
 
USNESENÍ 

 
z 9. zasedání Zastupitelstva m ěsta Olomouce, konaného dne 16.3.2004  

 
 

 
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 
 
3. vypouští ze sledování 
bod 12, část 5 usnesení ZMO ze dne 11.4.2002, týkající se programu regenerace sídliště 
Úzké díly dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Rada města Olomouce 
Hlasování č.: 4 
 
2 Kontrola usnesení - vyhodnocení systému odpadového  

hospodá řství  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu včetně příloh 
 
Předložil: Rada města Olomouce 

Novotný Martin, náměstek primátora 
Petřík Miroslav, náměstek primátora 

Hlasování č.:  5 
 
3 Rozpočtové zm ěny roku 2003  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
bere na vědomí důvodovou zprávu, týkající se rozpočtových změn roku 2003 
 
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora 
Hlasování č.: 6 
 
 
 
 
 



 2 

4 Rozpočtové zm ěny roku 2004 + dodatek  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu - část A, B, C 
 
2. schvaluje 
a) zajištění vazby schváleného rozpočtu Statutárního města Olomouce na zákonem 
stanovenou globální dotaci ze státního rozpočtu na rok 2004 - část A 
b) úpravu rozpisu rozpočtu dle položek rozpočtové skladby, platné od 01. 01. 2004 
c) rozpočtové změny roku 2004 - část B 
d) jmenovité dotace nad 50 tis. Kč dle příloh č. 1 a 2  
e) jmenovité dotace nad 50 tis. Kč dle dodatku č. 1  příloh č. 1 a 2 
 
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora 
Hlasování č.: 8 
 
5 Výsledky hospoda ření Statutárního m ěsta Olomouce za rok 

2003 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu včetně všech příloh 
 
2. schvaluje 
finanční vypořádání se státním rozpočtem za rok 2003 
 
3. vydává 
v souladu s § 17, odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb. souhlas s celoročním hospodařením 
Statutárního města Olomouce za rok 2003, a to „bez výhrad“ 
 
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora 
Hlasování č.: 9  
 
6 Poskytnutí ru čení za půjčku ZOO Olomouc  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
zajištění půjčky ze SFŽP ČR pro Zoologickou zahradu Olomouc dle důvodové zprávy 
ručitelským prohlášením SmOl 
 
3. ukládá 
nám. primátora M. Novotnému podepsat Ručitelské prohlášení ve smyslu důvodové zprávy 
T: TP nestanoven 
O: Novotný Martin, nám ěstek primátora 
 
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora 
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Hlasování č.: 10 
 
7 Majetkoprávní záležitosti + dodatek  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. nevyhovuje žádosti 
1. paní Vladimíry Křížové o odprodej části pozemku parc. č. 1123/1 ost.  pl. o výměře 18 m2 
v k.ú. Slavonín dle důvodové zprávy bod 1.  
 
2.  paní Libuše Mayerové o odprodej části pozemku parc. č. 464 zahrada o výměře 20 m2 v 
k. ú. Chomoutov, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 4.   
 
3. paní Jany Kobzové o odprodej části pozemku parc. č. 1064 ost. pl. o výměře 186 m2 v  
k. ú. Holice u Olomouce dle důvodové zprávy bod 5.  
 
4. společnosti ELEMENT STK s. r. o. o odprodej pozemků parc. č. 710/7 ost. pl. o výměře 
7692 m2  a parc. č. 710/10 o výměře 658 m2, vše v k. ú. Hodolany dle důvodové zprávy bod 
8.  
 
5. společnosti COMMODITY TRADING s. r. o. o odprodej objektu č. pop. 224 (Vojanova 26) 
s pozemkem  parc. č. st.  275 zast. pl. o výměře 272 m2, vše v k. ú. Nová Ulice dle důvodové 
zprávy bod 12.  
 
6. pana Ing. Josefa Lébra o odprodej pozemků parc. č. 670/33 orná půda o výměře 119 m2 a 
parc. č. 670/37 orná půda o výměře 122 m2, vše v k. ú. Chválkovice dle důvodové zprávy 
bod 14.  
 
7. JUDr. Petra a JUDr. Jany Elšíkových, paní Ing. Petry Orságové a pana Zdeňka 
Chumchala o odprodej objekt č. p. 207 - Michalská 4 s pozemkem parc. č. st. 633 zast. pl. o 
výměře 189  m2 v k. ú. Olomouc - město dle důvodové zprávy bod 15.  
 
8. paní PhDr. Mileny Kubíčkové o bezúplatný převod pozemků parc. č. 598/1 a  parc. č. 
598/2, vše v k.ú. Nová Ulice dle důvodové zprávy bod 17.  
 
 
2. schvaluje 
1. bezúplatný převod pozemku p. č. 1204/3 o výměře  121 m2 orná půda v k.ú. Nemilany ve 
vlastnictví ČR-Pozemkového fondu ČR do vlastnictví statutárního města Olomouce dle 
důvodové zprávy bod 2.  
 
2. odprodej části pozemku parc. č. 1650/1 ost. pl. o výměře 363 m2, parc. č. 1650/10 ost. pl. 
o výměře 257 m2, pozemku parc. č. 1650/2 ost. pl. o výměře 417 m2,  částí pozemků parc. 
č. 1650/3 orná půda o výměře 256, parc. č. 1650/4 orná půda o výměře 441 m2, parc. č. 
1650/5 orná půda o výměře 1284 m2, parc. č. 1650/11 orná půda o výměře 3527 m2, parc. 
1650/12 orná půda o výměře 1406 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce panu Ing. Vladislavu 
Uličnému - INTEXT při kupní ceně ve výši 150,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod 6.   
 
3. bezúplatný převod pozemků parc. č. 695 st. pl. o výměře 1338 m2, parc. č. 311/7 ost. pl. o 
výměře 5671 m2, vše v k.ú. Povel a pozemků parc. č. 891 st. pl. o výměře 705 m2, parc. č. 
575/27 ost. pl. o výměře 3036 m2, vše v k.ú. Nové Sady z vlastnictví ČR - Úřadu pro 
zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Olomouc za 
podmínky, že předmětné pozemky a objekt na pozemku parc. č. st. 695 zast. pl. v k.ú. Povel 
budou po dobu 10-ti let ode dne účinnosti smlouvy o převodu  předmětných pozemků sloužit 
ke stávajícímu účelu a s tím, že statutární město Olomouc vstoupí do práv a povinností 
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vyplývajících ze smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 311/7 ost. pl. v 
k.ú. Povel ve prospěch společnosti Dalkia Morava, a. s. dle důvodové zprávy bod 7.  
 
4. odprodej pozemku parc. č. 533 zahrada o výměře 735 m2 v k.ú. Nemilany manželům 
Karlu a Evě Kolaříkovým za kupní cenu ve výši 210,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod 9.    
 
5. odprodej objektu č.p. 253, Ztracená ulice č. 4 s pozemkem parc. č.st. 235 zast. pl. a 
nádvoří   o výměře 504 m2, vše v k. ú. Olomouc - město (tzv. dům U zlaté štiky)  společnosti 
MORAVSKÁ VÝROBNÍ, a. s. za kupní cenu ve výši 4.500.000,- Kč dle důvodové zprávy bod 
10.  
 
6.  odprodej pozemků parc. č. 1380/1 ost. pl. o výměře 176 m2 a parc. č. 1380/6 orná půda o 
výměře 1576 m2, vše v k. ú. Slavonín, parc. č. 634/33 ost. pl. o výměře 417 m2, parc. č. 
634/36 ost. pl. o výměře 566 m2, parc. č. 634/38 ost. pl. o výměře 3 m2, parc. č. 634/40 ost. 
pl. o výměře 15685 m2, parc. č. 634/43 ost. pl. o výměře 728 m2, parc. č. 634/65 ost. pl. o 
výměře 2663 m2, parc. č. 634/68 ost. pl. o výměře 1061 m2, parc. č. 634/70 ost. pl. o výměře 
1058 m2, parc. č. 634/72 o výměře 2104 m2, parc. č. 634/77 ost. pl. o výměře 1895 m2, 
parc. č. 634/79 ost. pl.  o výměře  294 m2  a  parc.  č. 634/81 ost. pl. o výměře 62 m2, vše v  
k. ú. Neředín, včetně inženýrské stavby VPD č. 15/33 - vzletové a přistávací letištní dráhy, 
pozemní komunikace nacházející se na pozemcích parc. č. 3634/33 a parc. č. 643/36, 
kanalizace a trvalých porostů, parc. č. 1222/2 orná půda o výměře 569 m2, parc. č. 1222/24 
ost. pl. o výměře 159 m2 a parc. č. 1222/48 orná půda o výměře 351 m2, vše v k. ú. Řepčín, 
obec Olomouc Ředitelství silnic a dálnic ČR za kupní cenu ve výši 23.999.820,- Kč dle 
důvodové zprávy bod 11.   
 
7. směnu pozemků parc. č. 446/3 o výměře 38 m2, parc. č. 446/4 o výměře 16 m2 parc. č. 
449 o výměře 26 m2, parc. č. 450/4 o výměře 4 m2, vše ost. pl. v k.ú.  Olomouc - město ve 
vlastnictví paní Terezy Sorbiové za pozemky parc. č. 447/5 o výměře 102 m2, parc. č. 447/7 
o výměře 5 m2, parc. č. 116/131 o výměře 3 m2, vše v k.ú. Olomouc - město ve vlastnictví 
statutárního města Olomouce s tím, že paní Sorbiová uhradí cenový rozdíl ve výši 55 900,- 
Kč + 1/2 nákladů 1 542,- Kč dle důvodové zprávy bod 13.  
 
8. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na objekt č. p. 207 – Michalská 4 s pozemkem 
parc. č. st. 633 zast. pl. o výměře 189  m2 v k. ú. Olomouc - město s panem Janem Grézlem 
a Sylvou Grézlovou při kupní ceně ve výši 4.200 000,- Kč dle důvodové zprávy bod 15.   
 
9. nabytí pozemku pod komunikací parc. č. 876/4  ostatní plocha, manipulační plocha, k.ú. 
Holice u Olomouce, obec Olomouc, do majetku statutárního města Olomouc, a to na  
základě darovací smlouvy mezi statutárním městem Olomouc a společností Centrum 
Olympia Olomouc, a.s.,  dle důvodové zprávy bod 18. 
 
10. směnu stavby „Distribuční sklad a prodejna C a C Euronova – vodohospodářské objekty, 
část kanalizační sběrač A“ a pozemku parc. č. 158/3 orná půda o výměře 38 m2 v k.ú. Nové 
Sady u Olomouce a prodloužení veřejného vodovodního řadu ul. Dolní Novosadská ve 
vlastnictví společnosti AHOLD Czech Republic, a.s. za pozemek parc. č. st. 1674 zast. pl. o 
výměře 1749 m2 v k. ú. Nová Ulice, část pozemku parc. č. 590/3 ost. pl. o výměře 20 m2 v  
k.ú. Nová Ulice, část pozemku parc. č. 624/4 ost. pl. o výměře 804 m2, části pozemku parc. 
č. 414/2 ost. pl. o celkové výměře 9 m2, vše v k. ú. Hodolany, pozemek parc. č. st. 
1046/1zast. pl. o výměře 1668 m2, část pozemku parc. č. 19 ost. pl. o výměře 27 m2, část 
pozemku parc. č. 22/2 ost pl.  o výměře 168 m2, část pozemku parc. č. 59/2 ost. pl o výměře 
9 m2, část pozemku parc. č. 59/3 ost. pl. o výměře cca 630 m2, část pozemku parc. č. 51/7 
ost. pl. o výměře 848 m2 a část pozemku parc. č. 5/8 ost. pl. o výměře 32 m2, vše v k. ú. 
Nové Sady u Olomouce ve vlastnictví statutárního města Olomouce, a to bez doplatku 
cenového rozdílu dle důvodové zprávy bod 19. 
 



 5 

 
 
3. revokuje 
1. část usnesení ZMO ze dne 16. 12. 2003 čísl. spis. seznamu 3. 1.  bod 34.  ve věci 
schválení výše kupní ceny za odprodej části pozemku parc. č. 312/5 ost. pl. o výměře 142 
m2 v k. ú. Holice u Olomouce společnosti Kappa Packaging Olomouc s. r. o. a schvaluje 
kupní cenu ve výši  400,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod 3.  
 
2. část usnesení ZMO ze dne 23. 9. 2002, čís. spis. seznamu 3.1, bod 52 ve věci výše kupní 
ceny za odprodej části pozemku parc. č. 46/59 zahrada o výměře 20 m2 v k. ú. Klášterní 
Hradisko panu Ing. Jaroslavu Káňovi a schvaluje kupní cenu ve výši 13 600,- Kč dle 
důvodové zprávy bod 16.  
 
3. usnesení ZMO ze dne 14. 12. 2000 čísl. spis. seznamu 4a bod 34 ve věci schválení 
bezúplatného převodu pozemku parc. č. 158/3 orná půda o výměře 38 m2 v k.ú. Nové Sady 
z vlastnictví společnosti AHOLD Czech Republic, a.s. dle důvodové zprávy bod 19. 
 
4. usnesení ZMO ze dne 14. 12. 2000 čísl. spis. seznamu 4a bod 10 ve věci schválení 
odprodeje pozemku parc. č. 1674 st. pl. o výměře 1812 m2 v k.ú. Nová Ulice firmě AHOLD 
Czech Republic a. s. za kupní cenu ve výši  2. 583 522,- Kč dle důvodové zprávy bod 19. 
 
5.  usnesení ZMO ze dne 8. 3. 2001 čísl. spis. seznamu 5 bod 45 ve věci schválení 
odprodeje části pozemku parc. č. 590/3 ost. pl. o výměře 20 m2 v k.ú. Nová Ulice  firmě 
AHOLD Czech Republic a. s. za kupní cenu ve výši 20 000 ,- Kč dle důvodové zprávy bod 
19. 
 
4. schvaluje 
1. výkup pozemku parc. č. 1081/3 orná půda o výměře 3 120 m2 v k. ú. Slavonín z vlastnictví 
manželů Miloslava a Jany Piknových do vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní 
cenu ve výši 625.000,- Kč dle důvodové zprávy bod 20. 
 
2. směnu  částí pozemku parc. č. 393 ost. pl. o výměře 34 m2, 139 m2 a 156 m2, částí 
pozemku parc. č. 441/2 louka o výměře 347 m2 a 146 m2, vše v k.ú. Droždín ve vlastnictví 
statutárního města Olomouce za část pozemku parc. č. 293/1 ost. pl. o výměře 34 m2 v k.ú. 
Droždín ve vlastnictví manželů Oldřicha a Eleonóry Pražákových za podmínky že právní 
účinky směnné smlouvy nastanou až poté, co manželé Oldřich a Eleonóra Pražákovi 
umožní, aby nově zbudovaná komunikace na části pozemku parc. č. 393, části pozemku 
parc. č. 441/1, části pozemku parc. č. 441/2 a části pozemku parc. č. 441/3 sloužila 
veřejnosti a za podmínky, že manželé Pražákovi uhradí cenový rozdíl ve výši 31 520,- Kč dle 
důvodové zprávy bod 24. 
 
3. bezúplatný převod části pozemku parc. č. st. 530 zastavěná plocha o výměře 16 m2 v k.ú. 
Neředín z vlastnictví manželů Jiřího a Libuše Dittmerových do vlastnictví statutárního města 
Olomouce dle důvodové zprávy bod 25. 
 
4. směnu pozemku parc. č. 755/162 orná půda o výměře 1 425 m2 v k.ú. Chomoutov ve 
vlastnictví paní Mileny Kapounové za pozemek parc. č. 394 zahrada o výměře 750 m2 v k. ú. 
Slavonín ve vlastnictví statutárního města Olomouce bez doplatku cenového rozdílu s tím, že 
statutární město Olomouc uhradí daň z převodu nemovitosti včetně poplatku za návrh na 
vklad do katastru nemovitostí dle důvodové zprávy bod 27. 
 
5. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemek parc. č. 115 zast. pl. o výměře 
474 m2 v k.ú. Hodolany, obec Olomouc se společností REFAS Olomouc spol. s r. o. při 
kupní ceně ve výši 570,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod 28.   
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6. uzavření smlouvy o budoucí směnné smlouvě pozemků parc. č. st. 97 o výměře 904 m2, 
parc. č. st. 126 o výměře 401 m2, parc. č. st. 127 o výměře 114 m2, parc. č. st. 128 o výměře 
74 m2, parc. č. st. 191 o výměře 188 m2, parc. č. st. 192 o výměře 206, vše zast. pl. a  parc. 
č. 31/8 orná půda o výměře 23 713 m2, vše v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc ve 
vlastnictví ČR - Ústavu experimentální botaniky AV ČR za část pozemku parc. č. 1721/12 o 
výměře 2 567 m2, část parc. č. 1721/10 o výměře 24 189 m2, část parc. č. 1721/11 o výměře 
3 515 m2, část parc. č. 1722/1 o výměře 3 279 m2, část parc. č. 1722/2 o výměře 2 468 m2, 
vše orná půda v k.ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města 
Olomouce s tím, že směnná smlouva bude uzavřena do 30 dnů po nabytí právní moci 
územního rozhodnutí na navazující úsek komunikace Severní spoj u areálu na ul. 
Jablonského, nejpozději do 31. 12. 2014 dle důvodové zprávy bod 29.   
 
7. odprodej části  pozemku parc. č. 624/4 ost. pl. o výměře 327 m2 v k.ú. Hodolany 
společnosti MERIT GROUP a. s.  za kupní cenu ve výši 130 197,- Kč za podmínky uzavření  
dohody o užívání části pozemku parc. č. 624/4 ost. pl. o výměře 350 m2 v k.ú. Hodolany 
mezi společností MERIT GROUP a. s. a statutárním městem Olomouc za účelem 
bezúplatného parkování pro potřeby veřejnosti denně v době od 18 – 6 hod. s tím, že při 
nedodržení dohody uhradí společnost MERIT GROUP a. s. smluvní pokutu ve výši 500 000,- 
Kč dle důvodové zprávy bod 30.  
 
8.  odprodej části  pozemku parc. č. 624/4 ost. pl. o výměře 36 m2  v k.ú. Hodolany 
společnosti MERIT GROUP a. s.   za kupní cenu ve výši 13 533,- Kč dle důvodové zprávy 
bod 30. 
 
9. odprodej pozemků parc. č. st. 693 zast. pl. o výměře 495 m2, parc. č. st. 694/1 zast. pl. o 
výměře 95 m2, parc. č. st. 694/2 zast. pl. o výměře 351 m2 a parc.č. 692/4 ost. pl. o výměře 
1 452 m2, vše v k.ú. Chomoutov, obec Olomouc Jachetnímu klubu Olomouc za kupní cenu 
ve výši   239 300,- Kč, tj. 100,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod 31.  
 
10. směnu pozemků parc. č. 115/53 orná půda o výměře 10 m2, parc. č. 115/54 orná půda o 
výměře 2 m2,  parc.  č.  115/55  ost.  pl.  o výměře 8 m2, parc. č. 115/70 orná půda o výměře  
1 m2, vše v k.ú. Nová Ulice ve vlastnictví Bytového družstva Kaskády Bacherova za 
pozemky parc. č. st. 2379/2 zast. pl. o výměře 4 m2, parc. č. st. 2379/3  zast. pl. o výměře 3 
m2, parc. č. st. 2379/4 zast. pl. o výměře 7 m2, vše v k.ú. Nová Ulice ve vlastnictví 
statutárního města Olomouce bez doplatku cenového rozdílu dle důvodové zprávy bod 32.  
 
11. bezúplatný převod části objektu č. p. 189  na pozemku parc. č. st. 2150 zast. pl. o 
výměře 514 m2 a pozemku parc. č. st. 2150 zast. pl.  o výměře 514 m2, vše v k. ú. Hodolany 
(Vejdovského2) z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do 
vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod 33. 
 
12. směnu  pozemku parc. č. 1845/23 orná půda o výměře 7 689 m2 v k. ú. Holice u 
Olomouce ve vlastnictví paní Ing. Ludmily Víťazkové za pozemek parc. č. 779/1 orná půda o 
výměře 3396 m2 v k. ú. Holice u Olomouce ve vlastnictví statutárního města Olomouce s 
tím, že statutární město Olomouc doplatí cenový rozdíl ve výši 674.710,- Kč dle důvodové 
zprávy bod 34. 
 
13.  uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 583/11 orná půda 
o výměře 112 m2 v k. ú. Hodolany se Správou železniční dopravní cesty s. o. při kupní ceně 
ve výši 480,- Kč/m2 za podmínky, že kupní smlouva bude uzavřena nejpozději do 30. 6. 
2007 dle důvodové zprávy bod 36. 
 
14. odprodej části  pozemku 1953/1 ost. pl. o výměře 289 m2 a části pozemku parc. č. 
1951/1 ost. pl o výměře 28 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce manželům Jiřímu a Renátě 
Kameným za kupní cenu ve výši 400,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod 38. 
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15. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemky parc. č. 42/1 orná půda o 
výměře 323 m2 a parc. č. 41/1 orná půda o výměře 158 m2, vše v k. ú. Týneček, obec 
Olomouc s manžely MUDr. Petrem a Kateřinou Němcovými při kupní ceně ve výši 350,- 
Kč/m2 dle důvodové zprávy bod 47. 
 
16. odprodej pozemku parc. č. st. 1203/9 zast. pl. o výměře 17 m2 v k. ú.  Nová Ulice 
manželům Ing. Josefu a Dr. Ivoně Večeřovým za kupní cenu ve výši 9 380,- Kč dle důvodové 
zprávy bod 48. 
 
17. odprodej části pozemku parc. č. 841/36 ost. pl. o výměře 118 m2 v k. ú. Hodolany 
manželům Vlastimilu a Martě Myšákovým za kupní cenu ve výši 23 600,- Kč, tj. 200,- Kč/m2 
dle důvodové zprávy bod 49. 
 
18. odprodej pozemku parc. č. 557 ost. pl. o výměře 51 m2 a pozemku parc. č. 74 zahrada o 
výměře 87 m2, vše v k. ú. Povel manželům Mgr. Tomáši a Mgr. Aleně Hlochovým za kupní 
cenu ve výši 440,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod 50. 
 
19. odprodej kruhové cihelny vč. komína (ost. stavební objekt) s pozemkem parc. č. st. 1308  
zast. pl. o výměře 1109 m2 vše v k.ú. Slavonín panu Ing. Františku Kaštylovi za kupní cenu 
ve výši 686 985,- Kč dle důvodové zprávy bod 51.   
  
20. odprodej pozemku parc. č. st. 3/3 zast. pl. o výměře 131 m2 v k. ú. Bělidla panu Jiřímu 
Veselému za kupní cenu ve výši 78.090,- Kč dle důvodové zprávy bod 52.   
 
21. odprodej pozemku parc. č. 693/3 ost. pl. o výměře 972 m2 v k. ú. Chválkovice, obec 
Olomouc  společnosti ZOT CZ s. r. o. za kupní cenu ve výši 515.886,- Kč dle důvodové 
zprávy bod 53.  
 
22. odprodej  pozemku parc. č. 180/1 zahrada o výměře 41 m2 a části pozemku parc. č. 
180/4 zahrada o výměře 26 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc panu Luďku Smolkovi 
za kupní cenu ve výši 33.730,- Kč dle důvodové zprávy bod 54. 
 
23. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit odprodej pozemku parc. č. 481/4 
zahrada o výměře 1213 m2 v k.ú. Bystrovany manželům Zbyňku a Janě Kasalovým za kupní 
cenu ve výši 32.398,- Kč dle důvodové zprávy bod 55. 
 
24. odprodej části pozemku parc. č. 533/12 orná půda o výměře 315 m2 v k.ú. Slavonín, 
obec Olomouc manželům Marcele a Robertu Ullmannovým za kupní cenu ve výši 157.330,- 
Kč dle důvodové zprávy bod 56. 
 
25. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 319/12 ost. pl. o 
výměře 84 m2  v k. ú. Holice u Olomouce se společností CONETOL, s. r. o. při kupní ceně 
ve výši 400,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod 57.  
 
26. směnu části pozemku parc. č. 553/1 ost. pl. o výměře 2 m2 v k. ú. Slavonín ve vlastnictví 
pana Vladimíra Šlanhofa a paní Vladimíry Křížové za část pozemku parc. č. 1123/1 ost. pl. o 
výměře 32 m2 v k. ú. Slavonín ve vlastnictví statutárního města Olomouce s tím, že pan 
Vladimír Šlanhof a paní Vladimíra Křížová doplatí cenový rozdíl ve výši 15.900,- Kč dle 
důvodové zprávy bod 58. 
 
27. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 307/1 o výměře 
390 m2 a části pozemku parc. č. 318 o výměře 60 m2, vše ost. pl. v k. ú. Olomouc - město 
s paní Evou Mikulovou při kupní ceně 600,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod 59. 
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28. odprodej  pozemku parc. č. 1084/2 orná půda o výměře 487 m2 v k. ú. Nemilany panu 
Ing. Josefu Piňosovi, Ph. D. za kupní cenu ve výši 42 820,- Kč dle důvodové zprávy bod 60. 
 
29. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě se společností Severomoravská energetika 
a. s. na část pozemku parc. č. 447/45 zahrada o výměře 12 m2 v k. ú. Nová Ulice při kupní 
ceně ve výši 960,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod 61.  
 
30. odprodej pozemku parc. č. 214 zahrada o výměře 585 m2 v k. ú. Týneček manželům 
MUDr. Pavlu a MUDr. Martině Jansovým za kupní cenu ve výši 204 750,- Kč dle důvodové 
zprávy bod 62.  
 
31. odprodej pozemku parc. č. 631 ost. pl. o výměře 137 m2 v k.ú. Neředín, obec Olomouc 
panu Ing. Pavlu Hemžskému za kupní cenu ve výši 110.780,- Kč dle důvodové zprávy bod 
63.  
 
32.   odprodej části pozemku parc. č. 875/1 ost. pl. o výměře 122 m2 v k. ú. Nová Ulice panu 
Marcelu Batovi a panu Romanu Batovi za kupní cenu ve výši 63 505,- Kč dle důvodové 
zprávy bod 65. 
 
33. odprodej části pozemku parc. č. 132/4 zahrada o výměře 114 m2 v k. ú. Nová Ulice paní 
PhDr. Janě Kusákové za kupní cenu ve výši 88 244,- Kč dle důvodové zprávy bod 66. 
 
34. odprodej části pozemku parc. č. 132/4 zahrada o výměře 84 m2 v k. ú. Nová Ulice panu 
Václavu Válkovi za kupní cenu ve výši 66 857,- Kč dle důvodové zprávy bod 67. 
 
35. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 401/27 orná půda o 
výměře 337 m2 v k.ú. Hejčín s manžely Bohdanem a Lenkou Nerušilovými při kupní ceně ve 
výši 1 112,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod 70. 
 
36. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 401/27 orná půda o 
výměře 471 m2 v k.ú. Hejčín s panem Ing. Petrem Pospíšilem při kupní ceně ve výši 591,- 
Kč/m2 dle důvodové zprávy bod 71. 
 
37. uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o převodu obchodních podílů komanditní 
společnosti H.C.Car k.s. mezi statutárním městem Olomouc a Ing. Josefem Heřmanovským, 
Jiřím Fialou, Oldřiškou Fialovou, Mgr. Jiřím Šmidrkalem dle  upravené přílohy č. 1 důvodové 
zprávy bod 73. 
 
5. souhlasí 
s  odpuštěním  dlužné  částky  ve výši 103.783,- Kč za úplatný pronájem NP Riegrova 5 -  
153 m2 dle důvodové zprávy bod 21. 
 
6. nevyhovuje žádosti 
1. pana Milana Řeháka o odprodej části  pozemku parc. č. 118 ost. pl. o výměře 775 m2 v  
 k. ú. Svatý Kopeček dle důvodové zprávy bod 22. 
 
2. paní Petry Zemanové o odprodej části pozemku parc. č. 307/1 ost. pl. o výměře 15 m2 v 
k.ú. Olomouc - město dle důvodové zprávy bod 23 
 
3. pana Ing. Jana Vičara o odprodej pozemků parc. č. 1295/1 louka o výměře 4 005 m2 a 
parc. č. 1295/2 orná půda o výměře 483 m2, vše v k. ú. Droždín dle důvodové zprávy bod 
26. 
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4. manželů Tomáše a Martiny Huňkových o odprodej pozemku parc. č. 394 zahrada o 
výměře 750 m2 v k.ú. Slavonín dle důvodové zprávy bod 27. 
  
5.  pana Oldřicha Morbitlera o odprodej  pozemků parc. č. 863  o výměře 1291 m2 a parc. č. 
864 o výměře 839 m2, vše zahrada v k.ú. Holice u Olomouce dle důvodové zprávy bod 34. 
 
6. manželů MUDr. Doc. Martina a MUDr. Vlastislavy Tichých o odprodej části pozemku parc. 
č. 629/19 zahrada o výměře 72 m2 v k.ú. Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy 
bod 35. 
  
7. pana Aloise Mutňanského o odprodej pozemku parc. č. st. 433 zastavěná plocha o 
výměře 19 m2 v k.ú. Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 37. 
 
8. manželů Miroslava a Oldřišky Malých o odprodej pozemku parc. č. 459 ost. pl. o výměře 
404 m2 v k. ú. Olomouc - město dle důvodové zprávy bod 39. 
  
9. společnosti SAN-JV s. r. o. o odprodej pozemků parc. č. 88/3 orná půda o výměře 1 573 
m2 a parc. č. 98/1 orná půda o výměře 2 381 m2, vše v k. ú. Povel dle důvodové zprávy bod 
40. 
  
10. pana Bernarda Tenglera o odprodej pozemků parc. č. 88/3 orná půda o výměře 1573 m2 
a parc. č. 98/1 orná půda o výměře 2381 m2, vše v k. ú. Povel, obec Olomouc dle důvodové 
zprávy bod 41.  
 
11. pana Oldřicha Kovaříka o odprodej části pozemku parc. č. 200 ost. pl. o výměře 230 m2 
v k. ú. Lošov, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 42.  
  
12.  paní Mgr. Kláry Čechákové o odprodej části pozemku parc. č. 200 ost. pl. o výměře 20 
m2 v k. ú. Lošov, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 43.  
  
13.  panu Milanu Bláhy o odprodej časti pozemku parc. č. 1929/1 ostatní plocha o výměře 5 
m2 v k.ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 44.  
 
14.  pana Kamila Strážnického o odprodej pozemku parc. č. 735/16 zahrada o výměře 608 
m2 v k. ú. Hodolany dle důvodové zprávy bod 45.  
  
15. manželů Mgr. Luďka a Mgr. Kateřiny Kvapilových a pana Ing. Petra Pospíšila o odprodej 
pozemku parc. č. 509 ost. pl. o výměře 34 m2 v k.ú. Lošov, obec Olomouc dle důvodové 
zprávy bod 46.  
  
16. pana Ing. Pavla Hemžského o odprodej pozemku parc. č. 15/6 zahrada o výměře 48 m2 
v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 63.  
 
17. pana Miroslava Chvojky o odprodej části pozemku parc. č. 132/4 zahrada o výměře 40 
m2 v k. ú. Nová Ulice dle důvodové zprávy bod 67.   
 
18. pana Jaroslava Milka o revokaci části usnesení ZMO ze dne 16. 12. 2003, čís. spis. 
seznamu 5.1, bod 1 ve věci výše kupní ceny při uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě 
na část pozemku parc. č. 74 st. pl. o výměře cca 622 m2 v k.ú. Pavlovičky s panem 
Jaroslavem Milkem dle důvodové zprávy bod 68.     
 
19.  společnosti Pozemní stavby – Panelárna, spol. s r. o. o revokaci usnesení ZMO ze dne 
16. 12. 2003, čís. spis. seznamu 5.1, bod 47 ve věci nevyhovění žádosti společnosti 
Pozemní stavby - Panelárna, spol. s r. o. o výkup pozemků parc. č. 701/2 ost. pl. o výměře 
2145 m2, parc. č. 701/7 ost. pl. o výměře 364 m2, parc. č. 701/8 ost. pl. o výměře 2279 m2 a 
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parc. č. 1468/10 ost. pl. o výměře 1767 m2, vše v k. ú. Chválkovice z vlastnictví společnosti 
Pozemní stavby - Panelárna, spol. s r. o. do vlastnictví statutárního města Olomouce dle 
důvodové zprávy bod 69 
 
7. revokuje 
1. usnesení ZMO ze dne  23. 9. 2003, čís. spis. seznamu 3.1, bod 40 ve věci schválení 
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 401/27 orná půda o 
výměře 572,5 m2 v k.ú. Hejčín s manžely Bohdanem a Lenkou Nerušilovými při kupní ceně 
ve výši 1 112,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod 70. 
 
2. usnesení ZMO ze dne 16. 12. 2003, čís. spis. seznamu  5.1, bod 22) ve věci uzavření 
smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 401/27 orná půda o výměře 
582,5 m2 v k.ú. Hejčín s panem Ing. Petrem Pospíšilem při kupní ceně ve výši 591,- Kč/m2 
dle důvodové zprávy bod 71. 
 
3. usnesení ZMO ze dne 1. 3. 2002 čísl. spis. seznamu 4. 1. bod 20 ve věci výše kupní ceny 
při uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc.č. 149/3 zahrada o 
výměře 35 m2 v k.ú. Nedvězí s paní Lucií Korolovou a schvaluje  kupní cenu ve výši 490,- 
Kč/m2 s tím, že statutární město Olomouc uhradí daň z převodu nemovitosti a poplatky 
spojené s převodem části pozemku parc.č. 149/3 zahrada o výměře 35 m2 v k.ú. Nedvězí 
dle důvodové zprávy bod 72. 
 
8. ukládá 
před schválením převodu obchodních podílů  uzavřít dohodu, zajišťující souhlas H.C.Car, 
k.s.,  s převodem pozemků ve vlastnictví H.C.Car, k.s.,  do majetku statutárního města 
Olomouce 
O: Rada m ěsta Olomouce 
 
Předložil: Rada města Olomouce 
Hlasování č.: 12 – 17 
 
8 Majetkoprávní záležitosti odboru investic  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
uzavření  směnné smlouvy  dle důvodové zprávy bod 1 důvodové zprávy 
 
3. nevyhovuje 
žádosti bratří Jurášů na revokaci části usnesení ze dne 23.9.2003 dle bodu 2 důvodové 
zprávy 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Hlasování č.: 18 
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9 Prodej dom ů + dodatek  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. schvaluje 
prodej pozemku parc. č. 341/31 zahrada o výměře 111 m2 v k. ú. Povel, a to manželům 
Petru a Věře Náglovým, za kupní cenu ve výši 55.903,- Kč dle důvodové zprávy bod 1 
 
2. revokuje 
usnesení ze dne 1.7.1999 ve věci schválení odprodeje pozemku parc. č. 94/32 ost. pl. o 
výměře 253 m2 v k. ú. Olomouc-město dle důvodové zprávy bod 2 
 
3. schvaluje 
prodej pozemku parc. č. 94/32 ost. pl. o výměře 146 m2 v k. ú. Olomouc-město, a to  
spoluvlastníkům domu Komenského 18, za kupní cenu ve výši 33.184,- Kč dle důvodové 
zprávy bod 2 
 
4. schvaluje 
prodej pozemku parc. č. 94/97 ost. pl. o výměře 107 m2 v k. ú. Olomouc-město, a to 
spoluvlastníkům domu Husova 7, za kupní cenu ve výši 24.320,- Kč dle důvodové zprávy 
bod 2 
 
5. schvaluje 
odprodej pozemku parc. č. st. 1658/1 zast. pl o výměře 47 m2 v k. ú. Olomouc-město, a to  
panu ing. arch. Janu Šmoldasovi za kupní cenu ve výši 30. 580,- Kč dle důvodové zprávy 
bod 3 
 
6. schvaluje 
odprodej pozemku parc. č. 501/15 zahrada o výměře 321 m2 v k. ú. Nové Sady, a to 
manželům Tomáši a Dianě Vebrovým za kupní cenu ve výši 85. 300,- Kč dle důvodové 
zprávy bod 4 
 
7. revokuje 
část svého usnesení ze dne 8. 3. 2001 a  schvaluje nové kupní ceny vypočtené dle vyhlášky 
č. 2/2000 a přílohy 1 B dle důvodové zprávy bod 5 
 
8. revokuje 
část svého usnesení ze dne 16. 12. 2003 a  schvaluje navýšenou kupní cenu u bytové 
jednotky č. 599/3 ve výši 138.734,- Kč, z toho I. část činí 88.513,- Kč a II. část činí 50.221,- 
Kč dle důvodové zprávy bod 5 
 
9. revokuje 
část svého usnesení ze dne 5. 10. 2000 a schvaluje nové kupní ceny domu Na Šibeníku 4 
vypočtené dle vyhlášky č. 13/1997 a přílohy č. 2 B dle důvodové zprávy bod 6 
 
10. schvaluje 
odprodej nebytové prostory - garáže jednotky č. 640/6 v domě Vídeňská 12, vč. podílu na 
pozemku parc. č. 849 zast. pl. v k. ú. Olomouc-město, a to nájemci panu Miroslavu Smudovi, 
za kupní cenu ve výši 69.279,- Kč bez možnosti proinvestování II. části kupní ceny dle 
důvodové zprávy bod 7 
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11. revokuje 
část svého usnesení ze dne 29. 10. 1998 a schvaluje  novou kupní cenu u bytové jednotky č. 
428/12 ve výši 70.693,- Kč, z toho I. část kupní ceny činí 39.803,- Kč a II. část kupní ceny  
činí 30.890,- Kč dle důvodové zprávy bod 8 
 
12. schvaluje 
prodej bytové jednotky panu Rudolfu Hégrovi za kupní cenu ve výši 20.483,- Kč vypočtenou 
podle vyhlášky č. 13/1997, ve znění vyhlášek č. 14/1998 a č. 8/2000 dle důvodové zprávy 
bod 9 
 
13. schvaluje 
prodej bytové jednotky č. 825/5 v domě Dvořákova 18  Sylvě Valinčičové za kupní cenu ve 
výši 89.632,- Kč z toho I. část kupní ceny činí 48.682,- Kč a II. část kupní ceny činí 40.950,- 
Kč dle důvodové zprávy bod 10 
 
14. schvaluje 
prodej bytových jednotek novým kupujícím za kupní ceny vypočtené dle vyhlášky č. 13/1997, 
ve znění vyhlášek č. 14/1998 a č. 8/2000 dle důvodové zprávy bod 11a) 
 
15. schvaluje 
prodej bytových jednotek novým kupujícím za kupní ceny vypočtené dle vyhlášky č. 2/2000 
dle důvodové zprávy bod 11b) 
 
16. schvaluje 
prodej bytových jednotek novým kupujícím za kupní ceny vypočtené dle ,,Pravidel“ dle 
důvodové zprávy bod 11c) 
 
17. schvaluje 
nové kupující a nové kupní ceny za bytové jednotky č. 14 a č. 19 v domě Nešporova 7 po 
vzájemné výměně dle důvodové zprávy bod 12 
 
18. schvaluje 
odprodej pozemku parc. č. st. 115 zast. pl.  o výměře 810 m2 v k. ú. Pavlovičky  
spoluvlastníkům domu Čadova 2 za kupní cenu ve výši 136 240,- Kč dle dodatku důvodové  
zprávy bod 13 
 
19. schvaluje 
odprodej pozemku parc. č. st. 2345 zast. pl.  o výměře 46 m2 v k. ú. Nová Ulice  manželům 
MUDr. Ivanu a Janette Foltýnovým za kupní cenu ve výši 35 000,- Kč dle dodatku důvodové 
zprávy bod 14 
 
20. schvaluje 
odprodej pozemku parc. č. 275/2 ost. pl.  o výměře 41 m2 v k. ú. Nová Ulice  manželům 
MUDr. Ivanu a Janette Foltýnovým za kupní cenu ve výši 31 150,- Kč dle dodatku důvodové 
zprávy bod 15 
 
21. schvaluje 
odprodej pozemku parc. č. 275/3 ost. pl.  o výměře 52 m2 v k. ú. Nová Ulice panu Ing. Marku 
Miklasovi za  kupní cenu ve výši 39 400,- Kč dle dodatku důvodové zprávy bod 15 
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22. revokuje 
část svého usnesení ze dne 1. 3. 2002 ve věci odprodeje pozemku  parc. č. st. 256/2 zast. 
pl. o výměře 222 m2 a části pozemku parc. č. 259/2 zahrada o výměře 159 m2 v k. ú. Holice 
dle dodatku důvodové zprávy bod 16 
 
23. schvaluje 
prodej pozemků parc. č. st. 256/2 zast. pl. o výměře 222 m2 za kupní cenu ve výši 21 048,- 
Kč a parc. č. 259/2 zahrada o výměře 139 m2 za kupní cenu ve výši 31 590,- Kč, vše  v k. ú. 
Holice, vlastníku domu Přerovská 37A Ing. Pavle Jasné dle dodatku důvodové zprávy bod 16 
 
24. revokuje 
část svých usnesení  ze dne  25. 2. 1999 , 1. 7. 1999 , 8. 3. 2001 a 6. 5. 2003 ve věci  
prodeje  pozemků  parc. č. st. 1011 zast. pl., parc. č. st. 1012 zast. pl.  a  dále parc. č. 87/20 
zahrada a  parc. č. 87/21 zahrada vše v k. ú. Olomouc- město dle dodatku důvodové zprávy 
bod 17 
 
25. schvaluje 
prodej pozemků parc. č. st. 1011 zast. pl. o výměře 494 m2 spoluvlastníkům domu 
Dobrovského 17 za kupní cenu ve výši 188 520,- Kč, pozemku parc. č. st. 1012 zast. pl. o 
výměře  527 m2 spoluvlastníkům domu Dobrovského 15 za kupní cenu ve výši 201 060,- Kč 
dle dodatku důvodové zprávy bod 17 
 
26. schvaluje 
prodej bytové jednotky č. 308/4 se spoluvlastnickým podílem 4895/58860 na společných 
částech domu Ovesná 17, 19, 21  a pozemcích  parc. č. st. 409, 410, 411 zast. pl. v k. ú. 
Hejčín  formou neveřejné dražby mezi  vlastníky bytových jednotek v domě Ovesná 17, 19, 
21 a to manžely Alenou a Romanem Zapletalovými a panem Petrem Tesařem. Vyvolávací 
cena jsou 2/3 z ceny odhadní bytové jednotky č. 308/4, to je  229 456,- Kč dle dodatku 
důvodové zprávy bod 18 
 
27. schvaluje 
prodej bytové jednotky č. 192/8  se spoluvlastnickým podílem 385/13166 na společných 
částech domu Norská 23, 25 a pozemcích  parc. č. st. 222 a 223 zast. pl. v k. ú. Neředín  
formou veřejné dražby. Vyvolávací cena  dle vyhlášky č. 13/97, 14/98 a 8/2000 činí 40.431,- 
Kč dle dodatku důvodové zprávy bod 19 
 
28. schvaluje 
prodej NP v domě Kaštanova 27, M. Horákové 19, 21, 23 se spoluvlastnickým podílem 
2200/851759  na společných částech domu a pozemku parc. č. st. 1349, 1350, 1351 a 1352 
zast. pl.  vše v k. ú. Olomouc-město za  kupní cenu ve výši 22 968,- Kč dle dodatku 
důvodové zpráva bod 20 
 
29. trvá 
na   svém původním  usnesení  ze  dne  27. 6. 2002,  kdy  kupní  cena  je  zaokrouhlena  na  
705 450,-Kč  (cena  dle  znaleckého  posudku  dům  637 540,- Kč + investice SNO, a. s. 
 67 908,-Kč  = 705 448,-Kč)  dle dodatku důvodové zprávy bod 21 
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30. revokuje 
část svého usnesení ze dne 23. 9. 2003  a schvaluje  prodej domu Denisova 33 s 
pozemkem  parc. č. st. 134 zast. pl. o výměře 228 m2 v k. ú. Olomouc- město oprávněnému 
nájemci NP paní Ing. Leile Pohlídalové za kupní cenu ve výši 1.691.780,- Kč vypočtenou dle 
vyhlášky č. 13/97, 14/98 a 8/2000 dle dodatku důvodové zprávy bod 22 
 
31. revokuje 
část svého usnesení ze dne 11. 3. 2003 ve věci schválení kupních cen domu tř. Svornosti 31 
s pozemkem parc. č. st. 708 zast. pl. v k. ú. Nová Ulice  a schvaluje  nové kupní  ceny dle 
přílohy č. 3 dle dodatku důvodové zprávy bod 23 
 
32. revokuje 
část svého usnesení ze dne  8. 3. 2001 a schvaluje   nové kupní ceny  dle  vyhlášky 2/2000 
a přílohy č. 4 dle dodatku důvodové zprávy bod 24 
 
33. revokuje 
část svého usnesení ze dne 16. 12. 2003 ve věci schválení kupních cen domu Javořičská 2 s 
pozemkem parc. č. st. 828 zast. pl. o výměře 465 m2 v k. ú. Olomouc- město a schvaluje  
nové kupní ceny dle přílohy č. 5 dle dodatku důvodové zpráva bod 25 
 
34. revokuje 
část svého  usnesení ze dne 16. 12. 2003  ve věci schválení kupních cen domu 
Sienkiewieczova 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 a schvaluje  nové kupní ceny a nové kupující dle přílohy 
č. 6. dle dodatku důvodové zprávy bod 26 
 
35. revokuje 
část svého usnesení ze dne 16. 12. 2003 a schvaluje  nové kupní ceny vypočtené dle 
,,Pravidel“ a nové kupující dle přílohy č. 7 dle dodatku důvodové zprávy bod 27 
 
36. nevyhovuje žádosti 
nájemce domu Nešporova 7 paní Miroslavě Trněné ve věci prodeje domu Nešporova 7, 9, 
11, 13, 15 s pozemky parc. č. st. 580, 579, 578, 577 a 576 zast. pl.  v k. ú. Povel jednomu 
kupujícímu a trvá na původním usnesení ZMO ze dne 16. 12. 2003 dle dodatku důvodové 
zpráv bod 28 
 
37. schvaluje 
prodej domu Pavelčákova 18 s pozemkem parc. č. st. 420 zast. pl. o výměře 213 m2 v k. ú. 
Olomouc- město po bytových jednotkách oprávněným nájemcům domu Pavelčákova 18 za 
kupní ceny vypočtené dle „Pravidel“ a přílohy č. 8 dle dodatku důvodové zprávy bod 29 
 
38. schvaluje 
prodej domu Lafayettova 1 s pozemkem parc. č. st. 508 zast. pl. o výměře 452 m2 v k. ú. 
Olomouc-město po bytových jednotkách oprávněným nájemcům domu Lafayettova 1 za 
kupní ceny vypočtené dle „Pravidel“ a přílohy č. 9 dle dodatku důvodové zprávy bod 30 
 
39. nevyhovuje žádosti 
nájemce bytové jednotky č. 51/2 paní Miroslavě Hradilové ve věci odkoupení půdního a 
sklepního prostoru domu Lafayettova 1 dle dodatku důvodové zprávy bod 30 
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40. schvaluje 
prodej domu Foerstrova 30, 32, 34  s pozemkem parc. č. st. 1083/1, 1083/2 a 1083/3  zast. 
pl. o výměře 204, 213 a 226 m2 vše v k. ú. Nová Ulice  po bytových jednotkách oprávněným 
nájemcům domu Foerstrova 30, 32, 34 za kupní ceny vypočtené dle „Pravidel“ a přílohy č. 10 
dle dodatku důvodové zprávy bod 31 
 
41. nevyhovuje žádosti 
nájemce domu Foerstrova 30 paní Jaroslavě Charouzové  ve věci snížení kupní ceny za 
bytovou jednotku  z důvodu zhotovení asanačních omítek v bytové jednotce dle dodatku 
důvodové zprávy bod 31 
 
42. schvaluje 
prodej domu Dukelská 9 s pozemkem parc. č. st. 1053 zast. pl. o výměře  486 m2 v k. ú. 
Olomouc-město po bytových jednotkách oprávněným nájemcům domu  za kupní ceny 
vypočtené dle ,,Pravidel“ a přílohy č. 11 dle dodatku důvodové zprávy bod 32 
 
43. schvaluje 
prodej domu Dukelská 11 s pozemkem parc. č. st. 1054 zast. pl. o výměře  494 m2 v k. ú. 
Olomouc-město po bytových jednotkách oprávněným nájemcům domu  za kupní ceny 
vypočtené dle ,,Pravidel“ a přílohy č. 12 dle dodatku důvodové zprávy bod 33 
 
44. schvaluje 
prodej domu Dukelská 15 s pozemkem parc. č. st. 1235 zast. pl. o výměře 213  m2 v k. ú. 
Olomouc- město po bytových jednotkách oprávněným nájemcům domu  Dukelská 15 za 
kupní ceny vypočtené dle „Pravidel“ a přílohy č. 13 dle dodatku důvodové zprávy bod 34 
 
45. schvaluje 
prodej domu Dukelská 17 s pozemkem parc. č. st. 1236 zast. pl. o výměře  215 m2 v k. ú. 
Olomouc-město po bytových jednotkách oprávněným nájemcům domu  za kupní ceny 
vypočtené dle ,,Pravidel“ a přílohy č. 14 dle dodatku důvodové zprávy bod 35 
 
46. nevyhovuje žádosti 
nájemců  domu Dukelská 17 ve věci snížení kupní ceny za bytové jednotky v domě dle 
dodatku důvodové zprávy bod 35 
 
47. schvaluje 
prodej domu Dolní nám. 48 s pozemkem  parc. č. st. 441  zast. pl. o výměře 459 m2 k. ú. 
Olomouc-město po bytových jednotkách oprávněným nájemcům domu  za kupní ceny  dle 
,,Pravidel“ a přílohy č. 15 dle dodatku důvodové zprávy bod 36 
 
48. schvaluje 
prodej nebytové prostory v domě Dolní nám. č. 48 - Prodejna Tabáku AMFORA, nájemci 
panu Miloslavu Malíkovi za kupní cenu ve výši 181.590,- Kč dle dodatku důvodové zprávy 
bod 36 
 
49. schvaluje 
prodej nebytové prostory v domě Dolní nám. č. 48  - Prodejna domácích potřeb, nájemci  
DOMA - A  s.r.o., za kupní cenu ve výši 679.480,- Kč dle dodatku důvodové zprávy bod 36 
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50. nevyhovuje žádosti 
pana Ivo Coufalíka ve věci odprodeje domu Dolní nám. č. 48 dle dodatku důvodové zprávy 
bod 36 
 
51. schvaluje 
prodej domu Dolní nám. č. 30 s pozemkem parc. č. st. 501/3  zast. pl. o výměře 705 m2 k. ú. 
Olomouc-město po bytových jednotkách oprávněným nájemcům domu  za kupní ceny 
vypočtené dle ,,Pravidel“ a přílohy č. 16 dle dodatku důvodové zprávy bod 37 
 
52. schvaluje 
prodej nebytové prostory v domě Dolní nám. č. 30, Prodejna potravin, nájemci panu Ing. 
Čeňku Beranovi, za kupní cenu ve výši 981.120,-Kč dle dodatku důvodové zprávy bod 37 
 
53. schvaluje 
prodej nebytové prostory v domě Dolní nám. č. 30, Prodejna domácích potřeb - prodejna 
papírnictví, nájemci panu Mgr. Ladislavu Riedlovi, za kupní cenu ve výši 321.810,- Kč dle 
dodatku důvodové zprávy bod 37 
 
54. nevyhovuje žádosti 
pana Ivo Coufalíka ve věci odprodeje domu Dolní nám. č. 30 dle dodatku důvodové zprávy 
bod 37 
 
55. schvaluje 
prodej domu Riegrova 33 s pozemkem parc. č. st. 396 zast. pl. o výměře 228 m2 v k. ú.  
Olomouc-město po bytových jednotkách oprávněným nájemcům domu za kupní ceny 
vypočtené dle ,,Pravidel“ a přílohy č. 17 dle dodatku důvodové zprávy bod 38 
 
56. schvaluje 
prodej NP v domě Riegrova 33 se spoluvlastnickým podílem 17970/397663  na společných 
částech domu Riegrova 33 a pozemku parc. č. st. 396 zast. pl.  vše v k. ú. Olomouc město 
za  kupní cenu ve výši  1.078.000,- Kč oprávněnému nájemci KNIHKUPECTVÍ VOTOBIA  s. 
r. o. dle dodatku důvodové zprávy bod 38 
 
57. nevyhovuje žádosti 
pana Dana Koliby ve věci odprodeje předmětného domu dle dodatku důvodové zprávy bod 
38 
 
58. schvaluje 
prodej domu Ladova  3, 5, 7 s pozemkem parc. č. st. 415 zast. pl. o výměře 152 m2, parc. č. 
st. 416 zast. pl. o výměře 152 m2 a  parc. č. st. 417 zast. pl.  o výměře 250 m2, vše v k. ú. 
Hejčín po bytových jednotkách oprávněným nájemcům domu Ladova 3, 5, 7 za kupní ceny 
vypočtené dle „Pravidel“ a přílohy č. 18 dle dodatku důvodové zprávy bod 39 
 
59. nevyhovuje žádosti 
nájemců domu Ladova 3, 5, 7 ve věci snížení kupní ceny za bytové jednotky v domě dle 
dodatku důvodové zprávy bod 39 
 
60. schvaluje 
prodej domu  Tomkova 39 s pozemkem parc. č. st. 413 zast. pl. o výměře 160 m2 v k. ú. 
Hejčín po bytových jednotkách oprávněným nájemcům domu Tomkova 39 za kupní ceny 
vypočtené dle „Pravidel“ a přílohy č. 19 dle dodatku důvodové zprávy bod 40 
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61. nevyhovuje žádosti 
paní Šárky Otipkové ve věci odprodeje půdního prostoru v domě Tomkova 39 dle dodatku 
důvodové zprávy bod 40 
 
62. schvaluje 
prodej domu   Ladova 1 (Tomkova 41) parc. č. st. 414  zast. pl. o výměře 426 m2 v k. ú. 
Hejčín po bytových jednotkách oprávněným nájemcům domu Ladova 1 (Tomkova 41) za 
kupní ceny vypočtené dle „Pravidel“ a přílohy č. 20 dle dodatku důvodové zprávy bod 41 
 
63. schvaluje 
prodej domu Jeremenkova 30, 32 s pozemky parc. č. st. 135/6, 135/5 o výměře 206 m2 a 
198 m2 a Masarykova 61 s pozemkem parc. č. st. 135/4  o výměře 259 m2 vše v  k. ú. 
Hodolany po bytových jednotkách oprávněným nájemcům domu Jeremenkova 30, 32 a 
Masarykova 61  za kupní ceny vypočtené dle „ Pravidel „ a přílohy č. 21 dle dodatku 
důvodové zprávy bod 42 
 
64. schvaluje 
prodej  domu Tř. Svornosti 14  s pozemkem parc. č. st. 310 zast. pl. o výměře 1048 m2 v k. 
ú. Nová Ulice  po bytových jednotkách oprávněným nájemcům domu  Tř. Svornosti 14  za 
kupní ceny dle „Pravidel „ a přílohy č. 22 dle dodatku důvodové zprávy bod 43 
 
65. nevyhovuje žádosti 
nájemců domu Tř. Svornosti 14 ve věci snížení kupní ceny za bytové jednotky v domě Tř. 
Svornosti 14 dle dodatku důvodové zprávy bod 43 
 
66. schvaluje 
prodej domu Masarykova  52 s pozemkem parc. č. st. 1086 zast. pl. o výměře 306 m2  v k. ú. 
Hodolany  po bytových jednotkách oprávněným nájemcům domu Masarykova 52 za kupní 
ceny  vypočtené dle „ Pravidel“ a přílohy č. 23 dle dodatku důvodové zprávy bod 44 
 
67. nevyhovuje žádosti 
žádosti nájemců domu Masarykova 52 ve věci snížení kupní ceny za bytové jednotky v domě 
dle dodatku důvodové zprávy bod 44 
 
68. schvaluje 
prodej domu Masarykova  54, 56 s pozemkem parc. č. st. 1087 a 1088 zast. pl. o výměře 
453 m2 a 375 m2 v  k. ú. Hodolany po bytových jednotkách oprávněným nájemcům domu 
Masarykova 54, 56 za kupní ceny  vypočtené dle „Pravidel“ a přílohy č. 24 dle dodatku 
důvodové zprávy bod 45 
 
69. nevyhovuje žádosti 
nájemců domu Masarykova 54, 56 ve věci snížení kupní ceny za bytové jednotky v domě dle 
dodatku důvodové zprávy bod 45 
 
70. schvaluje 
prodej domu Masarykova  58 s pozemkem parc. č. st. 1089 zast. pl. o výměře 498 m2 v  k. ú. 
Hodolany  po bytových jednotkách oprávněným nájemcům domu Masarykova  58 za kupní 
ceny  vypočtené dle „Pravidel“ a přílohy č. 25 dle dodatku důvodové zprávy bod 46 
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71. nevyhovuje žádosti 
nájemců domu Masarykova 58 ve věci snížení kupní ceny za bytové jednotky v domě dle 
dodatku důvodové zprávy bod 46 
 
72. schvaluje 
prodej domu Tř. Svornosti 1, 1A  s pozemkem parc. č. st. 108 zast. pl. o výměře 822 m2 v  
k. ú. Nová Ulice po bytových jednotkách oprávněným nájemcům domu Tř. Svornosti l, lA  za 
kupní ceny  vypočtené dle „ Pravidel“ a přílohy č. 26 dle dodatku důvodové zprávy bod 47 
 
73. nevyhovuje žádosti 
nájemců domu Tř. Svornosti 1, lA ve věci snížení kupní ceny za bytové jednotky domě dle 
dodatku důvodové zprávy bod 47 
 
74. schvaluje 
prodej domu Velkomoravská 55, 57 po bytových jednotkách oprávněným nájemcům domu 
Velkomoravská 55, 57 za kupní ceny vypočtené dle Pravidel“ a přílohy č. 27 dle dodatku 
důvodové zprávy bod 48 
 
75. nevyhovuje žádosti 
nájemců domu Velkomoravská 55, 57, a to panu Františku Krejčímu a panu Ladislavu 
Pultrovi, ve věci rozdělení kupní ceny za účelem proinvestování II. části kupní ceny v 
opravách společných částí domu a panu Janu Dohnalovi ve věci snížení kupní ceny za 
bytovou jednotku dle dodatku důvodové zprávy bod 48 
 
76. nevyhovuje žádosti 
nájemců domu Velkomoravská 55, 57 ve věci snížení kupní ceny za nepříznivé životní 
podmínky obyvatel domu na ul. Velkomoravská, uvedené v příloze č. 27A dle dodatku 
důvodové zprávy bod 48 
 
77. revokuje 
část svého usnesení ze dne  16. 12. 2003 a schvaluje nové kupní ceny vypočtené dle 
,,Pravidel“ a přílohy č. 28 dle dodatku důvodové zprávy bod 49 
 
78. schvaluje 
prodej NP - prodejny ryb, drůbeže a zvěřiny  v domě tř. 1. Máje 38 oprávněnému nájemci 
panu Rudolfu Dosoudilovi za kupní cenu ve výši 410.050,- Kč dle dodatku důvodové zprávy 
bod 50 
 
79. schvaluje 
prodej NP - SONERO  friend spol. s. r. o.  v domě tř. 1. Máje 38  oprávněnému nájemci fy 
SONERO friend  spol. s. r. o.  za kupní cenu ve výši 503.193,- Kč dle dodatku důvodové 
zprávy bod 50 
 
80. schvaluje 
prodej bytové jednotky č. 166/3  se spoluvlastnickým podílem 973/3790 na společných 
částech domu Dolní nám. 22 a pozemku  parc. č. st. 592 zast. pl. v k. ú. Olomouc- město  za 
kupní cenu  vypočtenou z ceny odhadní to je  ve výši 386.373,- Kč s možností 
proinvestování II. části kupní ceny  paní  Anně Tomešové dle dodatku důvodové zprávy bod 
51 
 
Předložil: Rada města Olomouce 
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Hlasování č.: 21 – 22 
 
10 Aquapark  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
záměr připravovat výstavbu Aquaparku v Olomouci v lokalitě „Pod Vlachovým“ dle důvodové 
zprávy 
 
3. ukládá 
RMO zajistit dopracování studie Aquaparku „Pod Vlachovým“ v rozsahu dle důvodové zprávy 
a připravit podkladový materiál pro rozhodnutí ZMO o definitivním objemu investice a 
rozpracování způsobu financování na jeho zasedání v červnu r. 2004 
T: zasedání ZMO 
O: Rada m ěsta Olomouce 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Hlasování č.: 26 
 
11 Program regenerace MPR - alokace dotací  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
poskytnutí příspěvku soukromým a církevním subjektům dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Hlasování č.: 27 
 
12 Dodatek po řízení změny ÚPnSÚ č. XII 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
v souladu s ustanovením § 21 zákona č.50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, pořízení změny č. XII ÚPnSÚ Olomouc 
v lokalitě č. 19 - ul. Wellnerova, plocha pro parkoviště dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
vedoucí OKR zahájit pořízení změny č. XII ÚPnSÚ Olomouc v lokalitě č. 19-Wellnerova 
ulice, plocha pro parkoviště dle bodu 2. usnesení 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
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Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Hlasování č.: 29 
 
13 Dodatek po řízení změny Regula čního plánu sídlišt ě Povel 

Čtvrtky  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. revokuje 
usnesení ZMO ze dne 16.12.2003, bod č. 18.2, ve kterém bylo schváleno pořízení změny č. 
1 Regulačního plánu sídliště Povel Čtvrtky, dle důvodové zprávy, a to v části týkající se 
lokality 1 - Družební ulice 
 
3. neschvaluje 
pořízení změny č. 1 Regulačního plánu sídliště Povel Čtvrtky, v lokalitě 1 – Družební ulice 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Hlasování č.: 30 
 
14 Obecně závazná vyhláška statutárního m ěsta Olomouce o 

spádových obvodech základních škol, jejichž z řizovatelem je 
statutární m ěsto Olomouc  

Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
obecně závaznou vyhlášku statutárního města Olomouce č. 3/2004 o spádových obvodech 
základních škol, jejichž zřizovatelem je statutární město Olomouc 
 
3. ukládá 
informovat o přijatém usnesení ředitele základních škol 
T: ihned 
O: vedoucí odboru školství 
 
Předložil: Rada města Olomouce 
Hlasování č.: 31 
 
15 Návrh Programu prevence kriminality na rok 2004  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
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2. schvaluje 
Program prevence kriminality na rok 2004 dle bodu IV. 1. důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
rozpočet jednotlivých dílčích projektů Programu prevence kriminality na rok 2004 dle IV. 2. 
důvodové zprávy 
 
4. ukládá 
dodatečně předložit na MV ČR, odbor prevence kriminality Usnesení ze zasedání 
Zastupitelstva města Olomouce ze dne 16.3.2004, které je nedílnou součástí již zaslané 
žádosti o poskytnutí státní účelové dotace na realizaci Programu prevence kriminality na rok 
2004  
T: ihned 
O: Pokorný Vladimír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Rada města Olomouce 
Hlasování č.: 32 
 
16 Petice - Stop dalším supermarket ům v Olomouci  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. nedeklaruje 
předem postup při změnách ÚPnSÚ Olomouc ve smyslu požadavků autorů petice 
 
3. ukládá 
odpovědět autorům petice „Stop další supermarketům v Olomouci“ 
T: ihned 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Hlasování č.: 38 
 
17 Kontrolní výbor - plán kontrolní činnosti  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
upravený Plán kontrolní činnosti na období 01 - 06/2004 dle upravené přílohy důvodové 
zprávy 
 
Předložil: kontrolní výbor 
Hlasování č.: 39 
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18 Zpráva o činnosti finan čního výboru  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
aby smluvní agendu dotací realizovaly věcně příslušné odbory, a to jak v rozpočtu města, tak 
i včetně následných kontrol jejich čerpání 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Rada m ěsta Olomouce 
 
3. doporu čuje 
Zastupitelstvu města Olomouce vydat souhlas s celoročním hospodařením SmO za rok 2003 
 
Předložil: předseda finančního výboru 
Hlasování č.: 40 
 
19 Delegování zástupc ů SmOl na valné hromady obchodních 

spole čností s majetkovou ú častí m ěsta a členské sch ůze 
bytových družstev  

Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. deleguje 
zástupce SmOl (včetně náhradníků) na valné hromady OLTERM & TD Olomouc, a.s., 
Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. a SK Sigma Olomouc, a.s. dle bodu I. důvodové 
zprávy 
 
3. deleguje 
zástupce SmOl (včetně náhradníků) na členské schůze bytových družstev Bytové družstvo 
Olomouc, Jiráskova a Bytové družstvo Olomouc,  Jižní dle bodu II. důvodové zprávy 
 
Předložil: Rada města Olomouce 
Hlasování č.: 41 
 
20 Průmyslová zóna Šlechtitel ů - závazek kone čného p říjemce  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
závazek konečného příjemce SMO týkající se kofinancování následovně: 
Příjemce Statutární město Olomouc prohlašuje, že v případě zařazení projektu PZ Olomouc-
Šlechtitelů + Podnikatelský inkubátor do Národního programu Phare 2003 (část I) 
CZ2003/004-338.08.01, otevře pro projekt před podpisem smlouvy o poskytnutí grantu 
zvláštní účet, který bude používat výhradně pro příjmy a výdaje spojené s realizací projektu. 
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Podíl 25% spolufinancování a finanční rezervy pro krytí 5%DPH v rámci celkových 
oprávněných nákladů projektu žadatel složí do doby podání žádosti o platbu. Přiložením 
kopie bankovního výpisu doloží, že složil na tento zvláštní účet svůj podíl spolufinancování s 
dostatečnou rezervou na hrazení DPH a případných vícenákladů projektu. 
 
Předložil: Rada města Olomouce 
Hlasování č.: 42 
 
21 Pojmenování ulic  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s pojmenováním ulice dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
informovat dle schválených pravidel příslušné instituce o novém názvu ulice 
T: ihned 
O: vedoucí odboru vn ějších vztah ů a informací 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
Hlasování č.: 43 
 
22 Různé - Dražba velké haly zimního stadionu  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
účast statutárního města Olomouce v zastoupení tajemníkem Magistrátu města Olomouce 
panem Bc. Janem Večeřem na dražbě objektu č.p. 1091 na pozemku p.č. st. 895/1 a 
pozemku p.č. 895/1, vše k.ú. Nová Ulice až do výše 40 mil. Kč s tím, že  celkové konečné 
náklady nepřekročí částku 10,5 mil. Kč + náklady dražby 
 
3. schvaluje 
postoupení pohledávky od společnosti SMART Financial s.r.o. za podmínek a za kupní cenu 
dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Hlasování č.: 44 
 
 

 

 

 

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