
 
USNESENÍ 

 
z 15. zasedání Zastupitelstva m ěsta Olomouce, konaného dne 22.2.2005  

 
 

 
1 Kontrola usnesení  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
informace o plnění usnesení ZMO dle důvodové zprávy 
 
2. prodlužuje 
termíny plnění usnesení ZMO dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Rada města Olomouce 
Bod programu č.: 2; hlasování č.: 3 
 
 
2 Prodej dom ů + dodatek  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. nevyhovuje žádosti 
spoluvlastníků domu Mozartova 15 ve věci snížení kupní ceny pozemku parc. č. 377/3 
zahrada o výměře 72 m2 v k. ú. Nová Ulice dle důvodové  zprávy bod I.1  
 
2. neschvaluje 
výkup pozemků pod domy na ulici Velkomoravské  55, 57, 59, 61, 63 parc. č. st. 495 zast. pl. 
o výměře 281 m2, parc. č. st. 496 zast. pl. o výměře 247 m2,  parc. č. st. 497 zast. pl. o 
výměře 145 m2, parc. č. st. 498 zast. pl. o výměře 278 m2,  parc. č. st. 499/2 zast. pl. o 
výměře 9 m2 a  parc. č. st. 500/2 zast. pl. o výměře 88 m2, vše v k. ú. Nové Sady u 
Olomouce dle důvodové zprávy bod  I. 2 
 
3. schvaluje 
Univerzitě Palackého v Olomouci možnost uhradit kupní cenu v celkové výši 10 887 518,- Kč 
za dům Na Hradě 5 - budova č. p. 245 s pozemkem parc. č. st. 654 zast. pl. o výměře 1200 
m2 a pozemek parc. č. 185 ost. pl. o výměře 361 m2, vše v k. ú. Olomouc-město ve dvou 
splátkách s tím, že první splátka ve výši 5 443 759,- Kč bude uhrazena do 30-ti dnů od 
podpisu kupní smlouvy a druhá splátka ve výši 5 443 759,- Kč do 30. 6. 2005 dle důvodové 
zprávy bod II.1  
 
4. schvaluje 
znění kupní smlouvy na odprodej domu Na Hradě 5 - budovy č. p. 245 s pozemkem parc. č. 
st. 654 zast. pl. o výměře 1200 m2 a pozemku parc. č. 185 ost. pl. o výměře 361 m2, vše v  
k. ú. Olomouc-město, Univerzitě Palackého v Olomouci dle  důvodové zprávy bod  II.1 a 
přílohy č. 1 
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5. nevyhovuje žádosti 
manželů  Jaromíra a Elišky Peerových ve věci odkoupení domu Samota  č. p. 209 s 
pozemkem parc. č. st. 253 zast. pl. o výměře  354 m2 v k. ú. Nová Ulice dle důvodové 
zprávy bod II.2  
 
6. revokuje 
část svého usnesení ze dne 29. 6. 2004 ve věci prodeje domu Palackého 8 s pozemkem 
parc. č. st. 818 zast. pl. o výměře 1 579 m2 v k. ú. Olomouc-město a schválit nové kupní 
ceny a kupující domu Palackého 8 s pozemkem parc. č. st. 818 zast. pl. o výměře 1 579 m2 
v k. ú. Olomouc město dle důvodové zprávy bod II.3 a  přílohy č. 2  
 
7. nevyhovuje žádosti 
manželů Jaroslava a Dany Baštanových ve věci snížení kupní ceny ve výši 15% za bytovou 
jednotku č. 574/1 v domě Skupova 15 dle důvodové zprávy bod II.4  
 
8. schvaluje 
prodej domu Zikova 5, 7 s pozemky  parc. č.  st.  928 zast. pl. o výměře  235 m2  a  parc. č. 
st. 924 zast. pl.  o výměře 235 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, po bytových 
jednotkách oprávněným nájemcům domu Zikova 5, 7 za kupní ceny vypočtené dle „Pravidel“ 
a  důvodové zprávy bod II.5 a přílohy č. 3  
 
9. schvaluje 
prodej domu Karafiátova 1 s pozemkem parc. č. st. 369 zast. pl o výměře 303 m2 v k. ú. 
Neředín po bytových jednotkách oprávněným nájemcům domu Karafiátova 1 za kupní ceny 
vypočtené dle „Pravidel“  a důvodové zprávy bod  II.6  a přílohy č. 4  
 
10. schvaluje 
prodej domu Řezáčova 4, 6, 8 s pozemkem parc. č. st. 560, 559, 558 vše zast. pl. o výměře 
221 m2,  248 m2, 248 m2, vše v k. ú. Lazce, po bytových jednotkách oprávněným nájemcům 
domu Řezáčova 4, 6, 8 za kupní ceny vypočtené dle „Pravidel“  a  důvodové zprávy bod  II. 7 
a  přílohy č.  5  
 
11. schvaluje 
prodej nebytové   jednotky č. 175/5 se spoluvlastnickým podílem o velikosti 911/8625 na 
společných částech domu Panská 4 a pozemku parc. č. st. 601 zast. pl. v k. ú. Olomouc-
město společnosti Savana k. s., Panská 4, Olomouc, za kupní cenu ve výši 371.548,- Kč dle 
důvodové zprávy bod  II.8  
 
12. schvaluje 
prodej nebytové   jednotky č. 175/6 se spoluvlastnickým podílem o velikosti 782/8625 na 
společných částech domu Panská 4 a pozemku parc. č. st. 601 zast. pl. v k. ú. Olomouc-
město společnosti Savana k. s., Panská 4, Olomouc, za kupní cenu ve výši 350.729,- Kč dle 
důvodové zprávy bod II. 8  
 
13. schvaluje 
prodej nebytové   jednotky č. 175/7 se spoluvlastnickým podílem o velikosti 346/8625 na 
společných částech domu Panská 4 a pozemku parc. č. st. 601 zast. pl. v k. ú. Olomouc-
město paní Lence Perníčkové, Biskupství 234, Náměšť na Hané, za kupní cenu ve výši 
113.509,- Kč,- dle důvodové zprávy bod II. 8  
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14. schvaluje 
prodej nebytové   jednotky č. 175/8 se spoluvlastnickým podílem o velikosti 527/8625 na 
společných částech domu Panská 4 a pozemku parc. č. st. 601 zast. pl. v k. ú. Olomouc-
město panu Vítu Johnovi, Žilinská 17, Olomouc, za kupní cenu ve výši 71.278,- Kč dle 
důvodové zprávy bod II. 8  
 
15. schvaluje 
prodej nebytové jednotky č. 451/8 se spoluvlastnickým podílem o velikosti 281/7403 na 
společných částech domu Wellnerova 8 a pozemku parc. č. st.  556 zast. pl. v k. ú. Nová 
Ulice, paní Ireně Krejčí, V Křovinách 6, Olomouc a paní Evě Veverkové, Hrnčířská 14, 
Olomouc, za kupní cenu ve výši 86.854,- Kč dle důvodové zprávy bod II. 9  
 
16. schvaluje 
prodej nebytové  jednotky č. 451/7 se spoluvlastnickým podílem o velikosti 720/7403 na 
společných částech domu Wellnerova 8 a pozemku parc. č. st.  556 zast. pl. v k. ú. Nová 
Ulice, panu Petru Dosedělovi, Wellnerova 8, Olomouc, za kupní cenu ve výši 181.063,- Kč 
dle důvodové zprávy bod II. 10  
 
17. nevyhovuje žádosti 
žádosti pana Michala Giacintova, bytem Před lipami 11, ve věci pronájmu a následného 
odprodeje garáže na pozemku parc. č. 380/2 ost. pl. v k. ú. Nová Ulice dle důvodové zprávy 
bod II.11  
 
18. schvaluje 
prodej bytových jednotek novým kupujícím dle důvodové zprávy bod III. 1  
 
19. schvaluje 
úpravu kupní smlouvy paní Jany Procházkové na bytovou jednotku č. 146/2 v domě B. 
Němcové 1 navýšením kupní ceny za vložené investice SNO, a. s. do společných částí 
domu B. Němcové 1 o částku ve výši 27.720,- Kč. Kupní cena je tak stanovena na částku ve 
výši 87.811,- Kč. I. část kupní ceny činí 61.234,- Kč, II. část kupní ceny činí 26.577,- Kč dle 
důvodové zprávy bod III. 2  
 
20. schvaluje 
prodloužení termínu proinvestování II. části kupní ceny spoluvlastníkům domu Zeyerova 12, 
a to do 31. 3. 2005 dle důvodové zprávy bod III. 3 
 
21. schvaluje 
Františku Rakovi úhradu dlužné jistiny ve výši 2.470,- Kč a  50%  úroků z prodlení ve výši 
7.277,- Kč a náklady na řízení ve výši 1.220,- Kč, to je celkem 10.967,- Kč dle důvodové 
zprávy bod III. 4 
 
22. schvaluje 
bezúplatné nabytí pozemků parc. č. st. 833 zast. pl. o výměře 248 m2, pod domem Skupova 
17, č. p. 575, parc. č. st. 834 zast. pl. o výměře 248 m2, pod domem Skupova 15, č. p. 574, 
parc. č. st. 835 zast. pl. o výměře 251 m2, pod domem Skupova 13, č. p. 573, parc. č. st. 836 
zast. pl. o výměře 247 m2, pod domem Skupova 11, č. p. 572, parc. č. st. 837 zast. pl.o 
výměře 248 m2, pod domem Skupova 9, č. p. 571, parc. č. st. 838 zast. pl. o výměře 248 
m2, pod domem Skupova 7, č. p. 570, parc. č. st. 839 zast. pl. o výměře 248 m2, pod 
domem Skupova 5, č. p. 569, parc. č. st. 840 zast. pl. o výměře 249 m2, pod domem 
Skupova 3, č. p. 568, parc. č. st. 841 zast. pl. o výměře 249 m2, pod domem Skupova 1, č. 
p. 567, parc. č. st. 854 zast. pl. o výměře 250 m2, pod domem Trnkova 22, č. p. 554, parc. č. 
st. 855 zast. pl. o výměře 247 m2, pod domem Trnkova 20, č. p. 553, vše v k. ú. Nové Sady 
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u Olomouce, obec Olomouc a  pozemku parc. č. st. 231/1 zast. pl. o výměře 250 m2, pod 
domem Černá cesta 18, č. p. 130, parc. č. st. 231/2 zast. pl. o výměře 252 m2, pod domem 
Černá cesta 16, č. p. 131, parc. č. st. 232/1 zast. pl. o výměře 242 m2, pod domem Černá 
cesta 14, č. p. 132, parc. č. st. 232/2 zast. pl. o výměře 243 m2, pod domem Černá cesta 12, 
č. p. 133, parc. č. st. 346 zast. pl. o výměře 132 m2, pod domem Černá cesta 4, č. p. 135, 
parc. č. st. 347 zast. pl. o výměře 81 m2, pod domem Černá cesta 2, č. p. 136, parc. č. st. 
348 zast. pl. o výměře 257 m2, pod domem Černá cesta 41, č. p. 116, parc. č. st. 349 zast. 
pl. o výměře 255 m2, pod domem Černá cesta 43, č. p. 117, parc. č. st. 350 zast. pl. o 
výměře 254 m2, pod domem Černá cesta 45, č. p. 118, parc. č. st. 351 zast. pl. o výměře 
254 m2, pod domem Černá cesta 47, č. p. 119, parc. č. st. 352 zast. pl. o výměře 259 m2, 
pod domem Černá cesta 49, č. p. 120,  vše v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc, z 
vlastnictví ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví 
statutárního města Olomouce dle dodatku důvodové zprávy bod I. 1 
 
23. revokuje 
část svého usnesení ze dne 14. 12. 2004 ve věci prodeje domu Masarykova 19, 21 s 
pozemkem parc. č. st. 1034/1 zast. pl. o výměře 830 m2 v k. ú.  Olomouc-město dle dodatku 
důvodové zprávy bod II. 1 
 
24. schvaluje 
nové kupní ceny domu Masarykova 19, 21 s pozemkem parc. č. st. 1034/1 zast. pl. o výměře 
830 m2 v k. ú.  Olomouc-město dle dodatku důvodové zprávy bod II. 1 a přílohy č. 1 
 
25. revokuje 
část svého usnesení ze dne 21. 9. 2004 ve věci schválení kupní ceny ideální 1/2 domu 
Tyršova 13 s ideální 1/2 pozemku parc. č. st. 285 zast. pl., o výměře 370 m2, v k. ú. 
Hodolany dle dodatku důvodové zprávy bod II. 2 
 
26. schvaluje 
novou kupní cenu panu Zdeňku Lukášovi za ideální 1/2 domu Tyršova 13 s ideální 1/2 
pozemku parc. č. st. 285 zast. pl., o výměře 370 m2, v k. ú. Hodolany, a to ve výši 716 900,- 
Kč dle dodatku důvodové zprávy bod II. 2 
 
Předložil: Rada města Olomouce 
Bod programu č.: 3; hlasování č.: 4, 5 
 
 
3 Rozpočtové zm ěny roku 2004  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu, týkající se rozpočtových změn roku 2004 
 
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora 
Bod programu č.: 4.1; hlasování č.: 19 
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4 Rozpočtové zm ěny roku 2005  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu - část A, B a C 
 
2. schvaluje 
a) zajištění vazby schváleného rozpočtu Statutárního města Olomouce na zákonem 
stanovenou globální dotaci ze státního rozpočtu na rok 2005 - část A, 
b) rozpočtové změny roku 2005 - část B, 
c) jmenovité dotace nad 50 tis. Kč, konkrétně 80 tis. Kč pro Strategic Consulting s. r. o.,     
651 tis. Kč pro OLTERM & TD Olomouc, a. s. a 400 tis. Kč pro Sport Bohemia, a. s. - část B. 
 
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora 
Bod programu č.:4.2 ; hlasování č.:6 
 
 
5 Prodej portfolia SmOl  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu včetně příloh 
 
2. schvaluje 
prodej portfolia cenných papírů SmOl ve správě ABN AMRO Asset Management Brno za 
podmínky dosažení minimálního výnosu 20 mil. Kč 
 
3. schvaluje 
prodej 1 ks akcie Severomoravská energetika, a. s.  
 
4. schvaluje 
prodej 1 ks akcie Dalkia Česká republika, a. s. 
 
5. ukládá 
seznámit ZMO se skutečným výnosem z prodaného portfolia a z prodaných akcií SmOl 
T: dle d ůvodové zprávy 
O: Novotný Martin, nám ěstek primátora 
 
Předložil: Rada města Olomouce 

Novotný Martin, náměstek primátora 
Bod programu č.: 4.3; hlasování č.: 7 
 
 
6 Majetkoprávní záležitosti + dodatek  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. schvaluje 
1. bezúplatný převod pozemků p.č. 860/2 o výměře 7623 m2,zahrada v k.ú.Nemilany a p.č. 
155/3 o výměře 2172 m2,orná půda v k.ú.Nové Sady z vlastnictví ČR-Pozemkového fondu  
ČR do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod 1. 
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2. bezúplatný převod parc. č. 328/2 o výměře 16351 m2, ostatní plocha, dále parc. č. 481 o 
výměře 317 m2,  zastavěná plocha a nádvoří, dále budovy bez čísla popisného, umístěné na 
parc. č. 481 z vlastnictví ČR - Ministerstva obrany s příslušností k organizační složce VUSS 
Olomouc do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod 2. 
 
3. výkup pozemku parc. č.  590/147 lesní pozemek o výměře 6 008 m2 v k.ú. Střeň, obec 
Střeň z vlastnictví paní Marie Jefimovové do vlastnictví statutárního města Olomouce za 
kupní cenu ve výši 23 000,- Kč dle důvodové zprávy bod 5. 
 
4. odprodej pozemků v k.ú. Slavonín Českému zahrádkářskému svazu „Slavonín“ za kupní 
cenu ve výši 590 000,- Kč dle důvodové zprávy bod 9.  
 
5. odprodej pozemků v k.ú. Slavonín Českému zahrádkářskému svazu „Na Vyhlídce“ za 
kupní cenu ve výši 2. 270 000,- Kč dle důvodové zprávy bod 10.  
 
6. odprodej části pozemku parc. č. 604/1 ost. pl. o výměře 45 m2 v k. ú. Svatý Kopeček u 
Olomouce manželům Zdeňkovi a Zdence Tomanovým za kupní cenu ve výši 28 800,- Kč, tj. 
sníženou o cenu za podezdívku a oplocení dle důvodové zprávy bod 11.   
 
7. bezúplatný převod pozemku parc.č. 636/3 ost. pl. o výměře 287 m2 v k.ú. Nová Ulice,  
obec Olomouc z vlastnictví ČR - Ministerstva obrany do vlastnictví statutárního města 
Olomouce dle důvodové zprávy bod 15. 
 
8. odprodej části pozemku parc. č. 590/3 ost. pl. o výměře 10 m2 v k.ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc společnosti Zdravotní centrum Salus, spol. s r.o. za kupní cenu ve výši 14 222,- Kč 
dle důvodové zprávy bod 18. 
 
9. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 210 ost. pl. o 
výměře 125 m2 v k. ú. Lazce s panem Hubertem Holišem při kupní ceně ve výši 820,- Kč/m2 
dle důvodové zprávy bod 19. 
 
10. bezúplatný převod objektu zemědělské stavby na pozemku parc. č. st. 71 zast. pl., 
pozemku parc. č. st. 71 zast. pl.  o výměře 609 m2, objektu obč. vybavenosti na pozemku 
parc. č. st. 70  zast. pl., pozemku parc. č. st. 70 zast. pl. o výměře 776 m2, části pozemku 
parc. č. st. 60 zast. pl. o výměře 3165 m2, dle geometrického plánu č. 229 - 637/2004 ze dne 
6.10.2004 pozemek parc. č. 152 ost. pl. o výměře 3 165 m2 , vše v k.ú. Klášterní Hradisko, 
obec Olomouc, pozemků parc. č. st. 47/2 zast. pl. o výměře 168 m2 a parc. č. st. 48 zast. pl. 
o výměře 320 m2, v k.ú. Černovír, obec Olomouc, pozemků parc. č. 48/7 ost. pl. o výměře 
110 m2 , parc. č. 50/1 ost. pl. o výměře 522 m2 a parc. č. 51/1 ost. pl. o výměře 3810 m2 v 
k.ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc, pozemku parc. č. 94/91 o výměře 502 m2 v k.ú. 
Olomouc - město, obec Olomouc, z vlastnictví Olomouckého kraje, ze správy Středního 
odborného učiliště zemědělského, Odborného učiliště a Učiliště, Olomouc, Gorazdovo nám. 
č. 1, do vlastnictví statutárního města Olomouce 20. 
   
11. bezúplatný převod části pozemku parc. č. 341/26 ost. pl. o výměře 5131 m2, dle 
geometrického plánu č.394 84/2004 ze dne 20.7.2004 pozemek parc. č. 341/26 ost. pl. o 
výměře 5131 m2, a pozemku parc. č. 527/4 ost. pl. o výměře 3728 m2, vše v k. ú. Hejčín, 
obec Olomouc, z vlastnictví statutárního města Olomouce do vlastnictví Olomouckého kraje, 
do správy Speciální základní školy pro zrakově postižené prof. V. Vejdovského, Litovel, nám. 
Přemysla Otakara 777 a pozemku parc. č. 1697/8 ost. pl. o výměře 1352 m2 v k.ú. Holice u 
Olomouce, obec Olomouc, z vlastnictví statutárního města Olomouce do vlastnictví 
Olomouckého kraje, do správy Středního odborného učiliště  zemědělského, Odborného 
učiliště a Učiliště, Olomouc, Gorazdovo nám. č. 1 dle důvodové zprávy bod 20. 
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12. odprodej pozemku parc. č. st. 651 zast. pl. o výměře 136 m2 a části pozemku parc. č. 
401/27 zahrada o výměře 220 m2, vše v k.ú. Hejčín manželům Vladimíru a PhDr. Haně 
Česalovým  za kupní cenu ve výši 591,- Kč/m2 bez možnosti splátek dle důvodové zprávy 
bod 21.   
 
13. bezúplatný převod vlastnictví movitého majetku za podmínky uvedené v důvodové 
zprávě dle důvodové zprávy bod 22. 
 
14. odprodej pozemků parc. č. 85/1 o výměře 219 m2 a parc. č. 85/2  o výměře 294 m2, vše 
orná půda v k.ú. Nemilany paní Markétě Gambové a panu Josefu Moničovi  za kupní cenu 
ve výši 380,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod 25.  
 
15. odprodej pozemku parc. č. 125/17 ost. pl. o výměře 10 m2 a  části pozemku parc. č. 
106/2 ost. pl. o výměře 341 m2, vše v k.ú. Olomouc-město manželům  Radimu a Mgr. 
Barboře Králíkovým za kupní cenu ve výši 510,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod  26.  
 
16. odprodej části pozemku parc. č. 158/4 ost. pl. o výměře 510 m2 a části pozemku parc. č. 
255 ost. pl. o výměře 27 m2, vše v k. ú. Olomouc-město  společnosti STAFOS spol. s r. o. za 
kupní cenu ve výši 630,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod  27.   
 
17. odprodej pozemku parc. č. 600/6 ost. pl. o výměře 53 m2 v k.ú. Nové Sady u Olomouce, 
obec Olomouc společnosti TRNY s. r. o. za kupní cenu ve výši 32 740,- Kč dle důvodové 
zprávy bod 31.  
 
18. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 298/1 ost. pl. o 
výměře 15 m2 v k. ú. Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc se společností Severomoravská 
energetika, a. s.  při kupní ceně ve výši 250,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod  32.  
 
19. odprodej části pozemku parc.č. 629/1 ost. pl. o výměře 148 m2 v k.ú. Chválkovice, obec 
Olomouc manželům Romanovi a Ivaně Zatloukalovým za kupní cenu ve výši 48 630,- Kč dle 
důvodové zprávy bod  33.  
 
20. směnu pozemku parc. č. 125/18 ost. pl. o výměře 73 m2 v k. ú. Olomouc-město ve 
vlastnictví společnosti DS - IZOLACE s. r. o. za část pozemku parc. č. 106/26 ost. pl. o 
výměře 73 m2 v k.ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města 
Olomouc s tím, že společnost DS - IZOLACE s. r. o. uhradí cenový rozdíl + 1/2 nákladů ve 
výši 5 650,- Kč dle důvodové zprávy bod  34.   
 
21. výkup části pozemku parc. č. 987/13 ost. pl., jiná plocha o výměře 1499 m2 v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc a části pozemku parc. č. 345/7 ost. pl., manipulační plocha o 
výměře 1 508 m2 v k. ú. Nové sady, obec Olomouc z vlastnictví společnosti Fe Produkt, a.s.  
do vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní cenu ve výši 1 200, - Kč/m2, tj.             
3.608.400,- Kč dle důvodové zprávy bod  35.  
 
22. záměr statutárního města Olomouce odprodat části pozemku parc. č. 987/13 ost. pl., jiná 
plocha o výměře 1499 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc a části pozemku parc. č. 345/7 
ost. pl., manipulační plocha o výměře 1 508 m2 v k. ú. Nové sady, obec Olomouc z 
vlastnictví statutárního města Olomouce do vlastnictví České republiky - Povodí Moravy, s.p. 
dle důvodové zprávy bod  36 
 
23. odprodej pozemků parc. č. 703/1 lesní půda o výměře 50 m2 a parc. č. 703/2 lesní půda 
o výměře 268 m2, vše v k.ú. Lošov, obec Olomouc manželům Karlovi a Aleně Nesétovým za 
kupní cenu ve výši 133 500,- Kč dle důvodové zprávy bod  37.   
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24. odprodej části pozemku parc. č. 1165/1 ost. pl. o výměře 117 m2 v k.ú. Slavonín, obec 
Olomouc manželům Tomášovi a Alici Novákovým za kupní cenu ve výši 57 230,- Kč dle 
důvodové zprávy bod  38.  
 
2. nevyhovuje žádosti 
1. pana Marka Trunečky o odprodej části pozemku parc. č. 335/1 ost. pl. o výměře  40 m2 v 
k.ú. Droždín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 4.  
 
2. pana Mgr. Radka Ostrčila o odprodej části pozemku parc. č. 131/3 ost. pl. o výměře 50 m2 
v k.ú. Droždín, obec Olomouc  dle důvodové zprávy bod 6.  
 
3. manželů Hany a Antonína Foltasových o odprodej pozemku parc. č. 290/32 ost. pl. o 
výměře 783 m2 v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod  7. 
 
4. manželů Ing. Zdenka a Hedviky Langerových o odprodej části pozemku parc. č. 447/1 
orná půda o výměře 105 m2 a části pozemku parc. č. 446/1 orná půda o výměře 155 m2, 
vše v k.ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod  8. 
 
5. společnosti TAMDA, a. s. o odprodej části pozemku parc. č. 841/42 ost. pl. o výměře 100 
m2 v k.ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod  12.  
 
6. pana Zdeňka Slívy o odprodej pozemku parc.č. 180/2 zahrada o výměře 451 m2 v k.ú. 
Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod  13. 
 
7. paní Ing. Ludmily Wallové Průšové o odprodej části pozemku parc.č. 485/2 ost. pl. o 
výměře 150 m2 v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod  14. 
 
8. paní Ireny Řehořkové o odprodej části pozemku parc.č. 1929/1 ost. pl. o výměře 161 m2 v 
k.ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod  16. 
 
9. manželů Mgr. Martina a Dagmar Štýbnarových o odprodej pozemků parc.č. 239/1 orná 
půda o výměře 330 m2 a parc.č. 240/2 orná půda o výměře 62 m2, vše v k.ú. Týneček, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod  17. 
 
10. manželů Milana a Věry Smetanových o odprodej části pozemku parc. č. 81 zahrada o 
výměře 192 m2 v k.ú. Řepčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod  23.   
 
11. pana Karla Marka o odprodej části pozemku parc. č. 620 zahrada o výměře 451 m2 a 
části pozemku parc.č.   611/3 zahrada o výměře 1 076 m2, vše v k.ú. Nemilany, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod  24.  
 
12. paní Mileny Vašákové o odprodej části pozemku parc. č. 419 ost. pl. o výměře 2 m2 v    
k. ú. Radíkov u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod  28. 
 
13. pana Dušana Gálíka o odprodej pozemku parc. č. 403 orná půda o výměře 1 629 m2 v 
k.ú. Lošov, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod  29. 
 
3. souhlasí 
se vzdáním se práva na převod pozemků parc. č. 112/3 zahrada o výměře 56 m2, parc. č. 
115/1 zahrada  o výměře 391 m2 a parc. č. 115/2 zahrada o výměře 487 m2, vše v k. ú. 
Černovír, obec Olomouc ve vlastnictví České republiky - Pozemkového fondu ČR dle 
důvodové zprávy bod 3. 
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4. revokuje 
usnesení ZMO ze dne 14. 12. 2004, bod programu 4, bod 85 ve věci schválení odprodeje 
pozemku parc. č. st. 652 zast. pl. o výměře 112 m2 a části pozemku parc. č. 401/27 zahrada 
o výměře 240 m2 v k.ú. Hejčín manželům Vladimíru a PhDr. Haně Česalovým  za kupní 
cenu ve výši 591,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod 21. 
 
5. revokuje 
1. usnesení ZMO ze dne 16. 12. 2003, bod programu 5.1, bod 59) ve věci schválení 
odprodeje pozemků parc. č. st. 683/1 zast. pl. o výměře 427 m2 a parc. č. st.  683/5 zast. pl. 
o výměře 118 m2, vše v k. ú. Olomouc  - město společnosti HG servis s.r.o. za kupní cenu 
ve výši 749.770,- Kč s tím, že kupní  smlouva nabude platnosti dnem podpisu a návrh na 
vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí bude podán po doložení vlastnického práva 
společnosti HG servis s. r. o. k objektům na pozemcích parc. č. st. 683/1 zast. pl., parc. č. st. 
683/2 zast. pl. a parc. č. st.  683/5 zast. pl., vše v k. ú. Olomouc  - město a za podmínky 
zřízení předkupního práva na pozemky parc. č. st. 683/1 zast. pl. o výměře 427 m2 a parc. č. 
st.  683/5 zast. pl. o výměře 118 m2, vše v k. ú. Olomouc  - město ve prospěch statutárního 
města Olomouce a to jako práva věcného s tím, že kupující je povinen pro případ jakéhokoli 
zcizení předmětné pozemky nabídnout zpětně ke koupi za stejných podmínek, jak pozemky 
nabývá a za podmínky uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene umístění trafostanice, 
včetně přístupu za účelem údržby a oprav ve prospěch statutárního města Olomouc a za 
podmínky uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene umístění rozvodných skříní 
veřejného osvětlení včetně technologie fontány, včetně přístupu za účelem údržby a oprav 
ve prospěch Výstaviště Flora Olomouc a.s. dle důvodové zprávy bod 39.  
 
2. část usnesení ZMO ze dne 14. 12. 2004, bod programu 4, bod 45 ve věci výše kupní ceny 
za odprodej části pozemku parc. č. 116/8 ost. pl. o výměře 21 m2 v k. ú. Olomouc - město, 
obec Olomouc panu Ing. Miroslavu Pospíšilovi a schvaluje  kupní cenu ve výši 30 765,- Kč, 
tj. 1 465,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod 40.   
 
6. schvaluje 
1. odprodej pozemků parc. č. st. 683/1 zast. pl. o výměře 427 m2 a parc. č. st.  683/5 zast. 
pl. o výměře 118 m2, vše v k. ú. Olomouc  - město společnosti Noe s. r. o. za kupní cenu ve 
výši 749.770,- Kč za podmínky zřízení předkupního práva na pozemky parc. č. st. 683/1 
zast. pl. o výměře 427 m2 a parc. č. st.  683/5 zast. pl. o výměře 118 m2, vše v k. ú. 
Olomouc  - město ve prospěch statutárního města Olomouce a to jako práva věcného s tím, 
že kupující je povinen pro případ jakéhokoli zcizení předmětné pozemky nabídnout zpětně 
ke koupi za stejných podmínek, jak pozemky nabývá a za podmínky uzavření smlouvy o 
zřízení věcného břemene umístění trafostanice, včetně přístupu za účelem údržby a oprav 
ve prospěch statutárního města Olomouc a za podmínky uzavření smlouvy o zřízení 
věcného břemene umístění rozvodných skříní veřejného osvětlení včetně technologie 
fontány, včetně přístupu za účelem údržby a oprav ve prospěch Výstaviště Flora Olomouc 
a.s. dle důvodové zprávy bod 39.  
 
2. směnu stavebních objektů - mycí rampa na pozemku parc.č. 276/1 podzemní stavební 
objekt, parkoviště na pozemcích parc.č. 232/2,232/5,232/15 o výměře 710 m2, garáže na 
pozemcích parc.č.st. 520/1,276/43,276/44,276/45 o výměře 534 m2, garáže na pozemcích 
parc.č. st. 521/6. 276/39, 276/40 o výměře 510m2, chodníky a komunikace na pozemku 
parc. č. 276/1, přípojka užitkové vody na pozemku parc.č. 276/1, kanalizační přípojka na 
pozemku parc.č. 276/1, lapač benzínu a olejů na pozemku parc.č. 276/1 vše v k.ú. Nové 
Sady ve vlastnictví Vodohospodářské společnosti Olomouc, a.s. za pozemky část parc. č. 
808/39 lesní pozemek o výměře 32 m2, část parc.č. 809/263 lesní po. o výměře 145 m2, 
část parc.č. 809/270 lesní pozemek o výměře 189 m2, část  parc.č. 809/2711esní pozemek o 
výměře 89 m2, část parc.č. 808/36 trvalý travnatý porost, pozemek parc.č. st. 504/1 o 
výměře 1341 m2, pozemek parc.č. st. 505/2 o výměře 205 m2, pozemek parc.č. st. 513 o 
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výměře 517 m2, pozemek  parc. č. st. 514 o výměře 69 m2, pozemek parc.č. st. 515 102 m2, 
pozemek parc.č. st. 551 o výměře 972 m2, pozemek parc.č.809/314 ost. plocha o výměře 
107 m2, pozemek parc.č. 809/316 ost. plocha o výměře 3441 m2, pozemek parc.č. 809/317 
ost. plocha o výměře 173 m2, pozemek parc.č. 809/318 ost. plocha o výměře 7173 m2, 
pozemek parc.č. 809/321 ost. plocha o výměře 880 m2, pozemek parc.č. 809/323 ost. 
plocha o výměře 67 m2, pozemek parc.č. 809/326 ost. plocha o výměře 130 m2, pozemek 
parc.č. 809/327 ost. plocha o výměře 564 m2, pozemek parc.č. 809/328 ost. plocha o 
výměře 1364 m2, pozemek parc.č. 809/329 ost. plocha o výměře 49 m2, pozemek parc.č. 
809/322 trvalý travní porost o výměře 21 m2, pozemek parc.č. 809/252 ost. plocha o výměře 
24 065 m2, vše v k. ú. Černovír, pozemek parc.č.st 1769 o výměře 230 m2, pozemek parc.č. 
st. 1965 o výměře 54 m2, pozemek parc.č. st. 2142 o výměře 71 m2, pozemek parc.č. st. 
2143 o výměře 406 m2, pozemek parc.č st. 2144/1 o výměře 140 m2, pozemek parc.č. st. 
2236 o výměře 234 m2, pozemek parc.č. 562/7 ostatní plocha o výměře 10 042 m2, 
pozemek parc. č. 606/1 ostatní plocha o výměře 6 014 m2, část pozemku parc.č. 603/2 
ostatní plocha o výměře 663 m2, část pozemku parc.č. 603/2 ostatní plocha o výměře 78 m2 
vše v k. ú. Hodolany, pozemek parc.č. st. 2204 o výměře 49 m2 v k. ú. Nová Ulice, pozemek 
parc.č. st. 1066 zastavěná plocha o výměře 425 m2 v k. ú. Nové Sady, pozemek parc.č. 
1250/5 ostatní plocha o výměře 102 m2 v k. ú. Droždín, pozemek parc.č. 615/7 lesní 
pozemek o výměře 2067 m2, pozemek parc.č. 615/8 lesní pozemek o výměře 2173 m2, 
pozemek parc.č. 615/10 lesní pozemek o výměře 2229 m2 vše v k. ú. Unčovice, obec Litovel 
ve vlastnictví statutárního města Olomouc dle důvodové zprávy bod 41.  
 
Předložil: Rada města Olomouce 
Bod programu č.: 5; hlasování č.: 8, 9 
 
 
7 Majetkoprávní záležitosti odboru investic  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
1. uzavření  budoucí kupní  smlouvy  dle důvodové zprávy body č. 1, 2, 5, 6, 8, 9, 12, 17, 18, 
20, 21,  23, 24, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 39, 41, 44, 45 
2. uzavření  kupní  smlouvy  dle důvodové zprávy body  č. 3, 4, 7, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 19, 
22, 25, 26, 27, 30, 36, 37, 38, 40, 42, 43, 46 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu č.: 5.1; hlasování č.: 18 
 
 
8 Smlouva o bezúplatném p řevodu movitého majetku  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
Smlouvu o bezúplatném převodu movitého majetku dle přílohy důvodové zprávy 
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3. ukládá 
podepsat Smlouvu o bezúplatném převodu movitého majetku 
T: ihned 
O: Pokorný Vladimír, Ing., nám ěstek primátora 
 
4. ukládá 
informovat o přijatém usnesení Krajský úřad Olomouckého kraje 
T: ihned 
O: vedoucí odboru školství 
 
Předložil: Rada města Olomouce 
Bod programu č.: 5.2; hlasování č.: 10 
 
 
9 Smlouvy s obcemi na r. 2005  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
obecné znění smluv o zajištění dopravní obslužnosti v rámci integrovaného dopravního 
systému a o poskytnutí příspěvku na pokrytí ztráty dopravce DPMO, a.s. dle přílohy č. 1 této 
důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
podepsat smlouvy s obcemi 
T: 21.6.2005 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu č.: 6; hlasování č.: 11 
 
 
10 Pořízení změn č. XIII/22, 23, 24 ÚPnSÚ Olomouc  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. revokuje 
část usnesení ze dne 14.12. 2004 bod 12/3 - neschvaluje pořízení změny č. 22 Droždín - jih, 
plocha pro bydlení 
 
3. schvaluje 
a/pořízení změny č. XIII/22 ÚPnSÚ Olomouc - Droždín jih, plocha pro bydlení 
b/pořízení změny č. XIII/23 ÚPnSÚ Olomouc - Slavonín „U rybníka“, ul. Jižní, plocha pro 
bydlení 
c/pořízení změny č. XIII/24 ÚPnSÚ Olomouc - Černovír - Kynologické cvičiště, plocha pro 
zeleň 
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4. ukládá 
vedoucí OKR zahájit pořízení změny č. XIII/22, 23, 24 ÚPnSÚ Olomouc dle bodu 3 usnesení 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu č.: 7; hlasování č.: 12 
 
 
11 Pojmenování ulic  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s pojmenováním ulic dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
informovat příslušné instituce o nových názvech ulic dle schválených pravidel 
T: ihned 
O: vedoucí odboru vn ějších vztah ů a informací 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu č.: 8; hlasování č.: 13 
 
 
12 Návrh Programu prevence kriminality - PARTNERSTVÍ na rok 

2005 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
Program prevence kriminality - PARTNERSTVÍ na rok 2005 dle bodu 5.1. A. důvodové 
zprávy 
 
3. schvaluje 
rozpočet jednotlivých dílčích projektů Programu prevence kriminality - PARTNERSTVÍ na rok 
2005 dle bodu 5.2.A. důvodové zprávy 
 
4. ukládá 
dodatečně předložit na MV ČR, odbor prevence kriminality Usnesení Zastupitelstva města 
Olomouce ze dne 22.2.2005, které je nedílnou součástí již zaslané žádosti o poskytnutí 
státní účelové dotace na realizaci Programu prevence kriminality-PARTNERSTVÍ na rok 
2005 
T: ihned 
O: Pokorný Vladimír, Ing., nám ěstek primátora 
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Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu č.: 9; hlasování č.: 14 
 
 
13 Obecně závazná vyhláška statutárního m ěsta Olomouce č. 

1/2005, kterou se zrušuje Obecn ě závazná vyhláška 
statutárního m ěsta Olomouce č. 14/2003 o příspěvku na 
částečnou úhradu neinvesti čních náklad ů mateřských škol  

Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2005, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška 
statutárního města Olomouce č. 14/2003 o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních 
nákladů mateřských škol 
 
3. ukládá 
informovat o přijatém usnesení ředitele mateřských škol 
T: ihned 
O: vedoucí odboru školství 
 
Předložil: Rada města Olomouce 
Bod programu č.: 10; hlasování č.: 15 
 
 
14 Změna ve složení finan čního a kontrolního výboru ZMO  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. odvolává 
člena výboru finančního dle důvodové zprávy 
 
3. jmenuje 
členy výboru finančního a kontrolního dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Vláčilová Marta, Mgr., členka rady města 
Bod programu č.: 11; hlasování č.: 16 
 
 
15 Návrh programu Podpora terénní sociální práce 2005  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
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2. schvaluje 
program Podpora terénní sociální práce 2005 dle přílohy důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
předložit na Úřad vlády ČR Usnesení Zastupitelstva města Olomouce ze dne 22.2.2005, 
které je nedílnou součástí zpracované žádosti o poskytnutí státní účelové dotace na realizaci 
programu Podpora terénní sociální práce 2005 
T: ihned 
O: Pokorný Vladimír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Rada města Olomouce 
Bod programu č.: 12 ; hlasování č.: 17 
 
 
 
 

 

 

 

Ing. Martin Tesa řík            Ing. Vladimír Pokorný 
primátor m ěsta Olomouce            nám ěstek primátora 
 


