
 

USNESENÍ 
 

z 12. zasedání Zastupitelstva m ěsta Olomouce, konaného dne 20. 6. 2012  
 

 
Poznámka:  
-   zveřejněna je upravená verze Usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu  
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 
v platném znění; 
-     do úplné verze Usnesení mohou občané města Olomouce v případě potřeby  
nahlédnout na organizačním oddělení (1. patro radnice, dveře č. 12) 

 
 

1 Schválení programu 12. zasedání Zastupitelstva m ěsta 
Olomouce  

Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. schvaluje 
upravený návrh programu 12. zasedání Zastupitelstva města Olomouce 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 1.; hlasování č. 2 
 
 
2 Kontrola usnesení ZMO  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
informace o plnění usnesení ZMO dle upravené důvodové zprávy 
 
2. prodlužuje 
termíny plnění usnesení ZMO dle upravené důvodové zprávy 
 
3. ustavuje 
pracovní skupinu pro záměr připravit obecné záměry a pravidla užití výnosů 
z provozovaných výherních hracích přístrojů a jiných technických hracích zařízení. 
Dva členy pracovní skupiny jmenují politické strany zastoupené v ZMO do 30.6.2012. 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 2.; hlasování č. 4  
 
 
3 Majetkoprávní záležitosti + dodatek č. 1 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. schvaluje 
1. darování části pozemku parc. č. 294/3 orná půda (dle GP parc. č. 294/11 ostat. pl.) 
o výměře 40 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc z vlastnictví pana xxxxxxxxxxxxxxxxx 
do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 4.  
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2. darování části pozemku parc. č. 79/3 ostat. pl. o výměře 14 m2 (dle GP díl "a") v 
k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc z vlastnictví Olomouckého kraje do vlastnictví 
statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 5. 
 
3. prodej pozemku parc. č. st. 2517 zast. pl. o výměře 22 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc společnosti ČEZ Distribuce, a. s. za kupní cenu ve výši 30 560,- Kč dle 
důvodové zprávy bod č. 6.   
 
4. prodej pozemků parc. č. 46/1 zahrada o výměře 2 489 m2 a parc. č. 46/2 zahrada 
o výměře 359 m2, vše v k. ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou paní 
xxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 173 680,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 8. 
 
5. prodej části pozemku parc. č. 80 orná půda o výměře 20 m2 (dle GP parc. č. 80/2 
orná půda) v k. ú. Nový Svět u Olomouce, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxx 
za kupní cenu ve výši 38.980,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 9. 
 
6. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část  pozemku parc. č. 812/30 orná 
půda o výměře 1 143 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se společností STAFOS - 
REAL, s.r.o. při kupní ceně ve výši 1 453 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 11.  
 
7. darování částí pozemku parc. č. 388/1 ostat. pl. o celkové výměře 42 m2 (dle GP 
parc. č. 388/10 ostat. pl. o výměře 21 m2 a parc. č. 388/11 ostat. pl. o výměře 
21 m2), vše v k. ú. Týneček, obec Olomouc z vlastnictví Olomouckého kraje do 
vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 21. 
 
8. darování částí pozemků parc. č. 388/3 ostat. pl. o výměře 3 m2 (dle GP parc. č. 
388/12 ostat. pl. díl "b") a parc. č. 388/8 ostat. pl. o výměře 27 m2 (dle GP parc. č. 
388/12 ostat. pl. díl "a"), vše v k. ú. Týneček, obec Olomouc z vlastnictví statutárního 
města Olomouce do vlastnictví Olomouckého kraje dle důvodové zprávy bod č. 21. 
 
9. bezúplatný převod pozemku parc. č. 49/1 ostat. pl. o výměře 1 443 m2 v k. ú. 
Týneček, obec Olomouc z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 
22. 
 
10. bezúplatný převod pozemků parc. č. 50/2 ostat. pl. o výměře 52 m2 a parc. č. 
50/3 ostat. pl. o výměře 44 m2, vše v k. ú. Týneček, obec Olomouc z vlastnictví ČR – 
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města 
Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 22. 
 
11. smluvní podmínky u bezúplatného převodu pozemku parc. č. 219/5 ostat. pl. 
o výměře 41 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc z vlastnictví ČR - Úřadu pro 
zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města 
Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 23. 
 
12. prodej pozemku parc. č. 21/23 ostat. pl. o výměře 868 m2 v k. ú. Lazce, obec 
Olomouc společnosti MORAVO trading spol. s r. o.  za kupní cenu ve výši  966 290,- 
Kč dle důvodové zprávy bod č. 24. 
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13. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 5/8 ostat. 
pl. o výměře 2 102 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc se společností 
K - stav stavební a.s. při kupní ceně ve výši 3 195 040,- Kč dle důvodové zprávy bod 
č. 25.  
 
14. bezúplatný převod částí pozemku parc. č. 1920/1 ostat. pl. o celkové výměře 
2 204 m2 (dle GP parc. č. 1920/7 ostat. pl. o výměře 826 m2, parc. č. 1920/8 ostat. 
pl. o výměře 417 m2, parc. č. 1920/9 ostat. pl. o výměře 482 m2, parc. č. 1920/10 
ostat. pl. o výměře 382 m2 a parc. č. 1920/11 ostat. pl. o výměře 97 m2), části 
pozemku parc. č. 1922/1 ostat. pl. o výměře 1 880 m2 (dle GP parc. č. 1922/14 ostat. 
pl.), částí pozemku parc. č. 1918/1 ostat. pl. o celkové výměře 9 441 m2 (dle GP 
parc. č. 1918/16 ostat. pl. o výměře 160 m2, parc. č. 1918/18 ostat. pl. o výměře 
4 308 m2, parc. č. 1918/19 ostat. pl. o výměře 25 m2, parc. č. 1918/20 ostat. pl. 
o výměře 1 687 m2, parc. č. 1918/21 ostat. pl. o výměře 107 m2, parc. č. 1918/22 
ostat. pl. o výměře 490 m2, parc. č. 1918/23 ostat. pl. o výměře 2 123 m2 a parc. č. 
1918/27 ostat. pl. o výměře 541 m2), části pozemku parc. č. 1918/2 ostat. pl. 
o výměře 356 m2 (dle GP parc. č. 1918/2 ostat. pl.), vše v k. ú. Holice u Olomouce, 
obec Olomouc z vlastnictví Olomouckého kraje do vlastnictví statutárního města 
Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 26.   
 
15. bezúplatný převod části pozemku parc. č. 1922/4 ostat. pl. o výměře 109 m2 (dle 
GP parc. č. 1922/13 ostat. pl.) a částí pozemku parc. č. 1918/5 ostat. pl. o celkové 
výměře 848 m2 (dle GP parc. č. 1918/24 ostat. pl. o výměře 810 m2 a parc. č. 
1918/25 ostat. pl. o výměře 38 m2), vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc 
z vlastnictví statutárního města Olomouce do vlastnictví Olomouckého kraje dle 
důvodové zprávy bod č. 26. 
 
16. uzavření darovací smlouvy na stavby SO 01 – Rozšíření ulice Holická, chodník 
a SO 04b – Oprava vodovodu na ul. Holická vybudované v rámci stavby “Obchodní 
centrum P.V.N. v Olomouci - Hodolanech“,  na pozemcích parc. č. 804/10 ostatní 
plocha, ostatní komunikace, parc. č. 842/11 ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. 
č. 842/12 ostatní plocha, silnice, parc. č. 680/3 ostatní plocha, jiná plocha a parc. č. 
680/29 ostatní plocha, ostatní komunikace, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, 
mezi společností Pronájem a využití nemovitostí Praha, spol. s r.o. jako dárcem 
a statutárním městem Olomouc jako obdarovaným v celkové pořizovací a zůstatkové 
hodnotě ve výši  36.485,- Kč, včetně DPH u SO 01 – Rozšíření ulice Holická, chodník 
a 584.559,- Kč bez DPH u SO 04b – Oprava vodovodu na ul. Holická dle důvodové 
zprávy bod č. 27.  
 
17. uzavření kupní smlouvy na stavby komunikace a zpevněné plochy – Etapa 1 Dílčí 
část, mimo chodníků u objektů č.4 a č. 5 vybudované v rámci stavby “Obytný soubor 
Kaskády Hejčín – komunikace a zpevněné plochy“, na pozemcích  parc č. 315/10 
ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 312/3 orná půda, parc. č. 309 orná půda, 
parc. č. 310/1 orná půda, parc. č. 292/5 orná půda, parc. č. 292/2 orná půda a parc. 
č. 313 trvalý travní porost, vše v k. ú. Hejčín, obec Olomouc a pozemku parc. č. 1033  
ostatní plocha, jiná plocha, v k. ú. Řepčín, obec Olomouc, mezi společností Kaskády 
Hejčín s.r.o. jako prodávajícím a statutárním městem Olomouc jako kupujícím za 
kupní cenu 3,-Kč  dle důvodové zprávy bod č. 28. 
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18. uzavření  dohody o zrušení závazku, mezi manžely xxxxxxxxxxxxxx a statutárním 
městem Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 29.  
 
19. uzavření plánovací smlouvy na infrastrukturní stavbu prodloužení komunikace 
budovanou v rámci stavby „Novostavba rodinného domu s dvojgaráží a přístřeškem“,  
na pozemku parc. č. 633/1 ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Nemilany, 
obec Olomouc, mezi statutárním městem Olomouc a xxxxxxxxx dle důvodové zprávy 
bod č. 30. 
 
20. uzavření smlouvy o uzavření budoucí darovací smlouvy na infrastrukturní stavbu 
prodloužení komunikace budovanou v rámci stavby „Novostavba rodinného domu 
s dvojgaráží a přístřeškem“,  na pozemku parc. č. 633/1 ostatní plocha, ostatní 
komunikace, v k. ú. Nemilany, obec Olomouc, mezi statutárním městem Olomouc 
jako budoucím obdarovaným a xxxxxxxxxxxxxx jako budoucím dárcem dle důvodové 
zprávy bod č. 31. 
 
21. uzavření darovací smlouvy na sloup veřejného osvětlení (kandelábr) mezi 
statutárním městem Olomouc jako dárcem a Vlastivědným muzeem v Olomouci jako 
obdarovaným dle důvodové zprávy bod č. 32. 
 
2. nevyhovuje žádosti 
1. pana xxxxxxxxxxxxx o prodej pozemků parc. č. 373/23 ostat. pl. o výměře 516 m2, 
parc. č. 670/25 orná půda o výměře 2 170 m2 a části pozemku parc. č. 616/3 ostat. 
pl. o výměře 1 700 m2, vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy 
bod č. 1.  
 
2. pana xxxxxxxxxxxx o prodej pozemků parc. č. 1654/4 orná půda o výměře 792 m2, 
parc. č. 1647/5 ostat. pl. o výměře 1 729 m2, parc. č. 1647/2 ostat. pl. o výměře 
2 001 m2, parc. č. 1721/69 ostat. pl. o výměře 950 m2, parc. č. 1721/67 ostat. pl. 
o výměře 697 m2, parc. č. 1721/30 ostat. pl. o výměře 1 169 m2, parc. č. 1721/39 
ostat. pl. o výměře 2 464 m2 a parc. č. 1721/40 ostat. pl. o výměře 327 m2, vše v 
k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2. 
 
3. společnosti MERIT GROUP a.s. o prodej části pozemku parc. č. 624/4 ostat. pl. 
o výměře 1 183 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3. 
 
4. manželů xxxxxxxxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 46/1 zahrada o výměře 
350 m2 v k. ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou dle důvodové zprávy 
bod č. 8. 
 
5. manželů xxxxxxxxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 46/1 zahrada o výměře 
320 m2 v k. ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou dle důvodové zprávy 
bod č. 8. 
 
6. manželů xxxxxxxxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 46/1 zahrada o výměře 
350 m2 v k. ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou dle důvodové zprávy 
bod č. 8. 
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7. manželů xxxxxxxxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 46/2 zahrada o výměře 
300 m2 v k. ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou dle důvodové zprávy 
bod č. 8. 
 
8. manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o snížení kupní ceny při prodeji části pozemku 
parc. č. 80 orná půda o výměře 20 m2 (dle GP parc. č. 80/2 orná půda) v k. ú. Nový 
Svět u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 9. 
 
9. pana xxxxxxxxx o snížení kupní ceny u následného prodeje části pozemku parc. č. 
269 ostat. pl. o výměře 414 m2 a pozemku parc. č. 270 zahrada o výměře 152 m2, 
vše v  k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 10. 
 
10. manželů xxxxxxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 41 orná půda o výměře 
105 m2 v k. ú. Černovír, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 12.  
 
11. manželů xxxxxxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 41 orná půda o výměře 
101 m2 v k. ú. Černovír, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 13.  
 
12. pana xxxxxxxxxxxxxx o prodej pozemku parc. č. st. 433 zast. pl. o výměře 19 m2 
v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 15. 
 
13. paní xxxxxxx o výkup pozemků parc. č. 375/7 o výměře 7719 m2 a parc. č. 375/2 
o výměře 3307 m2, vše orná půda v k. ú. Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc z 
vlastnictví paní xxxxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Olomouc dle důvodové 
zprávy bod č. 16. 
 
14. manželů xxxxxxxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 744 ostat. pl. o výměře 
18 m2 v k. ú. Radíkov u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 17. 
 
15. manželů xxxxxxxxxxxxxxxxx o prodej pozemku parc. č. 88/3 orná půda o výměře 
1 573 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 18. 
 
16. paní xxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 590/3 ostat. pl.  o výměře 14 m2 
v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 19. 
 
17. paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxx o doplnění smluvních podmínek u pronájmu pozemku 
parc. č. st. 238 zast. pl. o výměře 453 m2 v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc 
dle důvodové zprávy bod č. 20. 
 
18. ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových o úplatný převod 
pozemku parc. č. 49/1 ostat. pl. o výměře 1 443 m2 v k. ú. Týneček, obec Olomouc 
z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví 
statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 22. 
 
19. ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových o úplatný převod 
pozemků parc. č. 50/2 ostat. pl. o výměře 52 m2 a parc. č. 50/3 ostat. pl. o výměře 
44 m2, vše v k. ú. Týneček, obec Olomouc z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování 
státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Olomouce dle 
důvodové zprávy bod č. 22. 
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20. manželů xxxxxxxxxx o prodej pozemku parc. č. 21/23 ostat. pl. o výměře 868 m2 
v k. ú. Lazce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 24. 
 
21. manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxx o prodej pozemku parc. č. 21/23 ostat. pl. o výměře 
868 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 24. 
 
3. revokuje 
1. usnesení ZMO ze dne 22. 6. 2010, bod programu 4, bod 20 dodatku k důvodové 
zprávě ve věci schválení darování části pozemku parc. č. 294/3 orná půda (dle GP 
parc. č. 294/11 ostat. pl.) o výměře 40 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc z vlastnictví 
manželů xxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy 
bod č. 4. 
 
2. usnesení ZMO ze dne 30. 11. 2009,  bod programu 4, bod 28 ve věci schválení 
odprodeje pozemku parc. č. 150/15 zahrada o výměře 526 m2 v k. ú. Nedvězí 
u Olomouce, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 375 060,- Kč 
dle důvodové zprávy bod č. 14. 
 
3. usnesení ZMO ze dne 29. 2. 2012, bod programu 3, bod 16 dodatku č. 1 
k důvodové zprávě ve věci uzavření darovací smlouvy na stavby komunikace 
a zpevněné plochy – Etapa 1 Dílčí část, mimo chodníků u objektů č.4 a č. 5 
vybudované v rámci stavby “Obytný soubor Kaskády Hejčín – komunikace 
a zpevněné plochy“, na pozemcích  parc č. 315/10 ostatní plocha, ostatní 
komunikace, parc. č. 312/3 orná půda, parc. č. 309 orná půda, parc. č. 310/1 orná 
půda, parc. č. 292/5 orná půda, parc. č. 292/2 orná půda a parc. č. 313 trvalý travní 
porost, vše v k. ú. Hejčín, obec Olomouc, mezi společností Kaskády Hejčín s.r.o. jako 
dárcem a statutárním městem Olomouc jako obdarovaným v celkové pořizovací 
a zůstatkové hodnotě ve výši  6.039.850,47 Kč, včetně DPH dle důvodové zprávy 
bod č. 28. 
 
4. schvaluje 
1. uzavření dohody o přistoupení k závazku a o změně závazku realizovat výsadbu 6 
vzrostlých alejových stromů na části pozemku parc. č. 1089 ostat. pl. v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc, se společností Lesaffre Česko a.s. a xxxxxxxxxxxxxxxx dle 
dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod č. 1. 
 
2. darování části pozemku parc. č. 168/16 ostat. pl. o výměře 3 832 m2 (dle GP parc. 
č. 168/22 ostat. pl.) zmenšenou o část pozemku parc. č. 168/16 ostat. pl. o výměře 
24 m2 (dle GP parc. č. 168/25 ostat. pl.)  se všemi součástmi a příslušenstvím, tj. 
kanalizace (část SO 414), vodovod včetně vodoměrné šachty bez odbočné větve 
k budově na parc. č. st. 1964 (část SO 415), osvětlení nadzemní (část SO 416), 
komunikace (část SO 417), zděné oplocení (část SO 410) v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc  z vlastnictví ČR - Ministerstva obrany do vlastnictví statutárního města 
Olomouce za smluvních podmínek navržených ČR - Ministerstvem obrany dle 
dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod č. 2.  
 
3. prodej části budovy bez č.p./č.e. (průmyslový objekt) na části pozemku parc. č. st. 
613/9 zast. pl. o výměře 809 m2 (dle GP parc. č. st. 613/10 zast. pl.), části  pozemku 
parc. č. st. 613/9 zast. pl. o výměře 809 m2 (dle GP parc. č. st. 613/10 zast. pl.), 
budovy bez č.p./č.e. (průmyslový objekt) na pozemku parc. č. st. 618 zast. pl. 
o výměře 68 m2, pozemku parc. č. st. 618 zast. pl. o výměře 68 m2 a části pozemku 
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parc. č. 532/4 ostat. pl. o výměře 1 006 m2 (dle GP parc. č. 532/12 ostat. pl.), včetně 
železobetonové šachty a zpevněných ploch, vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc 
společnosti Technické služby města Olomouce, a.s. za kupní cenu ve výši 100,- Kč 
dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod č. 3.  
 
4. výběr kupujícího budovy č. p. 143 (objekt technického vybavení) na pozemku parc. 
č. st. 1279 zast. pl. o výměře 217 m2 a pozemku parc. č. st. 1279 zast. pl. o výměře 
217 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc – (PS Hálkova) mezi společností K -
stav stavební a.s. a společností STAVES s.r.o. formou obálkové metody na výši 
kupní ceny, kdy minimální výše kupní ceny činí 800 000,- Kč dle dodatku č. 1 
k důvodové zprávě bod č. 8. 
 
5. prodej pozemků parc. č. 545/5 zast. pl. o výměře 148 m2 a parc. č.  545/2 zahrada 
o výměře 222 m2, vše v k. ú. Droždín, obec Olomouc panu xxxxxxxxx za kupní cenu 
ve výši 336 700,- Kč dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod č. 9. 
 
6. bezúplatný převod pozemků parc. č. 732/8 ostat. pl. o výměře 37 m2 a parc. č. 
732/9 ostat. pl. o výměře 1 878 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc z vlastnictví 
ČR - Ministerstva obrany do vlastnictví statutárního města Olomouce dle dodatku č. 1 
k důvodové zprávě bod č. 10.  
 
7. bezúplatný převod pozemku parc. č. 82/6 ostatní plocha o výměře 348 m2 v k. ú. 
Nový Svět u Olomouce, obec Olomouc, včetně stavby komunikace z vlastnictví ČR - 
Pozemkového fondu České republiky do vlastnictví statutárního města Olomouce dle 
dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod č. 11. 
 
8. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě na vodní dílo – jez na 
Mlýnském potoce dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod č. 12. 
 
9. darování části pozemku parc. č. 643/15 ostat. pl. (dle GP parc. č. 643/15 ostat. pl.) 
o výměře 1499 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví 
společnosti HSS stavební servis s.r.o. a části pozemku parc. č. 643/1 ostat. pl. (dle 
GP parc. č. 643/17 ostat. pl.) o výměře 22 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec 
Olomouc ve vlastnictví xxxxxxxxxxxx do vlastnictví statutárního  města Olomouce dle 
dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod č. 13. 
 
10. uzavření darovací smlouvy na stavby SO 01 Komunikace a chodník, SO 02 
Vodovodní řad, SO 03 Tlaková splašková kanalizace, SO 04 Odvod dešťových vod 
(s výjimkou  otevřeného a vsakovacího příkopu) a SO 07 Veřejné osvětlení 
vybudované v rámci stavby „Inženýrské sítě a komunikace pro 13 novostaveb 
rodinných domů Olomouc – Holice“, na pozemcích  parc. č. 1937 ostatní plocha, 
ostatní komunikace, parc. č. 643/1 orná půda, parc. č. 643/15 orná půda a parc. č. 
680orná půda, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc, mezi společností HSS 
stavební servis s.r.o. jako dárcem a statutárním městem Olomouc jako obdarovaným 
v celkové pořizovací a zůstatkové hodnotě ve výši  2.762.898,- Kč, včetně DPH dle 
dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod č. 14.  
 
11. uzavření dodatku č. 1 k plánovací smlouvě č. MAJ-IN-PS/11/2011/Hoa, mezi 
statutárním městem Olomouc a manžely xxxxxxxxxxxxx dle dodatku č. 1 k důvodové 
zprávě bod č. 15. 
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12. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-
IN-B/13/2011/Hoa, mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným 
a manžely xxxxxxxxxxxxxxx jako budoucími dárci dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě 
bod č. 16. 
 
5. nevyhovuje žádosti 
1. manželů xxxxxxxxxx o prodej pozemků parc. č. 1912 trvalý travní porost o výměře 
1 547 m2 a parc. č. 1923 ostat. plocha o výměře 183 m2, vše v k. ú. Lošov, obec 
Olomouc dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod č. 4.  
 
2. společnosti Dial Telecom, a.s. o prodej části pozemku parc. č. 1081/56 orná půda 
o výměře 30 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě 
bod č. 6. 
 
6. revokuje 
1. usnesení ZMO ze dne 25. 4. 2012, bod programu 3, bod 35 ve věci schválení 
darování  části pozemku parc. č. 168/16 ostat. pl. o výměře 3 832 m2 (dle GP parc. 
č. 168/22 ostat. pl.) se všemi součástmi a příslušenstvím, tj. kanalizace (část SO 
414), vodovod včetně vodoměrné šachty bez odbočné větve k budově na parc. č. st. 
1964 (část SO 415), osvětlení nadzemní (část SO 416), komunikace (část SO 417), 
zděné oplocení (část SO 410) v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc  z vlastnictví ČR - 
Ministerstva obrany do vlastnictví statutárního města Olomouce za smluvních 
podmínek navržených ČR - Ministerstvem obrany dle dodatku č. 1 k důvodové 
zprávě bod č. 2.  
 
2. usnesení ZMO ze dne 9. 11. 2011, bod programu 3, bod 31 důvodové zprávy ve 
věci schválení uzavření dohody mezi statutárním  městem Olomouc a paní 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx o přistoupení k závazku společnosti Elektroprivat Vaďura s.r.o. 
vůči statutárnímu městu Olomouc na náhradě za užívání pozemků bez právního 
titulu ve výši 138.000,- Kč, a to za období od 15. 8. 2009 do 14. 8. 2011, splatné 
formou měsíčních splátek ve výši 5.750,- Kč dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod 
č. 5. 
 
3. usnesení ZMO ze dne 25. 4. 2012, bod programu 3, bod 47 ve věci schválení 
prodeje  části pozemku parc. č. 1067 ostat. pl. o výměře 30 m2 (dle GP parc. č. 
1067/2) v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxx za kupní cenu 
ve výši 52.240,- Kč dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod č. 7. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 3.; hlasování č. 5, 6 
 
 
4 Prodej dom ů + dodatek č. 1 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu a dodatek č. 1 důvodové zprávy  
 
2. nevyhovuje 
nabídce společnosti ADRAS REALITY s.r.o. ve věci prodeje budovy č. p. 352 
(Tomkova 40) na pozemku parc. č. st. 179/3, zastavěná plocha a nádvoří, a pozemku 
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parc. č. st. 179/3, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 930 m2, vše v k. ú. Hejčín, 
obec Olomouc, se všemi součástmi a příslušenstvím, za kupní cenu ve výši 
6.000.000,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.1. 
 
3. schvaluje 
prodej nebytové jednotky č. 368/101 v domě č. p. 371, 370, 369, 368, 367 
(Nešporova 7, 9, 11, 13, 15) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 160/63960 na 
společných částech domu č. p. 371, 370, 369, 368, 367 a se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 160/63960 na pozemcích parc. č. st. 576, 577, 578, 579, 580, 
zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Povel, obec Olomouc, Společenství vlastníků 
jednotek Nešporova 7, 9, 11, 13, 15, Olomouc, za kupní cenu celkem ve výši 
25.000,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.2. 
 
4. schvaluje 
prodej bytové jednotky č. 719/5 v domě č. p. 714, 715, 716, 717, 718, 719 (Družební 
9, 11, 13, 15, 17, 19) na pozemcích parc. č. st. 911, 912, 913, 932, 933, 934, vše 
zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 672/87927 na 
společných částech domu č. p. 714, 715, 716, 717, 718, 719 a se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 672/87927 na pozemcích parc. č. st. 911, 912, 913, 932, 933, 
934, vše zastavěná plocha a nádvoří, vše v  k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec 
Olomouc, manželům xxxxxxxxxx do jejich společného jmění manželů, za kupní cenu 
celkem ve výši 821.000,- Kč, z toho za jednotku 811.791,- Kč a za pozemek 9.209,- 
Kč, dle důvodové zprávy bod 1.3. 
 
5. nevyhovuje žádosti 
pana xxxxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxxxxx o prodej pozemku parc. č. 727/2, zahrada, 
o výměře 449 m2, v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 2.1. 
 
6. nevyhovuje žádosti 
spoluvlastníků domu č. p. 372 (Přichystalova 42) v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, 
panu xxxxxxxxxxxxx, paní xxxxxxxxxxxxxx, panu xxxxxxxxxx a panu xxxxxxxxxxxxxx 
o prodej pozemku  parc. č. 727/2, zahrada, o výměře 449 m2, v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc, dle důvodové zprávy bod 2.1. 
 
7. nevyhovuje žádosti 
pana xxxxxxxxxxxxxxxxxx o odkoupení části pozemku parc. č. 109/1, zahrada, v k. ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 2.2. 
 
8. schvaluje 
prodej pozemku parc. č. st. 245, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 239 m2, v 
k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, za kupní cenu celkem ve výši 72.500,- Kč, do 
podílového spoluvlastnictví kupujících, a to ideální podíl 16/50 do SJM manželům 
xxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 23.200,- Kč, ideální podíl 8/50 paní xxxxxxxxxxxxxxxxx 
za kupní cenu 11.600,- Kč, ideální podíl 9/50 do SJM manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
za kupní cenu 13.050,- Kč, ideální podíl 16/50 paní xxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 
23.200,- Kč, ideální podíl 1/50 paní xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 1.450,- Kč, dle 
důvodové zprávy bod 2.3. 
 
9. schvaluje 
prodej pozemku parc. č. st. 1396, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 416 m2, v 
k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, za kupní cenu ve výši 106.500,- Kč, z toho za 
pozemek 104.000,- Kč a náklady 2.500,- Kč, do podílového spoluvlastnictví 
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kupujících, a to:  
- podíl o velikosti 251/1619 paní xxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 16.511,- Kč, 
- podíl o velikosti 2193/6476 do SJM manželům xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 
ve výši 36.065,- Kč, 
- podíl o velikosti 601/3238 paní xxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 19.767,- Kč, 
- podíl o velikosti 1013/6476 do SJM manželům xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 
ve výši 16.659,- Kč, 
- podíl o velikosti 266/1619 do SJM xxxxxxxx za kupní cenu ve výši 17.498,- Kč, 
dle důvodové zprávy bod 2.4. 
 
10. revokuje 
své usnesení ze dne 23.  02. 2011, bod 9, část 2, ve věci schválení  uzavření  
smlouvy o budoucí  kupní  smlouvě na  pozemek  parc. č. st. 63/4, zastavěná  plocha  
a nádvoří, o výměře 741 m2, v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc, s:  
- panem xxxxxxxxxxxxx, na ideální podíl 653/15720 shora uvedené nemovitosti 
- manžely xxxxxxxxxxx, na ideální podíl 1201/15720 shora uvedené nemovitosti 
- manžely xxxxxxxxxxxx, na ideální podíl 757/15720 shora uvedené nemovitosti 
- manžely xxxxxxxxxxx, na ideální podíl 1247/15720 shora uvedené nemovitosti 
- paní xxxxxxxxxxxxxxxx, na ideální podíl 784/15720 shora uvedené nemovitosti 
- panem xxxxxxxxxxxx, na ideální podíl 1271/15720 shora uvedené nemovitosti 
- panem xxxxxxxxxxxxx, na ideální podíl 735/15720 shora uvedené nemovitosti 
- panem xxxxxxxxxxxx, na ideální podíl 1198/15720 shora uvedené nemovitosti 
- panem xxxxxxxxxxxx, na ideální podíl 1231/15720 shora uvedené nemovitosti 
- manžely xxxxxxxxxxxx, na ideální podíl 639/15720 shora uvedené nemovitosti 
- panem xxxxxxxxxxxx, na ideální podíl 1238/15720 shora uvedené nemovitosti 
- panem xxxxxxxxxxxx, na ideální podíl 1277/15720 shora uvedené nemovitosti 
- panem xxxxxxxxxxxxx, na ideální podíl 782/15720 shora uvedené nemovitosti 
- panem xxxxxxxxxxxx, na ideální podíl 1204/15720 shora uvedené nemovitosti 
- paní xxxxxxxxxxxxxxxx, na ideální podíl 745/15720 shora uvedené nemovitosti 
- panem xxxxxxxxxxxxxx, na ideální podíl 713/4691 shora uvedené nemovitosti 
- manžely xxxxxxxxxxxxx, na ideální podíl 734/4691 shora uvedené nemovitosti 
- manžely xxxxxxxxxxxxx, na ideální podíl 837/4691 shora uvedené nemovitosti 
- manžely xxxxxxxxxxxxx, na ideální podíl 847/4691 shora uvedené nemovitosti 
- manžely xxxxxxxxxxxxx, na ideální podíl 785/4691 shora uvedené nemovitosti, 
při kupní ceně ve výši  1,- Kč, dle důvodové zprávy bod 2.5. 
 
11. schvaluje 
prodej pozemku parc. č. st. 63/4, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 741 m2, v 
k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc, se všemi součástmi a příslušenstvím za 
kupní cenu ve výši 1,- Kč, do podílového spoluvlastnictví kupujícím, a to:  
¦ podíl o velikosti 15720/20411 Společenství vlastníků jednotek domu 
Gorazdovo náměstí 65/3, 3a v Olomouci,  
¦ podíl o velikosti 4691/20411 Společenství pro dům Gorazdovo náměstí 79/4 v 
Olomouci, dle důvodové zprávy bod 2.5. 
 
12. schvaluje 
prodej pozemku parc. č. st. 530, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 294 m2, v 
k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, za kupní cenu celkem ve výši  134.500,- Kč, z toho 
za pozemek 132.000,- Kč a náklady 2.500,- Kč, do podílového spoluvlastnictví 
kupujících, a to:  
¦ podíl o velikosti 1597/5048 do SJM manželům xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 
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ve výši 42.551,- Kč, 
¦ podíl o velikosti 497/2524 panu xxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 26.484,- Kč, 
¦ podíl o velikosti 1909/5048 do SJM manželům xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 
ve výši 50.865,- Kč, 
¦ podíl o velikosti 137/2524 panu xxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 7.300,- Kč, 
¦ podíl o velikosti 137/2524 paní xxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 7.300,- Kč, 
dle důvodové zprávy bod 2.6. 
 
13. nevyhovuje žádosti 
manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx, manželů xxxxxxxxxxxxx, 
xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxx o prodej částí pozemku parc. č. 310/5, zahrada, 
o výměře cca 102 m2,  vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, dle důvodové zprávy 
bod 2.6. 
 
14. schvaluje 
prodej pozemku parc. č. 374/4, zahrada, o výměře 516 m2, v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc, panu xxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu celkem ve výši 382.500,- Kč, z toho 
za pozemek 380.000,- Kč a náklady 2.500,- Kč, dle důvodové zprávy bod 2.7. 
 
15. schvaluje 
prodej pozemku parc. č. st. 235, zastavěná plocha a nádvoří, o  výměře 282 m2, v 
k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, za kupní cenu celkem ve výši 84.500,- Kč, z toho za 
pozemek 82.000,- Kč a náklady 2.500,- Kč, do podílového spoluvlastnictví kupujících, 
a to ideální podíl o velikosti 1/2 paní xxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 42.250,- Kč 
a ideální podíl o velikosti 1/2 do SJM manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 
ve výši 42,250,- Kč, dle důvodové zprávy bod 2.8. 
 
 
16. revokuje 
své usnesení ze dne 29. 02. 2012 bod 5, část 33 ve věci schválení prodeje pozemku 
parc. č. st. 1012, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 527 m2, v k. ú. Olomouc-
město, obec Olomouc, za kupní cenu celkem ve výši 372.000,- Kč, z toho za 
pozemek 370.000,- Kč a náklady 2.000,- Kč, do podílového spoluvlastnictví 
kupujících, a to podíl o velikosti 1065/26306  xxxxxx za kupní cenu 15.060,- Kč, podíl 
o velikosti 988/13153 xxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši  27.943,- Kč, podíl o velikosti 
1032/13153 xxxxxxxx za kupní cenu ve výši 29.188,- Kč, podíl o velikosti 1060/13153 
xxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 29.979,- Kč, podíl o velikosti 192/1879 do SJM 
manželům xxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 38.012,- Kč, podíl o velikosti 102/1879 
do SJM xxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 20.194,- Kč, podíl o velikosti 1065/26306 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 15.060,- Kč, podíl o velikosti 1262/13153 
xxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 35.692,- Kč, podíl o velikosti 150/1879 
xxxxxxxxxxx  za kupní cenu ve výši 29.697,- Kč, podíl o velikosti 1210/13153 do SJM 
manželům xxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 34.222,- Kč, podíl o velikosti 1188/13153 
do SJM manželům xxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 33.600,- Kč, podíl o velikosti 
514/39459 xxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 4.846,- Kč, podíl o velikosti 2056/39459 
xxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 19.383,- Kč, podíl o velikosti 514/39459 
xxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 4.846,- Kč, podíl o velikosti 1010/13153 
xxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 28.565,- Kč, podíl o velikosti 202/13153 
xxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 5.713,- Kč, dle důvodové zprávy bod 2.9. 
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17. schvaluje 
prodej ideálního podílu o velikosti 38945/39459  na pozemku parc. č. st. 1012, 
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 527 m2, v k. ú. Olomouc-město, obec 
Olomouc, za kupní cenu celkem ve výši 367.154,- Kč, z toho za pozemek 365.154,- 
Kč a náklady 2.000,- Kč, do podílového spoluvlastnictví kupujících, a to podíl 
o velikosti 1065/26306 xxxxxx za kupní cenu 15.060,- Kč, podíl o velikosti 988/13153 
xxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši  27.943,- Kč, podíl o velikosti 1032/13153 
xxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 29.188,- Kč, podíl o velikosti 1060/13153 
xxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 29.979,- Kč, podíl o velikosti 192/1879 do SJM 
manželům xxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 38.012,- Kč, podíl o velikosti 102/1879 
do SJM manželům xxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 20.194,- Kč, podíl o velikosti 
1065/26306 xxxxxxxx za kupní cenu ve výši 15.060,- Kč, podíl o velikosti 1262/13153 
xxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 35.692,- Kč, podíl o velikosti 150/1879 
xxxxxxxxxxx  za kupní cenu ve výši 29.697,- Kč, podíl o velikosti 1210/13153 do SJM 
manželům xxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 34.222,- Kč, podíl o velikosti 1188/13153 
do SJM manželům xxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 33.600,- Kč,  podíl o velikosti 
2056/39459 xxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 19.383,- Kč, podíl o velikosti 514/39459 
xxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 4.846,- Kč, podíl o velikosti 1010/13153 
xxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 28.565,- Kč, podíl o velikosti 202/13153 
xxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 5.713,- Kč, dle důvodové zprávy bod 2.9. 
 
18. nevyhovuje žádosti 
Společenství vlastníků jednotek domu na ul. Vídeňská č. p. 1103, 1104, 1105 a na ul. 
Remešova č. p. 1106, 1107 v Olomouci ve věci vrácení části kupní ceny při prodeji 
pozemku parc. č. 105/47, ostatní plocha, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, dle 
důvodové zprávy bod 3.1. 
 
19. nevyhovuje žádosti 
společnosti W-Invest a.s. o odprodej budovy č. p. 779 (Kateřinská 23) na pozemku 
parc. č. st. 1087, zastavěná plocha a nádvoří, pozemku parc. č. st. 1087, zastavěná 
plocha a nádvoří, o výměře 520 m2 a pozemku parc. č. 99/15, ostatní plocha, 
o výměře 445 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, popř. jejich částí, dle 
dodatku důvodové zprávy bod 1.1. 
 
20. revokuje 
usnesení ze dne 25. 04. 2012 bod 5, část 5 ve věci prodeje budovy č. p. 195 (Dolní 
náměstí 6) na pozemku parc. č. st. 616, zastavěná plocha a nádvoří, a pozemku 
parc. č. st. 616, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 998 m2, v k. ú. Olomouc-
město, obec Olomouc, a to se všemi součástmi a příslušenstvím, po jednotkách dle 
zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, dle dodatku důvodové zprávy bod 1.2. 
 
21. schvaluje 
prodej budovy č. p. 195 (Dolní náměstí 6) na pozemku parc. č. st. 616, zastavěná 
plocha a nádvoří, a pozemku parc. č. st. 616, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 
998 m2, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, a to se všemi součástmi 
a příslušenstvím, po jednotkách dle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů dle 
přílohy č. 1, dle dodatku důvodové zprávy bod 1.2. 
 
22. revokuje 
usnesení ze dne 25. 04. 2012 bod 5, část 7 ve věci schválení prodeje nebytové 
jednotky č. 195/1 v budově č. p. 195 (Dolní náměstí 6) na pozemku parc. č. st. 616, 
zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1974/21738 na 
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budově č. p. 195 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1974/21738 na pozemku 
parc. č. st. 616, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Olomouc-město, obec 
Olomouc, panu xxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 6.022.452,- Kč, z toho nebytová 
jednotka 5.020.505,- Kč, podíl na pozemku parc. č. st. 616, zastavěná plocha a 
nádvoří, ve výši 979.495,- Kč a náklady 22.452,- Kč, dle dodatku důvodové zprávy 
bod 1.2. 
 
23. schvaluje 
prodej nebytové jednotky č. 195/1 v budově č. p. 195 (Dolní náměstí 6) na pozemku 
parc. č. st. 616, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
1974/21698 na budově č. p. 195 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
1974/21698 na pozemku parc. č. st. 616, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc, panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 
6.020.652,- Kč, z toho nebytová jednotka 5.018.699,- Kč, podíl na pozemku parc. č. 
st. 616, zastavěná plocha a nádvoří, ve výši 981.301,- Kč a náklady 20.652,- Kč, dle 
dodatku důvodové zprávy bod 1.2. 
 
24. revokuje 
usnesení ze dne 25. 04. 2012 bod 5, část 9 ve věci schválení prodeje nebytové 
jednotky č. 195/2 v budově č. p. 195 (Dolní náměstí 6) na pozemku parc. č. st. 616, 
zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 660/21738 na 
budově č. p. 195 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 660/21738 na pozemku 
parc. č. st. 616, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Olomouc-město, obec 
Olomouc, panu xxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 2.011.495,- Kč, z toho nebytová 
jednotka 1.672.509,- Kč, podíl na pozemku parc. č. st. 616, zastavěná plocha a 
nádvoří, ve výši 327.491,- Kč a náklady 11.495,- Kč, dle dodatku důvodové zprávy 
bod 1.2. 
 
25. schvaluje 
prodej nebytové jednotky č. 195/2 v budově č. p. 195 (Dolní náměstí 6) na pozemku 
parc. č. st. 616, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
660/21698 na budově č. p. 195 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 660/21698 
na pozemku parc. č. st. 616, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Olomouc-město, 
obec Olomouc, panu xxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 2.010.893,- Kč, z toho 
nebytová jednotka 1.671.905,- Kč, podíl na pozemku parc. č. st. 616, zastavěná 
plocha a nádvoří, ve výši 328.095,- Kč a náklady 10.893,- Kč, dle dodatku důvodové 
zprávy bod 1.2. 
 
26. schvaluje 
prodej pozemku parc. č. 364/9, zahrada, o výměře 1141 m2, v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc, Společenství vlastníků Dvořákova 247/23, Olomouc-Nová Ulice, za kupní 
cenu celkem ve výši 852.000,- Kč, z toho pozemek 850.000,- Kč a náklady 2.000,- 
Kč, dle dodatku důvodové zprávy bod 2.1. 
 
27. schvaluje 
prodej části pozemku parc. č. 54/1, ostatní plocha, (dle GP parc. č. 54/1, ostatní 
plocha), o výměře 148 m2, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, xxxxxxxxxxxxxxx, 
za kupní cenu celkem ve výši 384.750,- Kč, z toho pozemek 380.000,- Kč a náklady 
4.750,- Kč, dle dodatku důvodové zprávy bod 2.2. 
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28. schvaluje 
prodej části pozemku parc. č. 54/1, ostatní plocha, (dle GP díl pozemku označený 
,,a“), o výměře 9 m2, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, do podílového 
spoluvlastnictví kupujících, a to podíl o velikosti ideálních 430/3669 do SJM 
xxxxxxxxxxx za 1.081,- Kč, podíl o velikosti ideálních 833/29352  xxxxxxxxxxxxxxxxx 
za 262,- Kč, podíl o velikosti ideálních 3055/14676 xxxxxxxxxxxx za 1.932,- Kč, podíl 
o velikosti ideálních 229/3669 xxxxxxxxxxxxxx za 574,- Kč, podíl o velikosti ideálních 
119/1223 do SJM xxxxxxxxxxxxxxxx za 900,- Kč, podíl o velikosti ideálních 362/3669 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx za 913,- Kč, podíl o velikosti ideálních 347/3669 do SJM 
xxxxxxxxxxxxxxxxx za 872,- Kč, podíl o velikosti ideálních 833/14676 xxxxxxxxxxxxxx 
za 523,- Kč, podíl o velikosti ideálních 833/29352 xxxxxxxxxxxxxxx za 262,- Kč, podíl 
o velikosti ideálních 3055/14676 xxxxxxxxx za 1.931,- Kč, kupní cena celkem ve výši 
9.250,- Kč, z toho pozemek 4.500,- Kč a náklady 4.750,- Kč, dle dodatku důvodové 
zprávy bod 2.2. 
 
29. revokuje 
usnesení ze dne 21. 12. 2011 bod 4, část 15 ve věci  schválení prodeje pozemku 
parc. č. 429/9, zahrada, o výměře 451 m2, v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, se 
všemi součástmi a příslušenstvím, do SJM manželům xxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 
celkem 403.500,- Kč z toho pozemek 400.000,- Kč a náklady 3.500,- Kč, dle dodatku 
důvodové zprávy bod 2.3. 
 
30. schvaluje 
prodej pozemku parc. č. 429/9, zahrada, o výměře 451 m2, v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc, se všemi součástmi a příslušenstvím, kterými jsou porosty – okrasné 
dřeviny (1 ks zerav západní, 5 ks smrk sivý, 1 ks borovice lesní, 1 ks líska obecná) 
a venkovní úpravy – základy plotu o délce 13,38 m umístěného na hranici mezi 
pozemky parc. č. 429/9 a parc. č. 429/8, základy plotu lemujícího přístupový chodník 
k nebytovému prostoru v domě č. p. 94 o délce 4,2 m na pozemku parc. č. 429/9, plot 
o délce 17,60 m umístěný na hranici mezi pozemky parc. č. 429/9 a 429/11, 
spoluvlastnický podíl o velikosti ideální 1/2 plotu o délce 22,25 m umístěného na 
hranici mezi pozemkem parc. č. 429/9 a pozemky parc. č. 429/10, a parc. č. st. 131, 
vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, do SJM manželům xxxxxxxxxxx za kupní cenu 
celkem 403.500,- Kč z toho pozemek 400.000,- Kč a náklady 3.500,- Kč, dle dodatku 
důvodové zprávy bod 2.3. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 4.; hlasování č. 7 - 9 
 
 
5 Rozpočtové zm ěny roku 2012  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu, týkající se rozpočtových změn roku 2012, část A, část B a část C, 
včetně dodatku č. 1 
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2. schvaluje 
rozpočtové změny roku 2012 dle důvodové zprávy - část B a část C, včetně dodatku 
č. 1 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 5.; hlasování č. 10 
 
 
6 Prominutí pohledávek  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
prominutí pohledávky dle bodu A) důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
prominutí pohledávky dle bodu B) důvodové zprávy 
 
4. schvaluje 
prominutí pohledávky dle bodu C) důvodové zprávy 
 
5. schvaluje 
prominutí pohledávky dle bodu D) důvodové zprávy 
 
6. schvaluje 
prominutí pohledávky dle bodu E) důvodové zprávy 
 
7. schvaluje 
prominutí pohledávky dle bodu F) důvodové zprávy 
 
8. schvaluje 
prominutí pohledávky dle bodu G) důvodové zprávy 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 6.; hlasování č. 11 
 
 
7 OZV o cenové map ě 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. vydává 
obecně závaznou vyhlášku č.2/2012, kterou se vydává Cenová mapa stavebních 
pozemků na území statutárního města Olomouce (2012/2013) s účinností od 1. 7. 
2012 
 
Předložil: Rada města Olomouce 
Bod programu: 7.; hlasování č. 12 
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8 Jmenování člena statutárního orgánu SNO,a. s.  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
a) návrh na změnu v představenstvu SNO,a.s., tak, jak je popsáno v důvodové 
zprávě 
b) nominaci Mgr. Jany Hanákové do funkce člena představenstva SNO,a.s. 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 8.; hlasování č. 13 
 
 
9 VFO, Plavecký stadion Olomouc - závazek kone čného p říjemce  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu. 
 
2. schvaluje 
vyčlenění finančních prostředků až do výše 92 660 672 Kč z rozpočtu města na rok 
2013 na zajištění finančního krytí realizace projektu Dostavba areálu VFO - pavilon 
A2 (reg.číslo projektu: CZ.1.12/2.1.00/28.01412).  
 
 
3. schvaluje 
vyčlenění finančních prostředků až do výše 15.787.877,- Kč z rozpočtu města na rok 
2013 na zajištění finančního krytí realizace projektu Příjezdová komunikace a 
parkoviště (reg.číslo projektu: CZ.1.12/2.1.00/28.01411) a každoroční vyčlenění 
finančních prostředků ve výši 163 200 Kč (tj. celkové náklady po dobu 5 let činí 816 
000 Kč).  
 
4. schvaluje 
vyčlenění finančních prostředků ve výši 18 669 377 Kč z rozpočtu města na rok 2013 
na zajištění finančního krytí realizace projektu Plavecký stadion - rekonstrukce 
venkovního areálu  (reg.číslo projektu: CZ.1.12/2.1.00/23.01443). 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 9.; hlasování č. 14 
 
 
10 Bikepark Olomouc; MŠ Čajkovského -  rekonstrukce; MŠ 

Bieblova - rekonstrukce-závazek kone čného p říjemce  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
vyčlenění finančních prostředků až do výše 545 922 Kč z rozpočtu města na zajištění 
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finančního krytí vlastních zdrojů na realizaci projektu Bikepark Olomouc (reg.číslo 
projektu: CZ.1.12/2.1.00/28.01437) a každoroční vyčlenění finančních prostředků ve 
výši 54 000 Kč po dobu 5 let (tj. celkové náklady po dobu 5 let činí 270 000 Kč) od 
finančního ukončení projektu z rozpočtu města na zajištění udržitelnosti projektu 
 
3. schvaluje 
každoroční vyčlenění finančních prostředků ve výši 292 000 Kč po dobu 5 let (tj. 
celkové náklady po dobu 5 let činí 1 460 000 Kč) od finančního ukončení projektu MŠ 
Čajkovského-rekonstrukce (reg. číslo projektu: CZ.1.12/2.1.00/28.01438) z rozpočtu 
města na zajištění udržitelnosti projektu. 
 
4. schvaluje 
každoroční vyčlenění finančních prostředků ve výši 980 200 Kč po dobu 5 let 
(tj.celkové náklady po dobu 5 let činí 4 901 000 Kč) od finančního ukončení projektu 
MŠ Bieblova-rekonstrukce (reg.číslo projektu CZ.1.12/2.1.00/28.01439) z rozpočtu 
města na zajištění udržitelnosti projektu 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 10.; hlasování č. 15 
 
 
11 Delegování zástupce SMOl na valnou hromadu OK4EU  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. deleguje 
Ing. Ivo Vlacha, náměstka primátora, jako zástupce SMOl na valné hromadě 
zájmového sdružení právnických osob "OK4EU" dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 11.; hlasování č. 16 
 
 
12 Veřejná zakázka "Tramvajová tra ť Nové Sady - I. etapa, část B"  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. schvaluje 
v souladu s ustanovením § 156 zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění odůvodnění 
účelnosti veřejné zakázky s názvem „Tramvajová trať Nové Sady – I. etapa, část B“, 
archivní číslo 12058. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  

Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 12.; hlasování č. 17 
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13 Darování požárních vozidel  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
darování požárních vozidel dle důvodové zprávy a návrh darovací smlouvy dle 
přílohy č. 1    a přílohy č. 2 důvodové zprávy 
 
3. pověřuje 
podpisem darovací smlouvy dle přílohy č.1 a přílohy č. 2 důvodové zprávy 
T: červenec 2012 
O: Machová Eva, Mgr., nám ěstkyn ě primátora 
 
Předložil: Rada města Olomouce 
Bod programu: 13.; hlasování č. 18 
 
 
14 Hospoda ření sdružení České dědictví UNESCO  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. bere na v ědomí 
závěrečný účet a zprávu o výsledcích přezkoumávání hospodaření dobrovolného 
svazku obcí ´´České dědictví UNESCO´´ dle přílohy č.1,2 důvodové zprávy 
 
Předložil: Hanáková Marcela, PhDr., členka rady města 
Bod programu: 14.; hlasování č. 19 
 
 
15 Informace o činnosti kontrolního výboru v I. pololetí 2012  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. bere na v ědomí 
závěry provedených kontrolních akcí 
 
3. schvaluje 
Plán kontrolní činnosti kontrolního výboru na II. pololetí 2012 
 
Předložil: kontrolní výbor 
Bod programu: 15.; hlasování č. 20 
 
 
 
 
 



 19

16 Delegování zástupce SMOl na valnou hromadu spole čnosti SK 
Sigma Olomouc, a.s.  

Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu. 
 
2. deleguje 
zástupce SMOl (včetně náhradníků) na valnou hromadu SK Sigma Olomouc, a.s. dle 
důvodové zprávy. 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 16.; hlasování č. 21 
 
 
17 Veřejná zakázka č. 12047, Plán investic -  zařazení akce 

Svatoplukova  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. schvaluje 
zahájení a financování stavby dle důvodové zprávy. 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 

Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 17.; hlasování č. 22 
 
 
 

 

 

Martin Novotný v. r.  
primátor m ěsta Olomouce 

Ing. Ivo Vlach  v. r. 
1. náměstek primátora 

  
 


