
 
USNESENÍ 

 
z 13. zasedání Zastupitelstva m ěsta Olomouce, konaného dne 14.12.2004  

 
 

 
1 Změna ve složení Zastupitelstva m ěsta Olomouce  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
zánik mandátu člena Zastupitelstva města Olomouce pana Jana Dlouhého ve volebním 
obvodu č. 4 za ČSSD dnem 5.12.2004 
 
2. bere na v ědomí 
a) nastoupení  člena zastupitelstva města ve volebním obvodu č. 4 za ČSSD 
prvního náhradníka - pana Karla Kohoutka 
 
b) informaci primátora města o rezignaci pana Karla Kohoutka na funkci člena Zastupitelstva 
města Olomouce ve volebním obvodu č. 4 za ČSSD a zánik jeho mandátu dnem 9.12.2004 
 
3. bere na v ědomí 
nastoupení  člena zastupitelstva města ve volebním obvodu č. 4 za ČSSD 
druhého náhradníka - paní PhDr. Evy Baslerové dnem 10.12.2004 
 
Předložil: Rada města Olomouce 
Bod programu č.: 1 ; hlasování č.: 1 
 
 
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 
plnění usnesení ZMO bod 26, část 3 ze dne 16.12.2003, týkající se H.C.Car k.s., dle 
důvodové zprávy 
 
Předložil: Rada města Olomouce 
Bod programu č.: 2 ; hlasování č.: 4 
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3 Rozpočtové zm ěny roku 2004  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
rozpočtové změny dle důvodové zprávy a dodatku č. 1 - část A a dodatku č. 2 
 
2. schvaluje 
poskytnutí příspěvků a s nimi související rozpočtové změny dle důvodové zprávy a dodatku 
č. 1 - část B 
 
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora 
Bod programu č.: 3 ; hlasování č.: 5 
 
4 Majetkoprávní záležitosti  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. schvaluje 
1. odprodej části  pozemku parc. č. 470/3 ost. pl. o výměře  13 m2 v k.ú. Neředín, obec 
Olomouc panu Miloši Brücknerovi za kupní cenu ve výši 9 290,- Kč dle důvodové zprávy  
bod 7.  
 
2. odprodej části pozemku parc. č. 211 ost. pl. o výměře 103 m2 v k.ú. Nový Svět u 
Olomouce, obec Olomouc panu Aleši Sedlákovi za kupní cenu ve výši 39 449,- Kč dle 
důvodové zprávy bod 8.  
 
3. odprodej části pozemku parc. č. 105/24 ost. pl. o výměře 5 m2 v k.ú. Olomouc - město 
MUDr. Zdence Werner, Mgr. Silvii Sabrině Werner a Ivě Sofii Werner za kupní cenu ve výši 
10 962,- Kč dle důvodové zprávy bod 9.   
 
4. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemky parc. č. 28/7 o výměře 600 m2 a 
parc. č. 28/10 o výměře 195 m2, vše orná půda v k. ú. Pavlovičky s panem Jaroslavem 
Pírkem při kupní ceně ve výši 370,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod 14.   
 
5. odprodej části pozemku parc. č.  5/8 ost. pl. o výměře 830 m2 v k.ú. Nové Sady u 
Olomouce  společnosti K - stav stavební, a. s. za kupní cenu ve výši 490,- Kč/m2 dle 
důvodové zprávy bod 16. 
 
6. odprodej objektu s pozemkem parc. č. 175 st. pl. v k.ú. Topolany manželům Zdeňku a 
Emílii Lakomým za kupní cenu ve výši 20 000,- Kč dle důvodové zprávy bod 19.   
 
7. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemek parc. č. 28/9 orná půda o výměře 
59 m2 v k.ú. Pavlovičky s manžely Ing. Bohdanem a Ing. Danou Klímkovými při kupní  ceně 
ve výši 370,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod 21.   
 
8. odprodej části  pozemku parc. č. 207/14 orná půda o výměře 66 m2 v k. ú. Hodolany 
manželům Haně a Jaroslavu Šafářovým za kupní cenu ve výši 39 370,- Kč dle důvodové 
zprávy bod 22.    
 
9. výkup pozemku parc. č. 1081/4 orná půda o výměře 2 580 m2 v k. ú. Slavonín z  
vlastnictví paní Ludmily Dobrovské a paní Vlasty Mlčochové do vlastnictví statutárního města 
Olomouce za kupní cenu ve výši 520.000,- Kč dle důvodové zprávy bod 24.   
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10. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemek parc.č. 150/22 orná půda o 
výměře 939 m2 v k.ú. Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc s panem Romanem Dontem při 
kupní ceně ve výši 400,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod 25.   
 
11. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 536/2 ost. pl. o 
výměře 530 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc s paní Alenou Příhodovou při kupní ceně ve 
výši 440,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod 26.   
 
12. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 393/3 ost. pl. o 
výměře 60 m2 v k.ú. Droždín, obec Olomouc s manžely Jiřím a Pavlou Vavříkovými dle 
návrhu OKR a při kupní ceně ve výši 400,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod 27.   
 
13. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku, parc. č. 999 ost. pl. o 
výměře 19 m2 v k. ú. Hodolany s  manžely  Adamem a Janou Vašíčkovými za podmínky 
umístění garáže tak, že bude navazovat na stávající řadové garáže při kupní ceně ve výši 
530,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod 28.    
 
14. odprodej pozemku parc. č. 167 zast. pl. o výměře 139 m2 v k. ú. Nedvězí u Olomouce 
panu Janu Mazurovi za kupní cenu ve výši 13 900,- Kč za podmínky zachování vodoteče 
nacházející se po tímto pozemkem a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene 
obsahujícího právo přístupu k této vodoteči a její údržby ve prospěch statutárního města 
Olomouce dle důvodové zprávy bod 29.  
 
15. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 945/7 orná půda o 
výměře 1 340 m2, část parc. č. 906/12 louka o výměře 17 m2 a část parc. č. 930/3 orná půda 
o výměře  60 m2, vše v k.ú. Řepčín, obec Olomouc se  společností  Praha  West Investment  
k. s.  při kupní ceně ve výši 655,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod 30. 
 
16. odprodej skladovací haly na části pozemku parc. č. 346/3 a na části pozemku parc. č. 
346/4 o celkové výměře 320 m2, vše  ost. pl.  v k. ú. Hejčín panu Miroslavu Tichému za 
kupní cenu ve výši 20 000,- Kč dle důvodové zprávy bod 35.     
   
17. odprodej pozemku parc. č. 834 zahrada o výměře 151 m2 v k. ú. Holice manželům 
Miloslavu a Mgr. Jitce Zdráhalovým a panu MUDr. Miloslavu Zdráhalovi za kupní cenu ve 
výši 62 050,- Kč dle důvodové zprávy bod 36.  
 
18. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemky parc. č. 230/1 o výměře 4 460 
m2 a parc. č. 230/2 o výměře 2 500 m2, vše orná půda v k. ú. Mutkov s panem Ing. Janem 
Jirkou při kupní ceně ve výši 50,- Kč/m2 dle upavené důvodové zprávy bod 39.  
 
19. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č.  837/17 ost. pl. o 
výměře 30 m2 v k.ú. Hodolany se společností Elektrocentrum trading, s. r. o. při kupní ceně 
510,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod 40.  
 
20. odprodej  pozemku parc. č. 1045/31 zahrada o výměře 89 m2 v k.ú. Černovír, obec 
Olomouc panu Tomáši Nohejlovi za kupní cenu ve výši 30 000,- Kč dle důvodové zprávy bod 
44.   
 
21. odprodej části pozemku parc. č. 116/8 ost. pl. o výměře 21 m2 v k. ú. Olomouc - město, 
obec Olomouc panu Ing. Miroslavu Pospíšilovi za kupní cenu ve výši 68 950,- Kč dle 
důvodové zprávy bod 45.   
 
22. bezúplatný převod pozemku parc. č. 719/5 ost. pl. o výměře 576 m2 v k. ú. Nové Sady u 
Olomouce, obec Olomouc z vlastnictví ČR - Ministerstva obrany do vlastnictví statutárního 
města Olomouce dle důvodové zprávy bod 46.  
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23. odprodej části pozemku parc. č. 543 ost. pl. o výměře 33 m2 v k. ú. Droždín, obec 
Olomouc paní Jiřině  Bergmannové za kupní cenu ve výši 19 372,- Kč dle důvodové zprávy 
bod 48.    
 
24. bezúplatný převod pozemku p.č. 945/1 o výměře 467 m2, orná půda  v k.ú. Řepčín ve 
vlastnictví ČR - Pozemkového fondu ČR do vlastnictví statutárního města Olomouce dle 
důvodové zprávy bod 56.  
 
25. odprodej objektu č. p. 207 - Michalská 4 s pozemkem parc. č. st. 633 zast. pl. o výměře 
189  m2 v k. ú. Olomouc - město panu Janu Grézlovi a paní Sylvii Grézlové za kupní cenu ve 
výši 4.200 000,- Kč dle důvodové zprávy bod 57.  
 
26. odprodej  části pozemku parc. č. 278/5 orná půda o výměře 220 m2 v k.ú. Hodolany, 
obec Olomouc společnosti AGROTEC a. s. za kupní cenu ve výši 106 830,- Kč dle důvodové 
zprávy bod 59.   
 
27. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 536/1 ost. pl. o 
výměře 336 m2, část parc. č. 235/25 orná půda o výměře 1 220 m2 a část parc. č. 235/23 
orná půda o výměře 440 m2, vše v k.ú. Povel, obec Olomouc  se společností STAFOS spol. 
s r. o.  při kupní ceně ve výši 600,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod 60.   
 
28. odprodej pozemku parc. č. 1120/17 ost. plocha o výměře 6 m2 v k. ú. Slavonín, obec 
Olomouc manželům Miroslavovi a Aleně Karlecovým za kupní cenu ve výši 3 380,- Kč dle 
důvodové zprávy bod 61.   
 
29. odprodej pozemku parc. č. 37/2 zast. pl. o výměře 17 m2 v k. ú. Svatý Kopeček u 
Olomouce panu Ondřeji Dokoupilovi za kupní cenu ve výši 15 410,- Kč dle důvodové zprávy 
bod 62.   
 
30. odprodej pozemku parc. č. 238/6 ost. pl. o výměře 58 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc společnosti RAŠINO, s. r. o. za kupní cenu ve výši 54 680,- Kč dle důvodové 
zprávy bod 63.   
 
31. odprodej objektu tech. vybavenosti bez č.p. s pozemkem parc. č. st. 1324 zast. pl. o 
výměře 66 m2, objektu tech. vybavenosti bez č. p. s pozemkem parc. č. st. 1325 zast. pl. o 
výměře 74 m2 a objektu bez č.p. na pozemku parc. č. st. 1364 zast. pl. o výměře 142 m2, 
vše v k.ú. Neředín, obec Olomouc do vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic ČR za kupní cenu 
ve výši 488 348, 50 Kč dle důvodové zprávy bod 64.   
 
32. darovací smlouvu na část pozemku parc. č. 73/6 ost. pl. o výměře 583 m2, včetně tělesa 
komunikace v úseku, který bude nově zařazen do silniční sítě jako součást silnice II/448, vše 
v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc, vše z vlastnictví statutárního města Olomouce do 
vlastnictví Olomouckého kraje, do správy Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvková 
organizace, dle důvodové zprávy bod 66.  
 
33. odprodej pozemku parc. č. st. 1208/4 zast. pl. o výměře 18 m2 v k. ú. Nová Ulice panu 
Igoru Hoesovi za kupní cenu ve výši 10 670,- Kč dle důvodové zprávy bod 67.   
 
34. odprodej pozemku parc. č. st. 1202/9 zast. pl. o výměře 17 m2 v k. ú. Nová Ulice 
manželům Ing. Miroslavu a Evě Šubovým za kupní cenu ve výši 10 120,- Kč dle důvodové 
zprávy bod 68.   
 
35. odprodej pozemku parc. č. st. 342 zast. pl. o výměře 20 m2 v k.ú. Klášterní Hradisko, 
obec Olomouc paní PaedDr. Zoje Šťastné za kupní cenu ve výši 12 380,- Kč dle důvodové 
zprávy bod 69.   
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36. odprodej části pozemku parc. č. 9/8 zahrada o výměře 912 m2 v k.ú. Řepčín panu Ing. 
Zdeňku Lukešovi za kupní cenu ve výši 466 510,- Kč dle důvodové zprávy bod 70.   
 
37. bezúplatný převod pozemků parc. č. 265/129 o výměře 83 m2, parc. č. 265/396 o výměře 
11 m2, parc. č. 265/395 o výměře 10 m2, parc. č. 265/368 o výměře 124 m2, parc. č. 
265/394 o výměře 22 m2, parc.č 265/344 o výměře 242 m2, parc. č. 265/345 o výměře 91 
m2, parc. č. 265/343 o výměře 168 m2, parc. č. 265/342 o výměře 222 m2, parc. č. 265/236 
o výměře 191 m2, parc. č. 265/235 o výměře 461 m2, parc. č. 265/109 o výměře 17 m2, 
parc. č. 265/238 o výměře 841 m2, parc. č. 630/5 o výměře 24 m2, vše ost. pl. v k.ú Neředín, 
obec Olomouc z vlastnictví společnosti VZ stav, spol. s r. o. do vlastnictví statutárního města 
Olomouce za podmínky odstranění všech závad před převodem dle upravené důvodové 
zprávy bod 71.  
 
38. odprodej objektu bydlení č. p. 71 s pozemkem parc. č. st. 5 zast. pl. a nádvoří o výměře 
154 m2, vše v k. ú. Nová Ves u Rýmařova, obec Dolní Moravice, včetně vedlejší stavby - 
kůlny a  studny  nacházejících  se  na  pozemku  ve  vlastnictví  společnosti  PAVLÍK group,  
s. r. o., parc. č. 606 zahrada o výměře 450 m2 v k. ú. Nová Ves u Rýmařova, obec Dolní 
Moravice společnosti PAVLÍK group,  s. r. o. za kupní cenu ve výši 200 000,- Kč dle 
důvodové zprávy bod 72.      
 
39. odprodej objektu bydlení č. p. 69 (včetně příslušenství) s pozemkem parc. č. st. 6 zast. 
pl.   a nádvoří o výměře 467 m2, vše v k. ú. Nová Ves  u Rýmařova, obec Dolní Moravice 
manželům Marcele a Zdeňku Šebestíkovým za kupní cenu ve výši 700 000,- Kč dle 
důvodové zprávy bod 73.  
 
40. uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na části pozemků parc.č. 987/12 o 
výměře 69 m2, část parc.č. 987/1 o výměře 1 121m2, část parc.č. 939/3 o výměře 175m2, 
část parc.č. 939/4 o výměře 376 m2, část parc.č. 939/1 o výměře 305 m2, část parc.č. 668/7 
o výměře 158 m2 a část parc.č. 972 o výměře 421  m2, vše ost. pl. v k.ú. Hodolany mezi 
statutárním městem Olomouc a Českou republikou - Povodím Moravy, s.p. dle důvodové 
zprávy bod 74.   
 
41. odprodej části pozemku parc. č. 778/1 ost. pl. o výměře 12 m2 v k. ú. Chomoutov, obec 
Olomouc paní Janě Vodičkové za kupní cenu ve výši 5 044,- Kč dle důvodové zprávy bod 
75.   
 
42. odprodej pozemku parc. č. 2115 ost. pl. o výměře 830 m2  v k. ú. Nová Ulice podílovým 
spoluvlastníkům garáží  Dvořákova 9 za kupní cenu ve výši 580,- Kč/m2 a za podmínky 
úhrady nájemného ve výši 15,- Kč/m2/rok, a   to za  dva roky zpětně  dle  důvodové   zprávy 
bod 77.  
 
43. 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. 722/1 o výměře 938 m2, 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 orná půda v k.ú. Nemilany ve 
vlastnictví statutárního města Olomouce s tím, že Ing. Kostrej  uhradí  cenový  rozdíl  ve výši  
1 423,- Kč, 1/2 daně z převodu nemovitosti a kolek v hodnotě 500,- Kč dle důvodové zprávy 
bod 78.  
 
44. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemek parc. č. 125/17 ost. pl. o výměře 
10 m2 a  část pozemku parc. č. 106/2 ost. pl. o výměře 350 m2, vše v k.ú. Olomouc-město s 
manžely Radimem a Mgr. Barborou Králíkovými při kupní ceně ve výši 510,- Kč/m2  s tím, že 
řádná kupní smlouva bude uzavřena do 31. 3. 2005 dle důvodové zprávy bod 80.   
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45.uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. st. 436/1 zast. pl. o 
výměře 270 m2 v k. ú. Holice u Olomouce s manžely Ing. Miloslavem a Zdenkou 
Obermannovými při kupní ceně ve výši 480,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod  84.       
 
46. odprodej pozemku parc. č. st. 652 zast. pl. o výměře 112 m2 a části pozemku parc. č. 
401/27 zahrada o výměře 240 m2 v k.ú. Hejčín manželům Vladimíru a PhDr. Haně 
Česalovým  za kupní cenu ve výši 591,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod 85.    
 
47. výkup části pozemku parc. č. 1081/34 orná půda o výměře 5.305 m2, části pozemku 
parc.č. 1081/35 orná půda o výměře 6.340 m2 a pozemku parc.č. 1081/19 orná půda o 
výměře 5.511 m2, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc z vlastnictví společnosti GEMO 
OLOMOUC spol. s r. o. do vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní cenu ve výši 
1.500,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod 86.  
 
48. výkup části pozemku parc. č. 1081/36 orná půda o výměře 375 m2 vše v k. ú. Slavonín, 
obec Olomouc z vlastnictví manželů Ing. Borise a Hany Němečkových a manželů Ing. 
Jaromíra a Hany Uhýrkových do vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní cenu ve 
výši 1.500,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod 86.  
 
2. nevyhovuje žádosti 
1. pana Ing. Josefa Sorbiho o odprodej pozemku parc.č. 86/1 ost. pl. o výměře 1 510 m2 v 
k.ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 1. 
 
2. manželů Jiřího a Lenky Chmelíkových o odprodej části pozemku parc. č. 2115 ost. pl. o 
výměře 100 m2 v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 2. 
 
3. pana Michala Bejdáka o odprodej části pozemku parc. č. 17/5 ost. pl. o výměře 3 000  m2  
v k.ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 3. 
 
4. manželů Dimitrise a Marcely Chadzikasovým o odprodej částí pozemku parc. č. 5/8 ost. pl. 
o výměře 4 m2 + 4 m2 k.ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 
4. 
 
5. manželů Jana a Dagmary Piskořových o odprodej části pozemku parc. č. 440/1 ost. pl. o 
výměře 40 m2 v k.ú. Droždín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 5. 
 
6. společnosti DELTA ARMY, s. r. o.  o  odprodej  pozemků parc. č. 95/27 ost. pl. o výměře  
1 619 m2  a  parc.  č. 95/28 ost. pl. o  výměře 976 m2, vše v k. ú.  Olomouc-město, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod 6.  
 
7. společnosti K-stav stavební a. s.  o odprodej části pozemku parc. č. 460/11 ost. pl. o 
výměře 280 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 10.    
 
8. společnosti K - STAV stavební, a. s. o odprodej části pozemku parc. č. 1001 ost. pl. o 
výměře 940 m2 a části pozemku parc. č.  392/16 ost. pl. o výměře 380 m2, vše v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 17.  
 
9. pana Ing. Břetislava Valenty o odprodej pozemků část parc. č. 288/2 ost. pl. o výměře 80 
m2 a část parc. č. st. 1394/1 zast. pl. o výměře 50 m2, vše v k.ú. Neředín, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod 20.  
 
10. pana Petra Grohmanna  o odprodej pozemku parc. č. 28/9 orná půda o výměře 59 m2 v 
k.ú. Pavlovičky dle důvodové zprávy bod 21.      
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11. Ing. Františka Kaštyla o revokaci části usnesení ZMO ze dne 16. 3. 2004, bod programu 
6, bod 51 ve věci výše kupní ceny při odprodeji kruhové cihelny vč. komína (ost. stavební 
objekt) s pozemkem parc. č. st. 1308  zast. pl. o výměře 1109 m2 vše v k.ú. Slavonín dle 
důvodové zprávy bod 23.    
 
12. paní Aleny Příhodové o  odprodej  pozemku  parc. č. 536/9 ost. pl.  o výměře 2067 m2   v  
k. ú. Povel, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 26.  
 
13. společnosti DUO REAL s. r. o. o odprodej pozemku parc.č. 99/1 ost. pl. o výměře 2 463 
m2 v k.ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 31.  
 
14. manželů Miroslava a Lenky Turkových o odprodej pozemků parc.č. 2/92 ost. pl. o výměře 
22 m2 a parc.č. 2/93 ost. pl. o výměře 36 m2, vše v k.ú. Neředín, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod 32.  
 
15. manželů Miroslava a Martiny Dobrovských o odprodej části pozemku parc. č. 450/1 
zahrada o výměře  400 m2 v k.ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 33.  
 
16. manželů Simony a Radka Šilbertových o odprodej části pozemku parc.č. 1132/1 ost. pl. o 
výměře 60 m2 v k.ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 34.   
 
17. pana Pavla Nekanického o odprodej části pozemku parc. č. 693/2 ost. pl. o výměře 250 
m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 41.   
 
18. paní Heleny Dočekalové o  odprodej pozemku parc. č. 154/3 zahrada o výměře 401 m2 v 
k.ú. Černovír, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 42.   
 
19. manželů MUDr. Ladislavy a Ing. Jiřího Vranových a pana Jiřího  Velarta o odprodej 
pozemků parc.č. 174/5 ost. pl. o výměře 489 m2 a parc.č. 139/36 ost. pl. o výměře 803 m2, 
vše v k.ú. Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 43.  
 
20. manželů Oldřicha a Evy Boudníkových o odprodej pozemků parc. č. st. 23/1 zast. pl. o 
výměře 153 m2, parc. č. 6 zahrada o výměře 211 m2 a části parc. č. 1046/1 ost. pl. o výměře 
18 m2, vše v k.ú. Černovír, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 47.   
 
21. manželů Františka a Jiřiny Aulehlových o odprodej části pozemku parc. č. 1929/1 ost. pl. 
o výměře 170 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 49.   
 
22. manželů Jiřího a Marie Kočířových o odprodej části pozemku parc. č. 1929/1 ost. pl. o 
výměře 127 m2 v k.ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 50.  
 
23. společnosti TEPLOTECHNA Olomouc inženýring, spol.  s r.o. o odprodej dvou částí 
pozemku parc.č. 79/5 ost. pl. o výměře 30 m2 a 74 m2 v k.ú. Olomouc-město, obec Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 51.  
 
24. pana Aleše Guňky o odprodej části pozemku parc. č. 401/6 ost. pl. o výměře 18 m2 v k.ú 
Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 52.  
 
25. manželů Boženy a Milana Dirbákových o odprodej pozemku parc. č. 653 zahrada o 
výměře 499 m2 v k. ú. Lošov, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 53.  
 
26. pana Vasyla Vasiloviče Falase a manželů Josefa a Pavly Winterových o odprodej 
pozemku parc.č. 310 trvalý travnatý porost o výměře 406 m2 v k.ú. Nové Sady u Olomouce, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 54.   
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27. manželů Vojtěcha a Štefánie Uhlířových o odprodej pozemku parc. č. 319/1 louka o 
výměře 300 m2 v k.ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 55.  
 
28. pana Jindřicha Tomečka o výkup pozemků parc. č. 1916/3 ost. pl. o výměře 153 m2, 
parc. č. 1929/5 ost. pl. o výměře 550 m2, vše v k.ú. Holice u Olomouce, obec Olomouce ve 
vlastnictví pana Jindřicha Tomečka do vlastnictví statutárního města Olomouce dle 
důvodové zprávy bod 58.   
 
29. společnosti RAŠINO, s.r.o. o odprodej části pozemku parc. č. 238/1 ost. pl. o výměře 102 
m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 63.  
 
30. paní Evy Němcové o odprodej části pozemku parc. č. 9/8 zahrada o výměře 600 m2 v 
k.ú. Řepčín dle důvodové zprávy bod 70.   
 
31. manželů Marcely a Zdenka Šebestíkových, pana Rudolfa Siegla, Ing. Přemysla Šolce a 
Zdeňka Šolce, pana Antonína Trubačíka, manželů Heleny a Oldřicha Švédových, Klubu 
překvapených přátel, manželů Stanislava a Anny Havlíčkových  o odprodej objektu bydlení č. 
p. 71 s pozemkem parc. č. st. 5 zast. pl. a nádvoří o výměře 154 m2, vše v k. ú. Nová Ves u 
Rýmařova, obec Dolní Moravice, včetně vedlejší stavby - kůlny a studny nacházejících se na 
pozemku ve vlastnictví společnosti PAVLÍK group, s. r. o., parc. č. 606 zahrada o výměře 
450 m2 v k. ú. Nová Ves u Rýmařova, obec Dolní Moravice dle důvodové zprávy bod 72.   
 
32. společnosti PAVLÍK group, s. r. o., pana Zdeňka Maixnera a manželů Stanislava a Anny 
Havlíčkových o odprodej objektu bydlení č. p. 69 (včetně příslušenství) s pozemkem parc. č. 
st. 6 zast. pl.   a nádvoří o výměře 467 m2, vše v k. ú. Nová Ves u Rýmařova, obec Dolní 
Moravice dle důvodové zprávy bod 73.  
 
33. manželů Radima a Mgr. Barbory Králíkových o odprodej části pozemku parc. č. 106/2 
ost. pl. o výměře 388 m2 v k.ú. Olomouc-město dle důvodové zprávy bod 80.  
   
34. společnosti EVERLIFT spol. s r. o. o odprodej části pozemku parc. č. 106/2 ost. pl. o 
výměře 350 m2, pozemků parc. č. 108/8 zahrada o výměře 542 m2, parc. č. 245/1 ost. pl. o 
výměře 332 m2, parc. č. 125/15 ost. pl. o výměře 3 m2, parc. č. 125/16 ost. pl. o výměře 3 
m2 a parc. č. 125/17 ost. pl. o výměře 10 m2, vše v k.ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod 81.   
 
35. společnosti DS - IZOLACE s. r. o. o odprodej pozemku parc. č. 106/26 ost. pl. o výměře 
227 m2 a části pozemku parc. č. 106/2 ost. pl. o výměře 388 m2, vše v k.ú. Olomouc-město, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 82.   
 
3. revokuje 
1. část usnesení ZMO ze dne 5. 10. 2000 čís. spis. seznamu 3 bod 41 ve věci  výše kupní 
ceny  za odprodej pozemku parc. č. 53/48 ost. pl. o výměře 184 m2 v k.ú. Neředín manželům 
Ing.  Tomáši a Ing. Ireně Juřicovým a schvaluje kupní cenu ve výši  250,- Kč/m2 dle 
důvodové zprávy bod 11.  
 
2. usnesení ZMO ze dne 25. 6. 2003, čís. spis. seznamu 3.1, bod 12 ve věci nevyhovění 
žádosti pana Miroslava Tichého o odprodej objektu skladovací  haly na části pozemku parc. 
č. 346/3 a části pozemku parc. č. 346/4 o celkové výměře 320 m2, vše  ost. pl.  v k. ú. Hejčín 
panu Miroslavu Tichému dle důvodové zprávy bod 35.    
 
3. usnesení ZMO ze dne 19. 12. 2002, čís. spis. seznamu 3.1, bod 5 ve věci nevyhovění 
žádosti manželů Miloslava a Mgr. Jitky Zdráhalových a pana MUDr. Miloslava Zdráhala o 
odprodej pozemku parc. č. 834 zahrada o výměře 151 m2 v k. ú. Holice dle důvodové zprávy 
bod 36.    
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4. část usnesení ZMO ze dne 16. 12. 2003, bod programu 5.1, bod 35 ve věci výše kupní 
ceny za odprodej částí pozemků parc. č. 1721/18 ost. pl. o výměře 360 m2, parc. č. 1721/19 
ost. pl. o výměře 413 m2 a parc. č. 1721/20 orná půda o výměře 427 m2, vše v k. ú. Holice u 
Olomouce ČR - Státní rostlinolékařské správě a schvaluje kupní cenu ve výši 361 750,- Kč 
dle důvodové zprávy bod 37.     
 
5. část usnesení ZMO ze dne 8. 6. 2004, bod programu 4, bod 16 ve věci   výše kupní ceny 
za odprodej pozemku parc. č. st. 1117 zast. pl. o výměře 1333m2 v k.ú. Olomouc-město 
společnosti Properta s. r. o. a schvaluje kupní cenu ve výši 1. 952 460,- Kč dle důvodové 
zprávy bod 38.   
 
6. část usnesení ZMO ze dne 8. 6. 2004, bod programu 4, bod 19 ve věci výše kupní ceny za 
odprodej části pozemku parc. č. 17/5 ost. pl. o výměře 200 m2,  pozemku parc. č. st. 249 
zast. pl. o výměře 1 483 m2 a  objektu s pozemkem  parc. č. st. 246 zast. pl. o výměře 198 
m2, vše v k. ú. Klášterní Hradisko panu Vojtěchu Kubovi a souhlasí se snížením kupní ceny 
o 50%, tj. na výši 887 665,- Kč dle důvodové zprávy bod 65.   
 
7. část usnesení ZMO ze dne 26. 9. 2002 čísl. spis. seznamu 3 bod 51 ve věci výše kupní 
ceny za odprodej pozemků parc. č. 314/17 zast. pl. o výměře 161 m2, parc. č. 314/18 zast. 
pl. o výměře 100 m2, vše  v k. ú. Nová Ulice a schvaluje  kupní cenu ve výši 580,- Kč/m2 dle 
důvodové zprávy bod 76.  
 
8. usnesení ZMO ze dne 21. 9. 2004, bod programu 5, bod 15 ve věci schválit 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 78.   
 
9. část usnesení  ZMO ze dne 16. 3. 2004, bod usnesení 7, část 4 - podbod 11 ve věci 
bezúplatného převodu části objektu č.p. 189, Vejdovského 2, Olomouc do vlastnictví 
statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod 87.    
 
4. bere na v ědomí 
1. výsledek výběru nájemce a budoucího kupujícího pozemku parc. č. 3 orná půda o výměře 
644 m2 v k. ú. Týneček, obec Olomouc mezi panem Borisem Vališem a panem Liborem  
Indrákem  formou obálkové metody na výši kupní ceny, kdy výše kupní ceny nabídnutá 
panem Borisem Vališem činila 437,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod 12. 
 
2. výsledek výběru kupujícího objektu bývalé vodárny s pozemkem  parc. č. st. 69 zast. pl. o 
výměře 31 m2 v k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc mezi Ing. Pavlem Krčem a  manžely 
Josefem a Martou Benešovými formou obálkové metody na výši kupní ceny, kdy výše kupní 
ceny nabídnutá Ing. Pavlem Krčem činila 213 600,- Kč dle důvodové zprávy bod 13.   
 
3. ponechání zaměstnanců statutárního města Olomouce v budově Kosmonautů, 
Vejdovského za podmínek dle důvodové zprávy bod 87. 
 
5. souhlasí 
1. se změnou subjektu na straně kupujícího části pozemku parc. č. st. 279 zast. pl.  o výměře  
1 417 m2 s objektem č. p. 261 - Helsinská 13, vše v k. ú. Neředín z MUDr. Aleny Poučové a 
MUDr. Igora Mazocha na MUDr. Igora Mazocha s tím, že kupní smlouva bude uzavřena 
nejpozději do 15. 1. 2005 dle důvodové zprávy bod 18.   
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2. se změnou subjektu na straně  budoucího kupujícího části pozemku parc. č. st. 279 zast. 
pl. (dle GP parc. č. 636 ost. pl.) o výměře  862 m2 v k.ú. Neředín z MUDr. Aleny Poučové a 
MUDr. Igora Mazocha  na MUDr. Igora Mazocha dle důvodové zprávy bod 18.   
 
3. se změnou subjektu na straně kupujícího pozemku parc. č. 460/46 ost. pl. o výměře 35 m2 
a části pozemku parc. č. 460/11 ost. pl. o výměře 208 m2, vše v k. ú. Povel, obec Olomouc z 
manželů Ing. Miroslava a Zdeny Stiborových  na Ing. Miroslava Stibora a PaedDr. Zuzanu 
Hrubošovou dle důvodové zprávy bod 79.    
 
Předložil: Rada města Olomouce 
Bod programu č.: 4 ; hlasování č.: 6 - 9 a 36 
 
5 Majetkoprávní záležitosti odboru investic  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
1. uzavření kupní  smlouvy dle bodu 1, 2, 3, 4, 6  důvodové zprávy 
2. uzavření směnné smlouvy dle bodu 5 a 7 důvodové zprávy 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu č.: 4.1 ; hlasování č.: 10 
 
6 Majetkoprávní záležitosti odboru investic - p řevody pozemk ů 

ze státu  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. dopl ňuje 
usnesení ze dne 21. 9. 2004 č. 5 bod 2/2 dle důvodové zprávy body 1-7 takto: 
SmOl se zavazuje, že o pozemky, jež jsou předmětem převodu, bude řádně pečovat, bude je 
využívat k účelu, ke kterému slouží v současné době, nepřevede je do vlastnictví třetí osoby 
a nebude je komerčně využívat, to vše po dobu 10 let od nabytí vlastnického práva k 
předmětným  pozemkům. 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu č.: 4.2 ; hlasování č.: 11 
 
7 Prodej dom ů 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. schvaluje 
prodej pozemku parc. č. st. 105/2 zast. pl. nádvoří o výměře 119 m2 (dle GP č. 1178-
802/2004) v k. ú. Nová Ulice Mgr. Jarmile Hlaváčové za kupní cenu ve výši   70 739,- Kč dle 
důvodové zprávy bod 1 
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2. schvaluje 
prodej pozemku parc. č. 332/7 zahrada v k. ú. Hejčín o výměře 136 m2 spoluvlastníkům, a to 
Anně Janečkové, Stanislavu Melčákovi, Šárce Melčákové, Zdenku a Jaroslavě Pikalovým, 
Renatě Königové, Miroslavu a Haně Popovým, Lubomíru Smutnému, Miloslavu a Jindřiše 
Uhlířovým za kupní cenu ve výši  34 714,- Kč dle důvodové zprávy bod 2 
 
3. nevyhovuje 
žádosti pí Miluše Boháčkové ve věci prodeje části pozemku parc. č. 401/6 ost. pl. v k. ú. 
Hejčín za účelem stavby garáže a zřízení zahrádky dle důvodové zprávy bod 3 
 
4. nevyhovuje 
žádosti p. Radomíra Škůrka ve věci odprodeje  části pozemku parc. č. 423/1 ost. plocha o 
výměře 1192 m2 v k. ú. Hodolany dle důvodové zprávy bod 4 
 
5. nevyhovuje 
žádosti pí Mgr. Ilony Strejčkové a pí Gabriely Bojkovské ve věci odprodeje části pozemku 
parc. č. 9 zahrada o výměře 371 m2 v k. ú. Olomouc - město dle důvodové zprávy bod 5 
 
6. schvaluje 
odprodej pozemku parc. č. st. 334 zast. pl. o výměře 294 m2 v k. ú. Nová Ulice paní Jitce 
Vondráčkové za kupní cenu ve výši 71 001,- Kč dle důvodové zprávy bod 6 
 
7. schvaluje 
odkoupení částí pozemků parc. č. st. 229/1 zast. pl., parc. č. st. 228/1 zast. pl.  a  parc. č. st. 
227/2 zast. pl. vše v k. ú. Neředín za spoluvlastnické podíly -  za bytovou jednotku č. 197/1 - 
podíl 520/10248 za kupní cenu ve výši 11 569,-Kč a bytovou jednotku č. 197/2 - podíl 
591/10248 za kupní cenu ve výši 13 149,- Kč dle důvodové zprávy bod 7 
 
8. revokuje 
část svého usnesení ze dne 16. 12. 2003 ve věci odprodeje pozemku parc. č. 336/1 zahrada 
o výměře 222 m2 v k. ú. Hejčín všem spoluvlastníkům domu Horní Hejčínská 15 a schvaluje  
prodej pozemku parc. č. 336/1 zahrada o výměře 222 m2 (rozděleného dle geometrického 
plánu) - parc. č. 336/11 zahrada o výměře 59 m2 Lubomíru Smutnému za kupní cenu ve výši 
16.905,-Kč, prodej pozemku parc. č. 336/10 zahrada o výměře  38 m2 Anně Janečkové za 
kupní cenu ve výši 11.655,-Kč, prodej pozemku parc. č. 336/ 9 zahrada o výměře 42 m2 
Renátě Königové za kupní cenu ve výši 12.655,-Kč, prodej pozemku parc. č. 336/12 zahrada 
o výměře  46 m2 Zdeňku a Jaroslavě Pikalovým za kupní cenu ve výši 13.655,-Kč a prodej 
pozemku parc. č. 336/ 1 zahrada o výměře 37 m2 spoluvlastníkům domu a to Anně 
Janečkové, Jaroslavě a Zdeňku Pikalovým, Rénátě Königové, Lubomíru Smutnému, 
Stanislavu a Šárce Melčákovým, Miloslavu a Jindřiše Uhlířovým za kupní cenu ve výši 
11.405,- Kč dle důvodové zprávy bod 8 
 
9. revokuje 
část svého usnesení ze dne 21. 9. 2004 a  schvaluje  prodej pozemku parc. č. st. 92 zast. pl. 
v k. ú. Hejčín o výměře 546 m2  Čestmíru a Miluši Dosedělovým, Ludvíku a Libuši 
Balážovým dle důvodové zprávy bod 9 
 
10. nevyhovuje 
žádosti kupujících a trvá na původním rozhodnutí ze dne 8. 6. 2004 dle důvodové zprávy bod 
10 
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11. schvaluje 
prodej domu Palackého 1 s pozemkem parc. č. st. 770 zast. pl. o výměře 431 m2 v k. ú. 
Olomouc-město po jednotkách oprávněným nájemcům domu Palackého 1 za kupní ceny 
vypočtené dle ,,Pravidel"a přílohy č. 1 dle důvodové zprávy bod 11 
 
12. schvaluje 
prodej domu Na Vozovce 38 s pozemkem parc. č. st. 330 zast. pl. o výměře 1 069 m2, parc. 
č. 364/17 zahrada o výměře 145 m2 a parc. č. 364/18 zahrada o výměře 63 m2 vše v k. ú. 
Nová Ulice po jednotkách oprávněným nájemcům domu Na Vozovce 38 za kupní ceny 
vypočtené dle ,,Pravidel" a přílohy č. 3 dle důvodové zprávy bod 12 
 
13. nevyhovuje 
žádosti nájemců domu Na Vozovce 38 ve věci snížení kupní ceny za bytové jednotky dle 
přílohy č. 2 dle důvodové zprávy bod 12 
 
14. nevyhovuje 
žádosti pana Harny ve věci snížení kupní ceny za "nevyměněná původní okna v bytě" dle 
důvodové zprávy bod 12 
 
15. nevyhovuje 
žádosti manželů Otáhalových ve věci snížení kupní ceny bytu č. 265/3 a žádosti o připojení 
volné nebytové prostory k bytu dle důvodové zprávy bod 12 
 
16. schvaluje 
prodej domu Masarykova 19, 21 s pozemkem parc. č. st. 1034/1 zast. pl. o výměře 830 m2 v 
k. ú.  Olomouc-město oprávněným nájemcům domu Masarykova 19, 21 po jednotkách za 
kupní ceny vypočtené dle ,,Pravidel" a přílohy č. 4 dle důvodové zprávy bod 13 
 
17. schvaluje 
prodej bytu č. 736/1  Masarykova 19, 21 za kupní cenu vypočtenou dle  ,,Pravidel" s použitím 
koeficientů + náklady na rekonstrukci ve výši 697.750,- Kč dle důvodové zprávy bod 13 
 
18. schvaluje 
prodej domu Panská 4 s pozemkem parc. č. st. 601 zast. pl. o výměře 325 m2 v k. ú. 
Olomouc-město po jednotkách oprávněným nájemcům domu za kupní ceny vypočtené dle 
"Pravidel" a přílohy č. 5 dle důvodové zprávy bod 14 
 
19. schvaluje 
prodej domu Na Hradě 5 - budova č. p. 245 s pozemkem parc. č. st. 654 zast. pl. o výměře 
1200 m2 a pozemku parc. č. 185 ost. pl. o výměře 361 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, UP 
Olomouc za kupní cenu ve výši 10 880 718,- Kč + náklady 6 800,- Kč dle důvodové zprávy 
bod 15 
 
20. schvaluje 
prodej domu Kyselovská 118 formou veřejné dražby dle zákona č. 26/2000 Sb. o veřejných 
dražbách, přičemž nejnižším podáním je cena stanovená znaleckým posudkem 
vypracovaným v souladu s § 13 zákona č. 26/2000 Sb. o veřejných dražbách, to je  
2 326 900,- Kč dle důvodové zprávy bod 16 
 
21. nevyhovuje 
žádosti Ing. Budinského  ve věci  snížení kupní ceny za NPv domě Jungmannova 18, 20, 22  
dle důvodové zprávy bod 17 
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22. schvaluje 
prodej nebytové  jednotky č. 589/7 v domě M. Pospíšilové 2 se spoluvlastnickým podílem o 
velikosti 248/6931 manželům Heleně a Michalu Balíkovým za kupní cenu ve výši 60.223,- Kč 
dle důvodové zprávy bod 18 
 
23. schvaluje 
prodej nebytové   jednotky č. 589/8 v domě M. Pospíšilové 2 se spoluvlastnickým podílem o 
velikosti 674/6931 manželům Michalu a Lucii Žaroským, Pavlu a Kateřině Žaroským za kupní 
cenu ve výši 226.056,- Kč dle důvodové zprávy bod 19 
 
24. schvaluje 
prodej nebytové   jednotky č. 589/9 v domě M. Pospíšilové 2 se spoluvlastnickým podílem o 
velikosti 746/6931  manželům Jaroslavu a Pavle Žaroským  za kupní cenu ve výši 248.347,- 
Kč dle důvodové zprávy bod 20 
 
25. schvaluje 
prodej nebytové   jednotky č. 970/78 v domě Foerstrova 1 se spoluvlastnickým podílem o 
velikosti 180/41957  manželům  Janu a Olze Faltýnkovým za kupní cenu ve výši 67.915,- Kč 
dle důvodové zprávy bod 19 
 
26. schvaluje 
prodej nebytové jednotky č. 918/37 v domě Foerstrova 33 se spoluvlastnickým podílem o 
velikosti 765/21325  manželům MUDr. Marii a Ing. Janu Poláchovým za kupní cenu ve výši 
338.808,- Kč dle důvodové zprávy bod 22 
 
27. schvaluje 
prodej nebytové jednotky č. 918/38 v domě Foerstrova 33 se spoluvlastnickým podílem o 
velikosti 1119/21325  manželům MUDr. Janě a Leopoldovi Heroldovým, MUDr. Sylvě a 
MUDr. Vladimíru Královým za kupní cenu ve výši 496.069,- Kč dle důvodové zprávy bod 22 
 
28. schvaluje 
prodej nebytové jednotky - ateliér č. 1033/13 v domě Dukelská 15 se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 365/7463 manželům  Dr. Pavlu a Haně Hogelovým za kupní cenu ve výši  
46.957,- Kč dle důvodové zprávy bod 23 
 
29. schvaluje 
prodej nebytové   jednotky č. 871/11 v domě Kosinova 2 se spoluvlastnickým podílem o 
velikosti  1523/13810 fa A.T.N., spol. s. r. o, zastoupené jednatelem společnosti p. Liborem 
Novotným za kupní cenu ve výši  489.121,- Kč dle důvodové zprávy bod 24 
 
30. schvaluje 
prodej nebytové jednotky č. 871/12 v domě Kosinova 2 se spoluvlastnickým podílem o 
velikosti  1882/13810 sl. Ivaně Odstrčilové za kupní cenu ve výši 415 022,- Kč dle důvodové 
zprávy bod 25 
 
31. schvaluje 
prodej nebytové jednotky č. 317/13 se spoluvlastnickým podílem 583/12582 na společných 
částech domu Ladova 1, Tomkova 41 a pozemku oprávněnému nájemci Jiřímu Maxovi, za 
kupní cenu ve výši 502.309,74 Kč dle důvodové zprávy bod 26 
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32. schvaluje 
prodej nebytové jednotky č. 317/14 se spoluvlastnickým podílem 485/12582 na společných 
částech domu Ladova 1, Tomkova 41 a pozemku oprávněnému nájemci RNDr. Radku 
Dorazilovi za kupní cenu ve výši 430. 298,27 Kč dle důvodové zprávy bod 26 
 
33. schvaluje 
prodej nebytové jednotky č. 317/15 se spoluvlastnickým podílem 2332/12582 na společných 
částech domu Ladova 1, Tomkova 41 a pozemku oprávněnému nájemci Marcelu Dufkovi za 
kupní cenu ve výši 2.042.377,10 Kč dle důvodové zprávy bod 26 
 
34. schvaluje 
prodej nebytové jednotky  č. 746/102 se spoluvlastnickým podílem 1872/21732 na 
společných částech domu Legionářská 1 a pozemku oprávněnému nájemci fa SPORTING 
s.r.o., za kupní cenu ve výši 774.620,- Kč dle upravené důvodové zprávy bod 27 
 
35. schvaluje 
prodej nebytové jednotky  č. 746/103 se spoluvlastnickým podílem 644/21732 na společných 
částech domu Legionářská 1 a pozemku oprávněnému nájemci p. Jiřímu Novákovi za kupní 
cenu ve výši 257.808,- Kč dle důvodové zprávy bod 27 
 
36. schvaluje 
prodej nebytové jednotky  č. 746/104 se spoluvlastnickým podílem 3014/21732 na 
společných částech domu Legionářská 1 a pozemku oprávněnému nájemci Dopravní podnik 
města Olomouce, a. s.,  za kupní cenu ve výši 1.203.630,- Kč dle důvodové zprávy bod 27 
 
37. revokuje 
část svého usnesení ze dne 16. 3. 2004 ve věci kupujících a schvaluje  odprodej předmětné 
garáže v domě Vídeňská 12 manželům Miroslavu a Ivaně Smudovým dle důvodové zprávy 
bod 28 
 
38. revokuje 
část svého usnesení ze dne 19. 12. 2002 ve věci prodeje předmětných NP v domech 
Vídeňská 19, 21, 23 a Remešova 1, 3 a schvaluje  prodej NP jednotek č. 1107/15, č. 
1107/16, č. 1107/17 v domě Remešova 1, 3 a jednotek č. 1103/15, č. 1103/16 v domě 
Vídeňská 19, 21, 23 Společenství vlastníků jednotek domu na ul. Vídeňská č. p. 1103, 1104, 
1105 a na ul. Remešova č. p. 1106, 1107 v Olomouci dle důvodové zprávy bod 29 
 
39. revokuje 
část svého usnesení ze dne 16. 12. 2003 ve věci schválení kupních cen a schvaluje  nové 
kupní ceny domu Praskova 11  s  pozemkem  parc. č. st. 1036  zast. pl.  o  výměře  489 m2  
v k. ú. Olomouc-město dle přílohy č. 6 dle důvodové zprávy bod 30 
 
40. revokuje 
část svého usnesení ze dne 16. 12. 2003 ve věci schválení kupních cen a schvaluje  nové 
kupní ceny domu Velkomoravská 59, 61  v k. ú. Nové Sady dle přílohy č. 7 dle důvodové 
zprávy bod 31 
 
41. revokuje 
část svého usnesení ze dne 21. 9. 2004 ve věci schválení kupních cen a schvaluje  nové 
kupní ceny domu Palackého 3 s pozemkem parc. č. st. 779 zast. pl. o výměře 359 m2 v k. ú. 
Olomouc-město dle přílohy č. 8 dle důvodové zprávy bod 32 
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42. revokuje 
část svého usnesení z dne 8. 6. 2004 ve věci schválení kupních cen a schvaluje  nové kupní 
ceny domu Jeremenkova 30, 32 s pozemkem parc. č. st. 135/5 zast. pl. a parc. č. st.  135/6 
zast. pl. o výměře 206 m2 a domu Masarykova 61  s pozemkem parc. č. st. 135/4 zast. pl. o 
výměře 259 m2 v k. ú. Hodolany dle přílohy č. 9 dle důvodové zprávy bod 33 
 
43. revokuje 
část svého usnesení ze dne 8. 6. 2004 u NP č. 959/22 a schvaluje  novou kupní cenu se 
spoluvlastnickým podílem na pozemku a společných částech domu o velikosti 13110/26683 
Jeremenkova 30, 32 s pozemkem parc. č. st. 135/5 zast. pl. a parc. č. st. 135/6 zast. pl. o 
výměře 206 m2 a domu Masarykova 61 s pozemkem parc. č. st. 135/4 zast. pl. o výměře 
259 m2 v k. ú. Hodolany oprávněnému nájemci, a to paní Aleně Barnetové ve výši  
382 329,15 Kč dle důvodové zprávy bod 33 
 
44. revokuje 
část svého usnesení ze dne 8. 6. 2004 u NP č. 959/23 a schvaluje  novou kupní cenu se 
spoluvlastnickým podílem na pozemku a společných částech domu o velikosti 6070/26683 
Jeremenkova 30, 32 s pozemkem parc. č. st. 135/5 zast. pl. a parc. č. st. 135/6 zast. pl. o 
výměře 206 m2 a domu Masarykova 61 s pozemkem parc. č. st. 135/4 zast. pl. o výměře 
259 m2 v k. ú. Hodolany oprávněnému nájemci, a to paní Mgr. Evě Bazgerové ve výši  
271 065,02  Kč dle důvodové zprávy bod 33 
 
45. revokuje 
část svého usnesení ze dne 29. 6. 2004 ve věci schválení kupních cen a schvaluje nové 
kupní ceny domu Ladova  3, 5, 7 s pozemky 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 v k. ú. 
Hejčín dle přílohy č. 10 dle důvodové zprávy bod 34 
 
46. revokuje 
část svého usnesení ze dne 16. 3. 2004 a schvaluje  nové kupní ceny domu Ladova 1, 
Tomkova 41 dle přílohy č. 11 dle důvodové zprávy bod 35 
 
47. revokuje 
část svého usnesení ze dne 16. 3. 2004 a schvaluje  nové kupní ceny a spoluvlastnické 
podíly domu Javoříčská 2 dle přílohy č. 13, dle důvodové zprávy bod 37 
 
48. revokuje 
část svého usnesení ze dne 16. 3. 2004 a schvaluje  nové kupní ceny a spoluvlastnické 
podíly domu Tř. Svornosti 14 dle přílohy č. 14 dle důvodové zprávy bod 38 
 
49. revokuje 
část svých usnesení ze dne 16. 12. 2003 a 8. 6. 2004 a  schvaluje   nové kupní ceny domu 
Charkovská 7, 9, 11 dle přílohy č. 15, č. 16, č. 17 dle důvodové zprávy bod 39 
 
50. nevyhovuje 
žádosti pana Miloslava Malíka  o koupi domu Dolní náměstí 48 dle důvodové zprávy bod 40 
 
51. revokuje 
část svého usnesení ze dne 16. 3. 2004 a schvaluje   kupní ceny  domu Tomkova 39 dle 
vypracovaného znaleckého posudku soudním znalcem Ing. Dvořákem dle přílohy č. 18c, dle 
důvodové zprávy bod 41 
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52. nevyhovuje 
žádosti pana Svaška a trvá na původním usnesení ZMO ze dne 21. 9. 2004 dle důvodové 
zprávy bod 42 
 
53. schvaluje 
záměr prodeje domu Blažejské nám. 10 z majetku statutárního města Olomouce dle 
důvodové zprávy bod 43 
 
54. schvaluje 
záměr prodeje domu  Kateřinská 4 z majetku statutárního města Olomouce dle důvodové 
zprávy bod 44 
 
55. schvaluje 
ponechání domu Ostružnická 32 v majetku statutárního města Olomouce dle důvodové 
zprávy bod 45 
 
56. schvaluje 
záměr prodeje domu Riegrova 5 z majetku statutárního města Olomouce dle důvodové 
zprávy bod 46 
 
57. schvaluje 
ponechání domu Masarykova 3 v majetku statutárního města Olomouce dle důvodové 
zprávy bod 47 
 
58. schvaluje 
záměr prodeje domu Tř. Svobody 27, Švédská 12 z majetku statutárního města Olomouce 
dle důvodové zprávy bod 48 
 
59. schvaluje 
záměr prodeje domu tř. Svobody 25 z majetku statutárního města Olomouce dle důvodové 
zprávy bod 49 
 
60. schvaluje 
záměr prodeje domu  Vojanova 26 z majetku statutárního města Olomouce dle důvodové 
zprávy bod 50 
 
61. schvaluje 
záměr prodeje domu  Žerotínovo nám.  3 z majetku statutárního města Olomouce dle 
důvodové zprávy bod 51 
 
62. schvaluje 
záměr prodeje domu ul.  8. května 12, 14 z majetku statutárního města Olomouce dle 
důvodové zprávy bod 52 
 
63. schvaluje 
záměr prodeje domu U Ambulatoria 5 z majetku statutárního města Olomouce dle důvodové 
zprávy bod 53 
 
64. schvaluje 
záměr prodeje domu  Skupova 6 z majetku statutárního města Olomouce dle důvodové 
zprávy bod 54 
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65. schvaluje 
záměr prodeje domu Čajkovského 17 z majetku statutárního města Olomouce dle důvodové 
zprávy bod 55 
 
66. revokuje 
část svého usnesení ze dne 11. 3. 2003 a schvaluje  prodej bytové jednotky č. 356/2  v 
domě Ostružnická 15 formou veřejné dražby. Vyvolávací cena 1 100 000,- Kč dle důvodové 
zprávy bod 56 
 
67. nevyhovuje 
žádosti manželů Balážových dle důvodové zprávy bod 56 
 
68. schvaluje 
nové kupující dle důvodové zprávy bod 57 
 
69. schvaluje 
nové kupující jednotek dle důvodové zprávy bod 58 
 
70. schvaluje 
prodej bytové jednotky č. 572/7 v domě Skupova 7, 9, 11,  Olomouc, č. p.  570, 571 a  572,  
k. ú. Nové Sady, manželům MgA. Petře Špačkové Lintymerové a MgA. Petrovi Špačkovi, za 
podmínky současného zřízení předkupního práva ve prospěch statutárního města Olomouce 
po dobu pěti let od nabytí vlastnického práva za kupní cenu  98.050,- Kč dle důvodové 
zprávy bod 59 
 
71. schvaluje 
nové kupující a nové kupní ceny za jednotky č. 5 a č. 12 v domě Nešporova 11 po vzájemné 
výměně dle důvodové zprávy bod 60 
 
72. schvaluje 
prodloužení termínu proinvestování II. části kupní ceny u bytové jednotky č. 712/6 v domě tř. 
Spojenců 10 do  31. 7. 2005 dle důvodové zprávy bod 61 
 
73. schvaluje 
prodloužení termínu proinvestování II. části kupní ceny u bytové jednotky č. 236/3 v domě 
Norská 31 do 31. 7. 2005 dle důvodové zprávy bod 62 
 
Předložil: Rada města Olomouce 
Bod programu č.: 5 ; hlasování č.: 12 - 13 
 
8 Vyhláška o poplatku za komunální odpad  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
Obecně závaznou vyhlášku statutárního města Olomouce č. 7/2004 o místním poplatku za 
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů se stanovením místního poplatku ve výši Kč 492,-- pro rok 2005 
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Předložil: Rada města Olomouce 

Novotný Martin, náměstek primátora 
Bod programu č.: 6 ; hlasování č.: 14 
 
9 Návrh rozpo čtu statutárního m ěsta Olomouce na rok 2005  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu včetně všech příloh 
 
2. schvaluje 
a) záměr prodeje portfolia statutárního města Olomouce v roce 2005 
b) obnovení krátkodobého úvěru ve výši 30 mil. Kč v roce 2005, se splatností 1 rok, u 
Komerční banky, a. s. 
c) návrh rozpočtu statutárního města Olomouce na rok 2005 dle důvodové zprávy včetně 
všech příloh 
d) závazné ukazatele rozpočtu roku 2005 dle důvodové zprávy 
e) přenesení pravomoci Zastupitelstva města Olomouce na Radu města Olomouce 
schvalovat rozpočtové změny roku 2005 ve smyslu závazných ukazatelů 
 
3. ukládá 
Radě města Olomouce informovat Zastupitelstvo města Olomouce o provedených 
rozpočtových změnách roku 2005 
T: zasedání ZMO 
O: Novotný Martin, nám ěstek primátora 
 
Předložil: Rada města Olomouce 
Bod programu č.: 7 ; hlasování č.: 15 – 17 
 
10 Dodatky z řizovacích listin p říspěvkových organizací - škol  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
Dodatek č. 3 zřizovací listiny Základní školy Olomouc, Tererovo nám. 1 a Dodatek č. 3 
zřizovací listiny Mateřské školy Olomouc, Škrétova 2 
 
3. ukládá 
podepsat schválené Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací - škol 
T: prosinec 2004 
O: Tesařík Martin, Ing., primátor m ěsta 

Pokorný Vladimír, Ing., nám ěstek primátora 
 
4. ukládá 
předat Dodatky zřizovacích listin ředitelům škol 
T: prosinec 2004 
O: vedoucí odboru školství 
 



 19

Předložil: Rada města Olomouce 
Bod programu č.: 8.1 ; hlasování č.: 18 
 
11 Dodatky ke z řizovacím listinám MDO, MFO  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
A: Dodatek č. 2 ke zřizovací listině Moravského divadla Olomouc dle důvodové zprávy 
B: Dodatek č. 1 ke zřizovací listině Moravské filharmonie Olomouc dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
primátorovi SmOl Ing. Martinu Tesaříkovi a náměstkovi primátora Ing. Vladimíru Pokornému 
podepsat schválené dodatky ke zřizovacím listinám MDO a MFO 
T: prosinec 2004 
O: Pokorný Vladimír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu č.: 8.2 ; hlasování č.: 20 
 
12 Pořízení souboru zm ěn č. XIII 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 souboru změn v lokalitách: 
č.2 Chválkovice -"silnice I/46 východní tangenta, 2.stavba, (upřesnění dle návrhu DUR)    
č.3 Holice - "viamont oil", plocha pro výrobu, sklady    
č.4 Holice.- "Jaroslav Rudolf – SALVATOR", plocha pro výrobu, sklady    
č.5 Holice - "stavebniny BALUS", plocha pro komerci    
č.6 Holice - "Pevnůstka Hamerská", plocha pro komerci    
č.7 Nedvězí - Střední díly", prodloužená ul.Štůrova, plocha pro bydlení    
č.8 Nedvězí - "ulice Jilemnického – východ", plocha pro bydlení    
č.9 Bělidla - "bývalá sladovna", ul.Divišova, plocha pro komerci, bydlení   
č.10 Bělidla - "Moravoinvest", ulice Pavlovická, plocha pro komerci    
č.12 Holice (Nové Sady) - "Koňár", zeleň krajinná, sportovně rekreační    
č.13 Chomoutov - "Jezero", objekt bývalé TV(čerp.stanice)    
č.14 Droždín - "Na skalce", zahrádkářská osada    
č.15 Lošov - plocha pro veřejnou vybavenost    
č.16. Nové Sady - Redukce rozsahu OP ČOV    
č.17  Holice OP II.stupně vodního zdroje OLMA a.s.,plochy pro komerci    
č.18 Slavonín - "Pod Vlachovým", plocha pro komerci    
č.19 Lazce - "západně ul.Dlouhé", sportovní a rekreační areál    
č.20 Klášterní Hradisko - sportovní a rekreační areál    
č.21 Pavlovičky - ul.Sibiřská, plocha pro výrobu, sklady  
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3. neschvaluje 
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. 11 Povel - ulice K sídlišti, plocha pro bydlení   
č. 22 Droždín - jih, plocha pro bydlení 
 
4. ukládá 
vedoucímu OKR zahájit pořízení souboru  změn č. XIII ÚPnSÚ Olomouc dle bodu 2 
usnesení  
T: ihned 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu č.: 9 ; hlasování č.: 21 – 23 
 
13 Návrh zadání zm ěny č. XII/8 ÚPnSÚ 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu v předloženém znění 
 
2. schvaluje 
v souladu s ustanovením § 84 odst. (2) písm. b) zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů a v souladu s § 20 odst. (7) a § 31 zákona č. 50/1976 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, Návrh zadání změny č. XII/8 
ÚPnSÚ Olomouc Pavlovičky U podjezdu, komerce v rozsahu přílohy usnesení 
 
3. ukládá 
vedoucímu odboru koncepce a rozvoje pokračovat v pořizování změny č. XII/8 ÚPnSÚ 
Olomouc 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu č.: 10 ; hlasování č.: 25 
 
14 Návrh souboru zm ěn č. XI/A 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 
vyjmenované dílčí změny souboru změn č. XI/A 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: 
LOKALITA XI/1:   LOŠOV - "KLUČE", UL. ZLATÉ DOLY 
LOKALITA XI/5:   ŘEPČÍN - "OVESNISKA", PRAŽSKÁ VÝCHOD 
LOKALITA XI/6:   HOLICE – PŘICHYSTALOVA 
LOKALITA XI/7:   NEŘEDÍN – OKRUŽNÍ, HNĚVOTÍNSKÁ 
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LOKALITA XI/8:   DROŽDÍN – JESENICKÁ 
LOKALITA XI/22: CHVÁLKOVICE – ŠVABINSKÉHO  
LOKALITA XI/23: DROŽDÍN -U CIHELNY JIH  
LOKALITA XI/24: HOLICE -  NA ZÁBRANÍ  
LOKALITA XI/25: SLAVONÍN – KYSELOVSKÝ KOPEC - U ZAHRÁDEK  
LOKALITA XI/26: SLAVONÍN -  ZA KOSTELEM   
LOKALITA XI/27: NOVÁ ULICE – MOŠNEROVA - POD PEVNŮSTKOU  
LOKALITA XI/28: SVATÝ KOPEČEK - OVČAČKA 
LOKALITA XI/29: NOVÝ SVĚT – BOČNÍ 
LOKALITA XI/30: NEMILANY – POVELSKÁ  
LOKALITA XI/32: OLOMOUC - U REÁLKY 
LOKALITA XI/36: CHVÁLKOVICE – UL. BRATŘÍ WOLFŮ, U PANELÁRNY   
LOKALITA XI/39: NEMILANY – LIDICKÁ  
LOKALITA XI/40: NEMILANY  - SOKOLOVNA  
LOKALITA XI/41: SLAVONÍN – DYKOVA  
LOKALITA XI/42: CHOMOUTOV – PÍSEČNÁ  
LOKALITA XI/43: CHOMOUTOV – PÍSEČNÁ PO HRÁZE  
LOKALITA XI/44: CHOMOUTOV – ŠTĚPÁNOVSKÁ PO HRÁZE  
LOKALITA XI/45: CHOMOUTOV -  JIHOZÁPADNÍ OKRAJ PO HRÁZE  
LOKALITA XI/46: TÝNEČEK - NA PODBLATĚ  
LOKALITA XI/47: TÝNEČEK  - CHALOUPKY 2  
LOKALITA XI/48: DROŽDÍN - HANY KVAPILOVÉ  
LOKALITA XI/49: DROŽDÍN - HANY KVAPILOVÉ, JIŽNÍ ČÁST  
LOKALITA XI/50: TOPOLANY - MEZI SILNICÍ, POTOKEM A ZÁSTAVBOU  
LOKALITA XI/53: LOŠOV - K MLÝNKU  
LOKALITA XI/55: POVEL - POLSKÁ, VELKOMORAVSKÁ - VOJENSKÝ AREÁL 
LOKALITA XI/56: SLAVONÍN - ZOLOVA (BV 391) 
LOKALITA XI/57: NEŘEDÍN - AREÁL UP  
LOKALITA XI/58: OLOMOUC - AREÁL BÝVALÝCH MRAZÍREN 
LOKALITA XI/59: NEDVĚZÍ - UL. PECKOVA 
 
3. vymezuje 
v souladu s ustanovením § 29, odst. (2) Stavebního zákona závaznou část schválených 
dílčích změn souboru změn č. XI/A 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 schválených dílčích změn souboru změn č. 
XI/A ÚPnSÚ Olomouc v souladu s předchozími částmi usnesení ZMO, dohodami DOSS a 
stanoviskem nadřízeného orgánu, předat ověřený čistopis schválených dílčích změn souboru 
změn č. XI/A 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 schválených dílčích změn souboru změn č. XI/A ÚPnSÚ Olomouc dotčeným 
orgánům státní správy 
 
c) odboru koncepce a rozvoje zpracovat novelu obecně závazné vyhlášky města o závazné 
části územního plánu sídelního útvaru Olomouc dle schválených dílčích změn souboru změn 
č. XI/A ÚPnSÚ Olomouc a předložit ji ke schválení ZMO 
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d) dále jednat s Ministerstvem ŽP ČR o dílčích změnách v lokalitách č. 21, 31, 33, 34, 35 a 
37 s cílem získat souhlas dle ust. § 5 odst. 2 zák.č. 334/1992 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů a dále jednat s Krajským hygienikem Olomouckého kraje o dílčích změnách v 
lokalitě č. 21, 34 a 54 s cílem dosáhnout dohody. 
T: březen 2005 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu č.: 11 ; hlasování č.: 26 
 
15 Aktualizace programu regenerace MPR  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
dokument "Program regenerace MPR Olomouc, aktualizace 2004" v rozsahu dle bodu 2 
důvodové zprávy 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu č.: 12 ; hlasování č.: 27 
 
16 Fond rozvoje bydlení - 15. kolo poskytnutí úv ěrů 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
poskytnutí účelových úvěrů 15. kola FRB dle tabulky žadatelů 
 
3. schvaluje 
udělení výjimek z Vyhlášky č. 13/2003 o FRB dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora 
Bod programu č.: 13 ; hlasování č.: 28 
 
17 Smlouva o p ůjčce Olomoucká kina - dodatek  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
dodatek ke smlouvě o půjčce v předloženém znění 
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3. ukládá 
náměstkovi primátora panu Martinu Novotnému podepsat za SmOl dodatek o půjčce v 
předloženém znění 
T: prosinec 2004 
O: Novotný Martin, nám ěstek primátora 
 
Předložil: Rada města Olomouce 

Novotný Martin, náměstek primátora 
Bod programu č.: 14 ; hlasování č.: 29 
 
18 Zpráva o činnosti kontrolního výboru ZMO a Plán kontrolní 

činnosti na I. pololetí 2005  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
Plán kontrolní činnosti na I. pololetí 2005 
 
Předložil: kontrolní výbor 
Bod programu č.: 15 ; hlasování č.: 30 
 
19 Prominutí pohledávek  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
prominutí pohledávky ve výši 108.566,-Kč dle důvodové zprávy bod č. 1 
 
3. schvaluje 
prominutí pohledávky ve výši 653.815,-Kč dle důvodové zprávy bod č. 2 
 
4. schvaluje 
prominutí pohledávky ve výši 1,000.000,-Kč  dle důvodové zprávy bod č. 3 
 
Předložil: Rada města Olomouce 
Bod programu č.: 16 ; hlasování č.: 31 
 
20 Nařízení vlády č. 591/2004 Sb. - další odm ěna neuvoln ěným 

členům zastupitelstva  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. schvaluje 
výši další odměny neuvolněným členům Zastupitelstva města Olomouce dle důvodové 
zprávy 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu č.: 17.1 ; hlasování č.: 32 
 
21 Změny ve složení v orgánech svazku obcí a akciových 

spole čnostech  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. odvolává 
Bc. Miroslava Petříka z funkce zástupce statutárního města Olomouce ve valné hromadě 
Svazku obcí Vodovod Pomoraví 
 
3. jmenuje 
Ing. Bc. Vladimíra Procházku do funkce zástupce statutárního města Olomouce ve valné 
hromadě Svazku obcí Vodovod Pomoraví 
 
4. doporu čuje 
Ing. Bc. Vladimíra Procházku do funkce člena představenstva Svazku obcí Vodovod 
Pomoraví 
 
5. schvaluje 
návrh na členy statutárních orgánů akciových společností Technické služby města 
Olomouce, a.s.  a Správa nemovitostí Olomouc, a.s.  dle důvodové zprávy 
 
6. ukládá 
vydat příslušná rozhodnutí jediného akcionáře dle důvodové zprávy 
T: březen 2005 
O: Rada m ěsta Olomouce 
 
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora 
Bod programu č.: 17.2 ; hlasování č.: 33 
 
 
 

 

 

 

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


