
 
USNESENÍ 

 
z 12. zasedání Zastupitelstva m ěsta Olomouce, konaného dne 21.9.2004  

 
 

 
1 Návrh na úpravu Jednacího řádu ZMO 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
úpravy Jednacího řádu Zastupitelstva města Olomouce v rozsahu dílčích schválených úprav 
v rámci předchozích hlasování zastupitelstva dle upravené důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
zpracovat a  rozeslat členům ZMO úplné znění Jednacího řádu ZMO 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: vedoucí odboru kancelá ř primátora 
 
Předložil: Rada města Olomouce 
Hlasování č.: 8  
 
2 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 3  usnesení ZMO ze dne 11.4.2002, týkající se programu regenerace sídliště 
Úzké Díly 
 
Předložil: Rada města Olomouce 
Hlasování č.: 9 
 
3 Rozpočtové zm ěny roku 2004  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu, týkající se rozpočtových změn roku 2004 - část A a část B včetně 
dodatku č. 1 
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2. schvaluje 
rozpočtové změny roku 2004 dle předložené důvodové zprávy - část B včetně dodatku č. 1 
 
3. schvaluje 
poskytnutí příspěvků nad 50 tis. Kč dle důvodové zprávy - část B včetně dodatku č. 1 
 
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora 
Hlasování č.: 10 
 
4 Majetkoprávní záležitosti  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. schvaluje 
1. odprodej části pozemku parc. č. st. 436/3 zast. pl. o výměře 28 m2, části pozemku parc. č. 
st. 441 zast. pl. o výměře 27 m2, části pozemku parc. č. st. 441 zast. pl. o výměře 90 m2, 
vše v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc paní Marcele Balášové za kupní cenu ve výši 
464.000,- Kč dle důvodové zprávy bod 1. 
 
2. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemek parc. č. 1721/48 orná půda o 
výměře 98 m2 v k. ú. Holice u Olomouce s manžely  Natašou a Vladimírem Očenáškovými 
při kupní ceně ve výši 100,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod 2.  
 
3. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemek parc. č. 1721/49 orná půda o 
výměře 106 m2 v k.ú. Holice u Olomouce s manžely Marcelou a Josefem Hankeovými při 
kupní ceně ve výši 100,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod 2.  
 
4. odprodej pozemků parc. č. st. 1966 zast. pl. o výměře 16 m2 a parc. č. st. 1967 zast. pl. o 
výměře 2 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc paní Marii Janišové za kupní cenu ve výši 
15 360,- Kč dle důvodové zprávy bod 6.  
 
5. odprodej části pozemku parc. č. st.  57/3 zast. pl. o výměře 244 m2 včetně objektu kůlny a 
pozemku parc. č. 48/7 zahrada o výměře 379 m2, vše v k. ú. Lazce, obec Olomouc panu 
Alexandru Kunickému za kupní cenu ve výši 636 712,- Kč dle důvodové zprávy bod 7.   
 
6. výkup části pozemku parc. č. st. 435 zast. pl. (dle GP parc. č. 435/6) o výměře 6 m2 v k.ú. 
Olomouc-město z vlastnictví pana Jana Kadláčka do vlastnictví statutárního města 
Olomouce za kupní cenu ve výši 19 200,- Kč dle důvodové zprávy bod 9.  
 
7. bezúplatný převod objektu bydlení č.p. 627 na pozemku parc.č. st. 1237 zast.pl. a nádvoří 
a pozemků parc.č. st. 1237 zast.pl. a nádvoří o výměře 263 m2, parc.č. st. 1236 zast.pl. a 
nádvoří o výměře 118 m2 a parc.č. 615/6 ost.pl. o výměře 1287 m2 v k.ú. Neředín, obec 
Olomouc ve vlastnictví ČR - Správa vojenského bytového fondu Praha do vlastnictví 
statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod 10. 
 
8. odprodej části pozemku parc. č. 178/2 orná půda o výměře 556 m2 v k.ú. Unčovice, obec 
Litovel manželům Františkovi a Jiřině Bělaškovým za kupní cenu ve výši 12 700,- Kč dle 
důvodové zprávy bod 11. 
 
9. odprodej pozemků parc. č. 1791/4 o výměře 226 116 m2, parc. č. 1828/1 o výměře 204 
662 m2 a parc. č. 1841 o výměře 459 741 m2, vše orná půda v k.ú. Holice u Olomouce, obec 
Olomouc panu Ing. Jaroslavu Spurnému za kupní cenu ve výši  4. 452 595,- Kč, tj. 50 000,- 
Kč/ha za podmínky uhrazení kupní ceny do 30-ti dnů od podpisu kupní smlouvy dle 
důvodové zprávy bod 12.         
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10. směnu částí pozemků parc. č.  45/6 zahrada o výměře 8 m2, parc. č. 45/7 orná půda o 
výměře 148 m2, parc. č. 45/35 orná půda o výměře 120 m2, parc. č. 45/36 o výměře 115 m2, 
parc. č. 45/37 orná půda o výměře 115 m2, parc. č. 45/38 orná půda o výměře 142 m2, vše v 
k.ú. Nový Svět u Olomouce ve vlastnictví manželů Ing. Petra a Zdeňky Křenkových za 
pozemek parc. č. 45/8 orná půda o výměře 648 m2 v k.ú. Nový Svět u Olomouce ve 
vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod 13.   
 
11. směnu pozemků parc. č. 780/2 ost. pl. o výměře 269 m2  a parc. č. 779/3 orná půda o 
výměře 6 328 m2 , vše v k.ú. Holice u Olomouce ve vlastnictví Ing. Jiřího Kostreje za 
pozemky parc. č. 722/2 o výměře 2 925 m2, parc. č. 722/3 o výměře 3 334 m2 a parc. č. 
722/4 o výměře 535 m2, vše v k.ú. Nemilany bez doplatku cenového rozdílu dle důvodové 
zprávy bod 15. 
 
12.  uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 5/8 ost. pl. o 
výměře 2 050 m2 v k.ú. Nové Sady u Olomouce se společností K - stav stavební, a. s. při 
kupní ceně ve výši 490,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod 23.  
 
13. odprodej části pozemku parc. č. 24/1 orná půda o výměře 51 m2 v k.ú. Pavlovičky paní 
Kristině Matějkové za kupní cenu ve výši 22 950,- Kč dle důvodové zprávy bod 29.   
 
14. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 211 ost. pl. o 
výměře 135 m2 v k.ú. Nový Svět u Olomouce, obec Olomouc se společností VAPE, s. r. o.  
za kupní cenu ve výši 383,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod 30.  
 
15. výkup části pozemku parc. č. 959/13 ost. pl. o výměře 640 m2 ( dle GP parc. č. 959/35), 
části pozemku parc. č. 959/11 ost. pl. o výměře 387 m2 ( dle GP parc. č. 959/33) a části 
pozemku parc. č. 959/11 ost. pl. o výměře 342 m2 (dle GP parc. č. 959/34), vše v k. ú. 
Hodolany z vlastnictví ČR - Ministerstvo obrany do vlastnictví statutárního města Olomouce 
za kupní cenu ve výši 696 120,- Kč dle důvodové zprávy bod 32.  
 
16. odprodej pozemku parc. č. st. 1389 zast. pl. o výměře 119 m2 v k. ú. Olomouc-město, 
obec   Olomouc  společnosti   Severomoravská  plynárenská, a.s.   za  kupní  cenu  ve  výši  
109 480,- Kč dle důvodové zprávy bod 33.  
 
17.  odprodej pozemku parc. č. 132 zahrada o výměře 535 m2 v k.ú. Pavlovičky, obec 
Olomouc panu Janu Raclavskému a panu Ing. Pavlu Raclavskému za kupní cenu ve výši 
118 867, - Kč dle důvodové zprávy bod 34.  
 
18. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. st. 74 zast. pl. o 
výměře 623 m2 v k.ú. Pavlovičky s manžely Ing. Bohdanem a Ing. Danou Klímkovými při 
kupní ceně ve výši 370,- Kč/m2 za podmínky provedení demolice garáží na vlastní náklady 
dle důvodové zprávy bod 35. 
 
19. bezúplatný převod objektu bývalé stravovny na části pozemku parc. č. st. 112/5 st. pl. o 
výměře cca 200 m2 v k.ú. Nové Sady u Olomouce Junáku - svaz skautů a skautek ČR za 
podmínky zřízení předkupního práva ve prospěch statutárního města Olomouce za kupní 
cenu ve výši 1,- Kč dle důvodové zprávy bod 36.  
 
20. úplatný převod objektu č. p. 110 s pozemkem parc. č. st. 159/1 zast. pl. o výměře 239 m2 
a pozemků parc. č. 76/3 ost. pl. o výměře 418m2 a parc. č. 76/6 ost. pl. o výměře 263 m2, 
vše v k. ú. Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc z vlastnictví COOP Centrum družstvo do 
vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní cenu ve výši 1.741.000,- Kč dle důvodové 
zprávy bod 37. 
 



 4 

 
2. nevyhovuje žádosti 
1. manželů Zdeňka a Anny Kroutilových o odprodej pozemku parc. č. 1721/48 o výměře 98 
m2 v k.ú. Holice u Olomouce dle důvodové zprávy bod 2.  
 
2. společnosti FELIX LINE s. r. o. o odprodej částí pozemků parc. č. 17/5, parc. č.  19/1 a 
parc. č. 19/3, vše ost. pl. o celkové výměře 3 500 m2 v k.ú. Klášterní Hradisko, obec 
Olomouc 3.  
 
3. společnosti STAFOS spol. s r. o. o odprodej části pozemku parc. 287 ost. pl. o výměře 
675 m2 v k.ú. Lazce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 4.  
 
4. pana Vladimíra Jedličky o odprodej části pozemku parc. č. 735/2 zahrada o výměře 450 
m2 v k.ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 5. 
 
5. pana Petra Maříka a pana Miloslava Hedence o odprodej části pozemku parc. č. parc. č. 
810/1 ost. pl. o výměře 33 m2  v k.ú. Hodolany dle důvodové zprávy bod 14.  
 
6. pana Jiřího Vandrovce o odprodej pozemku parc. č. 436 zast. pl. o výměře 19  m2 v k.ú. 
Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 16. 
 
7. pana Ing. Jindřicha Minxe o odprodej části pozemku parc. č. 1929/1 ost. pl. o výměře 250 
m2 v k. ú. Holice u Olomouce dle důvodové zprávy bod 17. 
 
8. manželů Jaroslava a Miluše Novákových o odprodej části pozemku parc.č. 1929/1 ostatní 
plocha o výměře 441 m2 v k.ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 
18 
 
9. pana Petra Vitoula o úplatný pronájem s následným odprodejem části pozemku parc.č. 
290/10 ost. pl. o výměře  119 m2 v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 
19. 
 
10. manželů Jiřího a Aleny Sloukových o odprodej pozemku parc. č. 88/20 zahrada o výměře 
363 m2 v k.ú. Povel, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 20. 
 
11. pana Ing. Josefa Hrona o odprodej pozemku parc. č. 184/39 orná půda o výměře 370 m2 
v k.ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 21. 
 
12. pana Roberta Dvořáka a paní Renaty Dvořákové o směnu pozemků parc. č. 172/3 ost. 
pl. o výměře 2 056 m2, parc. č. 222 ost. pl. o výměře 5 362 m2, parc. č. 305 ost. pl. o výměře 
5 104 m2, parc.  č. 324/142 ost. pl. o výměře 1 103 m2 a parc. č. 420/62 orná půda o výměře 
2 743 m2, vše v k.ú. Neředín, obec Olomouc ve vlastnictví pana Roberta Dvořáka a paní 
Renaty Dvořákové za objekt č.p. 889 na pozemku parc. č. 790  a pozemek par. č. 790 zast. 
pl. o výměře 1 769 m2 v k.ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního 
města Olomouce dle důvodové zprávy bod 22. 
    
13. paní Vladimíry Křížové o odprodej části pozemku parc. č. 533/11 orná půda o výměře 
2000 m2 v k.ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 24. 
 
14. pana Zdeňka Černockého o odprodej části pozemku parc. č. 533/11 orná půda o výměře 
2436 m2 v k.ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 25.  
 
15. paní Hany Mackové o odprodej části pozemku parc. č. 533/11 orná půda o výměře 2436 
m2 v k.ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 26.  
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16. společnosti TOOL Construction, s.r.o. o odprodej části pozemku parc.č. 616/2 ost. pl. o 
výměře 180 m2 v k.ú. Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 27. 
 
17. pana Josefa Ježka o  odprodej pozemků parc. č. 990/3 louka o výměře 6 005 m2, parc. 
č. 990/4 ost. pl. o výměře 3 106 m2, parc. č. 990/5 louka o výměře 2 617 m2, parc. č. 990/6 
ost. pl. o výměře 6 617 m2, parc. č. 990/7 ost. pl. o výměře 28 454 m2, parc. č. 990/8 louka o 
výměře 1 491 m2, parc. č. 990/9 louka o výměře 1 125 m2, parc. č. 990/10 louka o výměře 
204 m2,   parc.  č. 990/32  ost. pl.  o výměře 14 917 m2,   parc.  č . 990/33 ost. pl.  o  výměře  
20 701 m2, parc. č 990/34 ost. pl. o výměře 1 569 m2, parc. č 990/52 louka o výměře 8 m2, 
vše v k.ú. Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 28. 
 
18. Junáka - svazu skautů a skautek ČR o bezúplatný převod části pozemku parc. č. st. 
112/5 st. pl. o výměře cca 200 m2 v k.ú. Nové Sady u Olomouce dle důvodové zprávy bod 
36. 
 
19.  MVDr. Václava Lakomého o odprodej pozemku parc. č. 1791/4 o výměře 226 116 m2 a 
parc. č. 1828/1 o výměře 204 662 m2 vše v k.ú. Holice u Olomouce  
 
3. revokuje 
1. část usnesení ZMO ze dne 16.3.2004, čís. spis. seznamu 6, bod 53 ve věci výše kupní 
ceny za odprodej pozemku parc. č. 693/3 ost. pl. o výměře 972 m2 v k. ú. Chválkovice, obec 
Olomouc  společnosti  ZOT CZ,  s. r. o. a schválit kupní cenu ve výši 200,- Kč/m2 dle 
důvodové zprávy bod 8. 
 
2. usnesení ZMO ze dne 11. 4. 2002, čís. spis. seznamu 3.1, bod 40 ve věci schválení 
odprodeje části  pozemku parc. č. 810/1 ost. pl. o výměře 33 m2  v k.ú. Hodolany panu Petru 
Maříkovi za kupní cenu ve výši 19 823,- Kč dle důvodové zprávy bod 14. 
 
3. usnesení ZMO ze dne 4. 2. 2003, bod programu 3, bod 11 ve věci schválení bezúplatného 
převodu části pozemku parc. č. 959/13 ost. pl. o výměře 640 m2 ( dle GP parc. č. 959/35), 
části pozemku parc. č. 959/11 ost. pl. o výměře 387 m2 ( dle GP parc. č. 959/33) a části 
pozemku parc. č. 959/11 ost. pl. o výměře 342 m2 (dle GP parc. č. 959/34), vše v k. ú. 
Hodolany z vlastnictví ČR - Ministerstvo obrany do vlastnictví statutárního města Olomouce 
dle důvodové zprávy bod 32. 
 
4. bere na v ědomí 
informaci Prof.  MUDr. PhDr. Jany Mačákové, CSc., rektorky UP Olomouc, v záležitosti 
zájmu UP Olomouc o objekt   bývalé ZŠ Na Hradě 
 
Předložil: Rada města Olomouce 
Hlasování č.: 13 – 18 
 
5 Majetkoprávní záležitosti odboru investic  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
1. uzavření směnné smlouvy dle bodu 1 důvodové zprávy  
 
2. uzavření  smluv o bezúplatném převodu nemovitého majetku ze státu na SMO dle bodu 2, 
7, 8, 9, 10, 11, 12 důvodové zprávy včetně ustanovení „ Statutární město Olomouc bere na 
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vědomí, že po dobu 10 let bude převáděná část nemovitosti využívána pouze k účelu, ke 
kterému slouží v době účinnosti smlouvy. Dále se Statutární město Olomouc zavazuje o část 
předmětné nemovitosti řádně pečovat a nepřevést ji po dobu 10 let ode dne vzniku právních 
účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí do vlastnictví třetí osoby.“ 
 
3. uzavření budoucí kupní a poté reálné kupní smlouvy dle bodu  3, 4 5, 6,  důvodové zprávy 
 
3. dopl ňuje 
své usnesení č. 4  ze dne 19.12.2002 bod 2/1 o text „ Statutární město Olomouc bere na 
vědomí, že po dobu 10 let bude převáděná část nemovitosti využívána pouze k účelu, ke 
kterému slouží v době účinnosti smlouvy. Dále se Statutární město Olomouc zavazuje o část 
předmětné nemovitosti řádně pečovat a nepřevést ji po dobu 10 let ode dne vzniku právních 
účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí do vlastnictví třetí osoby.“ 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Hlasování č.: 19 
 
6 Zástavy za dotace na technickou infrastrukturu  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. revokuje 
usnesení ZMO ze dne 16.12.2003, čís. spis. seznamu 5.3,  o zřízení zástavního práva na 
objekty: 
- dům Dolní nám. 6, č.p. 195 s pozemkem parc. č. 616 zast. plocha a nádvoří v k.ú. 
Olomouc-město, 
- dům Dolní nám. 7, č.p. 194 s pozemkem parc. č. 615 zast. plocha a nádvoří v k.ú. 
Olomouc-město, 
- dům Opletalova 1, č.p. 364 s pozemkem parc. č. 322/1 zast.plocha a nádvoří v k.ú. 
Olomouc-město, 
- dům nám. Národních Hrdinů 4, č.p. 622 s pozemkem parc. č. 771/1 zast.plocha a nádvoří v 
k.ú. Olomouc-město,  
ve prospěch České republiky - Ministerstva pro místní rozvoj ČR dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Hlasování č.: 20 
 
7 MNG COMP s.r.o. - majetkoprávní vypo řádání  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
upravený text dohody o narovnání se společností MNG COMP s.r.o. za účasti Bytového 
družstva Olomouc, Jiráskova dle důvodové zprávy 
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3. schvaluje 
uzavření souhlasného prohlášení o uznání vlastnického práva se společností MNG COMP 
s.r.o. a Bytovým družstvem Olomouc, Jiráskova k objektu garáží na pozemku parc.č.st. 
126/9 zast.pl. a nádvoří v k.ú. Hodolany, obec Olomouc, a to k ideálním 39/100 pro Bytové 
družstvo Olomouc, Jiráskova a k ideálním 61/100 pro statutární město Olomouc. 
 
4. schvaluje 
výkup ideálních 2/5 pozemků parc.č. st. 126/9 zast.pl. a nádvoří a parc.č. 97/7 zahrada, vše 
v k.ú. Hodolany, obec Olomouc, z vlastnictví společnosti MNG COMP s.r.o. do vlastnictví 
statutárního města Olomouc, za kupní cenu ve výši 498.820,-Kč. 
 
Předložil: Rada města Olomouce 
Hlasování č.: 21 
 
8 Prodej dom ů 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. schvaluje 
odprodej pozemku parc. č. st. 602 zast. pl. o výměře 804 m2 v k. ú. Chválkovice předem 
určenému zájemci spoluvlastníkům domu Chválkovická 84, a to MUDr. Ivo Stárkovi, Milanu 
Kovačičovi a Ludmile Pospíšilové za kupní cenu ve výši 68.250,- Kč dle důvodové zprávy 
bod 1 
 
2. nevyhovuje 
žádosti paní Zdeny Kafúnové ve věci odprodeje části pozemku parc. č. 101/1 zahrada v k. ú. 
Lazce o výměře 759 m2 dle důvodové zprávy bod 2 
 
3. schvaluje 
odprodej pozemku parc. č. 497/2 zahrada o výměře 326 m2 v k. ú. Nové Sady 
spoluvlastníkům domu Rooseveltova 38, a to Martě Blaháčkové, Zdeňce Mikeskové, 
Daliboru a Aleně Musilovým, Janě Mikeskové, Michalu Pokornému a Ludmile Chudadové za 
kupní cenu ve výši 138 613,- Kč dle důvodové zprávy bod 3 
 
4. schvaluje 
odprodej pozemku parc. č. 425/2 zahrada v k. ú. Nová Ulice o výměře 339 m2 
spoluvlastníkům domu Litovelská 9, a to Evě Lipenské, Magdě Herníkové, Ladislavu a Sylvii 
Slepičkovým za kupní cenu ve výši 164 403,- Kč dle důvodové zprávy bod 4 
 
5. schvaluje 
odprodej pozemku parc. č. 9/20 zahrada o výměře 402 m2 v k. ú. Řepčín vlastníku domu 
Řepčínská 84, a to fa LUMIMONT s.r.o., Olomouc za kupní cenu ve výši 112 914,- Kč dle 
důvodové zprávy bod 5 
 
6. schvaluje 
odprodej pozemku parc. č. st. 92 zast. pl. o výměře 546 m2 v k. ú. Hejčín spoluvlastníkům 
domu Štolbova 3A, a to Čestmíru a Miluši Dosedělovým, Davidu Nejezchlebovi za kupní 
cenu ve výši 61.866,- Kč dle důvodové zprávy bod 6 
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7. schvaluje 
odprodej pozemku parc. č. st. 1038 zast. pl. v k. ú. Hodolany o výměře 230 m2 
spoluvlastníkům domu Horova 4, a to Aleši a Miroslavě Dvorským, Zuzaně Nejedlé, Soně a 
Ludvíku Novotným, Justině Sedlářové, Ladislavu Širůčkovi, Josefu a Evě Zaoralovým za 
kupní cenu ve výši 25 094,- Kč dle důvodové zprávy bod 7 
 
8. nevyhovuje 
žádosti  spoluvlastníků domu Neředínská 10 ve věci snížení kupní ceny za výše uvedené 
pozemky dle důvodové zprávy bod 8 
 
9. schvaluje 
odprodej pozemku parc. č. 72/1 zahrada o výměře 239 m2 v k. ú. Neředín Radovanu a Haně 
Prokešovým za kupní cenu ve výši 97 005,- Kč dle důvodové zprávy bod 8 
 
10. schvaluje 
odprodej pozemku parc. č. 72/7 zahrada o výměře 243 m2 v k. ú. Neředín Zdeňce Červené  
za kupní cenu ve výši 99 070,- Kč dle důvodové zprávy bod 8 
 
11. schvaluje 
odprodej pozemku parc. č. 72/8 zahrada  o  výměře  234 m2  v k. ú.  Neředín  Ing.  Aleši  
Smékalovi za kupní cenu ve výši 96 440,- Kč dle důvodové zprávy bod 8 
 
12. schvaluje 
odprodej pozemku parc. č. 72/9 zahrada  o  výměře  236  m2  v  k.  ú.  Neředín  Magdě  
Škurkové  za  kupní  cenu  ve výši 102 055,- Kč dle důvodové zprávy bod 8 
 
13. schvaluje 
odprodej pozemku parc. č. 72/10 zahrada o výměře 312 m2 v k. ú. Neředín spoluvlastníkům 
domu Neředínská 10, a to Magdě Škurkové, Aleši Smékalovi, Radovanu a Haně 
Prokešovým, Kristině Bauerové, Zdeňce Červené za kupní cenu ve výši 142 509,- Kč dle 
důvodové zprávy bod 8 
 
14. schvaluje 
odprodej pozemku parc. č. 518 ost. pl. o výměře 233 m2 v k. ú. Olomouc-město budoucím 
spoluvlastníkům domů Dukelská 19 a Kpt. Nálepky 6 za kupní cenu ve výši 46 730,- Kč dle 
důvodové zprávy bod 9 
 
15. revokuje 
část svého usnesení ze dne 23. 9. 2003 ve věci odprodeje pozemku parc. č. st. 265  zast. pl. 
o výměře 478 m2 v k. ú. Nová Ulice a schvaluje odprodej pozemku parc. č. st. 265 zast. pl. o 
výměře 478 m2 v  k. ú. Nová Ulice spoluvlastníkům domu Resslova 21 a to, Boženě 
Gogolové, Milanovi a Věře Holubovým, Věře Jakubcové, ing. Jiřímu Jirkovi, Inocenci a 
Danuši Kučerovým, Drahomíře Osladilové a RNDr. Jaroslavu a Vlastě Páťalovým za kupní 
cenu ve výši 113 320,- Kč dle důvodové zprávy bod 10 
 
16. revokuje 
část svého usnesení ze dne 29. 6. 2004 ve věci kupní ceny pozemku a schvaluje odprodej 
pozemku parc. č. 328/2  ost. pl.  o výměře  209  m2 v k. ú.  Povel spoluvlastníkům domu 
Schweitzerova 21,   a to  Heleně a  Ladislavu Přikrylovým  za  novou  kupní  cenu  ve  výši  
107 009,- Kč dle důvodové zprávy bod 11 
 
 



 9 

17. revokuje 
část svého usnesení ze dne 23. 9. 2003 ve věci kupujících a schvaluje odprodej pozemku 
parc. č. st. 386 zast. pl. o výměře 1 210 m2 v k. ú. Chválkovice novým kupujícím, a to 
Boleslavu Hřivnovi, Haně a Petru Peřinovým, Mgr. Miroslavu Šnajdrovi, Bronislavě a Mgr. 
Miroslavu Šnajdrovým, Růženě a Jaroslavu Tkoczovým, Růženě a Jaroslavu Tkoczovým dle 
důvodové zprávy bod 12 
 
18. revokuje 
část svého usnesení ze dne 1. 3. 2002 ve věci kupujících a schvaluje odprodej pozemku 
parc. č. 841 zahrada v k.ú. Nová Ulice novým kupujícím, a to Jiřímu a Věře Vaculíkovým, 
Václavu a Ludmile Kostelníkovým, Dagmaře Spáčilové dle důvodové zprávy bod 13 
 
19. revokuje 
část svého usnesení ze dne 15. 6. 2000 ve věci prodeje domu do podílového spoluvlastnictví 
dle důvodové zprávy bod 14 
 
20. schvaluje 
prodej domu Wellnerova 15 s pozemkem parc. č. st. 634 zast. pl. o výměře 250 m2 po 
bytových jednotkách oprávněným nájemcům domu za kupní ceny vypočtené podle vyhlášky 
č. 2/2000 dle důvodové zprávy bod 14 
 
21. nevyhovuje 
žádosti manželů Slovákových ve věci snížení I. části kupní ceny za stavební úpravy 
prováděné na oddělení bytové jednotky od společných částí domu dle důvodové zprávy bod 
14 
 
22. revokuje 
část svého usnesení ze dne 8. 6. 2004 ve věci uzavření dohody k domu Tyršova 13 mezi 
statutárním městem Olomouc a panem Zdeňkem Lukášem dle důvodové zprávy bod 15 
 
23. schvaluje 
prodej ideálního podílu o velikosti  1/2 domu Tyršova 13 a ideálního podílu o velikosti 1/2 
pozemku parc. č. st. 285 zast. pl. o výměře 370 m2 v k. ú. Hodolany spoluvlastníku ideální 
1/2 domu, Zdeňku Lukášovi, za kupní cenu ve výši 201.450,- Kč + náklady dle důvodové 
zprávy bod 15 
 
24. revokuje 
část svého usnesení ze dne 21. 9. 1994 ve věci schválení prodeje domu Dobrovského 28 s 
pozemkem parc. č. st. 395  zast. pl. o výměře 114 m2 do podílového spoluvlastnictví dle 
důvodové zprávy bod 16 
 
25. schvaluje 
prodej domů Dobrovského 28 s pozemkem parc.  č. st. 395  zast. pl. o výměře 114 m2 a  Na 
Střelnici 2 s pozemkem parc. č. st. 394 zast. pl. o výměře 187 m2 vše v k. ú. Lazce do 
podílového spoluvlastnictví. Před uskutečněním prodeje domů vyrovnat s nájemci domu 
Dobrovského 28 kupní cenu, kterou uhradili navíc za pokoje, které přináleží k bytům domu 
Na Střelnici 2 dle důvodové zprávy bod 16 
 
26. schvaluje 
prodej domu  Rooseveltova 107  s pozemkem  parc. č. st. 112/1 zast. pl. o výměře 581 m2  v  
k. ú. Nové Sady po bytových jednotkách oprávněným nájemcům domu Rooseveltova 107 za 
kupní ceny vypočtené dle vyhlášky č. 13/1997 a přílohy č. 2 dle důvodové zprávy bod 17 
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27. nevyhovuje 
žádosti  manželů Studenských ve věci snížení kupní ceny za bytovou jednotku dle důvodové 
zprávy bod 17 
 
28. schvaluje 
prodej  domu  Kpt. Nálepky 6  s pozemkem  parc. č. st. 1071/2 zast. pl.  o výměře 287 m2 v  
k. ú. Olomouc-město po bytových jednotkách oprávněným nájemcům domu Kpt. Nálepky 6 
za kupní ceny dle „Pravidel“ a přílohy č. 3 dle důvodové zprávy bod 18 
 
29. schvaluje 
prodej  domu Dukelská 19 s pozemkem parc. č. st. 1071/1 zast. pl. o výměře 296 m2 v k. ú. 
Olomouc-město po bytových jednotkách oprávněným nájemcům domu Dukelská 19 za kupní 
ceny dle „Pravidel“ a přílohy č. 4 dle důvodové zprávy bod 19 
 
30. schvaluje 
prodej  domu Palackého 3 s pozemkem parc. č. st. 779 zast. pl. o výměře 359 m2 v k. ú. 
Olomouc-město po  jednotkách oprávněným nájemcům domu Palackého 3 za kupní ceny dle 
„Pravidel“ a přílohy č. 5 dle důvodové zprávy bod 20 
 
31. nevyhovuje 
žádosti nájemců domu Palackého 3 ve věci přehodnocení znaleckého posudku dle důvodové 
zprávy bod 20 
 
32. schvaluje 
prodej  domu Palackého 5 s pozemkem parc. č. st. 780 zast. pl. o výměře 418 m2 v k. ú. 
Olomouc-město po  jednotkách oprávněným nájemcům domu Palackého 5 za kupní ceny dle 
„Pravidel“ a přílohy č. 7 dle důvodové zprávy bod 21 
 
33. schvaluje 
prodej domu Wolkerova 46 s pozemkem parc. č. st. 658 zast.pl.  o výměře 239 m2 a parc. č. 
2131 ost. pl. o výměře  215 m2 vše v k. ú. Nová Ulice po jednotkách oprávněným nájemcům 
domu Wolkerova 46 za kupní ceny dle „Pravidel“ a přílohy č. 8 dle důvodové zprávy bod 22 
 
34. nevyhovuje 
žádosti nájemců domu Wolkerova 46 ve věci snížení kupní ceny dle důvodové zprávy bod 22 
 
35. schvaluje 
prodej domu Wolkerova 44 s pozemkem parc. č. st. 659 zast. pl.  o výměře 238 m2 a parc. č. 
2130 ost. pl. o výměře  210 m2 vše v k. ú. Nová Ulice po jednotkách oprávněným nájemcům 
domu za kupní ceny vypočtené dle „Pravidel“ a přílohy č. 9 dle důvodové zprávy bod 23 
 
36. nevyhovuje 
žádosti paní Matyldy Hádalové dle přílohy č. 10 dle důvodové zprávy bod 23 
 
37. schvaluje 
prodej domu Skupova 1, 3, 5 po bytových jednotkách oprávněným nájemcům domu za kupní 
ceny vypočtené dle ,,Pravidel“ a přílohy č. 11 dle důvodové zprávy bod 24 
 
38. nevyhovuje 
žádosti nájemců domu Skupova 1 ve věci přehodnocení znaleckého posudku a snížení 
kupních cen předmětného domu dle důvodové zprávy bod 24 
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39. nevyhovuje 
žádosti manželů Lakomých ve věci snížení kupní ceny bytu č. 18  v domě Skupova 5 z 
důvodu špatného stavu domu dle důvodové zprávy bod 24 
 
40. nevyhovuje 
žádosti paní Naděždy Šebestové ve věci snížení kupní ceny bytu č. 20 v domě Skupova 5 o 
část nákladů na rekonstrukci bytového jádra dle důvodové zprávy bod 24 
 
41. nevyhovuje 
žádosti paní Terezie Škrovánkové ve věci snížení kupní ceny bytu č. 23 v domě Skupova 5 z 
důvodu špatného stavu domu dle důvodové zprávy bod 24 
 
42. schvaluje 
prodej domu Skupova 7, 9, 11 po  jednotkách oprávněným nájemcům domu za kupní ceny 
vypočtené dle ,,Pravidel“ a přílohy č. 15 dle důvodové zprávy bod 25 
 
43. nevyhovuje 
žádosti paní Jolany Smékalové ve věci snížení kupní ceny bytu č. 16 v domě Skupova 9 z 
důvodu havarijního stavu domu dle důvodové zprávy bod 25 
 
44. nevyhovuje 
žádosti manželů Stratilových ve věci snížení kupní ceny bytu č. 23 v domě Skupova 9 z 
důvodu nutných oprav bytu dle důvodové zprávy bod 25 
 
45. nevyhovuje 
žádosti nájemců domu Skupova 11 ve věci převodu pozemků parc. č. st. 838, 837, 836 zast. 
pl. v k. ú. Nové Sady od nynějšího vlastníka České republiky na nového vlastníka statutární 
město Olomouc dle důvodové zprávy bod 25 
 
46. nevyhovuje 
žádosti pana Martina Kadlčíka ve věci snížení kupní ceny bytu č. 8 v domě Skupova 11 o 
30% z důvodu vložených investic (byt po neplatičích) dle důvodové zprávy bod 25 
 
47. nevyhovuje 
žádosti paní Raimundy Wernerové ve věci odkoupení společných částí domu (kolárna) dle 
důvodové zprávy bod 25 
 
48. schvaluje 
prodej domu Skupova 13, 15, 17 po bytových jednotkách oprávněným nájemcům domu za 
kupní ceny vypočtené dle ,,Pravidel“ a přílohy č. 18 dle důvodové zprávy bod 26 
 
49. nevyhovuje 
žádosti nájemců domu Skupova 13, 15, 17 ve věci přehodnocení znaleckého posudku a 
snížení kupních cen předmětného domu dle důvodové zprávy bod 26 
 
50. schvaluje 
prodej domu Wanklova 12 s pozemkem parc. č. st. 1059 zast. pl. o výměře 523 m2 v k. ú. 
Olomouc-město po  jednotkách oprávněným nájemcům domu Wanklova 12 za kupní ceny 
vypočtené dle ,,Pravidel“ a přílohy č. 20 dle důvodové zprávy bod 27 
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51. schvaluje 
prodej domu Wanklova 10 s pozemkem parc. č. st. 1058 zast. pl. o výměře 427 m2 v k. ú. 
Olomouc-město po bytových jednotkách oprávněným nájemcům domu Wanklova 10 za 
kupní ceny vypočtené dle ,,Pravidel“ a přílohy č. 21 dle důvodové zprávy bod 28 
 
52. schvaluje 
prodej  domu Wanklova 8 s  pozemkem parc. č. st. 1057 zast. pl. o výměře 528 m2 v k. ú. 
Olomouc-město po bytových jednotkách oprávněným nájemcům domu Wanklova 8 za kupní 
ceny dle „Pravidel“ a přílohy č. 22 dle důvodové zprávy bod 29 
 
53. schvaluje 
prodej domu Wanklova 6 s pozemkem parc. č. st. 1056 zast. pl. o výměře 406 m2 v k. ú. 
Olomouc-město po bytových jednotkách oprávněným nájemcům domu Wanklova 6 za kupní 
ceny vypočtené dle ,,Pravidel“ a přílohy č. 23 dle důvodové zprávy bod 30 
 
54. schvaluje 
prodej domu Wanklova 4 s pozemkem parc. č. st. 1055 zast. pl. o výměře 410 m2 v k. ú. 
Olomouc-město po bytových jednotkách oprávněným nájemcům domu Wanklova 4 za kupní 
ceny vypočtené dle ,,Pravidel“ a přílohy č. 24 dle důvodové zprávy bod 31 
 
55. revokuje 
část svého usnesení ze dne 16. 3. 2004 ve věci kupních cen a  schvaluje nové kupní ceny 
domu Tř. 1. máje 38 s pozemkem parc. č. st. 731 zast. pl. o výměře 669 m2 v k. ú. Olomouc-
město oprávněným nájemcům domu dle přílohy č. 25 dle důvodové zprávy bod 32 
 
56. revokuje 
část svého usnesení ze dne 16. 3. 2004 ve věci kupní ceny za NP a  schvaluje novou  kupní 
cenu za NP prodejnu Ryby, drůbež a zvěřina v domě Tř. 1. Máje 38 se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 1223/16020 na společných částech domu a pozemku parc. č. st. 731 
zast. pl. o výměře 669 m2 v k. ú. Olomouc-město oprávněnému nájemci p. Rudolfu 
Dosoudilovi za kupní cenu ve výši  414.435,- Kč dle důvodové zprávy bod 32 
 
57. revokuje 
část svého usnesení ze dne 16. 3. 2004 ve věci kupní ceny za NP a  schvaluje novou kupní 
cenu za NP SONERO v domě Tř. 1. Máje 38 se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
1532/16020 na společných částech domu a na pozemku parc. č. st. 731 zast. pl. o výměře 
669 m2 v k. ú. Olomouc-město oprávněnému nájemci SONERO friend spol. s. r .o. za kupní 
cenu ve výši  525.504,- Kč dle důvodové zprávy bod 32 
 
58. revokuje 
část svého usnesení ze dne 29. 6. 2004 ve věci kupních cen a schvaluje nové kupní ceny  
domu Wanklova 14 s pozemkem parc. č. st. 1070/1 zast. pl. o výměře 285 m2 v k. ú. 
Olomouc-město dle přílohy č. 26 dle důvodové zprávy bod 33 
 
59. revokuje 
část usnesení ZMO ze dne 29. 6. 2004 ve věci prodeje domu  Nešporova 7, 9, 11, 13, 15  s 
pozemky parc. č. st. 580, 579, 578, 577 a 576 zast. pl. o výměrách 229, 224, 227, 225 a 227 
m2 vše v k. ú. Povel dle důvodové zprávy 34 
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60. schvaluje 
prodej domu  Nešporova 7, 9, 11, 13, 15  s pozemky parc. č. st. 580, 579, 578, 577 a 576 
zast. pl. o výměrách 229, 224, 227, 225 a 227 m2 vše v k. ú. Povel po jednotkách 
oprávněným nájemcům domu za nové kupní ceny vypočtené dle ,,Pravidel“ a přílohy č. 27 
dle důvodové zprávy bod 34 
 
61. revokuje 
část usnesení ZMO ze dne 16. 3. 2004 ve věci prodeje domu Riegrova 33 s pozemkem parc. 
č. st. 396 zast. pl. o výměře 228 m2 v k. ú.  Olomouc-město a prodeje 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 důvodové 
zprávy bod 35 
 
62. schvaluje 
prodej domu Riegrova 33 s pozemkem parc. č. st. 396 zast. pl. o výměře 228 m2 v k. ú.  
Olomouc-město po jednotkách oprávněným nájemcům domu za nové kupní ceny vypočtené 
dle ,,Pravidel“ a přílohy č. 28 dle důvodové zprávy bod 35 
 
63. schvaluje 
prodej NP v domě Riegrova 33 se spoluvlastnickým podílem 1846/3604  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  1.113.556,- Kč oprávněnému nájemci KNIHKUPECTVÍ VOTOBIA  s. 
r. o. dle důvodové zprávy bod 35 
 
64. revokuje 
část svého usnesení ze dne 8. 6. 2004 ve věci schválení kupních cen domu Foerstrova 17 
dle důvodové zprávy bod 36 
 
65. schvaluje 
nové kupní ceny a spoluvlastnické podíly domu Foerstrova 17 s pozemkem parc. č. st. 1148 
zast. pl. o výměře 500 m2 v k. ú. Nová Ulice dle přílohy č. 29 dle důvodové zprávy bod 36 
 
66. revokuje 
část svého usnesení ze dne 8. 6. 2004 ve věci schválení kupních cen domu Denisova 10 dle 
důvodové zprávy bod 37 
 
67. schvaluje 
nové kupní ceny domu Denisova 10 s pozemkem parc. č. st. 255 zast. pl. o výměře 319 m2 v 
k. ú. Olomouc- město dle přílohy č. 30 dle důvodové zprávy bod 37 
 
68. schvaluje 
prodej nebytové prostory jednotky č. 959/22 v domě Masarykova 61, Jeremenkova 30, 32 se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 11630/265340 na společných částech domu a pozemku 
parc. č. st. 135/4 zast. pl. o výměře 259 m2, 135/5 zast. pl. o výměře 198 m2 a 135/6 zast. 
pl. o výměře 206 m2 v k. ú. Hodolany oprávněnému nájemci, a to paní Anně Barnetové za 
kupní cenu ve výši 382 329,- Kč dle důvodové zprávy bod 38 
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69. schvaluje 
prodej nebytové prostory jednotky č. 959/21 v domě Masarykova 61, Jeremenkova 30, 32 se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 6070/265340 na společných částech domu a pozemku 
parc. č. st. 135/4 zast. pl. o výměře 259 m2, 135/5 zast. pl. o výměře 198 m2 a 135/6 zast. 
pl. o výměře 206 m2 v k. ú. Hodolany oprávněnému nájemci, a to paní Mgr. Evě Bazgerové 
za kupní cenu ve výši 271.065,- Kč dle důvodové zprávy bod 38 
 
70. schvaluje 
prodej nebytové jednotky č. 51/12 v domě Lafayettova 1 se spoluvlastnickým podílem o 
velikosti 2486/11567 na společných částech domu a pozemku parc. č. st. 508 zast. pl. o 
výměře 452 m2 v k. ú. Olomouc-město, a to manželům Josefu a Dáše Pickovým, Antonínu a 
Květoslavě Havigerovým za kupní cenu ve výši 1.110.903,- Kč dle důvodové zprávy bod 39 
 
71. schvaluje 
prodej garáže s pozemkem parc. č. st. 1802 zast. pl. o výměře 29 m2 v k. ú. Olomouc- město 
paní MUDr. Miladě Zendulkové za kupní cenu ve výši 84.891,- Kč dle důvodové zprávy bod 
40 
 
72. nevyhovuje 
žádosti paní MUDr. Milady Zendulkové ve věci snížení kupní ceny za vynaložené náklady na 
opravu předmětné garáže dle důvodové zprávy bod 40 
 
73. schvaluje 
odprodej pozemku parc. č. 75/143 ost. pl. o výměře 78 m2 do podílového spoluvlastnictví, a 
to MUDr. Miladě Zendulkové, manželům Mgr. Pavlu a JUDr. Svatavě Hutákovým, Jánu 
Danišovi, Jaroslavu a RNDr. Ireně Nedvědovým, Jaroslavu a Monice Došlíkovým za kupní 
cenu ve výši 53.126,- Kč dle důvodové zprávy bod 40 
 
74. schvaluje 
prodej nebytové prostory jednotky č. 1036/38 v domě Jungmannova 18, 20, 22 se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti  320/65322 na společných částech domu a pozemku 
oprávněnému nájemci Ing. Dominiku Budinskému za kupní cenu ve výši 98.530,59 Kč dle 
důvodové zprávy bod 41 
 
75. revokuje 
část svého usnesení ze dne 25. 6. 2003 ve věci schválení vyvolávací kupní ceny dle 
důvodové zprávy bod 42 
 
76. schvaluje 
novou vyvolávací kupní cenu nebytové prostory č. 308/8 v domě Denisova 17 se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a pozemku o velikosti 162/4711  ve 
výši 300.000,- Kč dle důvodové zprávy bod 42 
 
77. revokuje 
část svého usnesení ze dne 25. 6. 2003 ve věci schválení vyvolávací kupní ceny dle 
důvodové zprávy bod 43 
 
78. schvaluje 
novou vyvolávací kupní cenu nebytové prostory č. 754/9 v domě Nábřeží 9 se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a pozemku o velikosti 482/9448 ve 
výši 350.000,- Kč dle důvodové zprávy bod 43 
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79. revokuje 
část svého usnesení ze dne 29. 6. 2004 dle důvodové zprávy bod 44 
 
80. schvaluje 
kupní cenu za nebytovou prostoru jednotku č. 215/1 v domě Žerotínovo nám. 8 ve výši 
294.069,- Kč oprávněnému nájemci JUDr. Jiřímu Staňkovi dle důvodové zprávy bod 44 
 
81. schvaluje 
prodej bytové jednotky č. 525/9 v domě Sokolská 2 se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
770/7183 na společných částech domu a pozemku parc. č. st. 66 zast. pl. formou neveřejné 
dražby za vyvolávací cenu 371 090,- Kč dle důvodové zprávy bod 45 
 
82. revokuje 
část svého usnesení ze dne 6. 5.1999 ve věci schválení kupní ceny za bytovou jednotku č. 
1109/4 v domě Sokolská 27, 29 dle důvodové zprávy bod 46 
 
83. schvaluje 
novou kupní cenu za bytovou jednotku č. 1109/4 v domě Sokolská 27, 29 se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 738/7916 na společných částech domu a pozemku 
parc. č. st. 16/1 a st. 16/2 zast. pl. v k. ú. Olomouc-město Marii a Tomáši Dolečkovým za 
kupní cenu ve výši  876.428,- Kč dle důvodové zprávy bod 46 
 
84. revokuje 
část svého usnesení ze dne 27. 6. 2002 a schvaluje prodej bytové jednotky č. 858/2 v domě 
Komenského 1 paní Mgr. Janě Tichákové dle důvodové zprávy bod 47 
 
85. revokuje 
část svého usnesení ze dne 27. 6. 2002 a schvaluje  prodej nebytové jednotky č. 858/12 v 
domě Komenského 1 manželům Miloslavu a Jaroslavě Řezníčkovým dle důvodové zprávy 
bod 47 
 
86. revokuje 
část svého usnesení ze dne 12.12.1996 a schvaluje nové kupní ceny bytových jednotek v 
majetku SmOl v domě Univerzitní 12 dle přílohy č. 31 dle důvodové zprávy bod 48 
 
87. revokuje 
část svého usnesení ze dne 11. 3. 2003 ve věci spoluvlastnických podílů a schvaluje nové 
spoluvlastnické podíly v domě Nálevkova 11 dle přílohy č. 32 dle důvodové zprávy bod 49 
 
88. revokuje 
část svého usnesení ze dne  29. 6. 2004 a schvaluje prodej domu Legionářská 3 do 
podílového spoluvlastnictví za kupní ceny dle přílohy č. 33 dle důvodové zprávy bod 50 
 
89. revokuje 
část svého usnesení ze dne 29. 6.  2004 a schválit prodej domu Legionářská 1  po bytových 
jednotkách za kupní ceny dle přílohy  č. 34 dle důvodové zprávy bod 51 
 
90. schvaluje 
úpravu kupní smlouvy paní Márie Oláhové navýšení kupní ceny za vložené investice SNO,  
a. s. do společných částí domu Polská 66 o částku ve výši 26.130,- Kč dle důvodové zprávy 
bod 50 
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91. schvaluje 
úpravu kupní smlouvy paní Blaženy Sitárové navýšení kupní ceny za vložené investice SNO, 
a. s. do společných částí domu Stiborova 17 o částku ve výši 21.023,- Kč dle důvodové 
zprávy 51 
 
92. revokuje 
část svého usnesení ze dne 8. 6. 2004 s chybně schváleným jménem a schvaluje správné 
jméno - manželé Zapletalovi dle důvodové zprávy bod 52 
 
93. schvaluje 
nové kupující bytových jednotek dle důvodové zprávy bod 53 
 
94. ukládá 
předložit zprávu o řešení záležitosti paní Sedláčkové na nejbližším zasedání ZMO 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Rada m ěsta Olomouce 
 
Předložil: Rada města Olomouce 
Hlasování č.: 11 - 12 
 
9 Aquapark - smlouva o spolupráci p ři výstavb ě infrastruktury  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
upravenou smlouvu o spolupráci při výstavbě infrastruktury dle přílohy č. 1 upravené 
důvodové zprávy  
 
3. ukládá 
náměstku primátora ing. Jaromíru Czmerovi podepsat upravenou smlouvu o spolupráci při 
výstavbě infrastruktury dle upravené důvodové zprávy  
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Rada města Olomouce 
Hlasování č.: 22 
 
10 Návrh zm ěny č. VIII/B ÚPnSÚ Olomouc  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
a) důvodovou zprávu  v předloženém znění 
b) stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování  dle přílohy důvodové zprávy č.4 
 
2. schvaluje 
a) změnu č. VIII/B ÚPnSÚ Olomouc v rozsahu dle přílohy usnesení č.1 v souladu s 
ustanovením § 84 odst.(2) písmena b) zákona č.128/2000 Sb., o obcích a v souladu s 
ustanovením § 31odst.(2) zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, 
(stavebního zákona) ve znění pozdějších předpisů 
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b) rozhodnutí o námitce vlastníků pozemků, jejichž práva jsou dotčena řešením návrhu 
změny č. VIII/B, dle přílohy usnesení č.2 
 
3. vymezuje 
v souladu s ustanovením § 29 odst.2 Stavebního zákona závaznou část změny č.VIII/B 
ÚPnSÚ Olomouc včetně veřejně prospěšných staveb ve smyslu § 108 odst.(2) písm.a)  
Stavebního zákona v rozsahu dle přílohy usnesení č.1 část C 
 
4. ukládá 
a) odboru koncepce a rozvoje pořídit čistopis změny č.VIII/B ÚPnSÚ Olomouc v souladu s 
předchozími částmi usnesení ZMO,dohodami s DOSS a stanoviskem nadřízeného orgánu, 
předat ověřený čistopis změny č. VIII/B ÚPnSÚ Olomouc stavebnímu odboru Magistrátu 
města Olomouce a odboru strategického rozvoje Krajskému úřadu Olomouckého kraje 
 
b)  odboru koncepce a rozvoje rozeslat schválenou závaznou část a schéma hlavního 
výkresu změny VIII/B ÚPnSÚ Olomouc dotčeným orgánům státní správy  
T: 14.12.2004 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Hlasování č.: 23 
 
11 Návrh zm ěny č. XI/B ÚPnSÚ Olomouc  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
a) důvodovou zprávu v předloženém znění 
b) stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování dle přílohy důvodové zprávy č. 3 
 
2. schvaluje 
a) změnu č. XI/B ÚPnSÚ Olomouc v rozsahu dle přílohy usnesení č. 1 v souladu s 
ustanovením § 84, odst. (2), písmena b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  a v souladu  s 
ustanovením § 31, odst (2) zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavebního zákona) ve znění pozdějších předpisů  
b) návrh rozhodnutí o námitce dle přílohy usnesení č. 1 
 
3. vymezuje 
v souladu s ustanovením § 29, odst. (2) Stavebního zákona závaznou část změny č. XI/B 
ÚPnSÚ Olomouc včetně veřejně prospěšných staveb ve smyslu § 108, odst. (2), písm. a) 
Stavebního zákona v rozsahu dle přílohy usnesení č. 1, část C 
 
4. ukládá 
a) odboru koncepce a rozvoje pořídit čistopis změny č. XI/B ÚPnSÚ Olomouc v souladu s 
předchozími částmi usnesení ZMO, dohodami DOSS a stanoviskem nadřízeného orgánu, 
předat ověřený čistopis změny č. XI/B ÚPnSÚ Olomouc stavebnímu odboru Magistrátu 
města Olomouce a Krajskému úřadu Olomouckého kraje, odboru strategického rozvoje 
kraje, oddělení územního plánu a stavebního řádu 
 
b) odboru koncepce a rozvoje rozeslat schválenou závaznou část a schéma hlavního 
výkresu změny č. XI/B ÚPnSÚ dotčeným orgánům státní správy 
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c) odboru koncepce a rozvoje zpracovat novelu obecně závazné vyhlášky města o závazné 
části územního plánu sídelního útvaru Olomouc dle schválené změny č. XI/B a předložit ji ke 
schválení ZMO 
T: 14.12.2004 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Hlasování č.: 24 
 
12 Návrh zadání zm ěny č. XII/8 ÚPnSÚ Olomouc  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu v předloženém znění 
 
2. ukládá 
uspořádat pro zastupitele pracovní seminář na téma dopravně inženýrských studií v 
předmětné lokalitě zpracovaných Ing. Staňkem a Ing. Kotkem  
T:    do konce října 2004  
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Hlasování č.: 25 
 
13 Pořízení změny č. XIII/1 ÚPnSÚ Olomouc  
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. XIII/1 ÚPnSÚ 
Olomouc v lokalitě Slavonín - Pod Vlachovým, jižní část 
 
3. ukládá 
vedoucímu OKR zahájit pořízení změny č. XIII/1 ÚPnSÚ Olomouc v rámci souboru změn 
pořizovaných v pravidelných intervalech na zasedání ZMO ve čtvrtém čtvrtletí v roce 
T: prosinec 2004 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Hlasování č.: 26 
 
14 Projekty EU - závazek kone čného p říjemce  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. schvaluje 
závazek konečného příjemce SmOl týkající se finančního krytí projektu následovně: 
Příjemce Statutární město Olomouc prohlašuje, že v případě zařazení projektu „Rozvoj MHD 
v Olomouci“ k poskytnutí pomoci z programu SROP profinancuje celkové náklady nejméně 
1.etapy daného projektu a otevře pro tento projekt před podpisem smlouvy o poskytnutí 
pomoci zvláštní účet, který bude používat výhradně pro příjmy a výdaje spojené s realizací 
projektu. Tímto prohlášením se současně zavazuje ke spolufinancování minimálně 25% 
podílu a 19% DPH v rámci celkových oprávněných nákladů projektu. 
 
3. schvaluje 
závazek konečného příjemce SmOl týkající se finančního krytí projektu následovně: 
Příjemce Statutární město Olomouc prohlašuje, že v případě zařazení projektu „Rozvoj 
informačních a komunikačních technologií v Olomouci“ k poskytnutí pomoci z programu 
SROP profinancuje celkové náklady nejméně 1.etapy daného projektu a otevře pro tento 
projekt před podpisem smlouvy o poskytnutí pomoci zvláštní účet, který bude používat 
výhradně pro příjmy a výdaje spojené s realizací projektu. Tímto prohlášením se současně 
zavazuje ke spolufinancování minimálně 25% podílu a 19% DPH v rámci celkových 
oprávněných nákladů projektu. 
 
Předložil: Rada města Olomouce 
Hlasování č.: 27 
 
15 Pojmenování ulice  
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.: 28 
 
16 Program prevence kriminality na rok 2004 - výsledk y dota čního 

řízení 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. bere na v ědomí 
výsledky řízení o získání státní účelové dotace na realizaci Programu prevence kriminality na 
rok 2004 a výsledky řízení o získání státní účelové dotace na realizaci Programu prevence 
kriminality – PARTNERSTVÍ  na rok 2004 
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Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
Hlasování č.: 29 
 
17 Oprávn ění ke zmocn ění ředitel ů škol - p říspěvkových 

organizací a oprávn ění k podpisu smluv  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. pověřuje 
Ing. Vladimíra Pokorného, náměstka primátora, zmocněním ředitelů níže uvedených  škol - 
příspěvkových organizací k podpisu smluv o bezúplatném nabytí movitého majetku z FKSP a 
převzetí pohledávek nesplacených zůstatků půjček z  FKSP zaměstnanců  škol - 
příspěvkových organizací 
Mateřská škola Olomouc, Dělnická 17 B 
Mateřská škola Olomouc, Herrmannova 1 
Mateřská škola Olomouc, kpt. Nálepky 10 
Mateřská škola Olomouc, Lužická 7 
Mateřská škola Olomouc, Wolkerova 34 
Mateřská škola Olomouc, Mozartova 6 
Mateřská škola Olomouc, Náves Svobody 38 
Mateřská škola Olomouc, Rooseveltova 101 
Mateřská škola Olomouc, Zeyerova 23 
Mateřská škola Olomouc, Žižkovo nám. 3 
Základní škola Olomouc, Čajkovského 11 
Základní škola Olomouc, Dvorského 33 
Základní škola Olomouc, Gorkého 39 
Základní škola Olomouc, Holečkova 10 
Základní škola Olomouc, Nedvědova 17 
Základní škola Olomouc, Demlova 18 
Základní škola Olomouc - Nemilany, Raisova 1 
Základní škola Olomouc, Řezníčkova 1 
Základní škola Olomouc, Stupkova 16 
Základní škola Olomouc, Svatoplukova 11 
Základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1 
 
3. ukládá 
podepsat a předat zmocnění ředitelům škol - příspěvkových organizací uvedených v bodu 2 
usnesení 
T: ihned 
O: Pokorný Vladimír, Ing., nám ěstek primátora 
 
4. pověřuje 
Ing. Vladimíra Pokorného, náměstka primátora, podpisem smluv o bezúplatném nabytí 
movitého majetku z FKSP a převzetí pohledávek nesplacených zůstatků půjček  z FKSP 
zaměstnanců níže uvedených škol - příspěvkových organizací   
Základní škola Olomouc, Na Hradě 5 
Základní škola Olomouc, tř. Svornosti 37 
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5. ukládá 
informovat o přijatém usnesení Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových  
T: ihned 
O: Pokorný Vladimír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Rada města Olomouce 
Hlasování č.: 30 
 
18 Organiza ční záležitosti - návrh odm ěn komisím RMO a 

výbor ům ZMO 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
výši odměn neuvolněným členům Zastupitelstva města Olomouce s platností od 1. 7. 2004. 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Hlasování č.: 31 
 
19 Hlasové sirény  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu k akci „Varovný a informační systém města a okresu Olomouc“ 
 
2. schvaluje 
postup dle návrhu řešení v důvodové zprávě 
 
3. schvaluje 
dohodu o narovnání dle přílohy důvodové zprávy 
 
4. zmocňuje 
tajemníka Bc. Jana Večeře k jednání s RAL MOTOCOM, s.r.o. o přistoupení na dohodu o 
narovnání ve věci akce „Varovný a informační města a okresu Olomouc“, vedoucí k ukončení 
soudního sporu a současně zmocňuje tajemníka Bc. Jana Večeře k podpisu dohody o 
narovnání dle přílohy důvodové zprávy 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Hlasování č.: 32 
 
20 Delegování zástupce statutárního m ěsta Olomouce na valnou 

hromadu SK Sigma Olomouc,a.s.  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. deleguje 
primátora Ing. Martina Tesaříka k zastupování akcionáře statutárního města Olomouce na 
valné hromadě společnosti SK Sigma Olomouc, a.s. konané dne 22.11.2004 (eventuelně v 
náhradním termínu této valné hromady), a to ke všem úkonům na této valné hromadě, 
zejména pak ke schválení účetní závěrky společnosti, k rozhodnutí o odměňování orgánů 
společnosti a k schválení úplného znění stanov společnosti. 
 
Předložil: Konečný Petr, Mgr., Ing., člen rady města 
Hlasování č.: 33 
 
21 Delegování zástupce statutárního m ěsta Olomouce na valnou 

hromadu OLTERM &TD Olomouc, a.s.  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. deleguje 
paní Yvonu Kubjátovou  k zastupování akcionáře statutárního města Olomouce na 
mimořádné valné hromadě společnosti OLTERM &TD Olomouc, a.s. konané dne 22.9.2004, 
a to ke všem úkonům na této valné hromadě, zejména pak k rozhodování o přijetí úvěru a 
volbě člena dozorčí rady 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
Hlasování č.: 34 
 
22 Různé – diskusní vystoupení  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. ukládá 
prověřit podání pana Otty Neumanna přednesené na zasedání zastupitelstva a  o výsledku 
informovat ZMO 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Rada m ěsta Olomouce 
   
Hlasování č.: 36 
 
 
 

 

 

 

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


