprávy bod 3.4. 
 
20. schvaluje 
prodej bytové jednotky �. 360/2 v dom� �. p. 360, 361, 362 (Nedv�dova 7, 9, 11) se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 31/3824 na spole�ných �ástech domu �. p. 360, 361, 
362 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 31/3824 na pozemku parc. �. st. 542, 543, 
544, vše zastav�ná plocha a nádvo�í,  v k. ú. Povel, obec Olomouc, nájemci Davidu 
Hénykovi, za kupní cenu 21.318,- K�, z toho za jednotku 17.295,- K�, za pozemek 139,- K�, 
náklady 3.884,- K�, dle d�vodové zprávy bod 3.5. 
 
21. schvaluje 
prodej bytové jednotky �. 406/21 v dom� �. p. 404, 405, 406 (Heyrovského 23, 25, 27) se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 287/19504 na spole�ných �ástech domu �. p. 404, 405, 
406 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 287/19504 na pozemku parc. �. st. 614, 615, 
616, vše zastav�ná plocha a nádvo�í, v k. ú. Povel, obec Olomouc, nájemc�m Prof. RNDr. 
Josefu Mikešovi, DrSc., a Ivan� Mikešové, za kupní cenu 40.836,- K�, z toho za jednotku 
24.165,- K�, za pozemek 730,- K�, náklady 15.941,- K�, dle d�vodové zprávy bod 3.6. 
 
22. schvaluje 
prodej bytové jednotky �. 610/13 v dom� �. p. 610 (Stiborova 28) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 449/14608 na spole�ných �ástech domu �. p. 610 a se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 449/14608 na pozemku parc. �. st. 985, zastav�ná plocha a nádvo�í, vše 
v k. ú. Ne�edín, obec Olomouc, nájemci Ludmile Valin�i�ové, za kupní cenu 91.271,- K�, 
z toho za jednotku 89.645,- K�, za pozemek 741,- K�, náklady 885,- K�, dle d�vodové zprávy 
bod 3.7. 
 
23. schvaluje 
prodej bytové jednotky �. 494/19 v dom� �. p. 494, 495 (Dlouhá 56, 58) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 458/29305 na spole�ných �ástech domu �. p. 494, 495 a se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 458/29305 na pozemku parc. �. st. 604, 605, zastav�ná 
plocha a nádvo�í, vše v k. ú. Lazce, obec Olomouc, nájemci Ilon� Kudli�kové, za kupní cenu 
95.997,- K�, z toho za jednotku 85.051,- K�, za pozemek 750,- K�, náklady 10.196,- K�, dle 
d�vodové zprávy bod 3.8. 
 
24. schvaluje 
prodej bytové jednotky �. 959/4 v dom� �. p. 959, 960, 961 (Masarykova 61, Jeremenkova 
30, 32) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 537/26684 na spole�ných �ástech domu �. p. 
959, 960, 961 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 537/26684 na pozemku parc. �. st. 
135/4, 135/5, 135/6, vše zastav�ná plocha a nádvo�í,  v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, 
nájemci Sylv� Weissové, zastoupené opatrovníkem paní Sylvou Hühnelovou, za kupní cenu 
199.123,- K�, z toho za jednotku 195.129,- K�, za pozemek 1.801,- K�, náklady 2.193,- K�, 
dle d�vodové zprávy bod 3.9. 
 
25. schvaluje 
prodej bytové jednotky �. 633/1 v dom� �. p. 633, 632 (Zikova 5, 7) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 665/27626 na spole�ných �ástech domu �. p. 633, 632 a se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 665/27626 na pozemku parc. �. st. 928, 924, vše 
zastav�ná plocha a nádvo�í,  v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, nájemc�m 
Helen� a Eugeniuszu Boczylovým, za kupní cenu 185.578,- K�, z toho za jednotku 183.311,- 
K�, za pozemek 1.109,- K�, náklady 1.158,- K�, dle d�vodové zprávy bod 3.10. 
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26. schvaluje 
prodej bytové jednotky �. 1022/22 v dom� �. p. 1022, 1023 (Vojanova 18, 20) se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 580/26273 na spole�ných �ástech domu �. p. 1022, 
1023 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 580/26273 na pozemku parc. �. st. 1371, 
1372, vše zastav�ná plocha a nádvo�í,  v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, nájemci Lucii 
Schneiderové, za kupní cenu 102.798,- K�, z toho za jednotku 100.495,- K�, za pozemek 
1.039,- K�, náklady 1.264,- K�, dle d�vodové zprávy bod 3.11. 
 
27. schvaluje 
prodej bytové jednotky �. 717/19 v dom� �. p. 714, 715, 716, 717, 718, 719 (Družební 9, 11, 
13, 15, 17, 19) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 434/87927 na spole�ných �ástech 
domu �. p. 714, 715, 716, 717, 718, 719 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
434/87927 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 Ivan� a Michalu 
Doleželovým, za kupní cenu 105.187,- K�, z toho za jednotku 103.204,- K�, za pozemek 
721,- K�, náklady 1.262,- K�, dle d�vodové zprávy bod 3.12. 
 
28. schvaluje 
prodej bytové jednotky �. 529/8 v dom� �. p. 529 (Nálevkova 11) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 646/5412 na spole�ných �ástech domu �. p. 529 a se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 646/5412 na pozemku parc. �. st. 676, zastav�ná plocha a nádvo�í,  vše 
v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, oprávn�nému nájemci paní Božen� Kamení�kové, za kupní 
cenu celkem 28.033,- K� (cena za jednotku 12.920,- K�, za pozemek 9.085,- K� a náklady 
6.028,- K�), s možností úhrady I. �ásti kupní ceny ve výši 21.573,- K� do 90 dní od podpisu 
kupní smlouvy a II. �ásti kupní ceny ve výši 6.460,- K� formou 10 bezúro�ných splátek po 
dobu 5 let od podpisu kupní smlouvy, dle d�vodové zprávy bod 3.13. 
 
29. schvaluje 
prodej bytové jednotky �. 693/12 v dom� �. p. 693 (Nešverova 1) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 882/63880 na spole�ných �ástech domu �.p. 693 a se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 882/63880 na pozemku parc. �. st. 882, zastav�ná plocha a nádvo�í, vše 
v k.ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc, manžel�m Martinu a Lence Švandovým za kupní 
cenu 217.392,- K�, z toho za jednotku 208.872,- K�, za pozemek 7.521,- K�, náklady 999,- 
K�, dle d�vodové zprávy bod 3.14. 
 
30. schvaluje 
prodej bytové jednotky �. 693/42 v dom� �. p. 693 (Nešverova 1) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 966/63880 na spole�ných �ástech domu �.p. 693 a se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 966/63880 na pozemku parc. �. st. 882, zastav�ná plocha a nádvo�í, vše 
v k.ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc, nájemci paní Mgr. Ev� Sorbiové za kupní cenu 
238.096,- K�, z toho za jednotku 228.765,- K�, za pozemek 8.237,- K�, náklady 1.094,- K�, 
dle d�vodové zprávy 3.15. 
 
31. schvaluje 
prodej bytové jednotky �. 719/5 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. 911, 912, 913, 932, 933, 934, zastav�ná plocha a 
nádvo�í, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, nájemc�m Tomáši a Han� 
Jurkovým, za kupní cenu ve výši 167.674,- K�, z toho za jednotku 164.603,- K�, za pozemek 
1.117,- K�, náklady 1.954,- K�, dle d�vodové zprávy bod 3.16. 
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32. schvaluje 
prodej bytové jednotky �. 196/4 v dom� �. p. 196 (Charkovská 7) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 448/9451 na spole�ných �ástech domu �. p. 196 a se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 448/9451 na pozemku parc. �. st. 1322, zastav�ná plocha a nádvo�í, vše 
v k. ú. Olomouc - m�sto, obec Olomouc, nájemci Františku Korcovi, za kupní cenu ve výši 
109.441,- K�, z toho za jednotku 106.158,- K�, za pozemek 2.355,- K�, náklady 928,- K�, dle 
d�vodové zprávy bod 3.17. 
 
33. schvaluje 
prodej bytové jednotky �. 850/11 v dom� �. p. 848, 849, 850, 851 (Vojanova 2, 4, 6, 8) se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 500/24427 na spole�ných �ástech domu �. p. 848, 849, 
850, 851 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 500/24427 na pozemku parc. �. st. 917, 
920, 921, 922, zastav�ná plocha a nádvo�í, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, 
nájemc�m Ji�ímu a Zdence Vl�kovým, za kupní cenu 167.618,- K�, z toho za jednotku 
164.510,- K�, za pozemek 1.743,- K�, náklady 1.365,- K�, dle d�vodové zprávy bod 3.18. 
 
34. schvaluje 
prodej bytové jednotky �. 443/4 v dom� �. p. 443 (Pavel�ákova 18) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 279/4761 na spole�ných �ástech domu �. p. 443 a se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 279/4761 na pozemku parc. �. st. 420, zastav�ná plocha a nádvo�í, vše 
v k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc, nájemci Jaroslavu Lagronovi, za kupní cenu 95.024,- 
K�, z toho za jednotku 85.740,- K�, za pozemek 7.989,- K�, náklady 1.295,- K�, dle 
d�vodové zprávy bod 3.19. 
 
35. schvaluje 
prodej bytové jednotky �. 612/3 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 Marku a Ivan� 
Kopeckým, za kupní cenu 147.069,- K�, z toho za jednotku 143.123,- K�, za pozemek 
2.145,- K�, náklady 1.801,- K�, dle d�vodové zprávy bod 3.20. 
 
36. schvaluje 
prodej bytové jednotky �. 633/11 v dom� �. p. 633, 632 (Zikova 5, 7) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 665/27626 na spole�ných �ástech domu �. p. 633, 632 a se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 665/27626 na pozemku parc. �. st. 928, 924, vše 
zastav�ná plocha a nádvo�í,  v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, nájemc�m 
Zde�ku a Vladimí�e Rozsypalovým, za kupní cenu 186.028,- K�, z toho za jednotku 
183.761,- K�, za pozemek 1.109,- K�, náklady 1.158,- K�, dle d�vodové zprávy bod 3.21. 
 
37. schvaluje 
prodej bytové jednotky �. 628/13 v dom� �. p. 628, 627 (Zikova 15, 17) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 429/27510 na spole�ných �ástech domu �. p. 628, 627 a se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 429/27510 na pozemku parc. �. st. 930, 921, vše 
zastav�ná plocha a nádvo�í,  v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, nájemc�m 
Lubomíru a Jan� Závodným, za kupní cenu 118.686,- K�, z toho za jednotku 117.777,- K�, 
za pozemek 361,- K�, náklady 548,- K�, dle d�vodové zprávy bod 3.22. 
 
38. schvaluje 
prodej bytových jednotek novým kupujícím dle bod� A) - C), dle d�vodové zprávy bod 3.23. 
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39. schvaluje 
prodloužení splatnosti kupní ceny za bytovou jednotku �. 961/4 v dom� �. p. 961 (Foerstrova 
17), k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, panu Karlu Kvochovi, a to do 31. 8. 2007, dle d�vodové 
zprávy bod 4.1. 
 
40. schvaluje 
prodloužení splatnosti kupní ceny za bytovou jednotku �. 1022/10 v dom� �. p. 1022, 1023 
(Vojanova 18, 20), v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, manžel�m Janu a Šárce Tögelovým,    
a to do 31. 8. 2007, dle d�vodové zprávy bod 4.2. 
 
41. schvaluje 
prodloužení splatnosti kupní ceny za bytovou jednotku �. 132/4 v dom� �. p. 132 (Palackého 
25), v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, paní Božen� Hrušákové, a to do 31. 8. 2007, dle 
d�vodové zprávy bod 4.3. 
 
42. nevyhovuje 
op�tovné žádosti pana Luboše Zemana ve v�ci zapo�tení �ástky 135.101,- K� a 70.000,- K� 
do kupní ceny za bytovou jednotku �. 693/37 v dom� �. p. 693 (Nešverova 1), v k. ú. 
Olomouc-m�sto, obec Olomouc, dle d�vodové zprávy bod 4.4. 
 
43. vyhovuje 
žádosti paní Jitky Vlachové ve v�ci pozastavení prodeje bytové jednotky �. 629/22 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, do 
doby pravomocného rozhodnutí soudu o rozvodu manželství, dle d�vodové zprávy bod 4.5. 
 
44. nevyhovuje 
žádosti paní Mgr. V�ry Junkové ve v�ci vrácení �ásti kupní ceny za bytovou jednotku �. 
585/15 v dom� �. p. 585 (Wolkerova 46) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 411/7147 
na spole�ných �ástech domu �. p. 585 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 411/7147 
na pozemku parc. �. st. 658, zastav�ná plocha a nádvo�í, vše v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc, z d�vodu špatného technického stavu domu a bytu, dle d�vodové zprávy bod 4.6. 
 
45. souhlasí 
se zm�nou prohlášení vlastníka - rozd�lení nebytové jednotky �. 51/12 se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 2486/11567 na dom� �. p. 51 (Lafayettova 1) a pozemku parc. �. st. 508, 
zastav�ná plocha a nádvo�í, na nebytovou jednotku �. 51/12 se spoluvlastnickým podílem     
o velikosti 1386/11567 na dom� �. p. 51 a pozemku parc. �. st. 508, zastav�ná plocha           
a nádvo�í, a na nebytovou jednotku �. 51/13 se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
1100/11567 na dom� �. p. 51 a pozemku parc. �. st. 508, zastav�ná plocha a nádvo�í, vše 
v k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc, dle d�vodové zprávy bod 4.7. 
 
46. schvaluje 
prodej pozemku parc. �. 410/4, zahrada, o vým��e 186 m2, v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc, paní Dagma�e Ková�ové, za kupní cenu celkem 43.889,- K�, z toho pozemek 
40.914,- K� a náklady 2.975,- K�, dle dodatku d�vodové zprávy bod 1.1. 
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47. schvaluje 
prodej pozemku parc. �. 366/2, zahrada, o vým��e 787 m2, v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc, Spole�enství vlastník� jednotek na t�íd� Svornosti 14 v Olomouci, za kupní cenu 
celkem 189.467,- K�, z toho pozemek 186.492,- K� a náklady 2.975,- K�, dle dodatku 
d�vodové zprávy bod 1.2. 
 
48. schvaluje 
prodej pozemk� parc. �. st. 1660, zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 610 m2 a parc. �. 
1661, zahrada, o vým��e 179 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc, manžel�m 
Petru a Ev� Grigárkovým, za kupní cenu celkem 250.836,- K�, z toho pozemek parc. �. 1660 
ve výši 222.723,- K� a pozemek parc. �. 1661 ve výši 26.143,- K�, náklady 1.970,- K�, dle 
dodatku d�vodové zprávy bod 1.3. 
 
49. revokuje 
usnesení ZMO ze dne 23. 9. 2003 bod 7, �ást 19, ve v�ci prodeje pozemku parc. �. st. 1465, 
zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 515 m2, v k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc           
a schvaluje prodej pozemku parc. �. st. 1465, zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 515 m2, 
v k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc, Ing. Vladimíru Hrbá�kovi, za kupní cenu celkem 
83.930,- K�, z toho pozemek 82.400,- K� a náklady 1.530,- K�, dle dodatku d�vodové zprávy 
bod 1.4. 
 
50. vyhovuje 
žádosti manžel� Oš�ádalových a Jelínkových a prodat d�m �. p. 564 (Wellnerova 15) dle 
prohlášení vlastníka, které je zavkladováno v katastru nemovitostí a schválit kupní ceny dle 
p�ílohy �. 1 d�vodové zprávy, s výjimkou jednotky �.  564/3, dle dodatku d�vodové zprávy 
2.1. 
 
51. nevyhovuje 
žádosti paní Jany Matulíkové ve v�ci snížení kupní ceny za nebytovou jednotku �. 672/19 
v dom� �. p. 672, 673 (Rož�avská 16, 18) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
360/27358 na spole�ných �ástech domu �. p. 672, 673 a se spoluvlastnickým podílem           
o velikosti 360/27358 na pozemku parc. �. st. 936,  937, zastav�ná plocha a nádvo�í, vše     
v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc a trvá na svém usnesení ze dne 19.5.2006, 
kterým schválilo prodej p�edm�tné nebytové jednotky paní Jan� Matulíkové za kupní cenu ve 
výši 365.880,- K�, dle dodatku d�vodové zprávy bod 2.3. 
 
52. schvaluje 
prodej nebytové jednotky �. 924/1 v dom� �. p. 924, 925, 926 a 927 (Kmochova 14, 16, 18, 
20) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 720/25469 na spole�ných �ástech domu �. p. 
924, 925, 926 a 927 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 720/25469 na pozemku parc. 
�. st. 1060/1, 1060/2, 1060/3 a 1060/4, zast. pl., o vým��e 796 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, 
obec Olomouc, oprávn�nému nájemci Ing. Drahomíru Klimšovi,  za kupní cenu ve výši 
1.440.000,- K�, z toho cena za jednotku 1.413.490,- K�, cena za pozemek 22.009,- K�, 
náklady 4.501,- K�, dle dodatku d�vodové zprávy bod 2.4. 
 
53. schvaluje 
prodej nebytové jednotky �. 58/13 v dom� �. p. 58 (Dolní nám�stí 30) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 761/15513 na spole�ných �ástech domu �. p. 58 a se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 761/15513 na pozemku parc. �. st. 501/3, zastav�ná plocha a nádvo�í,     
o vým��e 705 m2, vše v k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc, nájemci paní Mgr. Ladislav� 
Riedl za kupní cenu ve výši 1.500.000,- K�, z toho cena za jednotku 1.340.566,- K�, cena za 
pozemek 144.908,- K�, náklady 14.526,- K�, dle dodatku d�vodové zprávy bod 2.5. 
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54. schvaluje 
prodej nebytové jednotky �. 58/14 v dom� �. p. 58 (Dolní nám�stí 30) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 5351/15513 na spole�ných �ástech domu �. p. 58 a se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 5351/15513 na pozemku parc. �. st. 501/3, zastav�ná plocha a nádvo�í,   
o vým��e 705 m2, vše v k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc, nájemc�m Ing. �e�kovi 
Beranovi, �e�kovi Beranovi, Zde�kovi Beranovi za kupní cenu ve výši 2.227.693,- K�, z toho 
cena za jednotku 1.176.637,- K�, cena za pozemek 1.018.925,- K�, náklady 32.131,- K�, za 
podmínky z�ízení p�edkupního práva dle § 603 odst. 2 ob�anského zákoníku ve prosp�ch 
statutárního m�sta Olomouce za kupní cenu celkem 2.227.693,- K�, a to po dobu 5ti let od 
uzav�ení kupní smlouvy,  dle dodatku d�vodové zprávy bod 2.6. 
 
55. schvaluje 
prodej nebytové jednotky �. 342/5 v dom� �. p. 342 (Ostružnická 40) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 704/2477 na spole�ných �ástech domu �. p. 342 a se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 704/2477 na pozemku parc. �. st. 291, zastav�ná plocha a nádvo�í, vše 
v k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc, formou ve�ejné dražby dle zákona �. 26/2000 Sb.,     
o ve�ejných dražbách, za vyvolávací cenu ve výši  2.510.000,- K�, dle dodatku d�vodové 
zprávy bod 2.7. 
 
56. nevyhovuje 
žádosti paní Evy Korcinové ve v�ci odkoupení nebytové jednotky �.  342/5 v dom� �. p. 342, 
(Ostružnická 40), obec Olomouc, dle dodatku d�vodové zprávy bod 2.7. 
 
57. nevyhovuje 
žádosti paní Mgr. Petry B�laškové ve v�ci odkoupení nebytové jednotky �. 342/5 v dom� �. 
p. 342, (Ostružnická 40), obec Olomouc, dle dodatku d�vodové zprávy bod 2.7. 
 
58. nevyhovuje 
žádosti spole�nosti Prodejny Profit Olomouc, s. r. o. ve v�ci odkoupení nebytové jednotky �. 
342/5 v dom� �. p. 342,  (Ostružnická 40), obec Olomouc, dle dodatku d�vodové zprávy bod 
2.7. 
 
59. nevyhovuje 
žádosti pana Petra Korytára ve v�ci odkoupení nebytové jednotky �. 342/5 v dom� �. p. 342, 
(Ostružnická 40), obec Olomouc, dle dodatku d�vodové zprávy bod 2.7. 
 
60. nevyhovuje 
žádosti Ing. Marka Petra ve v�ci odkoupení nebytové jednotky �.  342/5 v dom� �. p. 342, 
(Ostružnická 40), obec Olomouc, dle dodatku d�vodové zprávy bod 2.7. 
 
61. souhlasí 
se zm�nou spoluvlastnických podíl� na spole�ných �ástech domu �. p. 79 (t�. Svornosti 1, 
1A) a se zm�nou spoluvlastnických podíl� na pozemku parc. �. st. 109, zastav�ná plocha a 
nádvo�í, v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, dle p�ílohy �. 3 dodatku d�vodové zprávy a dle 
dodatku d�vodové zprávy bod 2.8. 
 
62. schvaluje 
prodej bytové jednotky �. 585/13 v dom� �.p. 585 (Wolkerova 46) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 421/7147 na spole�ných �ástech domu �.p. 585 a se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 421/7147 na pozemku parc.�. st. 658 zastav�ná plocha a nádvo�í, vše 
v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc, nájemci panu Jaroslavu Machovi za kupní cenu celkem 
94.510,- K�, z toho za jednotku 91.845,- K�, za pozemek 1.689,- K�, náklady 976,- K�, dle 
dodatku d�vodové zprávy bod 3.1. 
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63. schvaluje 
prodej bytové jednotky �. 197/1 v dom� �. p. 197, 198, 199 (Helsinská 10, 12, 14) se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 520/10248 na spole�ných �ástech domu �. p. 197, 198, 
199 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 520/10248 na pozemku parc. �. st. 227/1, 
227/2, 228/1, 228/2, 229/1, 229/2, vše zastav�ná plocha a nádvo�í, v k. ú. Ne�edín, obec 
Olomouc, nájemci  Mgr. Zuzan� Truxové, za kupní cenu celkem 110.325,- K�, z toho za 
jednotku 94.609,- K�, za pozemek 12.527,- K�, náklady 3.189,- K�, dle dodatku d�vodové 
zprávy bod 3.2. 
 
64. schvaluje 
prodej bytové jednotky �. 585/10 v dom� �. p. 585 (Wolkerova 46) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 412/7147 na spole�ných �ástech domu �. p. 585 a se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 412/7147 na pozemku parc. �. st. 658, zastav�ná plocha a nádvo�í,         
v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, nájemci Vladimí�e Hol�ákové, za kupní cenu celkem 
91.907,- K�, z toho za jednotku 89.299,- K�, za pozemek 1.653,- K�, náklady 955,- K�, dle 
dodatku d�vodové zprávy bod 3.3. 
 
65. nevyhovuje 
žádosti manžel� Milana a Heleny �ezní�kových, Nešverova 1, Olomouc, dle dodatku 
d�vodové zprávy bod 4.1. 
 
66. nevyhovuje 
žádosti manžel� Jany a Ji�ího Fraitových, Nešverova 1, Olomouc, dle dodatku d�vodové 
zprávy bod 4.1. 
 
P�edložil: Rada m�sta Olomouce 
Bod programu  7; hlasování �. 16, 17 
 
 
9 Regenerace panelového sídlišt� Úzké díly 
Zastupitelstvo m�sta Olomouce 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
postup v souladu s usnesením RMO ze dne 3. 4. 2007 a bodu 5 p�edložené d�vodové 
zprávy 
 
P�edložil: Major Martin, JUDr., nám�stek primátora  
Bod programu  8; hlasování �. 18, 19 
 
 
10 Návrh Zadání souboru zm�n �. XVII ÚPnSÚ Olomouc 
Zastupitelstvo m�sta Olomouce 
 
1. bere na v�domí 
d�vodovou zprávu v p�edloženém zn�ní 
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2. ur�uje 
Martina Novotného, primátora m�sta Olomouce, zastupitelem pro spolupráci na po�ízení 
Souboru zm�n �. XVII ÚPnSÚ Olomouc v souladu s § 47 odst. (1) zákona �. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním �ádu 
 
3. schvaluje 
Zadání souboru zm�n �. XVII ÚPnSÚ Olomouc v rozsahu upravené 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 Souboru zm�n �. XVII 
ÚPnSÚ Olomouc 
T: ihned 
O: Novotný Martin, primátor m�sta  
 
P�edložil: Novotný Martin, primátor m�sta  
Bod programu  9; hlasování �. 20 - 22 
 
 
11 Návrh zadání zm�ny �. XVI ÚPnSÚ Olomouc 
Zastupitelstvo m�sta Olomouce 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. ur�uje 
Martina Novotného, primátora m�sta Olomouce, zastupitelem pro spolupráci na po�ízení 
zm�ny �. XVI ÚPnSÚ Olomouc v souladu s § 47 odst. (1) zákona �. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním �ádu 
 
3. schvaluje 
Zadání zm�ny �. XVI 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 �. XVI ÚPnSÚ 
Olomouc 
T: ihned 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
P�edložil: Novotný Martin, primátor m�sta  
Bod programu   10; hlasování �. 23 
 
 
12 Po�ízení souboru zm�n �.IV RP MPR Olomouc 
Zastupitelstvo m�sta Olomouce 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
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2. schvaluje 
v souladu s ustanoveními § 62 a §71 zákona �. 183/2006 Sb. (stavební zákon) po�ízení 
souboru zm�n �.IV regula�ního plánu MPR Olomouc dle d�vodové zprávy v lokalit� IV/3 
Salm�v palác 
 
3. neschvaluje 
v souladu s ustanoveními §62 a §71 zákona �. 183/2006 Sb. (stavební zákon) po�ízení 
souboru zm�n �. IV regula�ního plánu MPR Olomouc v lokalit� IV/2 dle d�vodové zprávy: 
IV/2 - Objekt bývalých garáží a sklad� na rohu ulic Záme�nická a Studentská 
 
4. ukládá 
vedoucímu odboru koncepce a rozvoje zahájit po�ízení souboru zm�n �. IV RP MPR dle 
bodu 2 usnesení 
T: ihned 
O: Novotný Martin, primátor m�sta  
 
P�edložil: Novotný Martin, primátor m�sta  
Bod programu  11; hlasování �. 24, 25 
 
 
13 Program regenerace MPR 
Zastupitelstvo m�sta Olomouce 
 
1. bere na v�domí 
d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
poskytnutí p�ísp�vku soukromým a církevním subjekt�m dle d�vodové zprávy 
 
P�edložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám�stek primátora 
Bod programu  12; hlasování �. 26 
 
 
14 Ceny m�sta Olomouce 
Zastupitelstvo m�sta Olomouce 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
ud�lení Ceny m�sta Olomouce za rok 2006 Václavu Babkovi v oblasti dramatické um�ní 
 
3. schvaluje 
ud�lení Ceny m�sta Olomouce za rok 2006 Vladislavu Galgonkovi v oblasti výtvarné um�ní, 
fotografie 
 
4. schvaluje 
ud�lení Ceny m�sta Olomouce za rok 2006 Václavu Kamarádovi - in memoriam za boj proti 
totalit� 
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5. schvaluje 
ud�lení Ceny m�sta Olomouce za rok 2006 Ji�ímu Klimešovi v oblasti hudba, sborový zp�v 
 
6. schvaluje 
ud�lení Ceny m�sta Olomouce za rok 2006 Prof. MUDr. Vladimíru Mihálovi, CSc. v oblasti 
p�írodní v�dy 
 
7. schvaluje 
ud�lení Ceny m�sta Olomouce za rok 2006 Univ. Prof. Ing. Friedrichu Natherovi v oblasti 
spole�enské v�dy 
 
8. schvaluje 
ud�lení Ceny m�sta Olomouce za rok 2006 Milanovi Ryšavému v oblasti hudba, hudební 
historie 
 
9. schvaluje 
ud�lení Ceny m�sta Olomouce za rok 2006 Rudolfu Smahelovi - in memoriam v oblasti 
výtvarné um�ní, fotografie 
 
P�edložil: Rada m�sta Olomouce 
Bod programu  13; hlasování �. 27 
 
 
15 Fond rozvoje bydlení 
Zastupitelstvo m�sta Olomouce 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s p�evzetím dluhu stávajícího dlužníka Stavebního bytového družstva Olomouc, I� 90816 
novým dlužníkem Spole�enstvím pro d�m �ezá�ova 452/2, Olomouc - Lazce, I� 27770281 
 
P�edložil: Rada m�sta Olomouce 

Martinák Ji�í, nám�stek primátora 
Bod programu  14; hlasování �. 28 
 
 
16 Bezúplatný p�evod požární cisterny 
Zastupitelstvo m�sta Olomouce 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
bezúplatný p�evod cisternové automobilové st�íka�ky CAS 25 mezi Statutárním m�stem 
Olomouc a obcí Hlubo�ky dle p�ílohy �.1 d�vodové zprávy 
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3. pov��uje 
podpisem smlouvy nám�stka primátora  
O: Martinák Ji�í, nám�stek primátora 
 
P�edložil: Rada m�sta Olomouce 
Bod programu  15; hlasování �. 29 
 
 
17 Bezbariérová Olomouc - zám�r roku 2008 
Zastupitelstvo m�sta Olomouce 
 
1. bere na v�domí 
d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
prohlášení týkající se zajišt�ní vlastních finan�ních prost�edk� pot�ebných na realizaci 
bezbariérových úprav v roce 2008 dle bodu 3 d�vodové zprávy 
 
3. schvaluje 
nárokování pot�ebných finan�ních prost�edk� v plánu rozpo�tu odboru investic pro rok 2008 
dle bodu 3 d�vodové zprávy 
 
P�edložil: Rada m�sta Olomouce 
Bod programu  16; hlasování �. 30 
 
 
18 Pov��ení k oddávání 
Zastupitelstvo m�sta Olomouce 
 
1. bere na v�domí 
d�vodovou zprávu 
 
2. pov��uje 
oddáváním PhDr. Evu Baslerovou 
 
3. ukládá 
za�lenit oddávající do harmonogramu matriky 
T: ihned 
O: vedoucí odboru správy 
 
P�edložil: Pokorný Vladimír, Ing., nám�stek primátora 
Bod programu  18; hlasování �. 32 
 
 
19 Akciové spole�nosti s majetkovou ú�astí m�sta 
Zastupitelstvo m�sta Olomouce 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
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2. schvaluje 
návrh na �leny statutárních orgán� akciových spole�ností Vodohospodá�ská spole�nost 
Olomouc, a.s., OLTERM & TD Olomouc, a.s. a SK Sigma Olomouc, a.s. za statutární m�sto 
Olomouc dle upravené d�vodové zprávy 
 
P�edložil: Rada m�sta Olomouce 
Bod programu  19; hlasování �. 33 
 
 
20 Delegování zástupce SmOl na valnou hromadu spole�nosti 

OLTERM & TD Olomouc, a.s. 
Zastupitelstvo m�sta Olomouce 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. deleguje 
zástupce statutárního m�sta Olomouc (v�etn� náhradníka) na valnou hromadu spole�nosti  
OLTERM & TD Olomouc, a.s. dle p�edložené d�vodové zprávy 
 
P�edložil: Rada m�sta Olomouce 
Bod programu  20; hlasování �. 34 
 
 
21 Jednací �ád Zastupitelstva m�sta Olomouce 
Zastupitelstvo m�sta Olomouce 
 
1. bere na v�domí 
d�vodovou zprávu v�etn� p�ílohy 
 
2. vydává 
v souladu s § 96 zákona �. 128/2000 Sb. o obcích (obecní z�ízení) ve zn�ní pozd�jších 
p�edpis� Jednací �ád Zastupitelstva m�sta Olomouce dle p�ílohy d�vodové zprávy 
 
3. ukládá 
zaslat �len�m zastupitelstva platné zn�ní  Jednacího �ádu Zastupitelstva m�sta Olomouce 
T: ihned 
O: vedoucí odboru kancelá� primátora 
 
P�edložil: Rada m�sta Olomouce 
Bod programu  21; hlasování �. 35, 36 
 
 
22 Statut a Jednací �ád Finan�ního výboru ZMO 
Zastupitelstvo m�sta Olomouce 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
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2. revokuje 
bod �. 17, usnesení ZMO ze dne 23. 09. 2003 
 
3. schvaluje 
Statut a Jednací �ád Finan�ního výboru ZMO 
 
P�edložil: Rada m�sta Olomouce 

p�edseda finan�ního výboru 
Bod programu  22; hlasování �. 37 
 
 
23 Rozvoj MHD - dodatek �. 3 smlouvy o financování 
Zastupitelstvo m�sta Olomouce 
 
1. bere na v�domí 
d�vodovou zprávu, v�. p�ílohy �. 1 
 
2. schvaluje 
zm�nu rozpo�tu II.etapy projektu Rozvoj MHD v Olomouci dle dodatku �.3 ke smlouv� o 
financování projektu SROP ze dne 22.4.2005 k projektu s registra�ním �íslem žádosti 
CZ.04.1.05/2.1.00.1/0162 
 
P�edložil: Rada m�sta Olomouce 
Bod programu  23; hlasování �. 38 
 
 
24 Výsledky hospoda�ení sdružení �eské d�dictví UNESCO 
Zastupitelstvo m�sta Olomouce 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. bere na v�domí 
záv�re�ný ú�et a zprávu o výsledcích p�ezkoumání hospoda�ení dobrovolného svazku obcí 
„�eského d�dictví UNESCO“ dle p�ílohy �. 1 d�vodové zprávy 
 
P�edložil: Rada m�sta Olomouce 
Bod programu 24; hlasování �. 39 
 
 

 
 
 

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


