
 

USNESENÍ 
 
ze 7. zasedání Zastupitelstva m�sta Olomouce, konaného dne 12. 10. 2007 
 
Poznámka:  
- zve�ejn�na je upravená verze Usnesení z d�vodu dodržení p�im��enosti rozsahu 
zve�ej�ovaných osobních údaj� podle zákona �. 101/2000 Sb., o ochran� osobních údaj� 
v platném zn�ní; 
- do úplné verze Usnesení mohou ob�ané m�sta Olomouce v p�ípad� pot�eby nahlédnout na 
organiza�ním odd�lení (1. patro radnice, dve�e �. 12) 
 

1 Kontrola usnesení 
Zastupitelstvo m�sta Olomouce 
 
1. bere na v�domí 
informace o pln�ní usnesení ZMO dle d�vodové zprávy  
 
2. prodlužuje 
termíny pln�ní usnesení ZMO dle d�vodové zprávy 
 
P�edložil: Rada m�sta Olomouce 
Bod programu: 2.; hlasování �. 5 
 
 
2 Rozpo�tové zm�ny roku 2007 
Zastupitelstvo m�sta Olomouce 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu a dodatek �. 1 - �ást A a �ást B a dodatek �. 2, 
týkající se rozpo�tových zm�n roku 2007  
 
2. schvaluje 
rozpo�tové zm�ny roku 2007 dle p�edloženého dodatku �. 1 - �ást B a dodatku �. 2 
 
P�edložil: Martinák Ji�í, nám�stek primátora 
Bod programu: 3.; hlasování �. 6 
 
 
3 Majetkoprávní záležitosti + dodatek �. 1 + dodatek �. 2 
Zastupitelstvo m�sta Olomouce 
 
1. schvaluje 
1. bezúplatný p�evod pozemk� parc. �. 293/4 ost. pl. o vým��e 112 m2, parc. �. 293/5 
ost. pl. o vým��e 86 m2, parc. �. 293/6 ost. pl. o vým��e 224 m2 a parc. �. 293/7 ost. 
pl. o vým��e 192 m2, vše v k. ú. Nedv�zí u Olomouce, obec Olomouc z vlastnictví 
Olomouckého kraje, Správy silnic Olomouckého kraje, p�ísp�vková organizace do 
vlastnictví statutárního m�sta Olomouce dle d�vodové zprávy bod 9. 
 
2. uzav�ení smlouvy o budoucí kupní smlouv� na  pozemky parc. �. 88/3 orná p�da   
o vým��e 1573 m2, parc. �. 98/1 orná p�da o vým��e 2 381 m2, parc. �. 88/18 ost. pl. 



 2 

o vým��e 446 m2, parc. �. 170/9 orná p�da o vým��e 3 786 m2, parc. �. 170/10 orná 
p�da o vým��e 512 m2, parc. �. 170/8 orná p�da o vým��e 310 m2 a �ást pozemku 
parc. �. 485/5 ost. pl. o vým��e 375 m2, vše v k. ú. Povel, obec Olomouc a pozemek 
parc. �. 798/5 orná p�da o vým��e 419 m2 v k. ú. Slavonín, vše obec Olomouc se 
spole�ností Marzio s. r. o.  p�i kupní cen� ve výši  1 000,- K�/m2 + náklady ve výši     
5 950,- K� dle d�vodové zprávy bod 13.  
 
3. odprodej �ásti pozemku parc. �. st. 104 zast. pl. (dle GP parc. �. 104/2) o vým��e 
49 m2 a �ást pozemku parc. �. 980/8 ost. pl. (dle GP parc. �. 980/12) o vým��e        
32 m2, vše v k. ú. �ep�ín, obec Olomouc manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
za kupní cenu ve výši 40 281,- K� dle d�vodové zprávy bod 16. 
 
4. odprodej �ásti pozemku parc. �. 808 lesní pozemek o vým��e 154 m2 (dle GP 
parc. �. 808/2) v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
za kupní cenu ve výši 29 938,- K� + náklady 4 465,- K� dle d�vodové zprávy bod 18.  
 
5. sm�nu pozemku parc. �. 802/2 trvalý travní porost o vým��e 127 m2 v k. ú. 
Chválkovice, obec Olomouc ve vlastnictví pana xxxxxxxxxxxxxxxxxx za �ást 
pozemku parc. �. 808 lesní pozemek o vým��e 274 m2 (dle GP parc. �. 808/3) v k. ú. 
Chválkovice, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního m�sta Olomouce bez doplatku 
cenového rozdílu s tím, že xxxxxxxxxxxxxxx uhradí náklady ve výši 4 465,- K� dle 
d�vodové zprávy bod 18.    
 
6. sm�nu pozemku parc. �. 803/1 zahrada o vým��e 361 m2 v k. ú. Chválkovice, 
obec Olomouc ve vlastnictví pana xxxxxxxxxxxxxxx za �ást pozemku parc. �. 808 
lesní pozemek o vým��e 267 m2 (dle GP parc. �. 808/4) v k. ú. Chválkovice, obec 
Olomouc ve vlastnictví statutárního m�sta Olomouce bez doplatku cenového rozdílu 
dle d�vodové zprávy bod 18.    
 
7. sm�nu pozemku parc. �. 804/2 zahrada o vým��e 373 m2 v k. ú. Chválkovice, 
obec Olomouc ve vlastnictví paní xxxxxxxxxxxxxxxx a pana xxxxxxxxxxxxxxxxxx za 
�ást pozemku parc. �. 808 lesní pozemek o vým��e 224 m2 (dle GP parc. �. 808/5) v 
k. ú. Chválkovice, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního m�sta Olomouce bez 
doplatku cenového rozdílu dle d�vodové zprávy bod 18.   
 
8. odprodej �ásti pozemku parc. �. 808 lesní pozemek o vým��e 204 m2 (dle GP 
parc. �. 808/6) v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
za kupní cenu ve výši 29 702,- K� + náklady 4 465,- K� dle d�vodové zprávy bod 18.  
 
9. odprodej �ásti pozemku parc. �. 808 lesní pozemek o vým��e 140 m2 (dle GP 
parc. �. 808/7) v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní 
cenu ve výši 20 384,- K� + náklady 4 465,- K� dle d�vodové zprávy bod 18.  
 
10. odprodej �ásti pozemku parc. �. 808 lesní pozemek o vým��e 39 m2 (dle GP 
parc. �. 808/8) v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
za kupní cenu ve výši 5 678,- K� + náklady 4 465,- K� dle d�vodové zprávy bod 18.   
 
11. bezúplatný p�evod pozemku  parc. �. 172/8 zast. pl. a nádvo�í v k. ú. Topolany u 
Olomouce, obec Olomouc z vlastnictví �R Pozemkového fondu do vlastnictví 
statutárního m�sta Olomouce dle d�vodové zprávy bod 28. 



 3 

  
 
12. uzav�ení smlouvy o budoucí kupní smlouv� na pozemek parc. �. 459 ost. pl.         
o vým��e 404 m2 v k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc s Muzeem um�ní Olomouc, 
státní p�ísp�vková organizace p�i kupní cen� ve výši 5 010,- K�/m2 + náklady 4 300,- 
K� dle d�vodové zprávy bod 29.   
 
13. odprodej objektu bez �p./�e., tech. vyb. s pozemkem parc. �. st. 1153/1 zast. pl. a 
nádvo�í o vým��e 271 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc – PS Foerstrova 
(Dobnerova) spole�nosti LEVITUS, s. r. o. za kupní cenu ve výši 3 105 000,- K� dle 
d�vodové zprávy bod 30.  
 
14. odprodej �ásti pozemku parc. �. 338/9 zahrada o vým��e 102 m2 v k. ú. 
Slavonín, obec Olomouc manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve 
výši 51 975,- K� dle d�vodové zprávy bod 31. 
 
15. uzav�ení smlouvy o budoucí kupní smlouv� na pozemek parc. �. 787/2 trvalý 
travní porost o vým��e 852 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc s manžely 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx p�i kupní cen� ve výši 940,- K�/m2 dle d�vodové zprávy bod 32. 
 
16. sm�nu �ásti pozemku parc. �. 551/1 zahrada o vým��e 1 786 m2 v k. ú. 
Nemilany, obec Olomouc ve vlastnictví paní xxxxxxxxxxxxxxxxx za pozemky  �ást 
parc. �. 548 zast. pl. a nádvo�í o vým��e 170 m2, �ást parc. �. 632 ost. pl. o vým��e 3 
m2 a parc. �. 883/14 orná p�da o vým��e 2 567 m2, vše v k. ú. Nemilany, obec 
Olomouc ve vlastnictví statutárního m�sta Olomouce s tím, že paní xxxxxxxxxxxxxxx 
uhradí cenový rozdíl  ve výši 567 473, 50 K� dle d�vodové zprávy bod 33.  
 
17. sm�nu �ásti pozemk� parc. �. 121/1 orná p�da o vým��e 201 m2 a parc. �. 
121/24 orná p�da o vým��e 58 m2, vše v k. ú. Ne�edín, obec Olomouc ve vlastnictví 
manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za �ást pozemku parc. �. 47/3 zahrada          
o vým��e 325 m2 v k. ú. Ne�edín, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního m�sta 
Olomouce s tím, že manželé xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx uhradí cenový rozdíl ve výši 
199 557,- K� + 1/2 náklad� ve výši 5 463,- K� dle d�vodové zprávy bod 34.  
 
18. výb�r nájemce a budoucího kupujícího pozemku parc. �. 778 zahrada o vým��e 
599 m2 a pozemku parc �. 774/2 orná p�da o vým��e 322 m2 v k. ú. Holice         
u Olomouce, obec Olomouc mezi paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžely 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžely 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxi, sle�nou xxxxxxxxxxxxxx, manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxx a manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxx formou obálkové metody na výši 
kupní ceny, kdy minimální výše kupní ceny �iní 590,- K�/m2 dle d�vodové zprávy 
bod 35.  
 
19. uzav�ení smlouvy o budoucí kupní smlouv� na �ást pozemku parc. �. 1045/25 
ost. pl. o vým��e 6 m2 v k. ú. �ernovír, obec Olomouc se spole�ností �EZ 
Distribuce, a. s. p�i kupní cen� ve výši 600,- K�/m2 + náklady ve výši 1 600,- K� dle 
d�vodové zprávy bod 36. 
 
20. uzav�ení smlouvy o budoucí kupní smlouv� na �ást pozemku parc. �. 1721/6 ost. 
pl. o vým��e 6 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc se spole�ností �EZ 
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Distribuce, a. s. p�i kupní cen� ve výši 500,- K�/m2 + náklady ve výši 1 600,- K� dle 
d�vodové zprávy bod 37. 
 
21. uzav�ení smlouvy o budoucí kupní smlouv� na �ást pozemku parc. �. 5/8 ostatní 
plocha o vým��e 904 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc se 
spole�ností Výstavba byt� s.r.o. p�i kupní cen� ve výši 1 250,- K�/m2 + náklady        
2 500,- K� dle d�vodové zprávy bod 38.  
 
22. uzav�ení kupních smluv na prodej plynárenských za�ízení z majetku statutárního 
m�sta Olomouce �. 1-20-038/07 a �. 1-20-039/07 mezi  statutárním m�stem 
Olomouc jako prodávajícím a SMP Net, s.r.o. jako kupujícím dle d�vodové zprávy 
bod 39. 
 
2. nevyhovuje žádosti 
1. spole�nosti EOS GROUP s. r. o. o odprodej �ásti pozemku parc. �. 613 ost. pl.      
o vým��e 40 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod 1. 
 
2. spole�nosti EOS GROUP s. r. o. o odprodej �ásti pozemku parc. �. 613 ost. pl.      
o vým��e 88 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod 1.   
 
3. pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej �ásti pozemku parc. �. 210/5 ost. plocha 
o vým��e 250 m2 v k .ú. Lazce, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod 2.  
 
4. manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej �ásti pozemku parc. �. 655/38 ost. 
pl. o vým��e 50 m2 v k. ú. �ernovír, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod 3.  
 
5. paní xxxxxxxxxxxxxxx o odprodej �ásti pozemku parc.  �. 96/1 orná p�da o vým��e 
100 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod 4. 
 
6. manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej �ásti pozemku parc. �. 1001 (�. 6, 9) 
ostatní plocha o vým��e 311 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle d�vodové 
zprávy bod 5. 
 
7. manžel� xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej pozemku parc. �. 
1001 (�. 1, 2, 4, 5, 6, 9) ostatní plocha o vým��e 650 m2 v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc dle d�vodové zprávy bod 5. 
 
8. manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej �ásti pozemku parc. �. st. 3 zast. pl. 
a nádvo�í o vým��e 48 m2 v k. ú. Mutkov, obec Mutkov dle d�vodové zprávy bod 6. 
 
9. pana xxxxxxxxxxxxxxx o odprodej pozemk� parc. �. 611/2 o vým��e 2 270 m2, 
parc. �. 619 o vým��e 973 m2, parc. �. 608 o vým��e 3 779 m2, vše trvalý travní 
porost a parc. �. 610/4 o vým��e 915 m2, parc. �. 610/3 o vým��e 784 m2, parc. �. 
610/1 o vým��e 14 015 m2, parc. �. 610/2 o vým��e 1 847 m2 a  parc. �. 607             
o vým��e 4 105 m2, vše ost. pl., vše v k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle d�vodové 
zprávy bod 7. 
 
10. pana xxxxxxxxxxxxxx o odprodej pozemk� parc. �. 446/12 ost. pl. o vým��e     
809 m2, parc. �. 446/1 orná p�da o vým��e 899 m2, parc. �. 447/1 orná p�da             
o vým��e 1 461 m2 a parc. �. 450/1 zahrada o vým��e 1 903 m2, vše v k. ú. 
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Slavonín, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod 8. 
 
11. manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej pozemk� parc. �. 1295/1 
trvalý travní porost o vým��e 4 005 m2 a parc. �. 1295/2 orná p�da o vým��e 483 
m2, vše v k. ú. Droždín, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod 10. 
      
12. pana xxxxxxxxxxxxxxxxx o výkup pozemku parc. �. 177 orná p�da o vým��e         
2 728 m2 v k. ú. �ernovír, obec Olomouc z vlastnictví pana xxxxxxxxxxxxxxxxxx do 
vlastnictví statutárního m�sta Olomouce dle d�vodové zprávy bod 11.  
 
13. paní xxxxxxxxxxxxxxxxxx o výkup pozemku parc. �. 373/4 orná p�da o vým��e     
331 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc z vlastnictví paní 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx do vlastnictví statutárního m�sta Olomouce dle d�vodové 
zprávy bod 12.  
 
14. spole�nosti Stavby a Barvy Morava s. r. o. o odprodej pozemk� parc. �. 88/3 orná 
p�da o vým��e 1573 m2 a parc. �. 98/1 orná p�da o vým��e 2 381 m2 v k. ú. Povel, 
obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod 14. 
 
15. spole�nosti KM Reality s. r. o. o odprodej pozemk� parc. �. 88/3 orná p�da          
o vým��e 1 573 m2 a parc. �. 98/1 orná p�da o vým��e 2 381 m2, vše v k. ú. Povel, 
obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod 15. 
 
16. manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej �ásti pozemku parc. �. 137 orná 
p�da o  vým��e 380 m2 v k.  ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle d�vodové 
zprávy bod 19. 
 
17. spole�nosti EOS GROUP s.r.o. o odprodej pozemku parc. �. st. 212 zast. pl. a 
nádvo�í o vým��e 529 m2 a �ásti pozemku parc. �. 17/5 ost. pl. o vým��e 500 m2, 
vše v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod 20. 
 
18. spole�nosti Montana Reality s. r. o. o odprodej pozemku parc. �. st. 298 zast. pl. 
a nádvo�í o vým��e 187 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc za ú�elem výstavby 
bytového domu dle d�vodové zprávy bod 21. 
 
19. spole�nosti První kapitálová spole�nost, a.s. o odprodej �ásti pozemku parc. �. 
959/10 ost. pl. o vým��e cca 748 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle d�vodové 
zprávy bod 22. 
 
20. spole�nosti PROJEKT TOPOLOVKA s.r.o., spole�nosti Montana Reality s.r.o., 
spole�nosti K – stav stavební a.s. a spole�nosti STAFOS – REAL, s.r.o. o odprodej 
�ásti pozemku parc. �. 776/1 orná p�da o vým��e 6 800 m2 v k. ú. Slavonín, obec 
Olomouc dle d�vodové zprávy bod 23. 
 
21. pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej pozemku parc. �. st. 57/3 zast. pl.              
a nádvo�í o vým��e 61 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod 24.  
 
22. manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej pozemku parc. �. 856/4 orná 
p�da o vým��e 1 111 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle d�vodové 
zprávy bod 25. 
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23. pana xxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej �ásti pozemku parc. �. 151/2 ost. pl. o vým��e 
36 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod 26. 
 
24. spole�nosti �EZ Distribuce, a. s. o odprodej �ásti pozemku parc. �. 116/13 ost. 
pl. o vým��e 3 m2 v k. ú. Olomouc – m�sto, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod 
27.   
 
25. pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej pozemku parc. �. 459 ost. pl. o vým��e 
404 m2 v k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod 29.  
 
26. paní xxxxxxxxxxxxxx, pana xxxxxxxxxxxxxx, manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxx,  spole�nosti  ZRNO, s. r. o., pana 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, spole�nosti KINEZ, s. r. o., spole�nosti MEKOS GROUP, s. r. o., 
spole�nosti AGM PETROL s. r. o., pana xxxxxxxxxxxxxxxx, pana xxxxxxxxxxxxxxxxx, 
ob�anského sdružení Slovo života Olomouc, spole�nosti Olomoucká investorská s. r. 
o., spole�nosti BELLS, s. r. o., spole�nosti MERIT CZ a. s., spole�nosti Pyro&Art s. r. 
o., pana xxxxxxxxxxxxxx, manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxx, manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxx, 
pana xxxxxxxxxxxxxxxxx, pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  pana xxxxxxxxxxxxxx a 
xxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej objektu bez �p./�e., tech. vyb. s pozemkem parc. �. st. 
1153/1 zast. pl. a nádvo�í o vým��e 271 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc – PS 
Foerstrova (Dobnerova) dle d�vodové zprávy bod 30.   
 
27. manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej pozemku parc. �. 787/2 trvalý 
travní porost o vým��e 852 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle d�vodové 
zprávy bod 32.  
 
28. paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej �ásti pozemku parc. �. 883/14 orná p�da         
o vým��e 500 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod 33. 
 
29. manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej pozemku parc. �. 883/14 orná 
p�da o vým��e 2 567 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod 
33.  
 
30. manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej �ásti pozemku parc. �. 883/14 orná 
p�da o vým��e1 000 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod 
33.  
 
31. spole�nosti Nutgall s.r.o. o odprodej �ásti pozemku parc. �. 5/8 ostatní plocha      
o vým��e 904 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle d�vodové 
zprávy bod 38. 
 
32. manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej �ásti pozemku parc. �. 5/8 ostatní 
plocha o vým��e 904 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle 
d�vodové zprávy bod 38. 
 
3. souhlasí 
se zm�nou subjektu na stran� kupujícího �ásti pozemku parc. �. 808/4 ost. pl.            
o vým��e 5 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc z manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxx na paní xxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod 17. 
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4. revokuje 
�ást usnesení ZMO ze dne 14. 5. 2007,  bod programu 5, bod 33 ve v�ci výše kupní 
ceny za 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 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a schvaluje kupní cenu v celkové výši 5 000,- K� dle 
d�vodové zprávy bod 40.      
 
5. schvaluje 
1. uzav�ení dodatku ke z�izovací listin� Zoologické zahrady Olomouc, p�ísp�vkové 
organizace dle d�vodové zprávy dle dodatku �. 1 k d�vodové zpráv� bod 3.  
 
2. závazek statutárního m�sta Olomouce jako navrhovatele dle zák. �. 622/2006 Sb., 
o státním rozpo�tu �eské republiky na rok 2007, p�íloha 11, Závazná pravidla 
poskytování finan�ních prost�edk� v oblasti vod  v roce 2007 a zp�sobu kontroly 
jejich užití (podle § 102, odst. 3 zák. �. 254/2001 Sb., o vodách a o zm�n� n�kterých 
zákon� - vodní zákon), �ást 2 A, odst. X.,  že po realizaci akce bezplatn� p�evezme 
od Zem�d�lské vodohospodá�ské správy - Oblast povodí Moravy a Dyje 
protipovod�ové opat�ení (nebo jeho �ást) do svého majetku a bude se o n� starat s 
pé�í �ádného hospodá�e bez dalších nárok� na státní rozpo�et, a to v rozsahu od 
ulice I. P. Pavlova do konce zastav�né �ásti Nemilan dle dodatku �. 1 k d�vodové 
zpráv� bod 4.  
 
3. p�evzetí správy drobného vodního toku Nemilanka statutárním m�stem Olomouc v 
rozsahu od ulice I. P. Pavlova do konce zastav�né �ásti Nemilan, dle zák. �. 
254/2001 Sb., o vodách a o zm�n� n�kterých zákon� (vodní zákon) dle dodatku �.     
1 k d�vodové zpráv� bod 4.  
  
4. bezplatné  p�evzetí  pozemk� do majetku statutárního m�sta Olomouce tvo�ících 
drobný tok Nemilanka, resp. protipovod�ové opat�ení, v rozsahu od ulice I. P. 
Pavlova do konce zastav�né �ásti Nemilan  z majetku Zem�d�lské vodohospodá�ské 
správy - Oblast povodí Moravy a Dyje, a to v�etn� pozemk�, které Zem�d�lská 
vodohospodá�ská správa - Oblast povodí Moravy a Dyje pro ú�ely díla vykoupí od 
jiných právnických �i fyzických osob dle dodatku �. 1 k d�vodové zpráv� bod 4.  
 
5. posunutí termínu uzav�ení kupní smlouvy na pozemky parc. �. st. 265 zast. pl.        
a nádvo�í o vým��e 136 m2 a parc. �. 176/1 ost. pl. o vým��e 520 m2 (p�vodn� �ást 
pozemku parc. �. st. 74 zast. pl. a pozemek parc. �. 28/9 orná p�da o vým��e           
59 m2), vše v k. ú. Pavlovi�ky, obec Olomouc s manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle dodatku �. 1 k d�vodové zpráv� bod 5.  
   
6. odprodej pozemk� parc. �. st. 1154/2 o vým��e 356 m2 a parc. �. st. 1154/3           
o vým��e 46 m2, vše zast. pl. a nádvo�í v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc manžel�m 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 603 000,- K� + 
náklady 4 000,- K� s možností splátek kupní ceny dle dodatku �. 1 k d�vodové 
zpráv� bod 6.  
 
7. odprodej �ásti pozemku parc. �. 779 ost. pl. o vým��e 283 m2 v k. ú. Chomoutov, 
obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxxxxx, panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a panu 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 135 840,- K� + náklady 2 000,- K� dle 
dodatku �. 1 k d�vodové zpráv� bod 7.  
 



 8 

8. darování pozemku parc. �. 783/6 ost. plocha o vým��e 1145 m2 v kat. území 
K�elov, obec K�elov – B�uchotín z vlastnictví statutárního m�sta Olomouce do 
vlastnictví obce K�elov – B�uchotín dle dodatku �. 1 k d�vodové zpráv� bod 8.  
 
9. odprodej �ásti pozemku parc. �. 2/94 ost. pl. o vým��e 31 m2 v k. ú. Ne�edín, obec 
Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 
24 800,- K� + náklady 2 000,- K� dle dodatku �. 1 k d�vodové zpráv� bod 9.  
 
10. sm�nu pozemk� parc. �. 242/15 ost. pl. o vým��e 524 m2, parc. �. 242/25 orná 
p�da o vým��e 1 620 m2 a parc. �. 247/42 zahrada o vým��e 148 m2, vše v k. ú. 
Ne�edín, obec Olomouc ve vlastnictví pana xxxxxxxxxxxxxx za pozemek parc. �. 
247/13 zahrada  o vým��e 1 298 m2 v k. ú. Ne�edín, obec Olomouc ve vlastnictví 
statutárního m�sta Olomouce s tím, že pan xxxxxxxxxxxxxxx uhradí 1/2 náklad� ve 
výši   2 900,- K� dle dodatku �. 1 k d�vodové zpráv� bod 10.  
  
11. uzav�ení smlouvy o budoucí  kupní smlouv� na pozemky parc. �. 841/5 o vým��e 
1 775 m2, parc. �. 841/12 o vým��e 910 m2 a parc. �. 841/93 o vým��e 648 m2, vše 
ost. pl. v k.ú. Hodolany, obec Olomouc s manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
p�i kupní cen� ve výši 200,- K�/m2 s tím, že bude kupní cena následn� navýšena o 
infla�ní koeficient + náklady 4 500,- K� dle dodatku �. 1 k d�vodové zpráv� bod 11.  
 
12. odprodej �ásti pozemku parc. �. 434/7 zahrada o vým��e 150 m2 v k. ú. 
Nemilany, obec Olomouc manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 
135 000,- K� + náklady 7 155,- K� dle dodatku �. 1 k d�vodové zpráv� bod 12.  
 
13. uzav�ení smlouvy o budoucí kupní smlouv� na �ást pozemku parc. �. 959/22 ost. 
pl. o vým��e 251 m2 a �ást pozemku parc. �. 959/17 ost. pl. o vým��e 46 m2, vše      
v k. ú. Hodolany, obec Olomouc spole�nosti TRNY s. r. o. p�i kupní cen� 371 250,- 
K� + náklady ve výši 4 700,- K� dle dodatku �. 1 k d�vodové zpráv� bod 13.  
 
14. bezúplatné nabytí �ásti pozemku parc. �. 185/1 ostatní plocha o vým��e            
12 630 m2, stavby bez �p/�e jiná st. s pozemkem parc. �. st. 2294 zastav�ná plocha 
a nádvo�í o vým��e 1.103 m2, stavby bez �p/�e jiná st. s pozemkem parc. �. st. 2295 
zastav�ná plocha a nádvo�í o vým��e 1.446 m2,  stavby bez �p/�e jiná st. s 
pozemkem parc. �. st. 2290 zastav�ná plocha a nádvo�í o vým��e 53 m2, stavby bez 
�p/�e jiná st. s pozemkem parc. �. st. 2293 zastav�ná plocha a nádvo�í o vým��e   
362 m2, stavby bez �p/�e jiná st. s pozemkem parc. �. st. 2291 zastav�ná plocha a 
nádvo�í o vým��e 143 m2, stavby bez �p/�e jiná st. s pozemkem parc. �. st. 2289 
zastav�ná plocha a nádvo�í o vým��e 119 m2, stavby bez �p/�e jiná st. s pozemkem 
parc. �. st. 2292 zastav�ná plocha a nádvo�í o vým��e 8 m2, stavby bez �p/�e jiná st. 
s pozemkem parc. �. st. 2304 zastav�ná plocha a nádvo�í o vým��e 54 m2, vše v k.ú. 
Nová Ulice, obec Olomouc bez omezujících podmínek dle zákona �. zákona �. 
174/2003 Sb. o p�evodu n�kterého nepot�ebného vojenského majetku, s nímž je 
p�íslušné  hospoda�it Ministerstvo vnitra, z  vlastnictví �eské republiky na uzemní 
samosprávné celky dle dodatku �. 1 k d�vodové zpráv� bod 14.  
 
15. výkup objektu bez �p/�e jiné stavby s pozemkem parc. �. st. 2297 zast. pl. a 
nádvo�í o vým��e 493 m2, pozemku parc. �. st. 2352 zast. pl. o vým��e 12 m2 a �ásti 
pozemku parc. �. 185/1 ost. pl. o vým��e 15 512 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc z vlastnictví �R – Ministerstva obrany do vlastnictví statutárního m�sta 



 9 

Olomouce dle dodatku �. 1 k d�vodové zpráv� bod 14.  
 
16. uzav�ení smlouvy o budoucí kupní smlouv� na �ást pozemku parc. �.  5/8 ost. pl. 
o vým��e 2 500 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc se spole�ností      
K-stav stavební a. s.  p�i kupní cen� ve výši 1 520,- K�/m2 dle dodatku �. 1 k 
d�vodové zpráv� bod 15.  
 
6. nevyhovuje žádosti 
1. manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej pozemku parc. �. 14/17 zahrada 
o vým��e 373 m2, p�ípadn� �ásti pozemku v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec 
Olomouc dle dodatku �. 1 k d�vodové zpráv� bod 1.  
 
2. pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a pana xxxxxxxxxxxxxx o odprodej pozemku parc. 
�. 533/11 orná p�da o vým��e 9 383 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle dodatku 
�. 1 k d�vodové zpráv� bod 2.  
 
3. spole�nosti LIPOSTAV, spol. s r. o., spole�nosti VCES PROPERTY 
DEVELOPMENT a. s., pana xxxxxxxxxxxxxxxxxx a pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx                
o odprodej �ásti pozemku parc. �. 5/8 ost. pl. o vým��e 2 500 m2 v k. ú. Nové Sady  
u Olomouce, obec Olomouc dle dodatku �. 1 k d�vodové zpráv� bod 15.  
 
4. manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej  �ásti pozemku parc. �. 5/8 ost. pl. 
o vým��e 500 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle dodatku �. 1 k 
d�vodové zpráv� bod 15. 
 
7. revokuje 
1. �ást usnesení ZMO ze dne 26. 2. 2007, bod programu 5, bod 66 ve v�ci schválení 
darování pozemku parc. �. 783/9 ost. plocha o vým��e 1145 m2 v kat. území K�elov, 
obec K�elov – B�uchotín z vlastnictví statutárního m�sta Olomouce do vlastnictví 
obce K�elov – B�uchotín dle dodatku �. 1 k d�vodové zpráv� bod 8.  
  
2. usnesení ZMO ze dne 23. 9. 2003, bod programu 3.1., bod 61 ve v�ci nevyhov�ní 
žádosti pana xxxxxxxxxxxxxxxx o sm�nu pozemk�  parc. �. 242/15 ost. pl. o vým��e 
524 m2, parc. �. 242/25 orná p�da o vým��e 1 620 m2 a parc. �. 247/42 zahrada       
o vým��e 148 m2, vše v k. ú. Ne�edín, obec Olomouc ve vlastnictví pana 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx za pozemek parc. �. 247/13 zahrada  o vým��e 1 298 m2 v k. ú. 
Ne�edín, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního m�sta Olomouce dle dodatku �. 1   
k d�vodové zpráv� bod 10.  
 
3. �ást usnesení ZMO ze dne 13. 10. 2006 bod programu 3, bod 45 ve v�ci schválení 
bezúplatného p�evodu objektu bez �p/�e jiné stavby s pozemkem parc. �. st. 2297 
zast. pl. a nádvo�í o vým��e 493 m2, pozemek parc. �. st. 2352 zast. pl. o vým��e    
12 m2 a �ásti pozemku parc. �. 185/1 ost. pl. o vým��e 15 512 m2, vše v k. ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc dle dodatku �. 1 k d�vodové zpráv� bod 14.  
 
4. usnesení ZMO dne 20. 9. 2005, bod programu 4, bod 1 ve v�ci schválení uzav�ení 
smlouvy o budoucí kupní smlouv� na �ást pozemku parc. �. 5/8 ost. pl. o vým��e       
2 500 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc se spole�ností Wisdom 
reality, s. r. o. p�i kupní cen� ve výši 1 240,- K�/m2 s tím, že �ádná kupní smlouva 
bude uzav�ena nejpozd�ji do 31. 3. 2008 dle dodatku �. 1 k d�vodové zpráv� bod 15. 
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8. schvaluje 
1. výb�r nájemce a budoucího kupujícího pozemku parc. �. 147/2 orná p�da             
o vým��e 420 m2 v k. ú. Nedv�zí u Olomouce, obec Olomouc mezi manžely 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
formou obálkové metody na výši kupní ceny, kdy minimální výše kupní ceny �iní        
1 060,- K�/m2 dle dodatku �. 2 k d�vodové zpráv� bod 1. 
 
2. výb�r nájemce a budoucího kupujícího pozemku parc. �. 633/2 orná p�da              
o vým��e 405 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc mezi manžely 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžely 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, panem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, paní 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, panem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  panem xxxxxxxxxxxxxx, 
panem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx formou obálkové metody na výši kupní ceny, kdy minimální 
výše kupní ceny �iní 1 200,- K�/m2 dle dodatku �. 2 k d�vodové zpráv� bod 2. 
 
3. výb�r nájemce a budoucího kupujícího �ásti pozemku parc. �. 633/3 orná p�da      
o vým��e 478 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc mezi manžely 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžely 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžely 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžely 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžely 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, panem 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, panem xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
panem xxxxxxxxxxxxxxxx, panem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a panem xxxxxxxxxxxxxxxx 
formou obálkové metody na výši kupní ceny, kdy minimální výše kupní ceny �iní        
1 200,- K�/m2 dle dodatku �. 2 k d�vodové zpráv� bod 3.  
 
4. výb�r nájemce a budoucího kupujícího �ásti pozemku parc. �. 434/7 zahrada         
o vým��e 617 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc mezi manžely 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžely 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžely 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, panem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, panem 
xxxxxxxxxxxxxxxx, paní xxxxxxxxxxxxxxxx, paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx formou obálkové metody na výši kupní ceny, kdy minimální 
výše kupní ceny �iní 950,- K�/m2 dle dodatku �. 2 k d�vodové zpráv� bod 4. 
 
5. výb�r nájemce a budoucího kupujícího pozemku parc. �. 1120/8 ost. pl. o vým��e 
465 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc mezi manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, paní 
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xxxxxxxxxxxxxxxxxx, panem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a panem xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
formou obálkové metody na výši kupní ceny, kdy minimální výše kupní ceny �iní       
1 350,- K�/m2 dle dodatku �. 2 k d�vodové zpráv� bod 5. 
 
6. výb�r nájemce a budoucího kupujícího �ásti pozemku parc. �. 536/2 ost. pl. o 
vým��e 540 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc mezi manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, paní 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a panem xxxxxxxxxxxxxxxxx 
formou obálkové metody na výši kupní ceny, kdy minimální výše kupní ceny �iní 1 
100,- K�/m2 dle dodatku �. 2 k d�vodové zpráv� bod 6. 
 
9. nevyhovuje žádosti 
1. manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej pozemku parc. �. 147/2 orná 
p�da o vým��e 420 m2 v k. ú. Nedv�zí u Olomouce, obec Olomouc za ú�elem 
z�ízení zahrady k rodinnému domu dle dodatku �. 2 k d�vodové zpráv� bod 1.  
 
2. manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej pozemku parc. �. 147/2 orná p�da 
o vým��e 420 m2 v k. ú. Nedv�zí u Olomouce, obec Olomouc dle dodatku �. 2 k 
d�vodové zpráv� bod 1.  
 
3. manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
o odprodej pozemku parc. �. 633/2 orná p�da o vým��e 405 m2 v k. ú. Slavonín, 
obec Olomouc dle dodatku �. 2 k d�vodové zpráv� bod 2. 
 
4. pana xxxxxxxxxxxxxxx a manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej �ásti 
pozemku parc. �. 633/3 orná p�da o vým��e 478 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc 
dle dodatku �. 2 k d�vodové zpráv� bod 3. 
 
5. manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
o odprodej �ásti pozemku parc. �. 434/7 zahrada o vým��e 617 m2  v k. ú. Nemilany, 
obec Olomouc dle dodatku �. 2 k d�vodové zpráv� bod 4.  
 
6. manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej �ásti pozemku parc. �. 434/7 
zahrada o vým��e 617 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle dodatku �. 2 k 
d�vodové zpráv� bod 4.  
 
7. pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxx a manžel� Bcxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej 
pozemku parc. �. 1120/8 ost. pl. o vým��e 465 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc 
dle dodatku �. 2 k d�vodové zpráv� bod 5.    
  
8. manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej pozemku parc. �. 1120/8 
ost. pl. o vým��e 465 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle dodatku �. 2 k d�vodové 
zpráv� bod 5. 
 
9. spole�nosti Nutgall s.r.o. a manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej 
�ásti pozemku parc. �. 536/2 ost. pl. o vým��e 540 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc 
dle dodatku �. 2 k d�vodové zpráv� bod 6.  
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10. manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej �ásti pozemku parc. �. 
533/11 orná p�da o vým��e 550 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle dodatku �. 2 
k d�vodové zpráv� bod 7. 
 
11. spole�nosti VEHRA.CZ s. r. o. o odprodej �ásti pozemku parc. �. 429/4 ost. pl.     
o vým��e 1 800 m2 v k. ú. Ne�edín, obec Olomouc dle dodatku �. 2 k d�vodové 
zpráv� bod 8.  
 
12. paní xxxxxxxxxxxxxxxxxx a manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o  odprodej 
pozemku parc. �. 1998 ost. pl. o vým��e 599 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc 
dle dodatku �. 2 k d�vodové zpráv� bod 9. 
 
13. op�tovn� žádosti manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o revokaci �ásti 
usnesení ZMO ze dne 19. 5. 2006, bod programu 6, bod 28 ve v�ci výše kupní ceny 
p�i odprodeji �ásti pozemku parc. �. 761/4 ost. pl. o vým��e 292 m2 v k. ú. �ernovír, 
obec Olomouc dle dodatku �. 2 k d�vodové zpráv� bod 10. 
 
14. paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a manžel�           
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej pozemku parc. �. 24/3 trvalý 
travní porost o vým��e 162 m2 v k. ú. Lazce, obec  Olomouc dle dodatku �. 2 k 
d�vodové zpráv� bod 11. 
 
10. revokuje 
1. �ást usnesení ZMO ze dne 26. 10. 2007, bod programu 5, bod 36 ve v�ci úhrady 
kupní ceny �ásti pozemku parc. �. 1011/14 trvalý travní porost o vým��e 26 m2 v      
k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc statutárnímu m�stu Olomouc panem 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle platného cenového p�edpisu  k 17.  4.  2003 ve 
výši 1 160,- K� dle dodatku �. 2 k d�vodové zpráv� bod 12. 
 
2. �ást usnesení ZMO ze dne 13. 8. 2007, bod programu 5, bod 14 ve v�ci úhrady 
kupní ceny �ásti pozemku parc. �. 377/76 orná p�da o vým��e 318 m2 v k. ú. 
Týne�ek, obec  Olomouc statutárnímu m�stu Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
dle platného cenového p�edpisu  k 10.  4.  2006 ve výši   4 757, 28 K� dle dodatku �. 
2 k d�vodové zpráv� bod 13.  
 
P�edložil: Rada m�sta Olomouce 
Bod programu: 4.; hlasování �. 7, 8 
 
 
4 Majetkoprávní záležitosti odboru investic, v�. dodatku �. 1 
Zastupitelstvo m�sta Olomouce 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu. 
 
2. schvaluje 
uzav�ení kupní smlouvy na pozemek parc.�. 389/32 ostatní plocha o vým��e 566 m2 
a �ást pozemku parc.�. 381/1 orná p�da o celkové vým��e 131540 m2, dot�ená 
vým�ra 4057 m2, vše v k.ú. Topolany u Olomouce, obec Olomouc, vše na LV �. 211 
v podílovém spoluvlastnictví xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (id. 1/2), xxxxxxxxxxxxxxxx 
(id. 1/12), xxxxxxxxxxxxxxxxxxx (id. 1/12), xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (id.  1/12) a 
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xxxxxxxxxxxxxxxxxx (id. 1/4) za kupní cenu ve výši 1.225.075,-K�. To vše dle bodu 1 
p�edložené d�vodové zprávy 
 
3. revokuje 
�ást usnesení zastupitelstva ze dne 20. 6. 2006 ve v�ci uzav�ení kupní smlouvy na 
�ást pozemk� parc.�. 896/3 ostatní plocha o celkové vým��e 2058 m2, dot�ená 
plocha 218 m2 a parc.�. 893/2 orná p�da o celkové vým��e 4129 m2, dot�ená 
plocha 494 m2, vše v k.ú. Chválkovice, obec Olomouc, jak je vše zapsáno na listu 
vlastnictví �íslo 696 u Katastrálního ú�adu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracovišt� 
Olomouc ve vlastnictví  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za cenu 1.500,-K�/m2, 
a zamítá uzav�ení kupní smlouvy na �ást pozemk� parc.�. 896/3 ostatní plocha          
o celkové vým��e 2058 m2, dot�ená plocha 218 m2 a parc.�. 893/2 orná p�da           
o celkové vým��e 4129 m2, dot�ená plocha 494 m2, vše v k.ú. Chválkovice, obec 
Olomouc, jak je vše zapsáno na listu vlastnictví �íslo 696 u Katastrálního ú�adu pro 
Olomoucký kraj, Katastrální pracovišt� Olomouc ve vlastnictví xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
za cenu 2.000,-K�/m2. To vše dle bodu 2 p�edložené d�vodové zprávy 
 
4. schvaluje 
uzav�ení kupní smlouvy na pozemek parc. �. 539/32 orná p�da o vým��e 1181 m2 v 
k.ú. Chválkovice, obec Olomouc, jak je zapsáno na LV �. 810 u Katastrálního ú�adu 
pro Olomoucký kraj, Katastrální pracovišt� Olomouc, ve vlastnictví xxxxxxxxxxxxxx, 
za kupní cenu 170.064,-K�. To vše dle bodu 3 p�edložené d�vodové zprávy 
 
5. schvaluje 
uzav�ení kupní smlouvy na pozemky parc. �. 539/31 orná p�da o vým��e 1025 m2 a 
parc. �. 910/12 orná p�da o vým��e 5195 m2, vše v k.ú. Chválkovice, obec Olomouc, 
jak je zapsáno na LV �. 483 u Katastrálního ú�adu pro Olomoucký kraj, Katastrální 
pracovišt� Olomouc, ve vlastnictví xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu 577.430,-
K�. To vše dle bodu 4 p�edložené d�vodové zprávy 
 
6. revokuje 
�ást usnesení Zastupitelstva ze dne 13. 8. 2007 ve v�ci uzav�ení budoucí kupní 
smlouvy k �ásti pozemku parcela �. 1234/2 orná p�da v katastrálním území 
Chválkovice, obec Olomouc o velikosti cca 102 m2, který je ve vlastnictví pana 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, a to za cenu 450,- K�/m2 
a 
schvaluje uzav�ení budoucí kupní smlouvy k �ásti pozemku parcela �. 1234/2 orná 
p�da v katastrálním území Chválkovice, obec Olomouc o velikosti cca 102 m2, který 
je ve vlastnictví pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, a to za cenu 450,- K�/m2 + úhrada 
dan� z p�evodu nemovitosti. To vše dle bodu 5 p�edložené d�vodové zprávy 
 
7. schvaluje 
uzav�ení sm�nné smlouvy, kdy pozemek parcela �. 388/54 ostatní plocha, ostatní 
komunikace o vým��e 124 m2, pozemek parcela �. 392/37 ostatní plocha, jiná plocha 
o vým��e 57 m2 a pozemek parcela �. 1005/3 ostatní plocha, ostatní komunikace      
o vým��e 994 m2, všechny v katastrálním území Hodolany, obci Olomouc a ve 
vlastnictví Stavebního bytového družstva SIGMA budou sm�n�ny za �ást pozemku 
parcela �. 75/99 ostatní plocha, ostatní komunikace o velikosti cca 153 m2                 
v katastrálním území Olomouc – m�sto, obec Olomouc, ve vlastnictví Statutárního 
m�sta Olomouc, a to bez cenového doplatku. To vše dle bodu 6 p�edložené 
d�vodové zprávy 
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P�edložil: Major Martin, JUDr., nám�stek primátora  
Bod programu: 5.; hlasování �. 9 
 
 
5 Prodej dom� + dodatek �. 1 + dodatek �. 2 
Zastupitelstvo m�sta Olomouce 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. nevyhovuje žádosti 
pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ve v�ci uzav�ení budoucí kupní smlouvy o p�evodu 
ideálních 5/6 pozemku parc. �. st. 72, o vým��e 522 m2, a ideálních 5/6 pozemku 
parc. �. 50, zahrada, o vým��e 84 m2, k. ú. Olomouc – m�sto, obec Olomouc, za 
kupní cenu ve výši 0,2 násobku ceny odhadní, dle d�vodové zprávy bod 1.1. 
 
3. schvaluje 
prodej ideálních 5/6 pozemku parc. �. st. 72, zast. pl., o vým��e 522 m2, a ideálních 
5/6 pozemku parc. �. 50, zahrada, o vým��e 84 m2, vše v  k. ú. Olomouc – m�sto     
(8. kv�tna 9) nájemci panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 
2,117.450,- K�, z toho ideálních 5/6 pozemku parc. �. st. 72, o vým��e 522 m2, za 
kupní cenu ve výši 1,822.650,- K�, a ideálních 5/6 pozemku parc. �. 50, zahrada,      
o vým��e 84 m2, za kupní cenu ve výši 293.300,- K� a náklady ve výši 1.500,- K�,     
a to za podmínky uhrazení dlužného nájemného z nájemní smlouvy k t�mto 
pozemk�m p�ed podpisem kupní smlouvy, dle d�vodové zprávy bod 1.1. 
 
4. schvaluje 
prodej pozemk� parc. �. st. 492, zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 120 m2, za 
kupní cenu 601.200,- K�, parc. �. st. 493, zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e    
249 m2, za kupní cenu 1,247.490,- K� a parc. �. st. 494, zastav�ná plocha a nádvo�í, 
o vým��e 179 m2, za kupní cenu 896.790,- K� a náklady 2.600,- K�, vše v k. ú. 
Olomouc-m�sto, obec Olomouc, panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu 
celkem 2,748.080,- K�, dle d�vodové zprávy bod 1.2. 
 
5. schvaluje 
prodej �ásti pozemku parc. �. 50/1, ostatní plocha, o vým��e 541 m2, �ásti pozemku 
parc. �. 807/2, ostatní plocha, o vým��e 152 m2, �ásti pozemku parc. �. 50/2, 
zahrada, o vým��e 1 m2, a �ásti pozemku parc. �. 399/85, ostatní plocha, o vým��e 
47 m2, jak je vyzna�eno v geometrickém plánu �. 1527-013/2007, a slou�eno do 
nov� ozna�eného pozemku parc. �. 50/6, ostatní plocha, o vým��e 741 m2, vše v     
k. ú. Hodolany, obec Olomouc, ideální jednou polovinou do SJM xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
a ideální jednou polovinou paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu celkem 
114.212,- K�, z toho pozemek 103.740,- K� a náklady 10.472,- K�, dle d�vodové 
zprávy bod 1.3. 
 
 
6. nevyhovuje žádosti 
pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxx ve v�ci prodeje �ásti pozemku parc. �. 807/2, o vým��e 
85 m2, ostatní plocha, a �ásti pozemku parc. �. 50/1, o vým��e 70 m2, ostatní 
plocha, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, dle d�vodové zprávy bod 1.4. 
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7. nevyhovuje žádosti 
manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ve v�ci prodeje �ásti pozemku parc. �. 807/2, o 
vým��e 70 m2, ostatní plocha, a �ásti pozemku parc. �. 50/1, o vým��e     180 m2, 
ostatní plocha, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, dle d�vodové zprávy bod 1.5. 
 
8. schvaluje 
prodej pozemku  parc. �. st. 186, zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 726 m2, a to 
po �ástech tak, jak je vyzna�eno geometrickým plánem �. 457-960/2007 – �ást 
pozemku ozna�enou nov� jako pozemek parc. �. st. 186, zastav�ná plocha                
a nádvo�í, o vým��e 711 m2, vše v k. ú. Hej�ín, obec Olomouc, za kupní cenu 
celkem 99.987,- K� (z toho pozemek 92.430,- K� a náklady 7.557,- K�), 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx podíl 183/1000 za 18.298,- K�, xxxxxxxxxxxxxxxxxx podíl 
183/1000 za 18.298,- K�, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx podíl 157/1000 za 15.697,50 K�, 
do SJM xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx podíl 156/1000 za 15.598,- K�, do SJM 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx podíl 161/1000 za 16.097,50 K�, do SJM 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx podíl 160/1000 za 15.998,- K�, dle d�vodové zprávy 
bod 1.6. 
 
9. schvaluje 
prodej pozemku  parc. �. st. 186, zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 726 m2, a to 
po �ástech tak, jak je vyzna�eno geometrickým plánem �. 457-960/2007 - �ást 
pozemku ozna�enou nov� jako pozemek parc. �. st. 441, díl „b“, o vým��e 15 m2, 
vše  v k. ú. Hej�ín, obec Olomouc, za kupní cenu 1.950,- K�, Malému družstvu 
vlastník� garáží, dle d�vodové zprávy bod 1.6. 
 
10. schvaluje 
prodej �ásti pozemku parc. �. 22/1, zahrada, jak je vyzna�eno geometrickým plánem 
�. 457-960/2007, a to �ást pozemku ozna�enou nov� jako pozemek parc. �. st. 441, 
díl „a“, o vým��e 2 m2, vše v k. ú. Hej�ín, obec Olomouc, za kupní cenu celkem 
7.817,- K�, z toho pozemek 260,- K� a náklady 7.557,- K�, Malému družstvu 
vlastník� garáží, dle d�vodové zprávy bod 1.6. 
 
11. revokuje 
usnesení ZMO ze dne 23. 9. 2003 bod 7, �ást 22, ve v�ci prodeje pozemku parc. �. 
st. 722, zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 280 m2, v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc, a schvaluje prodej pozemku parc. �. st. 722, zastav�ná plocha a nádvo�í, o 
vým��e 280 m2, v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, ideálních 2/8 do SJM 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  ideální 1/16 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ideální 1/16 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ideální 1/8 do SJM xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
ideálních 2/8 do SJM xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ideální 1/8 do SJM 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a ideální 1/8 Drahomí�e Jan�, za kupní cenu 
celkem 54.560,- K�, z toho pozemek 53.760,- K� a náklady 800,- K�, dle d�vodové 
zprávy bod 1.8. 
 
12. bere na v�domí 
informaci o oprav� p�íjmení v kupní smlouv� k pozemku parc. �. 87/20, zahrada,       
o vým��e 49 m2, v k. ú. Olomouc–m�sto, obec Olomouc, dle usnesení ZMO ze dne 
11. 12. 2006 – správné p�íjmení kupující zní xxxxxxxxxxxxxxxxx, dle d�vodové 
zprávy bod 1.9. 
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13. schvaluje 
prodej domu �. p. 1179 (Vodární 1a) s pozemkem parc. �. st. 107/4, zastav�ná 
plocha a nádvo�í,  o vým��e 215 m2, v k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc, do 
podílového spoluvlastnictví nájemc�, a to spoluvlastnický podíl o velikosti 885/1300 
xxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu celkem 409.442,- K�, z 
toho za d�m 230.924,- K�, za pozemek 146.658,- K� a náklady 31.860,- K�,                            
a spoluvlastnický podíl o velikosti 415/1300 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu 
celkem 191.998,- K�, za d�m 108.286,- K�, za pozemek 68.772,- K� a náklady 
14.940,- K�, dle d�vodové zprávy bod 2.1. 
 
14. nevyhovuje žádosti 
žádosti Sdružení pro alergické d�ti Olomouckého kraje ve v�ci odkupu nebytové 
jednotky �. 452/2 v dom� �. p. 452, 453 (8. kv�tna 12, 14) se spoluvlastnickým 
podílem  o velikosti  1209/7589  na spole�ných �ástech domu �. p. 452, 453 a se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 1209/7589 na pozemku parc. �. st. 350, 349, 
zastav�ná plocha, vše v k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc, dle d�vodové zprávy 
bod 2.2. 
 
15. revokuje 
usnesení ZMO bod 7, �ást 27, ze dne 20. 6. 2006 a schvaluje prodej nebytové 
jednotky �. 736/13 v dom� �. p. 736 (Masarykova 19, 21) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 466/30634 na spole�ných �ástech domu �. p. 736 a se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 466/30634 na pozemku parc. �. st. 1034/1, 
zastav�ná plocha a nádvo�í, vše v k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc, formou 
opakované ve�ejné dražby dle zákona �. 26/2000 Sb., o ve�ejných dražbách, za 
vyvolávací cenu ve výši 300.000,- K�, dle d�vodové zprávy bod 2.3. 
 
16. schvaluje 
zm�nu spoluvlastnického podílu na spole�ných �ástech domu �. p. 866 
(Komenského 6) a pozemku parc. �. st. 729/2, k. ú. Olomouc–m�sto, obec Olomouc, 
tak, že jednotka �. 866/7 se rozši�uje o WC o vým��e 1,40 m2 a komoru o vým��e 
1,20 m2, spoluvlastnické podíly na spole�ných �ástech domu �. p. 866 a pozemku 
parc. �. st. 729/2 s touto jednotkou spojené se zv�tšují z 4805/173156 na 
5065/173416, vše v k. ú. Olomouc – m�sto, obec Olomouc, dle d�vodové zprávy bod 
2.4. 
 
17. schvaluje 
prodej bytové jednotky �. 866/7 v dom� �. p. 866 (Komenského 6) se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 5065/173416 na spole�ných �ástech domu �. p. 
866 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 5065/173416 na pozemku parc. �. st. 
729/2, vše v k. ú. Olomouc–m�sto, obec Olomouc, paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za 
kupní cenu ve výši 32.904,- K�, z toho za jednotku 29.675,- K�, za pozemek 2.324,- 
K�, náklady 905,- K�, dle d�vodové zprávy bod 2.4. 
 
18. schvaluje 
prodej bytové jednotky �. 643/13 v dom� �. p. 643 (Palackého 8) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 552/27415 na spole�ných �ástech domu �. p. 643 a se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 552/31693 na pozemku parc. �. st. 818, 
zastav�ná plocha a nádvo�í, v k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc, nájemci 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu 108.612,- K�, z toho za jednotku 73.026,- K�, 
za pozemek 13.819,- K�, náklady 21.767,- K�, dle d�vodové zprávy bod 2.5. 
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19. schvaluje 
prodej bytové jednotky �. 643/22 v dom� �. p. 643 (Palackého 8) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 591/27415 na spole�ných �ástech domu �. p. 643 a se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 591/31693 na pozemku parc. �. st. 818, 
zastav�ná plocha a nádvo�í, v k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc, nájemci 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu 116.285,- K�, z toho za jednotku 78.185,- K�, 
za pozemek 14.795,- K�, náklady 23.305,- K�, dle d�vodové zprávy bod 2.5. 
 
20. schvaluje 
prodej bytové jednotky �. 718/14 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 pozemcích parc. �. st. 913, 934, 
933, 912, 911, 932, zastav�ná plocha a nádvo�í, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, 
obec Olomouc, nájemci paní xxxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu 160.284,- K�, z 
toho za jednotku 157.212,- K�, za pozemek 1.117,- K�, náklady 1.955,- K�, dle 
d�vodové zprávy bod 3.1. 
 
21. schvaluje 
prodej bytové jednotky �. 420/17 v dom� �. p. 419, 420, 421 (�ezá�ova 16, 18, 20) 
se spoluvlastnickým podílem o velikosti 677/41328 na spole�ných �ástech domu �. p. 
419, 420, 421 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 677/41328 na pozemcích 
parc. �. st. 548, 547, 546, zastav�ná plocha a nádvo�í, vše v k. ú. Lazce, obec 
Olomouc,  nájemci paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu 107.368,-  K�, z 
toho za jednotku 104.348,- K�, za pozemek 1.550,- K�, náklady 1.470,- K�, dle 
d�vodové zprávy bod 3.2. 
 
22. schvaluje 
prodej bytové jednotky �. 421/4 v dom� �. p. 419, 420, 421 (Polská 54, 56, 58) se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 37/895 na spole�ných �ástech domu �. p. 419, 
420, 421 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 37/895 na pozemcích parc. �. st. 
1444, 1445, 1446, zastav�ná plocha a nádvo�í, vše v k. ú. Olomouc-m�sto, obec 
Olomouc, nájemci paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu 62.666,- K�, z toho za 
jednotku 57.950,- K�, za pozemek 3.645,- K�, náklady 1.071,- K�, dle d�vodové 
zprávy bod 3.3. 
 
23. schvaluje 
prodej bytové jednotky �. 962/16 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 
manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu 62.219,- K�, z toho za jednotku 
60.347,- K�, za pozemek 480,- K�, náklady 1.392,- K�, dle d�vodové zprávy bod 3.4. 
 
24. schvaluje 
prodej bytové jednotky �. 529/4 v dom� �. p. 529 (Nálevkova 11) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 427/5412 na spole�ných �ástech domu �. p. 529 a se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 427/5412 na pozemku parc. �. st. 676, 
zastav�ná plocha a nádvo�í,  vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, oprávn�nému 
nájemci paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu celkem 18.529,- K� (cena za 
jednotku 8.540,- K�, za pozemek 6.005,- K� a náklady 3.984,- K�), s možností 
úhrady I. �ásti kupní ceny ve výši 14.259,- K� do 90 dní od podpisu kupní smlouvy a 
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II. �ásti kupní ceny ve výši 4.270,- K� formou 10 bezúro�ných splátek po dobu 5 let 
od podpisu kupní smlouvy, dle d�vodové zprávy bod 3.5. 
 
25. schvaluje 
prodej bytové jednotky �. 668/2 v dom� �. p. 668, 669 (Rož�avská 8, 10) se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 431/27148 na spole�ných �ástech domu �. p. 
668, 669 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 431/27148 na pozemku parc. �. 
st. 917, 918, zastav�ná plocha a nádvo�í, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec 
Olomouc, nájemci xxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu 105.793,- K�, z toho za 
jednotku 104.485,- K�, za pozemek 801,- K�, náklady 507,- K�, dle d�vodové zprávy 
bod 3.6. 
 
26. schvaluje 
prodej bytové jednotky �. 970/58 v dom� �. p. 970 (Foerstrova 1) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 434/41957 na spole�ných �ástech domu �. p. 970 a se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 434/41957 na pozemku parc. �. st. 1246, 
zastav�ná plocha a nádvo�í, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, nájemci 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu 91.924,- K�, z toho za jednotku 90.019,- K�, 
za pozemek 479,- K�, náklady 1.426,- K�, dle d�vodové zprávy bod 3.7. 
 
27. schvaluje 
prodej bytové jednotky �. 419/1 v dom� �. p. 419, 420, 421 (�ezá�ova 16, 18, 20) se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 719/41328 na spole�ných �ástech domu �. p. 
419, 420, 421 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 719/41328 na pozemku  
parc. �. st. 548, 547, 546,  zastav�ná plocha a nádvo�í, vše v k. ú. Lazce, obec 
Olomouc, nájemc�m manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu 153.396,- 
K�, z toho za jednotku 150.188,- K�, za pozemek 1.646,- K�, náklady 1.562,- K�, dle 
d�vodové zprávy bod 3.8. 
 
28. schvaluje 
prodej bytové jednotky �. 1022/9 v dom� �. p. 1022 (Dukelská 17) se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 394/6917 na spole�ných �ástech domu �. p. 
1022 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 394/6917 na pozemku  parc. �. st. 
1236, zastav�ná plocha a nádvo�í, vše v k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc, 
nájemci xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu 101.982,- K�, z toho za jednotku 
98.170,- K�, za pozemek 2.253,- K�, náklady 1.559,- K�, dle d�vodové zprávy 3.9. 
 
29. schvaluje 
prodej bytové jednotky �. 632/19 v dom� �. p. 633, 632 (Zikova 5, 7) se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 429/27626 na spole�ných �ástech domu �. p. 
633, 632 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 429/27626 na pozemku parc. �. 
st. 928, 924, zastav�ná plocha a nádvo�í, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec 
Olomouc, nájemci xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu 124.754,- K�, z toho za 
jednotku 123.292,- K�, za pozemek 715,- K�, náklady 747,- K�, dle d�vodové zprávy 
bod 3.10. 
 
30. schvaluje 
prodej bytové jednotky �. 107/19 v dom� �. p. 107 (Kanadská 8) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 393/8062 na spole�ných �ástech domu �. p. 107 a se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 393/8062 na pozemku parc. �. st. 922, 
zastav�ná plocha a nádvo�í, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, nájemci paní 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu  47.036,- K�, z toho za jednotku  41.108,- K�, 
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za pozemek 4.736,- K�, náklady 1.192,- K�, dle d�vodové zprávy bod 3.11. 
 
31. schvaluje 
prodej bytové jednotky �. 428/20 v dom� �. p. 426, 427, 428 (�ezá�ova 4, 6, 8) se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 677/41327 na spole�ných �ástech domu �. p. 
426, 427, 428 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 677/41327 na pozemku 
parc. �. st. 560, 559, 558, zastav�ná plocha a nádvo�í, vše v k. ú. Lazce, obec 
Olomouc, nájemc�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu 104.809,- K�, z 
toho za jednotku 101.859,- K�, za pozemek 1.480,- K�, náklady 1.470,- K�, dle 
d�vodové zprávy bod 3.12. 
 
32. schvaluje 
prodej bytové jednotky �. 629/13 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 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu 116.556,- K�, z toho za jednotku 
115.230,- K�, za pozemek 724,- K�, náklady 602,- K�, dle d�vodové zprávy bod 
3.13. 
 
33. schvaluje 
prodej bytové jednotky �. 800/3 v dom� �. p. 799, 800 (Wolkerova 38, 38a) se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 314/7293 na spole�ných �ástech domu �. p. 
799, 800 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 314/7293 na pozemku parc. �. st. 
932, 1006, zastav�ná plocha a nádvo�í, v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec 
Olomouc, nájemc�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu 70.102,- K�, z toho za 
jednotku 64.688,- K�, za pozemek 5.414,- K�, dle d�vodové zprávy bod 3.14. 
 
34. schvaluje 
prodej bytové jednotky �. 119/22 v dom� �. p. 118, 119 ( �erná cesta 45, 47) se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 438/28150 na spole�ných  �ástech domu �. p. 
118, 119 vše v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc, jednou ideální polovinou 
oprávn�ným nájemc�m manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a jednou ideální 
polovinou xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu 110.927,- K�, z toho za jednotku 
109.622,- K�,  náklady 1.305,- K�, dle d�vodové zprávy bod 3.15. 
 
35. schvaluje 
prodej bytové jednotky �. 611/7 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 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu 153.309,- K�, z toho za jednotku 
149.363,- K�, za pozemek 2.145,- K�, náklady 1.801,- K�, dle d�vodové zprávy bod 
3.16. 
 
36. schvaluje 
prodej pozemku parc. �. 459/6, ostatní plocha, o vým��e 265 m2, v k. ú. Povel, obec 
Olomouc, manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx do jejich SJM, za kupní cenu celkem 
70.550,- K�, z toho pozemek 67.575,- K� a náklady 2.975,- K� dle d�vodové zprávy, 
dodatek �. 1, bod 1.1. 
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37. nevyhovuje žádosti 
paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ve v�ci prodeje pozemku parc. �. 64/5, zahrada, o 
vým��e 108 m2,v k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc dle d�vodové zprávy, dodatek 
�. 1, bod 1.2. 
 
38. schvaluje 
prodej pozemku parc. �. 64/5 zahrada, o vým��e 108 m2, v k. ú. Olomouc-m�sto, 
obec Olomouc, za kupní cenu celkem 292.315,- K�, z toho pozemek 289.340,- K� a 
náklady 2.975,- K�, dle spoluvlastnických podíl� na dom� Žerotínovo nám�stí 13 
takto:  
manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx do jejich SJM podíl 307/2148 za 41.779,- K�, 
xxxxxxxxxxxxxxxxx podíl 185/2148 za 25.176,- K�, xxxxxxxxxxxxxxxxx podíl 
1039/3222 za 94.263,- K�, manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx do jejich SJM 
podíl 1223/6444 za 55.478,- K�, manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
do jejich SJM podíl 1667/6444 za 75.619,- K� dle d�vodové zprávy, dodatek �. 1, 
bod 1.2. 
 
39. schvaluje 
prodej pozemku parc. �. 187, zahrada, o vým��e 95 m2, v k. ú. Olomouc-m�sto, obec 
Olomouc, ideální jednou polovinou manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx do jejich SJM 
a ideální jednou polovinou manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx do jejich SJM, 
za kupní cenu celkem  150.700,- K�, z toho pozemek 147.725,- K� a náklady 2.975,- 
K� dle d�vodové zprávy, dodatek �. 1, bod 1.3. 
 
40. schvaluje 
prodej pozemku parc. �. 406/7, zahrada, o vým��e 1 072 m2, v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc, manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx do jejich SJM, za kupní 
cenu celkem 715.855,- K�, z toho pozemek 712.880,- K� a náklady 2.975,- K� dle 
d�vodové zprávy, dodatek �. 1, bod 1.4. 
 
41. 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, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu celkem 
84.685,- K�, z toho za pozemek 83.430,- K� a náklady 1.255,- K� dle d�vodové 
zprávy, dodatek �. 1, bod 1.5. 
 
42. schvaluje 
prodej stavby (sklady) bez �p/�e stojící na pozemku parc. �. st. 2400, zastav�ná 
plocha a nádvo�í, a pozemku parc. �. st. 2400, zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 
136 m2,  vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, Spole�enství - Polívkova 16, 16a, 
16b - Olomouc, za kupní cenu celkem 69.627,- K�, z toho stavba 34.828,- K�, 
pozemek 26.112,- K� a náklady 8.687,- K� dle d�vodové zprávy, dodatek �. 1, bod 
1.6. 
 
43. schvaluje 
prodej pozemku parc. �. 220, zahrada, o vým��e 147 m2, v k. ú. Olomouc-m�sto, 
obec Olomouc, za kupní cenu celkem 101.520,- K�, z toho pozemek 98.545,- K� a 
náklady 2.975,- K� a to takto: 
xxxxxxxxxxxxxxx podíl 463/7463 za 6.298,- K�, xxxxxxxxxxxxxxxxx podíl 1049/7463 
za 14.270,- K�, do SJM xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx podíl 574/7463 za 
7.808,- K�, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx podíl 518/7463 za 7.046,- K�,  do SJM 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx podíl 665/7463 za 9.046,- K�, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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podíl 524/7463 za 7.128,- K�,  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx podíl 524/7463 za 7.128,- K�, 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx podíl 27/439 6.244,- K�, do SJM xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
podíl 752/7463 za 10.230,- K�, do SJM xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx podíl 
751/7463 za 10.216,- K�, xxxxxxxxxxxxxxxxxx podíl 522/7463 za 7.101,- K�, 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx podíl 662/7463 za  9.005,- K� dle d�vodové zprávy, 
dodatek �. 1, bod 1.7. 
 
44. schvaluje 
prodej pozemku parc. �. 445/17, zahrada, o vým��e 244 m2, v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc, ideální 2/8 do SJM xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ideální 1/16 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ideální 1/16 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ideální 1/8 do SJM 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ideální 2/8 do xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
ideální 1/8 do SJM xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a ideální 1/8 xxxxxxxxxxxxxxx, 
za kupní cenu celkem 124.830,- K�,   z toho pozemek 121.855,- K� a náklady 2.975,- 
K� dle d�vodové zprávy, dodatek �. 1, bod 1.8. 
 
45. schvaluje 
prodej �ásti pozemku parc. �. 101/1, zahrada, o vým��e 759 m2, jak je vyzna�eno 
geometrickým plánem �. 470-967/2007, a to �ást ozna�enou nov� jako pozemek 
parc. �. 101/96, zahrada, o vým��e 360 m2, vše v k. ú. Lazce, obec Olomouc, 
Spole�enství vlastník� Hanušova 340/2 a 314/4, za kupní cenu celkem 246.443,- K� 
z toho pozemek 240.000,- K� a náklady 6.443,- K� dle d�vodové zprávy, dodatek �. 
1, bod 1.9. 
 
46. schvaluje 
prodej �ásti pozemku parc. �. 101/1, zahrada, o vým��e 759 m2, jak je vyzna�eno 
geometrickým plánem �. 470-967/2007, a to �ást ozna�enou nov� jako pozemek 
parc. �. 101/1, zahrada, o vým��e 398 m2, vše v k. ú. Lazce, obec Olomouc, 
Spole�enství pro d�m Václava III. 338/14, 339/16, 77200 Olomouc, za kupní cenu 
celkem 271.443,- K�, z toho pozemek 265.000,- K� a náklady 6.443,- K� dle 
d�vodové zprávy, dodatek �. 1, bod 1.9. 
 
47. nevyhovuje žádosti 
paní xxxxxxxxxxxxxxxxxx ve v�ci prodeje �ásti pozemku parc. �. 101/1, zahrada, o 
vým��e cca 9 m2, v k. ú. Lazce, obec Olomouc dle d�vodové zprávy, dodatek �. 1, 
bod 1.10. 
 
48. schvaluje 
prodej budovy �. p. 216 (Na Trati 78) s pozemkem parc. �. st. 250, zastav�ná plocha 
a nádvo�í, o vým��e 579 m2, oprávn�nému nájemci �eské republice – Ministerstvu 
vnitra za kupní cenu ve výši 6.448.768,- K�, z toho za budovu �. p. 216 (Na Trati 78) 
5.966.768,- K�, za pozemek parc. �. st. 250, zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 
579 m2, 463.200,- K� a náklady 18.800,- K�, vše v k. ú. �ep�ín, obec Olomouc,  dle 
d�vodové zprávy, dodatek �. 1, bod 2.1. 
 
49. schvaluje 
prodej domu �. p. 1175 (Praskova 18) s pozemkem parc. �. st. 1034/3, zastav�ná 
plocha a nádvo�í, vše v k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc, po jednotkách 
oprávn�ným nájemc�m domu Praskova 18, za kupní ceny vypo�tené dle ,,Pravidel“ a 
p�ílohy �. 1 dle d�vodové zprávy, dodatek �. 1, bod 2.2. 
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50. schvaluje 
prodej domu �. p. 112 (Dolní nám�stí 26) s pozemkem parc. �. st. 537/1, zastav�ná 
plocha a nádvo�í, vše v k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc, nájemc�m domu Dolní 
nám�stí 26, po jednotkách za kupní ceny vypo�tené z ceny obvyklé 6.821.000,- K�  – 
p�íloha �. 2 dle d�vodové zprávy, dodatek �. 1, bod 2.3. 
 
51. nevyhovuje žádosti 
ve v�ci prodeje domu �. p. 112 (Dolní nám�stí 26) s pozemkem parc. �. st. 537/1, 
zastav�ná plocha a nádvo�í, vše v k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc, manžel� 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy, dodatek, �. 1, bod 2.3. 
 
52. nevyhovuje žádosti 
ve v�ci prodeje domu �. p. 112 (Dolní nám�stí 26) s pozemkem parc. �. st. 537/1, 
zastav�ná plocha a nádvo�í, vše v k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc, paní 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy, dodatek �. 1, bod 2.3. 
 
53. nevyhovuje žádosti 
ve v�ci prodeje domu �. p. 112 (Dolní nám�stí 26) s pozemkem parc. �. st. 537/1, 
zastav�ná plocha a nádvo�í, vše v k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc, pana 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy, dodatek �. 1, bod 2.3. 
 
54. revokuje 
usnesení ZMO ze dne 14. 5. 2007, bod 8, �ást 50, ve v�ci prodeje domu �. p. 564 
(Wellnerova 15), a schvaluje prodej �ásti domu �. p. 564 (Wellnerova 15) s 
pozemkem parc. �. st. 634, zastav�ná plocha a nádvo�í, v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc, po jednotkách dle tabulky, která je p�ílohou �. 3 d�vodové zprávy, vyjma 
jednotek  �. 564/3 a �. 564/4 dle d�vodové zprávy, dodatek �. 1, bod 2.4. 
 
55. ukládá 
nám�stkyni primátora Han� Tesa�ové podepsat smlouvu o výstavb� s manžely 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx k rozší�ení jednotky �. 564/3 v dom� �. p. 564 (Wellnerova 
15), k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle d�vodové zprávy, dodatek �. 1, bod 2.4. 
T: 17. 12. 2007 
O: Tesa�ová Hana, nám�stkyn� primátora 
 
56. souhlasí 
se zm�nou spoluvlastnických podíl� na spole�ných �ástech domu �. p. 146 (B. 
N�mcové 1) a se zm�nou spoluvlastnických podíl� na pozemku parc. �. st. 175, 
zastav�ná plocha a nádvo�í, v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc. Statutární m�sto 
Olomouc bude po zavkladování smlouvy o výstavb� vlastníkem bytové jednotky �. 
146/2 se spoluvlastnickým podílem o velikosti 693/8039 (po právní moci rozhodnutí o 
kolaudaci jednotek se spoluvlastnický podíl zm�ní na 693/9225) na spole�ných 
�ástech domu �. p. 146 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 693/9225 na 
pozemku parc. �. st. 175, zastav�ná plocha a nádvo�í, v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc dle d�vodové zprávy, dodatek �. 1, bod 2.6. 
 
57. revokuje 
usnesení ZMO ze dne 19. 5. 2006, bod 8, �ást 27, ve v�ci schválení prodeje 
nebytové jednotky �. 938/19 v dom� �. p. 938, 939 (Masarykova 54, 56) nájemci 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 459.789,- K� a schvaluje prodej 
nebytové jednotky �. 938/19 v dom� �. p. 938, 939 (Masarykova 54, 56) se 
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spoluvlastnickým podílem o velikosti 850/33798 na spole�ných �ástech domu �. p. 
938, 939 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 850/33798 na pozemku parc. �. 
st. 1087, 1088, v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, nájemci panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
za kupní cenu ve výši 230.000,- K�, z toho jednotka 207.484,- K�, pozemek 17.075,- 
K�, náklady 5.441,- K� dle d�vodové zprávy, dodatek �. 1, bod 2.7. 
 
58. schvaluje 
prodej bytové jednotky �. 750/13 v dom� �. p. 750 (Praskova 11) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 946/14839 na spole�ných �ástech domu �. p. 750 a se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 946/14839 na pozemku parc. �. st. 1036, 
zastav�ná plocha a nádvo�í, vše v k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc, nájemci 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu 33.682,- K�, z toho za jednotku 26.016,- 
K�, za pozemek 5.736,- K�, náklady 1.930,- K� dle d�vodové zprávy, dodatek �. 1, 
bod 3.1. 
 
59. schvaluje 
prodej bytové jednotky �. 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, nájemci paní 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu 168.750,- K�, z toho za jednotku 165.678,- 
K�, za pozemek 1.117,- K�, náklady 1.955,- K� dle d�vodové zprávy, dodatek �. 1, 
bod 3.2. 
 
60. schvaluje 
prodej bytové jednotky �. 615/20 v dom� �. p. 615 (T�. Svobody 25) se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 539/17883 na spole�ných �ástech domu �. p. 
615 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 539/17883 na pozemku parc. �. st. 
378/2 zastav�ná plocha a nádvo�í, vše v k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc, 
nájemci xxxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu 144.230,- K�, z toho za jednotku 
123.426,- K�, za pozemek 19.220,- K�, náklady 1.584,- K� dle d�vodové zprávy, 
dodatek �. 1, bod 3.3. 
 
61. schvaluje 
prodloužení splatnosti kupní ceny za bytovou jednotku �. 693/39 (Nešverova 1), k. ú. 
Olomouc– m�sto, obec Olomouc, nájemci panu xxxxxxxxxxxxxx, a to do 31. 12. 2007 
dle d�vodové zprávy, dodatek �. 1, bod 4.1. 
 
62. nevyhovuje žádosti 
spoluvlastník� domu Foerstrova 30, 32, 34 a trvá na svém p�vodním usnesením ze 
dne 16. 3. 2004, bod 9, �ást 40, kterým byl schválen prodej domu �. p. 1051, 1052, 
1053 (Foerstrova 30, 32, 34) s pozemkem parc. �. st. 1083/1, 1083/2, 1083/3, vše 
zastav�ná plocha a nádvo�í, v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, a kupní ceny 
bytových jednotek domu Foerstrova 30, 32, 34, Olomouc, a to z d�vodu, že p�i 
zpracování podklad� pro prodej domu a p�i projednání jeho prodeje v orgánech 
m�sta byl d�m orgány m�sta schválen do prodeje jako cihlový, nebo� dle znaleckého 
posudku zpracovaného pro prodej tohoto domu se jedná o šestipodlažní typový 
zd�ný bytový d�m. Dle posudku jsou základy betonové s izolacemi, svislé konstrukce 
jsou zd�né z d�rovaných cihel v tl. 37,5 cm, stropy jsou železobetonové 
prefabrikované.  A�koli je obecn� vzor domu T 03 B ozna�ený v na�ízení vlády jako 
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d�m panelový, tak ve skute�nosti konkrétní d�m Foerstrova 30, 32, 34 je i p�es 
železobetonové prvky v jeho konstrukci obsažené,  jednozna�n� postavený p�evážn� 
z cihel, proto Zastupitelstvo m�sta Olomouce schválilo prodej s koeficientem 0,4 dle 
d�vodové zprávy, dodatek �. 2 bod 1.1. 
 
63. schvaluje 
prodej domu �. p. 1268 (t�. Svornosti 2) s pozemkem parc. �. st. 138/3, zastav�ná 
plocha a nádvo�í, o vým��e 313 m2, a prodej pozemku parc. �. 425/5, zahrada,         
o vým��e 584 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, oprávn�nému nájemci 
OBZOR, výrobní družstvo Zlín, za kupní cenu ve výši 1.628.659,- K�, z toho budova 
1.084.256,- K�, pozemek parc. �. st. 138/3 za 302.970,- K�, pozemek parc. �. 425/5, 
zahrada, za 226.115,- K� a náklady 15.318,- 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 1.628.659,- K�, a to po dobu 5ti let od uzav�ení 
kupní smlouvy dle d�vodové zprávy, dodatek �. 2 bod 1.2. 
 
64. revokuje 
své usnesení ze dne 21. 6. 2005, bod 5, �ást 70 ve v�ci revokace �ásti usnesení ze 
dne 21. 9. 1994 ve v�ci prodeje domu Dobrovského 28 s pozemkem parc. �. st. 395, 
zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 114 m2, a schválení prodeje dom� �. p. 332 
(Dobrovského 28) a �. p. 333 (Na st�elnici 2) s pozemkem parc. �. st. 395, zast. pl.,    
o vým��e 114 m2, a s pozemkem parc. �. st. 394, zast. pl., o vým��e 187 m2, vše v 
k. ú. Lazce, obec Olomouc, do podílového spoluvlastnictví  kupujících dle „p�ílohy �. 
3“ s možností proinvestovat druhou �ást kupní ceny do dvou let dle d�vodové zprávy, 
dodatek �. 2 bod 1.3. 
 
65. schvaluje 
prodej domu �. p. 333 (Na St�elnici 2) s pozemkem  parc. �. st. 394, zastav�ná 
plocha a nádvo�í, o vým��e 187 m2, v k. ú. Lazce, obec Olomouc, po bytových 
jednotkách oprávn�ným nájemc�m za kupní ceny vypo�tené dle p�ílohy �. 2 
d�vodové zprávy s možností proinvestovat II. �ást kupní ceny do dvou let od podpisu 
kupní smlouvy do oprav spole�ných �ástí domu anebo splatit v téže lh�t� 
prodávajícímu ve dvou ro�ních splátkách dle d�vodové zprávy, dodatek �. 2 bod 1.3. 
 
66. nevyhovuje žádosti 
pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ve v�ci p�edloženého splátkového kalendá�e ve 
splátkách 225.000,- K� ro�n� do roku 2027 na úhradu kupní ceny za budovu �. p. 
617 (Skupova 6) na pozemku parc. �. st. 827, zastav�ná plocha a nádvo�í, v k. ú. 
Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, dle p�ílohy �. 3 a d�vodové zprávy, dodatek 
�. 2 bod 1.4. 
 
67. revokuje 
své usnesení bod 5, �ást 43, ze dne 13. 12. 2005 ve v�ci schválení prodeje budovy 
�. p. 617 (Skupova 6) na pozemku parc. �. st. 827, zastav�ná plocha a nádvo�í, v k. 
ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, panu xxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 
ve výši 5.370.688,- K� dle d�vodové zprávy, dodatek �. 2 bod 1.4. 
 
68. schvaluje 
prodej budovy �. p. 617 (Skupova 6) na pozemku parc. �. st. 827, zastav�ná plocha 
a nádvo�í, v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, panu xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
za kupní cenu ve výši 4.500.000,- K�, z toho budova 4.482.566,- K�, náklady 
17.434,- K�, s tím, že kupní cena bude uhrazena ve t�ech splátkách po 1.500.000,- 
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K�, když první splátka ve výši 1.500.000,- K� bude kupujícím uhrazena 
prodávajícímu do 30 dn� od podpisu kupní smlouvy, druhá splátka ve výši 
1.500.000,- K� bude kupujícím uhrazena prodávajícímu do 30. 6. 2008 a t�etí splátka 
ve výši 1.500.000,- K� bude kupujícím uhrazena prodávajícímu do 31. 12. 2008, 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 4 500 000,- K�, a to 
po dobu 5ti let od uzav�ení kupní smlouvy. Ú�innost kupní smlouvy vznikne 
zaplacením kupní ceny v plné výši na ú�et prodávajícího. Do zaplacení kupní ceny v 
plné výši je nájemce xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx povinen platit nájemné dle uzav�ené 
nájemní smlouvy dle d�vodové zprávy, dodatek �. 2 bod 1.4. 
 
69. revokuje 
�ást svého usnesení ze dne 13. 8. 2007 bod 6, �ást 3 ve v�ci prodeje nebytové 
jednotky �. 693/33 v dom� �. p. 693 (Nešverova 1) se spoluvlastnickým podílem        
o velikosti 311/63880 na spole�ných �ástech domu �. p. 693 a se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 311/63880 na pozemku parc. �. st. 882, zastav�ná plocha a 
nádvo�í, vše v k. ú. Olomouc - m�sto, obec Olomouc, nájemci DUHA Chronos za 
kupní cenu celkem 134.140,- K�, z toho za jednotku 116.635,- K�, za venkovní 
úpravy a pozemek 15.437,- K� a náklady 2.068,- K� dle d�vodové zprávy, dodatek �. 
2 bod 1.5. 
 
70. schvaluje 
prodej nebytové jednotky �. 693/33 v dom� �. p. 693 (Nešverova 1) se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 311/63880 na spole�ných �ástech domu �. p. 
693 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 311/63880 na pozemku parc. �. st. 
882, zastav�ná plocha a nádvo�í, vše v k. ú. Olomouc - m�sto, obec Olomouc, 
nájemci DUHA Chronos za kupní cenu celkem 15.276,- K�, z toho za jednotku 
11.664,- K�, za venkovní úpravy a pozemek 1.544,- K� a náklady 2.068,- 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 15.276,- K�, a to po 
dobu 5ti let od uzav�ení kupní smlouvy dle d�vodové zprávy, dodatek �. 2 bod 1.5. 
 
71. schvaluje 
prodej bytové jednotky �. 568/3 v dom� �. p. 567, 568, 569 (Skupova 1, 3, 5) se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 683/42201 na spole�ných �ástech domu �. p. 
567, 568, 569, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, jednou ideální 
polovinou nájemc�m manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx do jejich SJM a jednou 
ideální polovinou xxxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu celkem 187.072,- K�, z toho za 
jednotku 185.013,- K�, náklady 2.059,- K� dle d�vodové zprávy, dodatek �. 2 bod 
2.1. 
 
72. schvaluje 
prodloužení splatnosti kupní ceny za bytovou jednotku �. 612/5 v dom� �. p. 611, 612  
(Stiborova 30, 32), k. ú. Ne�edín, obec Olomouc, nájemc�m 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, a to do 30. 11. 2007 dle d�vodové zprávy, dodatek �. 2 
bod 3.1. 
 
P�edložil: Rada m�sta Olomouce 
Bod programu: 6.; hlasování �. 10 - 13 
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6 Program regenerace MPR 
Zastupitelstvo m�sta Olomouce 
 
1. bere na v�domí 
d�vodovou zprávu 
 
2. revokuje 
usnesení �.13 �ást 2 ze dne 14.5.2007 
 
3. schvaluje 
p�ísp�vky církevním a státním subjekt�m dle d�vodové zprávy 
 
P�edložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám�stek primátora 
Bod programu: 7.; hlasování �. 14 
 
 
7 Multimediální park 
Zastupitelstvo m�sta Olomouce 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
postup a záv�ry dle bodu 5 d�vodové zprávy 
 
P�edložil: Rada m�sta Olomouce 
Bod programu: 8.; hlasování �. 15 
 
 
8 Pojmenování ulic 
Zastupitelstvo m�sta Olomouce 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
pojmenování 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 
 
P�edložil: Pokorný Vladimír, Ing., nám�stek primátora 
Bod programu: 9.; hlasování �. 16 
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9 Aquapark 
Zastupitelstvo m�sta Olomouce 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
a) uzav�ení akcioná�ské dohody se spole�ností TECPROM a.s., se sídlem Dlouhá 
562/22, Olomouc, Lazce, PS� 772 33, I� 27914461, v p�edloženém zn�ní dle 
p�ílohy �. 1 d�vodové zprávy 
 
b) založení akciové spole�nosti AQUAPARK OLOMOUC a. s. za podmínek 
stanovených v akcioná�ské dohod� bez ve�ejné nabídky akcií za ú�asti zakladatel� 
statutárního m�sta Olomouce a spole�nosti TECPROM a. s. se sídlem Dlouhá 
562/22, Olomouc, Lazce, PS� 772 33, I� 27914461. Statutární m�sto Olomouc 
upíše na základní kapitál spole�nosti 201,200.000,- K�, 45% akcií. Upsané akcie 
splatí pen�žitým vkladem ve výši 32,340.000,- K� a nepen�žitým vkladem ve výši 
58,200.000,- K�. Nepen�žitý vklad tvo�í pozemek parc. �. 1081/19 orná p�da o 
vým��e 5511 m2, parc. �. 1081/88 orná p�da o vým��e 5305 m2 orná p�da parc. �. 
1081/89 orná p�da o vým��e 6340 m2, parc. �. 1081/90 orná p�da o vým��e 375 m2, 
parc. �. 1081/107 orná p�da o vým��e 675 m2, vše v kat. úz. Slavonín, obec 
Olomouc, zaps. na LV 10001 u Katastrálního ú�adu pro Olomoucký kraj, katastrální 
pracovišt� Olomouc. Dále tvo�í nepen�žitý vklad vybrané majetkové položky blíže 
specifikované v p�íloze usnesení Krajského soudu v Ostrav� ze dne 27.8.2007 sp. 
zn. 30 Nc 4253/2007-16 a v rozsahu upraveném citovaným usnesením jmenovaným 
soudním znalcem Ing. Miroslavem Bešíkem ve "Znaleckém posudku o hodnot� 
nepen�žitého vkladu vybraných majetkových položek statutárního m�sta Olomouce 
se sídlem Horní nám�stí,  779 11  Olomouc, I� 00299308, do zakládané akciové 
spole�nosti " ze dne 3. 10. 2007 zaps. ve znaleckém deníku pod �íslem 2696/91/07. 
 
c) zakladatelskou smlouvu a stanovy akciové spole�nosti AQUAPARK OLOMOUC, 
a.s. v p�edloženém zn�ní dle p�ílohy �. 2 d�vodové zprávy 
 
d) v souladu s rozhodnutím  o ud�lení koncese ze dne 26.7.2007 v rámci ve�ejné 
zakázky " Zajišt�ní financování výstavby a provozu aquaparku v Olomouci formou 
partnerství ve�ejného a soukromého sektoru" a  "Zadávací dokumentace vybranému 
uchaze�i" uzav�ení koncesní smlouvy s nov� založenou akciovou spole�ností  
AQUAPARK  OLOMOUC, a.s. v p�edloženém zn�ní dle p�ílohy �. 3 d�vodové zprávy 
 
3. jmenuje 
primátora Martina Novotného jako osobu zplnomocn�nou k podpisu výše uvedených 
dokument� 
 
4. ukládá 
zajistit realizaci bod� a) až d) uvedených v bod� 2 tohoto usnesení v termínu do 
31.10. 2007 
T: 17. 12. 2007 
O: Rada m�sta Olomouce 
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5. navrhuje 
zástupce statutárního m�sta Olomouce do orgán� akciové spole�nosti AQUAPARK 
OLOMOUC, a.s. : 
�len p�edstavenstva: Martin Novotný 
p�edseda dozor�í rady: Ing. Ji�í Rozbo�il 
 
P�edložil: Rada m�sta Olomouce 
Bod programu: 10.; hlasování �. 17 
 
 
10 Informace o �innosti kontrolního výboru 
Zastupitelstvo m�sta Olomouce 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
usnesení kontrolního výboru ZMO týkající se stížnosti manžel� xxxxxxxxxxxxxxx, 
xxxxxxxxxxxxxxx, Olomouc 
 
3. ukládá 
informovat manžele xxxxxxxxxx o p�ijatém usnesení Zastupitelstva m�sta Olomouce 
T: ihned 
O: p�edseda kontrolního výboru 
 
P�edložil: kontrolní výbor 
Bod programu: 11.; hlasování �. 18 
 
 
11 Po�ízení Souboru zm�n �. XIX ÚPnSÚ Olomouc 
Zastupitelstvo m�sta Olomouce 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
v souladu s § 44 zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním �ádu,ve 
zn�ní zákona 68/2007 Sb., po�ízení Souboru zm�n �. XIX ÚPnSÚ Olomouc v díl�ích 
zm�nách: 
XIX/02 – Lošov Pod Hv�zdárnou,  bydlení 
XIX/03 – Ne�edín , dopravní obsluha 
XIX/04 – Radíkov, ul. Na pevn�stce,  bydlení 
XIX/05 – Nemilany, dopravní obsluha 
XIX/07 – ul.Litovelská, bydlení, smíš.plocha, zele� 
XIX/09 – �ernovír, ul.Stratilova, výroba 
XIX/10–  Hodolany, ul.Farského a Klimeckého, bydlení 
XIX/12 – Topolany, ul. U Sv.Jana, bydlení 
XIX/13 – Odkanalizování obce, Kožušany-Tážaly 
XIX/14 – Slavonín, ul. Na Stráni, bydlení 
XIX/16 – Nedv�zí, ul.Peckova, bydlení 
XIX/17 – Povel, ul.Slavonínská, bydlení 
XIX/18 – Chválkovice, ul. Na Zákop�, výroba 
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XIX/20 – Nemilany, ul. U sokolovny,  bydlení 
XIX/21 – �ep�ín, Horní studánka, komerce 
XIX/22 – �ep�ín, Dolní studánka, komerce 
XIX/23 – ul.Pražská, Norská,  dopravní obsluha 
XIX/24 – Slavonín, ul.Kyselovská,  bydlení 
XIX/25 – Droždín, ÚSES 
XIX/26 – Droždín, Horní Úlehla,  bydlení 
XIX/27 – Slavonín, protipovod�ová opat�ení 
XIX/28 – Nová Ulice, ul. I.P.Pavlova, smíšená plocha 
XIX/29 – Nedv�zí, ul. Jilemnického,  bydlení 
XIX/30 – Nemilany, dopravní za�ízení 
XIX/31 - Slavonín, I.P.Pavlova, komerce 
 
3. neschvaluje 
v souladu s § 44 zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním �ádu, ve 
zn�ní zákona  68/2007 sb.,  po�ízení Souboru zm�n �. XIX ÚPnSÚ Olomouc v díl�ích 
zm�nách: 
XIX/01 – T�.Kosmonaut�,  bydlení 
XIX/06 – Ne�edín, chodník- cyklotrasa 
XIX/08 – Ne�edín, ul.Okružní,  bydlení 
XIX/11 – Chomoutov, ul.Píse�ná - východ, bydlení 
XIX/15 – Holice jih, bydlení 
XIX/19 – Ne�edín, ul.Pod letišt�m, bydlení 
 
4. ur�uje 
Martina Novotného, primátora m�sta Olomouce, zastupitelem pro spolupráci na 
po�ízení Souboru zm�n �. XIX ÚPnSÚ Olomouc v souladu se zákonem �. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním �ádu, ve zn�ní zákona 68/2007 Sb., 
 
5. ukládá 
vedoucímu odboru koncepce a rozvoje zahájit po�ízení Souboru zm�n �. XIX ÚPnSÚ 
Olomouc dle bodu 2 usnesení 
T: 17. 12. 2007 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
P�edložil: Novotný Martin, primátor m�sta  
Bod programu: 12.; hlasování �. 19, 20 
 
 
12 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: 13.; hlasování �. 21 
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13 Zastupování SmOl na valné hromad� akciové spole�nosti SK 

Sigma Olomouc, a.s. 
Zastupitelstvo m�sta Olomouce 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. deleguje 
zástupce SmOl (v�etn� náhradník�) na valnou hromadu SK Sigma Olomouc, a.s. dle 
d�vodové zprávy 
 
P�edložil: Novotný Martin, primátor m�sta  
Bod programu: 13. 1.; hlasování �. 22 
 
 
 
 
 
 
Martin Novotný, v. r.  
primátor m�sta Olomouce 

Mgr. Svatopluk Š�udlík, v. r.  
1. nám�stek primátora 

  
 


