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7. ZASEDÁNÍ    ZASTUPITELSTVA    M�STA   OLOMOUCE 
 
 KONANÉ   DNE  12. �íjna 2007 
 
      V BUDOV�  KRAJSKÉHO Ú�ADU OLOMOUCKÉHO KRAJE,  

 
JEREMENKOVA 40A,  OLOMOUC 

___________________________________________________________________ 
 
 
P�ÍTOMNI: 
 
 
1.  �LENOVÉ  ZASTUPITELSTVA  M�STA  OLOMOUCE  -  DLE  PREZENCE 
                                        
2.  VEDOUCÍ  ODBOR�  A  PRACOVNÍCI  MAGISTRÁTU  M�STA  OLOMOUCE 
                                           
3.  �EDITELÉ  P�ÍSP.  ORGANIZACÍ  M�STA   A  AKCIOVÝCH SPOLE�NOSTÍ 
 
4.  ZÁSTUPCI  SD�LOVACÍCH  PROST�EDK� 
 
5.  VE�EJNOST,  HOSTÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zápis  ze  zasedání  Zastupitelstva  m�sta  Olomouce  byl  vyhotoven dne 19. 10. 2007 
........................................................................................................................................ 
 
 
Poznámka:  

- zve�ejn�na je upravená verze Zápisu 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 
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Zahájení 
Sedmé zasedání zastupitelstva m�sta Olomouce, konané 12. �íjna 2007 zahájil v 9.00 hodin 
primátor m�sta Martin Novotný; toto zasedání dále �ídil. 
Zasedání bylo svoláno do Kongresového sálu, budovy Krajského ú�adu Olomouckého kraje, 
Jeremenkova 40a, Olomouc. 
Primátor vysv�tlil d�vody konání zasedání zastupitelstva v prostorách Krajského ú�adu Ol. 
kraje a požádal o zkušební hlasování. 
Toto zkušební hlasování bylo z technických d�vod� opakováno, p�edsedající konstatoval, že 
na základ� zkušebního hlasování byl zjišt�n po�et p�ítomných zastupitel� – p�ítomno 39 
�len� zastupitelstva. 
Primátor zopakoval instrukce k ovládání hlasovacího za�ízení v tomto sále a upozornil na 
zp�sob ovládání jednotlivých tla�ítek p�i hlasování, p�ípadn� pro p�ihlášení se do rozpravy. 
 
Bylo p�istoupeno k zahájení jednání, konstatováním, že v úvodu bylo p�ítomno 39  �len� 
zastupitelstva,  tj. nadpolovi�ní v�tšina; v pr�b�hu jednání se po�et p�ítomných m�nil; bylo 
p�ítomno max.  40  �len� zastupitelstva. 
Omluveni: MUDr. Sk�ivánek, Mgr. Vejbor, Kan��ková H., Mgr. Kvapil Vl., Gottwald J. 
Primátor uvedl, že k zápisu ze 6. zasedání zastupitelstva, které se konalo 13. srpna 2007 
nebyla podána námitka  a v souladu se zákonem o obcích a Jednacím �ádem zastupitelstva 
je tento zápis pokládán za schválený. 
 
V souladu se zákonem o obcích a jednacím �ádem ZMO byli jako ov��ovatelé zápisu ur�eni       
Radim Schubert a Mgr. Yvona Kubjátová. Zapisovatelkou byla ur�ena Gabriela Sedláková. 
 
SCHVÁLENÍ PROGRAMU: 
P�edsedající konstatoval, že zastupitelé v souladu s jednacím �ádem obdrželi podkladové 
materiály s návrhem programu. 
Po jednání RMO 2.10.2007 byly dodate�n� dne 4.10.2007 rozvezeny tyto materiály: 
1. Dodatek �. 2 k bodu programu 3 – Rozpo�tové zm�ny roku 2007 
2. Dodatek �. 2 k bodu programu 4 – Majetkoprávní záležitosti 
3. Dodatek �. 1 k bodu programu 5 – Majetkoprávní záležitosti odb. investic 
4. Dodatek �. 2 k bodu programu 6 – Prodej dom� 
5. Bod programu 10 – Aquapark 
6. Nový bod programu 12 – Po�ízení souboru zm�n �. XIX ÚPnSÚ Olomouc 
7. Nový bod programu 13 – Delegování zástupce SmOl na valnou hromadu spole�nosti 

OLTERM & TD Olomouc, a. s. 
 
Na st�l byly zastupitel�m rozdány tyto materiály: 

- Upravený návrh usnesení a dodatek k bodu programu 10 Aquapark 
- Nový bod programu 13.1 – Zastupování SmOl na valné hromad� akciové spole�nosti 

SK Sigma, a.s. 
 
Rekapitulace  návrhu programu : 
1. Zahájení, schválení programu 
2. Kontrola usnesení  
3. Rozpo�tové zm�ny + dodatek �. 1 a 2 
4. Majetkoprávní záležitosti + dodatek �. 1 a 2 
5. Majetkoprávní záležitosti OI + dodatek �. 1 
6. Prodej dom� + dodatek �. 1 a 2 
7. Program regenerace MPR  
8. Multimediální park  
9. Pojmenování ulic  
10. Aquapark   
11. Informace o �innosti kontrolního výboru 
12. Po�ízení souboru zm�n �. XIX ÚPnSÚ Olomouc  
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13. Delegování zástupce SmOl na valnou hromadu spole�nosti OLTERM & TD Olomouc, 
a. s. 

13.1 Zastupování SmOl na valné hromad� akciové spole�nosti SK Sigma Olomouc, a.s. 
14. R�zné 
15. Záv�r 
 
Hlasování o programu: 
38 pro  
0 proti 
0 zdržel se hlasování 
Záv�r:  Primátor konstatoval, že program zasedání zastupitelstva byl schválen. 
 
D�íve než bylo p�istoupeno k projednávání jednotlivých bod� programu, nechal p�edsedající 
v souladu s jednacím �ádem zastupitelstva odsouhlasit možnost vystoupení konzultant� k 
projednávaným bod�m programu - an blok : 
k Rozpo�tovým zm�nám r. 2007 – Bc. Vi�arová, pí Látalová 
k Majetkoprávním záležitostem - Mgr. K�ížková, Mgr. Maršálková 
k Prodeji dom�  – Mgr. K�ížková, Mgr. Kleisl 
k Programu Regenerace MPR – Ing. arch. P�idal 
k Multimediálnímu parku – Ing. Doležel 
k Pojmenování ulic – Mgr. Línek 
k Aquaparku – RNDr. Š	astný, RNDr. Paclík, Mgr. Ing. Strnad 
k Po�ízení Souboru zm�n �. XIX ÚPnSÚ Olomouc – Ing. Dosoudil, Ing. Schinnecková 
 
Hlasování o konzultantech 
37 pro   
0 proti  
0 zdržel se hlasování   
Záv�r: vystoupení konzultant� bylo schváleno 
 
Sumarizace p�ihlášek do diskuse z �ad ob�an�: 
Primátor konstatoval, že v souladu s jednacím �ádem se do diskuse p�ihlásili: 
- k bodu 12 programu Po�ízení souboru zm�n �. XIX ÚPnSÚ Olomouc – Zden�k Poštulka 
- k bodu 14 programu R�zné – Mgr. Dominika Kova�íková 
 
Bylo p�istoupeno k projednání bod� dle schváleného programu:  
 
 
Bod 2 programu: 
Kontrola usnesení 
Primátor – provedl d�vodovou zprávou po stranách. 
Materiál byl projednán bez diskuse. 
Pozm�
ovací návrh na úpravu usnesení nebyl podán. 
Hlasování o p�edloženém návrhu usnesení: 
39 pro 
0 proti 
0 zdržel se hlasování 
Záv�r: P�edložený návrh usnesení byl schválen; k uvedenému bodu programu bylo p�ijato 
usnesení bod 1. 
 
Zastupitelstvo m�sta Olomouce 
 
1. bere na v�domí 
informace o pln�ní usnesení ZMO dle d�vodové zprávy  
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2. prodlužuje 
termíny pln�ní usnesení ZMO dle d�vodové zprávy 
 
 
Bod 3 programu: 
Rozpo�tové zm�ny roku 2007 
J. Martinák – uvedl bod, upozornil, že sou�ástí d�vodové zprávy je také dodatek �. 1, tj. 
rozpo�tové zm�ny projednané radou m�sta 18.9.2007.  
Základní materiál a dodatek �. 1 byl projednán bez úprav. 
Mgr. Kubjátová – vznesla dotaz, zda bude poskytnut p�ísp�vek Charit� Olomouc na z�ízení 
ordinace praktického léka�e pro lidi v nouzi, jak bylo d�íve avizováno. 
J. Martinák reagoval, že rozpo�tová zm�na týkající se tohoto  p�ísp�vku je sou�ástí dodatku 
�. 2 d�vodové zprávy. 
Sou�asn� byl projednán také dodatek �. 2, tj. rozpo�tové zm�ny projednané radou m�sta 
dne 2.10.2007 – bez úprav. 
P�edkladatel navrhl úpravu p�edloženého návrhu usnesení v bod� 1 a 2 usnesení dopln�ním 
textu „a dodatek �. 2“. 
Hlasování o dopln�ném návrhu usnesení 
36 pro 
0 proti 
0 zdržel se hlasování 
Záv�r: Dopln�ný návrh usnesení byl schválen; k uvedenému bodu programu bylo p�ijato 
usnesení bod 2. 
 
Zastupitelstvo m�sta Olomouce 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 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 
 
 
Bod 4 programu: 
Majetkoprávní záležitosti + dodatek �. 1 + dodatek �. 2 
H. Tesa�ová – navrhla projednat základní materiál sou�asn� s dodatkem �. 1 a o dodatku �. 
2 hlasovat samostatn�; akceptováno. 
P�edkladatelka provedla materiálem po stranách. 
bod 39, str. 64 – Kupní smlouvy na prodej plynárenských za�ízení z majetku SmOl 
P�edkladatelka upozornila, že �ástky v d�vodové zpráv� jsou uvád�ny bez DPH. Tato 
skute�nost byla do d�vodové zprávy dopln�na. 
Základní materiál a dodatek �. 1 d�vodové zprávy byl projednán bez diskuse. 
Pozm�
ující návrh na úpravu usnesení nebyl podán. 
Hlasování o p�edloženém návrhu usnesení základního materiálu a dodatku �. 1: 
39 pro 
0 proti 
0 zdržel se hlasování 
 
P�edkladatelka provedla dodatkem �. 2 a navrhla úpravu bod� 1 až 6 d�vodové zprávy ve 
smyslu vyškrtnutí manžel� Bc. Old�icha a Petry Pohorských z návrhu na jejich schválení jako 
budoucí  kupující p�edm�tných pozemk� formou obálkové metody, a to z d�vodu, že již 
vlastní rodinný d�m. V tomto smyslu byl upraven i p�edložený návrh usnesení k t�mto 
bod�m: text „manž. Bc. Old�ich a Petra Pohorští“ byl vyškrtnut z bodu 8 usnesení (schvaluje) 
�ásti 1 – 6 a dopln�n do bodu 9 usnesení (nevyhovuje žádosti) �ásti 2 – 5 a 7 - 9. 
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Dále byl dodatek �. 2 projednán bez diskuse. 
Jiný pozm�
ující návrh na úpravu usnesení nebyl podán. 
Hlasování o upraveném návrhu usnesení dodatku �. 2: 
39 pro 
0 proti 
0 zdržel se hlasování 
Záv�r: P�edložený návrh usnesení základního materiálu a dodatku �. 1 a upravený návrh 
usnesení dodatku �. 2 byl schválen; k uvedenému bodu programu bylo p�ijato usnesení bod 
3. 
 
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. 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 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 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 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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 xxxxxxxxxxxxxxxxx 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 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx 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 xxxxxxxxxxx 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 xxxxxxxxxxxxxx a pana xxxxxxxxxxxxx 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.   
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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 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 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 xxxxxxxxxxxxxxx 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 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 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. 
 
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 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 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 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 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 xxxxxxxxxxxxx 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 xxxxxxxxxxxxx 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� 
xxxxxxxxxxxxxxxx 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 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 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 xxxxxxxxxxx, manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, sle�nou 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a manžely 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx formou obálkové metody na výši kupní ceny, 
kdy minimální výše kupní ceny �iní 590,- K�/m2 dle d�vodové zprávy bod 35.  
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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 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 xxxxxxxxxxxxxxx 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� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 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 xxxxxxxxxxxxxxxo 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� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 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 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 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� xxxxxxxxxxxxxxxxx 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 xxxxxxxxxxxxxxxx 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. Slavonín, obec Olomouc dle 
d�vodové zprávy bod 8. 
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11. manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 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 xxxxxxxxxxxxxxxxxx o výkup pozemku parc. �. 177 orná p�da o vým��e 2 728 m2 v 
k. ú. �ernovír, obec Olomouc z vlastnictví pana xxxxxxxxxxxxxx do vlastnictví statutárního 
m�sta Olomouce dle d�vodové zprávy bod 11.  
 
13. paní xxxxxxxxxxxxxxxx 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 Miluše Kola�íkové 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� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 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 xxxxxxxxxxxxxxxxx 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� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 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. 
 
23. pana xxxxxxxxxxxxxx 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 xxxxxxxxxx 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.  
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26. paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, pana xxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžel� 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, pana xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx,  
spole�nosti  ZRNO, s. r. o., pana xxxxxxxxxx, spole�nosti KINEZ, s. r. o., spole�nosti 
MEKOS GROUP, s. r. o., spole�nosti AGM PETROL s. r. o., pana xxxxxxxxx, 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 xxxxxxxxxx, manžel� xxxxxxxxxxxxxxx, manžel� xxxxxxxxxxxxxxxx, 
pana xxxxxxxxxxxxxxx, pana xxxxxxxxxxxxxxx,  pana  xxxxxxxxxxxxx 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�  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 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  xxxxxxxxxxxxxxxxx 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�  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 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� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 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�  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxo 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�  xxxxxxxxxxxxxxxxxx na paní  
xxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod 17. 
  
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  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 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 
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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  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 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  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxz 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 xxxxxxxxxxxxxx, panu  xxxxxxxxxxxxxxxx a panu  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
za kupní cenu ve výši 135 840,- K� + náklady 2 000,- K� dle dodatku �. 1 k d�vodové zpráv� 
bod 7.  
 
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  xxxxxxxxxx a paní  xxxxxxxxxxxxx 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  xxxxxxxxxxxxxxx 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  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 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  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 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  xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 135 000,- K� + náklady 7 
155,- K� dle dodatku �. 1 k d�vodové zpráv� bod 12.  
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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 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�  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 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  xxxxxxxxxxxxxx a pana  xxxxxxxxxxxxxxxxx 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  xxxxxxxxxxxxx a pana  xxxxxxxxxxxxxxxx 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�  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 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.  
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2. usnesení ZMO ze dne 23. 9. 2003, bod programu 3.1., bod 61 ve v�ci nevyhov�ní žádosti 
pana  xxxxxxxxxxxxxxx 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  xxxxxxxxxx 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. 
 
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  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a 
manžely  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 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 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžely 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžely 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  
manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžely  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžely 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, panem 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, paní xxxxxxxxxxxxxxxxxx, panem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  
panem xxxxxxxxxxxxxxxxxx, panem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžely  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  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 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžely 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžely 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  
manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžely 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžely 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžely 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžely 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžely 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, panem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, paní 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, panem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, panem 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, panem  xxxxxxxxxxxxxxxxxx a panem  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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.  
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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 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
panem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, panem  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, paní xxxxxxxxxxxxxxxxx, 
paní xxxxxxxxxxxxxxxxxx a   xxxxxxxxxxxxxxxxx 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 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžely 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžely xxxxxxxxxxxxxxxxx, manžely 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžely 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžely 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, paní xxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
panem  xxxxxxxxxxxxxxxx a panem  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 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 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžely 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžely 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, paní xxxxxxxxxxxxxxxx, paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, paní  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a panem  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 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�  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 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�  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxo 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�  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a manžel�  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 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 xxxxxxxxxxxxxx a manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 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�  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 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�  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 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  xxxxxxxxxxxxxxxx a manžel�  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 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.    
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8. manžel�  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 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�  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 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.  
 
10. manžel�  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 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  xxxxxxxxxxxxxx a manžel�  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 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�  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 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 xxxxxxxxxxxxxxx, pana  xxxxxxxxxxxxxxx a manžel�  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 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 xxxxxxxxxxxxxxxxxx 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  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle platného 
cenového p�edpisu  k 10.  4.  2006 ve výši   4 757, 28 K� dle dodatku �. 2 k d�vodové zpráv� 
bod 13.  
 
 
Bod 5 programu: 
Majetkoprávní záležitosti odboru investic, v�. dodatku �. 1 
JUDr. Major – okomentoval jednotlivé body p�edložené d�vodové zprávy a navrhl její úpravu 
v bod� 5 d�vodové zprávy ve smyslu dopln�ní slova „budoucí“ do návrhu usnesení k tomuto 
bodu p�ed text „kupní smlouvy“. Stejná úprava byla provedena v celkovém návrhu usnesení, 
a to v bod� 6 usnesení. 
Sou�asn� byl projednán i dodatek �. 1, jehož návrh usnesení byl zapracován do celkového 
návrhu snesení k bodu 5 programu Majetkoprávní záležitosti odboru investic. 
Materiál byl projednán bez diskuse. 
Jiný pozm�
ující návrh na úpravu usnesení nebyl podán. 
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Hlasování o upraveném návrhu usnesení : 
34 pro 
0 proti 
0 zdržel se hlasování 
Záv�r: Dopln�ný návrh usnesení v�. návrhu usnesení k dodatku �. 1 byl schválen; 
k uvedenému bodu programu bylo p�ijato usnesení bod 4. 
 
Zastupitelstvo m�sta Olomouce 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu. 
 
2. schvaluje 
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 xxxxxxxxxxxxxxxx (id. 1/2),  xxxxxxxxxxxxxxxx (id. 1/12),  xxxxxxxxxxxxxxxxx 
(id. 1/12),  xxxxxxxxxxxxxxxxx (id.  1/12) a  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  
xxxxxxxxxxxxxxxxxx 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 xxxxxxxxxxxxxxx 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 xxxxxxxxxxxxxx, 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 xxxxxxxxx, a to za cenu 450,- 
K�/m2 
a 
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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 xxxxxxxxxx, 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. 
 
 
Bod 6 programu: 
Prodej dom� + dodatek �. 1 + dodatek �. 2 
H. Tesa�ová – nejprve upozornila na techn. problém, který vznikl p�i kopírování materiálu; 
zastupitel�m, kterým v materiálu chyb�ly n�které stránky, byl materiál dopln�n. 
Bylo p�istoupeno k projednávání jednotlivých bod� základního materiálu: 
bod 1.7, str. 10 – revokace usnesení ve v�ci prodeje pozemku  v k. ú. Chválkovice 
Na návrh p�edkladatelky byl bod z jednání stažen.  
Základní materiál byl projednán bez diskuse. 
Sou�asn� byl projednán dodatek �. 1: 
bod. 2.3., str. 17 dodatku �. 1 – prodej domu Dolní nám. 26 
P�edkladatelka navrhla schválit prodej tohoto domu dle p�edloženého návrhu usnesení s tím, 
že podmínky prodeje nájemc�m manžel�m xxxxxxxxxxxxx budou do�ešeny samostatn� na 
ZMO v prosinci t.r.  
Primátor – p�iblížil p�ítomným složitou soc. a finan�ní situaci manž. xxxxxxxxx, zmínil, že p.  
xxxxxxxxx a� sám zdravotn� handicapovaný, se podílí na práci s postiženými spoluob�any. 
Navrhl schválit p�edložený návrh usnesení k tomuto bodu, �ímž zastupitelstvo vyjde vst�íc 
manž.  xxxxxxxxxxx a sou�asn� nedojde ke zdržení prodeje domu ostatním nájemc�m. 
Ing. Kropá�ek – vznesl dotaz, z jakého d�vodu je  p�edm�tný d�m nabízen k prodeji 
nestandartn� a doporu�il jej prodat dle „Pravidel“.  
H. Tesa�ová – informovala, že tento d�m nebyl schválen k prodeji po bytových jednotkách, 
ale formou dražby, proti �emuž se nájemci domu ohradili. M�sto jejich požadavk�m vyhov�lo 
a nabídlo jim d�m k odprodeji s koeficientem 0,4. 
Primátor se vyjád�il k návrhu Ing. Kropá�ka – konstatoval, že se ze strany m�sta jedná o 
ur�itý kompromis umožnit nájemc�m byty odkoupit za dostupné ceny, ale zárove
  domy 
s hodnotou n�kolika milion� korun  neprodávat za mnohem menší �ástky. 
J. Martinák – navrhl bod stáhnout, projednat nejprve podmínky prodeje s manž.  
xxxxxxxxxxxxx a poté až p�edložit zastupitelstvu. 
Ing. Kropá�ek – upozornil, že obvykle jsou nebytové prostory prodávány za cenu odhadní a 
bytové jednotky dle Pravidel. Uvedl, že dle d�vodové zprávy nebytové prostory nejsou 
p�edm�tem dnešního jednání; zopakoval návrh d�m prodat dle „Pravidel“. 
PhDr. Hanáková – souhlasila s názorem nám�stka Martináka na stažení bodu 
z projednávání. Uvedla, že podmínky prodeje by m�ly být pro všechny nájemce bytových 
jednotek stejné, a proto by m�ly být nejprve vyjednány a poté až schváleny zastupitelstvem. 
RNDr. Šnevajs – poznamenal, že prodej tohoto domu je již delší domu avizován a n�kte�í 
nájemci mají proto již p�edjednané podmínky bankovního úv�ru na koupi bytu, které jim 
ovšem banka zaru�í pouze po ur�itou dobu. Uvedl, že z tohoto d�vodu by navrhoval 
schválení prodeje domu tak, jak je p�edložen a specifický p�ípad Kucha�ových projednat 
dodate�n�. 
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P�edkladatelka uvedla, že podmínky prodeje jsou s ostatními nájemníky již sjednány, a 
informovala, že kupní cena vycházela z odhadu celé nemovitosti a p�epo�tu užívaných 
bytových jednotek. Uvedla, že pokud by se vycházelo ze znaleckých posudk� bytových 
jednotek, byla by cena vyšší. 
P�edkladatelka navrhla hlasovat o prodeji domu Dolní nám. 26 samostatn�. 
Ing. Kropá�ek – poznamenal, že dochází k nár�stu cen nemovitostí; �ili nemovitosti jsou 
prodávány za jiné ceny než nap�. v r. 1995. 
bod 2.4, str. 19 dodatku �. 1 – prodej domu Wellnerova 15 
RNDr. Kosatík – vznesl dotaz, zda projektová dokumentace, která m�la být p�edložena 
manžely  xxxxxxxxxx k p�ipomínkování ostatním nájemník�m domu, byla t�mito nájemníky 
odsouhlasena. 
P�edkladatelka reagovala ve smyslu, že došlo mezi nájemníky k dohod� a vyzvala 
konzultantku – vedoucí odb. majetkoprávního Mgr. K�ížkovou, aby doplnila její odpov��. 
Mgr. K�ížková – konstatovala, že komunikace mezi nájemníky je složitá, ostatní nájemníci 
s dokumentací p�íliš nesouhlasí, ale z d�vodu dalšího neprotahování prodeje tito nájemníci 
souhlasí se schválením p�edloženého návrhu usnesení. 
V souvislosti s projednáváním bodu týkajícího se prodeje domu Dolní nám. 26 nechal 
primátor hlasovat o návrhu p�edkladatelky – hlasovat o bodu usnesení 51 samostatn�: 
Hlasování o návrhu H. Tesa�ové o možnosti samostatn� hlasovat o bodu 51 usnesení: 
35 pro 
0 proti 
1 zdržel se hlasování 
Záv�r: Samostatné hlasování o bodu 51 usnesení bylo schváleno. 
 
Hlasování o bodu 51 usnesení: 
33 pro 
2 proti 
2 zdržel se hlasování 
Záv�r: P�edložený návrh usnesení �. 51 bodu Prodej dom� byl schválen. 
 
V souvislosti s výše uvedeným návrhem p�edkladatelky na stažení bodu 1.7. základního 
materiálu byl z návrhu usnesení vyškrtnut bod 11 usnesení. 
Jiný pozm�
ovací návrh na úpravu usnesení  nebyl podán. 
Hlasování o celkovém návrhu usnesení základního materiálu a dodatku �. 1: 
39 pro 
0 proti 
0 zdržel se hlasování 
Záv�r: Upravený návrh usnesení k základnímu materiálu a dodatku �. 1 byl schválen. 
 
Bylo p�istoupeno k projednání dodatku �. 2, kterým p�edkladatelka provedla po stranách. 
Dodatek �. 2 byl projednán bez diskuse. 
Pozm�
ovací návrh na úpravu usnesení k dodatku �. 2 nebyl podán. 
Hlasování o p�edloženém návrhu usnesení k dodatku �. 2: 
38 pro 
0 proti 
0 zdržel se hlasování 
Záv�r: P�edložený návrh usnesení k dodatku �. 2 byl schválen; k bodu programu Prodej 
dom� + dodatek �. 1 + dodatek �. 2 bylo p�ijato usnesení bod 5. 
 
Zastupitelstvo m�sta Olomouce 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
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2. nevyhovuje žádosti 
pana  xxxxxxxxxxx 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 xxxxxxxxxxxxx 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 xxxxxxxxxxxxxxxx, 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  xxxxxxxxxxxxxxxxx a ideální jednou polovinou paní xxxxxxxxxxxxxxxx, 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  xxxxxxxxx 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. 
 
7. nevyhovuje žádosti 
manžel�  xxxxxxxxxxxxxx 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�),  xxxxxxxxx podíl 183/1000 za 18.298,- K�, xxxxxxx podíl 
183/1000 za 18.298,- K�,  xxxxxxxxxx podíl 157/1000 za 15.697,50 K�, do SJM  
xxxxxxxxxxxxxxxx podíl 156/1000 za 15.598,- K�, do SJM  xxxxxxxxxxxxxx podíl 161/1000 
za 16.097,50 K�, do SJM  xxxxxxxxxxxxx podíl 160/1000 za 15.998,- K�, dle d�vodové 
zprávy bod 1.6. 
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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 SJMxxxxxxxxxxxxxx,  ideální 1/16 
xxxxxxxxxxxxx, ideální 1/16 xxxxxxxxxx, ideální 1/8 do SJM xxxxxxxxxxxxxx, ideálních 2/8 
do SJM xxxxxxxxxxxxxxx, ideální 1/8 do SJM  xxxxxxxxxxxxxxx a ideální 1/8 
xxxxxxxxxxxxxxx, 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 xxxxxxxxxx, dle d�vodové zprávy bod 1.9. 
 
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  xxxxxxxxxx a 
xxxxxxxxxxxxx, 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 
xxxxxxxxxxxxxxxx, 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. 
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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  xxxxxxxxx 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 xxxxxxxxxxx, 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. 
 
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 xxxxxxxxxxxxx, 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 xxxxxxxxx, 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 paníxxxxxxx, 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 
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xxxxxxxxxxx, 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 xxxxxxxxxxxxxxx, 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 xxxxxxxxxxxxxx, 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 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 
xxxxxxxxxxxx, 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 xxxxxxxxxxxxx, 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 xxxxxxxxxxxxx, 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. 
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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 xxxxxxxxxxx, 
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 xxxxxxx, za kupní cenu  47.036,- K�, z toho za 
jednotku  41.108,- K�, 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 xxxxxxxxx, 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 xxxxxxxxxxxxxxx, 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 
xxxxxxxx, 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 xxxxxxxxxxx a jednou ideální polovinou xxxxxxxx, 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 xxxxxxxxx, 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. 
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36. schvaluje 
prodej pozemku parc. �. 459/6, ostatní plocha, o vým��e 265 m2, v k. ú. Povel, obec 
Olomouc, manžel�m  xxxxxxxxx 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. 
 
37. nevyhovuje žádosti 
paní  xxxxxxxxxxx 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  xxxxxxxxxxxxx do jejich SJM podíl 307/2148 za 41.779,- K�,  xxxxxxxx podíl 
185/2148 za 25.176,- K�,  xxxxxxxx podíl 1039/3222 za 94.263,- K�, manžel�m  
xxxxxxxxxxxxx do jejich SJM podíl 1223/6444 za 55.478,- K�, manžel�m  xxxxxxxxxxxxx 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  xxxxxxxxxxxxxx do jejich SJM a ideální 
jednou polovinou manžel�m  xxxxxxxxxxxxx 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  xxxxxxxxxxxxxxxxx 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,  xxxxxxxxxxxxxxx, 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: 
xxxxxxxxxxxxxxxx podíl 463/7463 za 6.298,- K�,  xxxxxxxxxxxxx podíl 1049/7463 za 14.270,- 
K�, do SJM  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx podíl 574/7463 za 7.808,- K�,  xxxxxxxxxxxxx podíl 
518/7463 za 7.046,- K�,  do SJM  xxxxxxxxx podíl 665/7463 za 9.046,- K�,  xxxxxxxx podíl 
524/7463 za 7.128,- K�,   xxxxxxxxxxxxx podíl 524/7463 za 7.128,- K�,  xxxxxxxxxx podíl 
27/439 6.244,- K�, do SJM  xxxxxxxxxxx podíl 752/7463 za 10.230,- K�, do SJM  
xxxxxxxxxxxxx podíl 751/7463 za 10.216,- K�,  xxxxxxxxxxxxxx podíl 522/7463 za 7.101,- 
K�,  xxxxxxxxxx podíl 662/7463 za  9.005,- K� dle d�vodové zprávy, dodatek �. 1, bod 1.7. 
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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 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ideální 1/16 xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
ideální 1/16 xxxxxxxxxxxxxxxxxx, ideální 1/8 do SJM xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ideální 2/8 do 
SJM xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ideální 1/8 do SJM  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 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 xxxxxxxxxxx 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. 
 
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�  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy, dodatek, �. 1, bod 2.3. 
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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  xxxxxxxxxxxxxx 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  xxxxxxxxxxxxxxx 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  xxxxxxxxxxx 
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 Miloši Linhartovi za 
kupní cenu ve výši 459.789,- K� a schvaluje prodej nebytové jednotky �. 938/19 v dom� �. p. 
938, 939 (Masarykova 54, 56) se 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  xxxxxxxxxxxxxx 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 xxxxxxxxxxxxx, 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, 
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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 xxxxxxxxxxx, 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 xxxxxxxxxxxxx, 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 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. 
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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  xxxxxxxxxxxxxxxxx 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  xxxxxxxxxxxxxxxxx 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  xxxxxxxxxxxxxxxx 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,- 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  
xxxxxxxxxxxxxxxxx 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. 
 
 



 28

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 
xxxxxxxxxxxxxxx, 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 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
a to do 30. 11. 2007 dle d�vodové zprávy, dodatek �. 2 bod 3.1. 
 
 
Bod 7 programu: 
Program regenerace MPR 
RNDr. Šnevajs – uvedl, že d�vodem p�edložení materiálu je zp�esn�ní ú�el� využití 
n�kterých p�ísp�vk�. Navrhl p�edložený návrh usnesení schválit. 
Materiál byl projednán bez diskuse. 
Pozm�
ující návrh na úpravu usnesení nebyl podán. 
Hlasování o p�edloženém návrhu usnesení: 
37 pro 
0 proti 
0 zdržel se hlasování 
Záv�r: p�edložený návrh usnesení byl schválen; k uvedenému bodu programu bylo p�ijato 
usnesení bod 6. 
 
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 
 
 
Bod 8 programu: 
Multimediální park 
Primátor – uvedl bod a konstatoval, že jelikož projekt Multimediální park nebyl shledán jako 
perspektivní, bylo všemi ú�astníky projektu navrženo jeho zrušení. Dále vysv�tlil d�vody 
schválení nových zástupc� m�sta v orgánech spole�nosti, kterými jsou ukon�ení funk�ního 
období správní a dozor�í rady spole�nosti a nutnost  rozhodnutí o vypo�ádání a likvidaci 
spole�nosti. 
D�vodová zpráva byla projednána bez diskuse. 
Pozm�
ovací návrh na úpravu usnesení nebyl podán. 
Hlasování o p�edloženém návrhu usnesení: 
37 pro 
0 proti 
0 zdržel se hlasování 
Záv�r: P�edložený návrh usnesení byl schválen; k uvedenému bodu programu bylo p�ijato 
usnesení bod 7. 
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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 
 
 
Bod 9 programu: 
Pojmenování ulic 
Ing. Pokorný – konstatoval, že uvedené nové ulice jsou v lokalitách k. ú. Lošov ( ul. Klu�e), 
k.ú. Hej�ín (ul. U Mlýnského potoka) a k. ú. �ep�ín (ul. Jaromírova) a jejich názvy byly 
navrženy místními KM� a projednány radou m�sta.  
PHDr. Hanáková – poznamenala, že v p�ípad� ul. Jaromírova její název a skute�nost, že je 
tato ulice slepá, souhlasí s historickými fakty, jelikož kníže Jaromír byl též slepý. 
Ing. Pokorný navrhl úpravu návrhu usnesení v bod� 2 usnesení, aby p�vodn� navržená 
formulace „souhlasí“ byla nahrazena novou formulací „schvaluje“. 
Jiný pozm�
ující návrh na úpravu usnesení nebyl podán. 
Hlasování o upraveném návrhu usnesení: 
37 pro 
0 proti 
0 zdržel se hlasování 
Záv�r: Upravený návrh usnesení byl schválen; k uvedenému bodu programu bylo p�ijato 
usnesení bod 8. 
 
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 
 
 
Bod 10 programu: 
Aquapark 
Primátor – upozornil, že u prezence byl zastupitel�m rozdán upravený návrh usnesení, 
kterým navrhl nahradit p�vodn� rozeslaný návrh usnesení. Sou�asn� s tímto novým 
návrhem byl rozdán i dodatek d�vodové zprávy, týkající se jmenování zástupc� m�sta 
v orgánech spole�nosti. Zd�vodnil, že dodatek je p�edkládán z d�vodu schválení 
zakladatelské smlouvy, která je zpracována formou notá�ského zápisu musí obsahovat i 
jmenování �len� statutárních orgán�. 
Primátor jako p�edkladatel materiálu okomentoval d�vodovou zprávu, popsal p�ípravu celého 
projektu spo�ívající ve vyhodnocení vhodné lokality, ur�ení dimenzí, obsahu i podoby 
aquaparku, zmínil vypracování marketingové studie, vyhodnocení výb�rového �ízení na 
zhotovitele projektu a na manažera projektu. Uvedl, že prob�hla všechna územní a stavební 
�ízení a konstatoval, že všechna územní a stavební povolení byla již vydána. 



 30

K otázce financování uvedl, že byl hledán takový zp�sob výstavby aquaparku, který by 
nep�edstavoval nutnost vydání jednorázového výdaje z m�stského rozpo�tu v �ádech stovek 
milionu korun a tudíž aby nedošlo k aktuálnímu ani dlouhodobému zatížení rozpo�tu m�sta. 
Konstatoval, že byly projednány možné varianty financování, jako je financování 
prost�ednictvím úv�ru, leasingu, spolupráce se soukromým sektorem, nebo formou 
p�ísp�vku z evropských fond�. 
Požádal ekonomického nám�stka J. Martináka o p�iblížení a srovnání jednotlivých variant 
financování: 
J. Martinák seznámil p�ítomné s jednotlivými možnostmi - variantami financování. Uvedl, že 
jako nejvýhodn�jší pro m�sto se nakonec ukázala forma PPP projektu, kterou podrobn�ji 
popsal. Upozornil na tabulku na str. 9 d�vodové zprávy „Souhrn investi�ních výdaj� v letech 
2007 – 2017. Shrnul, že celkové investi�ní výdaje m�sta budou �init 221 mil. K� s tím, že 
budou rozvrženy do 10 let. 
Primátor – shrnul, že celkové náklady na vlastní výstavbu aquaparku �iní 497 mil. K� a 
uvedl, že vstupní investice m�sta ve výši 32,4 mil. K� je již zahrnuta v rozpo�tu t.r. 
Konstatoval, že p�íští rok žádné prost�edky z rozpo�tu vynaloženy nebudou a upozornil, že 
první v�tší splátka je plánována až v r. 2012 (126,6 mil. K�). 
P�ipomenul, že vzniklá akciová spole�nost ru�í pouze svým majetkem, tedy budovou 
aquaparku.  
K otázce vlastního  provozování konstatoval, že koncesní forma realizace investice obsahuje 
i prost�edky na údržbu a pr�b�žnou renovaci za�ízení, což by m�lo být zárukou, že m�stu 
bude toto za�ízení po ukon�ení koncese p�edáno v perfektním stavu.  
Uvedl, že m�sto se na provozování tohoto za�ízení podílí formou tzv. služebného, což mimo 
jiné zajistí pro návšt�vníky udržení vstupného na únosné výši. Dále okomentoval model 
placení služebného. 
Upozornil na návrhy vstupného uvedené v d�vodové zpráv�, jehož výpo�et vychází 
z podnikatelského zám�ru. 
Primátor poté okomentoval pr�b�h koncesního �ízení a požádal RNDr. Š	astného zástupce 
gen. projektanta firmy Stavoprojekt Ol.,  aby seznámil p�ítomné s obsahem projektu. 
RNDr. Š	astný –  uvedl, že projekt vychází z marketingové studie spole�nosti 
Sportconsulting zpracované v r. 2003-4. Popsal jednotlivé slajdy prezentace, které 
znázor
ovaly vzhled atrakcí, bazén� a dalších �ástí aquaparku jako jsou ob�erstvení, 
zázemí pro technologie, vstup pro návšt�vníky, zázemí pro d�ti,  plochy pro ležení ve 
venkovní �ásti, parkovišt� a další. 
Primátor shrnul, že ve m�st� vznikne moderní zábavní centrum, srovnatelné s evropskými 
parametry, ubezpe�il, že otev�ením aquaparku v žádném p�ípad� nebude ukon�en provoz 
krytého plaveckého bazénu, jehož �innost bude zam��ena nejspíš p�evážn� na sportovní 
ú�ely, pro r�zné sportovní kluby, univerzitu apod.  
Byla zahájena diskuse: 
Ing. Hrstková – vznesla dotaz týkající se služebného, ve smyslu co bude p�edstavovat 
služebné po roce 2012 až se stane m�sto stoprocentním vlastníkem. 
Nejprve reagoval primátor, že služebné bude p�edstavovat n�co jako provozní dotaci. 
J. Martinák – uvedl, že provozní prost�edky i poté, co se staneme 100% vlastníky budou 
hrazeny dál. Uvedl, že pokud by m�sto aquapark nedotovalo, vstupné by nestálo 100 – 150 
K�, ale nap�. až 500 K�. 
Mgr. Michálek vznesl dotaz, z jakého d�vodu došlo b�hem t�í let k navýšení  celkové 
investice z 350 mil. K� na tém�� 500 mil. K� a zda budou jednotlivé atrakce zpoplatn�ny. 
Primátor reagoval, že p�vodní �ástka byla uvád�ná bez DPH  a mimo jiné vycházela 
z p�vodní studie z roku 2003. Konstatoval, že od té doby ceny ve stavebnictví vzrostly i o 
více než  30 %, což koresponduje s cenou 497 mil. K�.  
Na druhou �ást dotazu odpov�d�l ve smyslu, že všechny atrakce budou sou�ástí celkového 
vstupného, pouze v malé �ásti objektu je p�edpokládáno provozování  dopl
kových služeb 
v oblasti fitness, které budou realizovány formou pronájmu soukromým provozovatel�m. 
Ing. Hrstková – upozornila na, dle jejího názoru, malý nár�st „služebného“ od roku 2014, kdy 
se m�sto stane celkovým vlastníkem a dále vznesla dotaz na d�vody, pro� m�sto 



 31

nepodporuje financování aquaparku pouze ze soukromého sektoru, když by náklady m�sta 
dle uvedeného grafu byly minimální. 
Primátor – nejprve reagoval na dotaz týkající se financování pouze soukromým sektorem ve 
smyslu, že soukromník, který by aquapark sám vybudoval a provozoval neexistuje, protože 
není-li v území dostupný termální pramen, jsou náklady na energie p�íliš vysoké. 
Na �ást dotazu týkající se výše služebného požádal o odpov�� RNDr. Paclíka – da
ového 
poradce m�sta. 
RNDr. Paclík – nejprve konstatoval, že „služebné“ jsou finan�ní prost�edky, které m�sto platí 
na pokrytí provozních a dalších náklad�, ale nikoliv soukromému subjektu, tzn.  když se 
bude navyšovat podíl m�sta, nebude  to mít vliv na kvalitu provozování. 
Primátor doplnil, že business plán nep�edpokládá, že za�ízení bude mít jiné zisky, než ty 
které jsou ur�eny k dalšímu provozování a obnov�. Uvedl, že pokud soukromý partner má 
ur�ité akcie ve spole�nosti, nese tzv. riziko koncesioná�e, a jestliže tento plán  selže, je dle 
smlouvy nucen prodat své akcie za ur�itou nominální hodnotu. 
PaedDr. Kania – konstatoval, že úvodní vystoupení p�edkladatel� byla p�esv�d�ivá, a že 
bude realizace akce jist� dob�e zajišt�na, ale celkový objem náklad� je dle jeho názoru za 
hranicí p�ijatelnosti a z tohoto d�vodu tuto akci p�i hlasování nepodpo�í – zdrží se hlasování. 
Primátor upozornil v souvislosti s rozpo�tovým ur�ením daní  a jeho d�sledky na finance 
m�sta v p�íštím roce, že m�sto nebude v tomto období �ešit náklady na aquapark. Sou�asn� 
informoval o  v�erejším jednání v Praze s ministrem Kalouskem na toto téma, kde  mu byla 
dána informace, že v roce 2009 je plánována další novela tohoto zákona, která zm�ní 
dosavadní situaci. 
Mgr. P. Kvapil – uvedl, že vypo�ítal, že zhodnocení pen�žního vkladu soukromého partnera 
�iní 11, 25 % ro�n�, dle pana Paclíka 9,5 %. Dále uvedl, že dle jeho výpo�t� budou celkové 
náklady na výstavbu a zárove
 provozování aquaparku stát m�sto do roku 2032 1,150 mld. 
K�. Sou�asn� vznesl dotaz na RNDr. Paclíka, zda je ve „služebném“ zapo�ítáno i DPH.  
Primátor potvrdil kumulovanou výši náklad� za období do roku 2032, ale zárove
 upozornil, 
že nap�.  rekonstrukce a provozování Moravského divadla m�sto za stejné období bude stát 
p�es 2 mld. K�.  
RNDr. Paclík – ke zhodnocení 9,5 % podotknul, že se jedná o vnit�ní výnosové procento, 
které vyplývá z nabídky a konstatoval, že p�i výši vložených investic a rizika je toto 
obhajitelná výše. 
K otázce zda je ve „služebném“ zapo�ítáno DPH uvedl, že provozní dotace nepodléhají dani 
z p�idané hodnoty. Zmínil �l. 24.3 Koncesní smlouvy, kde je v závorce uvedena možnost 
p�ipo�tu DPH, ovšem pravd�podobnost, že na toto bude stanoveno DPH je minimální. 
Primátor požádal Mgr. Ing. Strnada o objasn�ní této v�ci. 
Mgr. Ing. Strnad – uvedl, že klí�ové je pro tuto v�c ustanovení �. 24.14, které citoval. 
J. Martinák – p�ipomenul, že se nejedná o výjime�nou akci z pohledu finan�ní náro�nosti a 
jmenoval akce s daleko v�tším finan�ním rozsahem jako nap�. ISPA I. a ISPA II., kdy nap�. 
II. �ást m�sto z vlastních zdroj� stála p�es 800 mil. K� a nebo zmín�nou rekonstrukci 
Moravského divadla – p�es 250 mil. K�. 
Primátor k tomu poznamenal, že vlastní prost�edky m�sta na rekonstrukci stokové sít� by 
m�ly dosáhnout v roce 2008 výše 384 mil. K�. 
Mgr. P. Kvapil – poznamenal, že když se sdruží prost�edky m�sta a soukromého investora, 
bude chyb�t na p�edpokládané stavební náklady zhruba 350 mil. K�, které mají být �ešeny 
úv�rem. Vznesl dotaz, na jak dlouho se úv�r bude brát a s jakou úrokovou sazbou.  Zárove
 
vznesl dotaz, zda m�sto sou�asn� s odkupem 100 % akcií odkoupí i zmín�ný dluh. 
Primátor potvrdil skute�nost, že �áste�n� na m�sto p�ejde i tento úv�r, ovšem konstatoval, 
že po celou dobu ru�í spole�nost svým majetkem, �ili budovou aquaparku a uvedl, že po 
p�ejití spole�nosti na m�sto bude nutné zaplatit cca ješt� polovinu tohoto úv�ru. Ubezpe�il 
všechny p�ítomné, že cena nemovitosti bude zaru�en� p�evyšovat  z�statek úv�ru. 
RNDr. Paclík  - konstatoval, že v tuto chvíli ješt� úv�rová smlouva neexistuje, jelikož 
neexistuje  jedna ze stran, která by ji m�la podepsat. Podstatné je to, že financování 
aquparku je zajišt�no, což bylo i sou�ástí nabídky. Uvedl, že v žádném p�ípad� se na ru�ení 
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nepodílí m�sto. Dále v reakci na dotaz  Mgr. Kvapila uvedl, že úv�r bude brán u �eské 
spo�itelny, a.s. na  dobu 20 let. 
Mgr. P. Kvapil – konstatoval, že problém vidí v tom, že m�sto bude aquapark samo 
provozovat, dle jeho názoru by bylo dobré udržet si soukromého partnera i do dalšího 
období, tj. spolupracovat i p�i provozování aquparku. 
Primátor – konstatoval, že tyto dotazy m�ly být prodiskutovány již dávno, ne p�i kone�ném 
schvalování na zasedání zastupitelstva. 
Primátor ukon�il diskusi a okomentoval dodatek d�vodové zpráv. Uvedl, že se jedná o nutný 
právní krok. Požádal o personální návrhy. 
J. Martinák – navrhl jako �lena p�edstavenstva primátora m�sta - Martina Novotného. 
Primátor – souhlasil s nominací. P�ipomn�l, že jeho nominace je v souladu se zákonem o 
st�etu zájm�. 
Ing. Tesa�ík – navrhl jako �lena dozor�í rady Ing. Rozbo�ila a jmenoval d�vody, kterými jsou 
mimo jiné i zkušenosti s provozováním v�tších objekt�. 
Ing. Rozbo�il – souhlasil s nominací.  
Primátor – navrhl doplnit návrh usnesení v bod� 5 o jména nominovaných zástupc� m�sta: 
�len p�edstavenstva – Martin Novotný 
p�edseda dozor�í rady: Ing. Ji�í Rozbo�il; akceptováno. 
Jiné pozm�
ující návrhy na úpravu usnesení nebyly podány. 
Hlasování o upraveném návrhu usnesení: 
30 pro 
0 proti 
8 zdržel se hlasování 
Záv�r: Upravený návrh usnesení byl schválen; k uvedenému bodu programu bylo p�ijato 
usnesení bod 9. 
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 
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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 
 
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 
 
 
Bod 11 programu: 
Informace o �innosti kontrolního výboru 
PaedDr. Skácel – okomentoval d�vodovou zprávu – vy�ízení stížnosti manž. Grigárkových. 
Konstatoval, že kontrolní výbor se zmín�nou stížností zabýval již dvakrát a považuje další 
šet�ení v této v�ci za nadbyte�né a doporu�uje se již uvedenou stížností nezabývat. 
Materiál byl projednán bez diskuse. 
Pozm�
ující návrh na úpravu usnesení nebyl podán. 
Hlasování o p�edloženém návrhu usnesení 
31 pro 
0 proti 
0 zdržel se hlasování 
Záv�r: P�edložený návrh usnesení byl schválen; k uvedenému bodu programu bylo p�ijato 
usnesení bod 10. 
 
Zastupitelstvo m�sta Olomouce 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
usnesení kontrolního výboru ZMO týkající se stížnosti manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
Olomouc 
 
3. ukládá 
informovat manžele xxxxxxxxxxxxxx o p�ijatém usnesení Zastupitelstva m�sta Olomouce 
T:ihned 
O:p�edseda kontrolního výboru 
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Bod 12 programu: 
Po�ízení Souboru zm�n �. XIX ÚPnSÚ Olomouc 
K tomuto bodu programu se do diskuse p�ihlásil 1 ob�an: 
Zden�k Poštulka – uvedl, že vystupuje za sdružení Nemilanka, snahou kterého je zachování 
prostoru pro rekrea�ní aktivity a zachování p�írody v tomto území. Vyjád�il se k navrhované 
zm�n� úz. plánu  v prostoru aquaparku (�. XIX/31). Konstatoval, že biokoridor Nemilanky byl 
již jednou �áste�n� p�esunut. Zmínil význam biokoridoru, který spo�ívá v odstín�ní m�sta od 
hluku a prachu z obchvatu m�sta Olomouce. Jako hlavní výhradu k této díl�í zm�n� úz. 
plánu uvedl neúnosné plýtvání ve�ejných prost�edk�, p�i�emž dochází ke škod� na životním 
prost�edí  a zdraví obyvatel, k �emuž  zastavením Horního lánu dochází. Apeloval na 
zastupitele, aby trvaly na ur�ité podob� systému krajinné zelen� a nepodpo�ili vymíst�ní 
biokoridoru, aby plochy zelen�, které jsou zde odborn� projednány a navrženy se 
nelikvidovaly kv�li komer�ním zájm�m.  
Primátor – uvedl bod a okomentoval jednotlivé lokality. Požádal Ing. Dosoudila, vedoucího 
odb. koncepce a rozvoje o dopl
ující komentá� p�i projednávání jednotlivých lokalit. 
Do diskuse se zastupitelé p�ihlásili k t�mto díl�ím zm�nám: 
XIX/1 – t�. Kosmonaut�, bydlení 
Ing. Tesa�ík – uvedl, že zm�na je navrhována v území, kde se nachází škola a h�išt� pro 
sluchov� postižené d�ti a citoval stanovisko posl. klubu �SSD, který z t�chto spíše 
sociálních d�vod� nesouhlasí s doporu�ením po�ízení zm�ny. 
Primátor – konstatoval, že tento návrh se shoduje s návrhem RMO. 
XIX/10 – Hodolany, ul. Farského a Klimeckého, bydlení 
Ing. Tesa�ík – vznesl dotaz, zda je k dispozici stanovisko provozovatele areálu. 
Ing. Dosoudil – reagoval, že navazující areál je ve  vlastnictví TJ Hodolany, fotbalový areál 
využívá pronájmem 1. KFK Olomouc. TJ Hodolany tam provozuje tenisové a volejbalové 
kurty. Uvedl, že bylo zjišt�no, že fyzická osoba, která požaduje zm�nu úz. plánu tento 
pozemek odkoupila  od TJ Hodolany a tento oddíl nemá k tomuto zám�ru p�ipomínek. 
XIX/17 – Povel, ul. Slavonínská, bydlení 
Ing. Tesa�ík – vznesl dotaz, jak bude uplatn�no doporu�ení odb. koncepce a rozvoje a 
zárove
 i komise pro architekturu, týkající se podmínky zpracování územní studie p�ed 
zpracováním návrhu zm�ny. 
Ing. Dosoudil – odpov�d�l, že v rámci dalšího kroku schválení zm�ny, tj. p�i zpracování 
zadání bude uvedeno, že tato studie musí být pro tuto lokalitu vyhotovena. Až bude 
schváleno zadání, bude tato studie zpracována jako podklad pro jednání o návrhu kone�né 
zm�ny. 
XIX/20 – Nemilany, ul. U Sokolovny, bydlení 
Ing. Hrstková – vznesla dotaz zda tato zm�na neomezí provoz h�išt� v Nemilanech 
Ing. Dosoudil – uvedl, že studie, která byla p�edložena žadatelem je zkonzultována i se 
Sokolem. 
PaedDr. Skácel – up�esnil, že se jedná o plochu, kde bývala sokolovna; h�išt� je na druhé 
stran� silnice. 
XIX/23 – ul. Pražská, Norská, dopravní obsluha 
PaedDr. Skácel – informoval, že byl kontaktován vozí�ká�i a zmínil jejich žádost umístit na 
této k�ižovatce p�echod pro imobilní ob�any. 
Primátor – vyjád�il nutnost širší debaty o tomto území 
Ing. Tesa�ík – p�ipomenul, že merit navrhované zm�ny úz. plánu spo�ívá ve vypušt�ní 
vybudování sv�telné �ty�ramenné k�ižovatky a petice podepsaná n�kolika desítkami lidí 
tento návrh podporuje. 
XIX/28 – Nová Ulice, ul. I. P. Pavlova, smíšená plocha 
Ing. Tesa�ík – vznesl dotaz z jakého d�vodu nebyly položky XIX/28 - 31 projednány Komisí 
pro architekturu 
Primátor reagoval ve smyslu, že v t�chto p�ípadech byla projevena ur�itá  vst�ícnost 
žadatel�m o zm�nu úz. plánu, aby se i tyto zm�ny dostaly spolu s ostatními do projednání o 
po�ízení zm�n na dnešní jednání ZMO, i když zatím ješt� v komisi pro architekturu nebyly 
projednány. Uvedl, že komise bude mít ješt� n�kolik p�íležitostí se k t�mto zm�nám vyjád�it. 
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XIX/31 – Slavonín, I. P. Pavlova, komerce 
Ing. Dosoudil – v návaznosti na vystoupení ob�ana uvedl, že v rámci zm�ny úz. plánu je 
navrhován posun biokoridoru. Upozornil, že ve vyhodnocení jsou uvedeny ur�ité podmínky 
pro schválení zm�ny. Uvedl, že z tohoto d�vodu bude v zadání zm�ny úz. plánu této lokality 
jasn� napsáno, že se jedná o prov��ení možnosti redukce plochy biokoridoru s ohledem na 
zachování funk�nosti systému ekologické stability. Shrnul, že dnes zastupitelstvo svým 
rozhodnutím o po�ízení zm�ny pouze  dá souhlas tuto možnost prov��it. 
PaedDr. Kania – konstatoval, že navrhované zm�ny Souboru zm�n �. XIX jsou vedeny 
respektováním obecného zájmu p�ed zájmem individuálním, což ovšem dle jeho názoru je u 
díl�í zm�ny XIX/31 naopak. Proto cht�l navrhnout stažení této díl�í zm�ny z projednávání. 
Uvedl, že po p�edchozím vystoupení Ing. Dosoudila však získal dojem, že ješt� bude 
možnost hloub�ji projednat celou v�c, a proto k tomuto kroku nep�istoupí. Konstatoval, že je 
stoupencem  myšlenky biokoridoru.  
Primátor – poznamenal, že prov��ení této lokality bude p�ínosné i pro m�sto, jelikož 
v souvislosti s budováním aquaparku je uvažováno i o pozd�jším možném rozší�ení nekryté 
�ásti aquaparku, a to  v p�ípad�, že by se ukázala být kapacitn� nedosta�ující. 
Ing. Hrstková – navrhla vypušt�ní díl�í zm�ny XIX/31, a to z d�vodu, že dle jejího názoru 
není dostate�n� p�edjednána. 
Primátor jako p�edkladatel navrhl schválit po�ízení Souboru zm�n v p�edložené podob�. 
Hlasování o protinávrhu Ing. Hrstkové – vypustit díl�í zm�nu XIX/31: 
6 pro 
22 proti 
4 zdržel se hlasování 
Záv�r: Vypušt�ní zm�ny XIX/31 nebylo schváleno. 
 
Jiný pozm�
ující návrh na úpravu usnesení nebyl podán. 
Hlasování o p�edloženém návrhu usnesení: 
32 pro 
0 proti 
2 zdržel se hlasování 
Záv�r: P�edložený návrh usnesení byl schválen; k uvedenému bodu programu bylo p�ijato 
usnesení bod 11. 
 
Zastupitelstvo m�sta Olomouce 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
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 
 
 
Bod 13 programu: 
Delegování zástupce SmOl na valnou hromadu spole�nosti OLTERM & TD Olomouc,  
a. s. 
Primátor – okomentoval d�vodovou zprávu. 
Materiál byl projednán bez diskuse. 
Pozm�
ující návrh na úpravu usnesení nebyl podán. 
Hlasování o p�edloženém návrhu usnesení: 
31 pro 
0 proti 
1 zdržel se hlasování 
Záv�r: P�edložený návrh usnesení byl schválen; k uvedenému bodu programu bylo p�ijato 
usnesení bod 12. 
 
Zastupitelstvo m�sta Olomouce 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
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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 
 
 
Bod 13.1 programu: 
Zastupování SmOl na valné hromad� akciové spole�nosti SK Sigma Olomouc, a.s. 
Primátor – uvedl bod. 
Materiál byl projednán bez diskuse. 
Pozm�
ující návrh na úpravu usnesení nebyl podán. 
Hlasování o p�edloženém návrhu usnesení:  
33 pro 
0 proti 
0 zdržel se hlasování 
Záv�r: P�edložený návrh usnesení byl schválen; k uvedenému bodu programu bylo  p�ijato 
usnesení bod 13 
 
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 
 
 
Bod 14 programu: 
R�zné 
K tomuto bodu programu se do diskuse p�ihlásil 1 ob�an: 
Mgr. Dominika Kova�íková – p�ipomn�la, že na kv�tnovém zasedání ZMO se pokusila ve 
svém diskusním p�ísp�vku navrhnout ur�ité úpravy jednacího �ádu ZMO. Jelikož ale nebyla 
zastupiteli navržena žádná alternativa hlasování, nebylo o zm�nách hlasováno. 
Konstatovala, že proto v mezidobí  p�ipravila spolu s p.Milošem Navrátilem zm�nu jednacího 
�ádu v�. d�vodové zprávy, kterou postupn� rozeslali všem zastupitel�m. Konstatovala, že 
k t�mto zm�nám se vyslovila pouze malá �ást zastupitel�, proto se dnes p�ihlásila do 
diskuse, aby ukázala sv�j zájem o této v�ci dál jednat. Zopakovala n�které návrhy na zm�ny 
jednacího �ádu ZMO, které byly zastupitel�m p�edloženy jako nap�. p�ihlášení ob�an� do 
diskuse b�hem jednání zvednutím ruky, zp�sob prohlášení o skute�nosti, že vystupující 
ob�an spl
uje podmínky zákona o obcích, že je ob�anem obce, nebo zde vlastní nemovitost, 
a dále po�adí vystupujících – nejprve p�edkladatel, pak teprve ob�ané, p�ípadn� reagovat p�i 
vlastním projednávání. Záv�rem apelovala na zastupitele, aby projevili vst�ícnost k ob�an�m 
a jednali s nimi o této v�ci. 
RNDr. Kosatík – reagoval na poznámku primátora, která zazn�la po projednání bodu 
aquapark ve smyslu, že by cht�l na pravou míru uvést fakt, zda bylo hlasováno ve�ejn� �i 
tajn�. Uvedl, že p�i hlasování sice p�ítomní v sále nevidí na tabulích výsledky hlasování 
jmenovit�, ale po každém hlasování je možné vytisknout soupis, kde je p�esn� uvedeno, jak 
který zastupitel hlasoval. Citoval § 7 jednacího �ádu ZMO a uvedl, že o možnosti tajného 
hlasování by se muselo v souladu s jednacím �ádem nejprve  hlasovat. 
Mgr. Michálek – pozval Mgr. Kova�íkovou na jednání klubu KS�M k projednání návrh� na 
zm�ny v jednacím �ádu ZMO. 
PaedDr. Skácel – upozornil na stav nov� vydlážd�né ul. Denisovy, která je zne�išt�na 
olejovými skvrnami a doporu�il, aby m�stská policie provád�la kontrolu vozidel, které tuto 
dlažbu zne�iš	ují. Zárove
 navrhl, aby se Technické služby m�sta Olomouce pokusily o 
vy�išt�ní t�chto skvrn. 
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Primátor – konstatoval, že o této problematice již bylo jednáno a p�íslušní pracovníci �eší tuto 
v�c jak s TSMO, a.s., tak s m�stskou policií. 
Martinák – reagoval na podn�t PaedDr. Skácela ve smyslu, že m�stská policie m�že 
kontrolovat, zda vozidla, která vjíždí do této p�ší zóny mají p�edm�tná povolení, ale nemá ve 
své kompetenci kontrolovat technický stav vozidel. Uvedl, že se ale snaží hledat možnosti 
�ešení této situace.  
Primátor – p�ipomenul, že p�íští jednání zastupitelstva se uskute�ní v pond�lí 17. prosince 
2007 a konstatoval, že jedním z bod� jednání by m�l být rozpo�et na rok 2008. 
 
 
Bod 15 programu: 
Záv�r 
Primátor pod�koval p�ítomným za ú�ast a 7. zasedání zastupitelstva ve 13.40 hodin ukon�il. 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Martin Novotný 
        primátor m�sta Olomouce 
 
 
 
 
 
 
        Mgr. Yvona Kubjátová 
        ov��ovatelka 
 
 
 
 
         
 
        Radim Schubert 
        ov��ovatel 
 
 
 
 
 
 
        Gabriela Sedláková 
        zapisovatelka 


