
 

USNESENÍ 
 

z 16. zasedání Zastupitelstva m ěsta Olomouce, konaného dne 14. 11. 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 16. zasedání Zastupitelstva m ěsta 
Olomouce  

Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. schvaluje 
upravený návrh programu 16. 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 předložené důvodové zprávy 
 
2. prodlužuje 
termíny plnění usnesení ZMO dle předložené důvodové zprávy 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 2.; hlasování č. 4 
 
 
3 Majetkoprávní záležitosti + dodatek č. 1 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. schvaluje 
1. bezúplatný převod pozemku parc. č. 647/2 ostat. pl. o výměře 503 m2 v k. ú. 
Černovír, obec Olomouc z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 
2. 
 
2. výkup ideálních podílů pozemků parc. č. 809/100 lesní pozemek o výměře 2 460 
m2 a parc. č. 809/101 lesní pozemek o výměře 422 m2, vše v k. ú. Černovír, obec 
Olomouc, a to  z vlastnictví paní xxxxxxxxxxxxxx (id. podíl 1/6) za kupní cenu ve výši 
2 997,- Kč, paní xxxxxxxxxxxxx (id. podíl 1/6) za kupní cenu ve výši 2 997,- Kč, pana 
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xxxxxxxxx (id. podíl 1/6) za kupní cenu ve výši 2 997,- Kč, paní xxxxxxx (id. podíl 1/6) 
za kupní cenu ve výši 2 997,- Kč, pana xxxxxxxxxxxxxxx (id. podíl 1/6) za kupní cenu 
ve výši 2 997,- Kč do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy 
bod č. 22.   
 
3. výkup ideálních podílů pozemku parc. č. 809/27 trvalý travní porost o výměře 163 
m2 v k. ú. Černovír, obec Olomouc, a to z vlastnictví paní xxxxxxxxxxxx (id. podíl 1/6) 
za kupní cenu ve výši 1 070,- Kč, paní xxxxxxxxx (id. podíl 1/6) za kupní cenu ve výši 
1 070,- Kč, pana xxxxxxxxxxxxx (id. podíl 1/6) za kupní cenu ve výši 1 070,- Kč, paní 
xxxxxxxxxxxx (id. podíl 1/6) za kupní cenu ve výši 1 070,- Kč a pana xxxxxxxxxxxxxx 
(id. podíl 1/6) za kupní cenu ve výši 1 070,- Kč do vlastnictví statutárního města 
Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 22. 
 
4. smluvní podmínky u bezúplatného převodu 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 důvodové zprávy bod č. 23.  
 
5. prodej části pozemků parc. č. 392/15 ostat. pl. o výměře 3 m2 (dle GP díl „a“) a 
parc. č. 476 lesní pozemek o výměře 3 m2 (dle GP díl „b“), vše v k. ú. Droždín, obec 
Olomouc společnosti ČEZ Distribuce, a. s.  za kupní cenu ve výši 7 100,- Kč dle 
důvodové zprávy bod č. 24. 
 
6. prodej pozemku parc. č. st. 1205/8 zast. pl. o výměře 16 m2 v k. ú. Nová Ulice, 
obec Olomouc panu xxxxxxx za kupní cenu ve výši 14 816,- Kč dle důvodové zprávy 
bod č. 25. 
 
7. darování částí pozemků parc. č. 460/1 o výměře 6 415 m2 (dle GP parc. č. 
460/69), parc. č. 460/7 o celkové výměře 3 887 m2 (dle GP parc. č. 460/7 o výměře 
1 808 m2, parc. č. 460/79 o výměře 304 m2, parc. č. 460/81 o výměře 37 m2, parc. č. 
460/87 o výměře 1 738 m2), parc. č. 460/13 o celkové výměře 6 484 m2 (dle GP 
parc. č. 460/70 o výměře 5 209 m2, parc. č. 460/71 o výměře 940 m2, parc. č. 460/90 
o výměře 335 m2), parc. č. 460/15 o celkové výměře 710 m2 (dle GP parc. č. 460/82 
o výměře 20 m2, parc. č. 460/83 o výměře 526 m2, parc. č. 460/84 o výměře 164 
m2), parc. č. 460/16 o výměře 54 m2 (dle GP parc. č. 460/72), parc. č. 460/17 
o výměře 237 m2 (dle GP parc. č. 460/80), parc. č. 460/18 o celkové výměře 1 197 
m2 (dle GP parc. č. 460/73 o výměře 316 m2, parc. č. 460/78 o výměře 881 m2), 
parc. č. 460/19 o celkové výměře 1 227 m2 (dle GP parc. č. 460/19 o výměře 561 
m2, parc. č. 460/74 o výměře 459 m2, parc. č. 460/75 o výměře 179 m2, parc. č. 
460/89 o výměře 28 m2), parc. č. 460/21 o výměře 637 m2 (dle GP parc. č. 460/88), 
parc. č. 460/22 o celkové výměře 85 m2 (dle GP parc. č. 460/76 o výměře 45 m2, 
parc. č. 460/77 o výměře 40 m2), vše ostat. pl. v k. ú. Povel, obec Olomouc 
z vlastnictví ČR – Ředitelství silnic a dálnic ČR do vlastnictví statutárního města 
Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 35.   
 
8. výběr nájemce a budoucího kupujícího části pozemku parc. č. 784/1 zahrada 
o výměře 651 m2 (část A) v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc mezi panem xxxxxxxx, 
panem xxxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxxx formou obálkové metody na výši kupní ceny, 
kdy minimální výše kupní ceny činí  1 156,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod č. 36.  
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9. prodej části pozemku parc. č. 575/2 ostat. pl. o výměře 106 m2 (dle GP parc. č. 
575/49) v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc společnosti SERGE 
FASHION s.r.o. za kupní cenu ve výši 272 800,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 37. 
 
10. prodej pozemku parc. č. 592/2 ostat. pl. o výměře 4 m2 v k. ú. Nové Sady 
u Olomouce, obec Olomouc Povodí Moravy, s.p. za kupní cenu ve výši 5 922,- Kč dle 
důvodové zprávy bod č. 38.   
 
11. prodej pozemku parc. č. 1156/5 zahrada o výměře 400 m2 v k. ú. Černovír, obec 
Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 129 540,- Kč dle důvodové 
zprávy bod č. 39. 
 
12. prodej pozemku parc. č. st. 1196/3 zast. pl. o výměře 19 m2 v k. ú. Nová Ulice, 
obec Olomouc paní xxxxxxxx za kupní cenu ve výši 17 040,- Kč dle důvodové zprávy 
bod č. 40. 
 
13. prodej části pozemku parc. č. 745 ostat. pl. (dle GP parc. č.  745/2 ostat. pl.) 
o výměře 31 m2 v k. ú. Radíkov u Olomouce, obce Olomouc manželům xxxxxxxxxxx 
za kupní cenu ve výši 30 090,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 41.  
 
14. prodej pozemků parc. č. st. 1603 zast. pl. o výměře 149 m2, parc. č. 642/3  ostat. 
pl. o výměře 83 m2 a částí pozemků parc. č. 641 ostat. pl. (dle GP „díl a“) o výměře 
66 m2 a parc. č. 247/6 zahrada (dle GP „díl d“) o výměře 275 m2, vše v k. ú. 
Neředín, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 919 665,- Kč 
dle důvodové zprávy bod č. 42. 
 
15. prodej pozemků parc. č. st. 1604 zast. pl. o výměře 195 m2, parc. č. 642/2 ostat. 
pl. o výměře 71 m2, parc. č. st. 68/2  zast. pl. o výměře 17 m2 a částí pozemků parc. 
č. 247/6 zahrada (dle GP „díl e“) o výměře 218 m2 a parc. č. 642/3 ostat. pl. (dle GP 
„díl c“) o výměře 0,10 m2, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxxx 
za kupní cenu ve výši 1 153 031,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 43. 
 
16. prodloužení termínu splatnosti kupní  ceny za pozemky parc. č. 1062/5 ostat. pl. 
o výměře 236 m2, parc. č. 446/2 ostat. pl. o výměře 75 m2, části parc. č. 1062/52 
ostat. pl. o výměře 391 m2 (dle GP parc. č. 1062/103), části parc. č. 1062/52 ostat. 
pl. o výměře 1 749 m2 (dle GP díl „a“), části parc. č. 938/2 ostat. pl. o výměře 1 183 
m2 (dle GP díl „b“) a části parc. č. 938/23 ostat. pl. o výměře 11 m2 (dle GP díl „c“), 
vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, společnosti Tech Group a.s., a to do 30. 11. 
2012 dle důvodové zprávy bod č. 44. 
 
17. uzavření kupní smlouvy na stavbu SO 04 Kanalizace vybudovanou v rámci 
stavby “AREÁL NOVÁ SLADOVNA, OLOMOUC – HOTEL U PARKU“, na pozemku  
parc č. 792/1 ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, 
mezi společností HOTEL U PARKU, s.r.o. jako prodávajícím a statutárním městem 
Olomouc jako kupujícím za kupní cenu 1,-Kč  dle důvodové zprávy bod č. 45. 
 
18. uzavření kupní smlouvy na stavby komunikace, dešťové kanalizace, parkovacích 
stání, chodníku a tlakové kanalizace, vybudované v rámci stavby „Výstavba 8 
rodinných domů, IS, komunikace a chodníků“, na pozemcích  parc. č. 1939/1, parc. č. 
678/3, parc. č. 680 a parc. č. 1937, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc, 
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mezi společností REFI DEVELOPMENT s.r.o. jako prodávajícím a statutárním 
městem Olomouc jako kupujícím za kupní cenu 500,-Kč  dle důvodové zprávy bod č. 
46. 
 
19. uzavření darovací smlouvy na stavbu komunikace vybudované v rámci stavby 
„Novostavba rodinného domu, parc. č. 494/2, k. ú. Droždín“,  na pozemcích parc. č. 
501 ostatní plocha, ostatní komunikace a parc. č. 502 ostatní plocha, ostatní 
komunikace, vše v k. ú. Droždín, obec Olomouc, mezi xxxxxxxxxxxxxxx jako dárcem 
a statutárním městem Olomouc jako obdarovaným v celkové pořizovací a zůstatkové 
hodnotě ve výši  154.950,- Kč, včetně DPH dle důvodové zprávy bod č. 47.  
 
20. uzavření darovací smlouvy na stavbu “Olomouc, ul. Legionářská – vodovodní 
řad“, na pozemcích parc. č. 875/1 ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 875/5 
ostatní plocha, ostatní komunikace a parc. č. 451/30 ostatní plocha, jiná plocha, vše 
v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, mezi společností SK Sigma Olomouc, a.s. jako 
dárcem a statutárním městem Olomouc jako obdarovaným v celkové pořizovací a 
zůstatkové hodnotě ve výši  1.175.155,- Kč, bez DPH dle důvodové zprávy bod č. 48. 
 
21. uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-
IN-B/1/2010/Hoa mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným a 
xxxxxxxxxxxxxxx jako budoucím dárcem dle důvodové zprávy bod č. 49. 
 
22. uzavření  dohody o zrušení závazku, mezi společností RT ENERGY 
CONSTRUCTION a.s. (dříve SPORTCENTRUM BEST, a.s.) a statutárním městem 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 50.  
 
23. uzavření darovací smlouvy na stavbu chodníku budovaného v rámci stavby 
„SPORTCENTRUM BEST a. s. – Parkovací místa v Olomouci, v ulici Dolní Hejčínská 
36“,  na pozemcích  parc. č. 1116/1 ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 
451/1 ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha a parc. č. 451/7 ostatní plocha, 
jiná plocha, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, mezi xxxxxxxxxxxxxx jako dárcem 
a statutárním městem Olomouc jako obdarovaným, v celkové pořizovací a 
zůstatkové hodnotě ve výši  86.630,- Kč, včetně DPH dle důvodové zprávy bod č. 51.  
 
24. uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy č. MAJ-IN-
BKS/5/2009/Hoa mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím kupujícím a 
společností  STAFOS – REAL, s.r.o. jako budoucím prodávajícím dle důvodové 
zprávy bod č. 52. 
 
25. uzavření plánovací smlouvy na infrastrukturní stavby prodloužení vodovodního 
řadu a tlakové kanalizace, budované v rámci stavby „Novostavba RD – inženýrské 
sítě“,  na pozemcích  parc. č. 195 ostatní plocha, ostatní komunikace a parc. č. 131/3 
ostatní plocha, ostatní komunikace, vše v k. ú. Droždín, obec Olomouc, mezi 
statutárním městem Olomouc a xxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 53. 
 
26. uzavření smlouvy o uzavření budoucí darovací smlouvy na infrastrukturní stavby 
prodloužení vodovodního řadu a tlakové kanalizace, budované v rámci stavby 
„Novostavba RD – inženýrské sítě“,  na pozemcích  parc. č. 195 ostatní plocha, 
ostatní komunikace a parc. č. 131/3 ostatní plocha, ostatní komunikace, vše v k. ú. 
Droždín, obec Olomouc, mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím 
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obdarovaným a xxxxxxxxxxxx jako budoucím dárcem dle důvodové zprávy bod č. 54. 
 
27. uzavření souhlasného prohlášení mezi společností Vodohospodářská společnost 
Olomouc, a.s. a statutárním městem Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 55.  
 
28. uzavření smlouvy o uzavření budoucí darovací smlouvy na  stavby „Prodloužení 
vodovodního a kanalizačního řadu na pozemcích parc. č. 1133/1 a 1221/1, k. ú. 
Slavonín“, na pozemcích parc. č. 1133/1 ostatní plocha, ostatní komunikace a parc. 
č. 1221/1 ostatní plocha,  ostatní komunikace, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, 
mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným a manžely xxxxxxxx 
jako budoucími dárci dle důvodové zprávy bod č. 56. 
 
29. uplatnit u organizační složky státu Ministerstvo obrany ČR a státní příspěvkové 
organizace Armádní Servisní, příspěvková organizace, žádost o zařazení nemovitých 
věcí splňujících podmínky ustanovení § 2c písm. a) až e) zákona č. 172/1991 Sb., 
o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, ve znění 
pozdějších předpisů, do seznamu nemovitých věcí, který bude předložen vládě 
České republiky ke schválení dle důvodové zprávy bod č. 57.  
 
2. nevyhovuje žádosti 
1. pana xxxxxxxxxxxx o revokaci usnesení ZMO ze dne 29. 2. 2012 bod programu 3, 
bod 28 ve věci schválení prodeje části pozemku parc. č. 480 ostat. pl. (dle GP parc. 
č. 480/2 ostat. pl.) o výměře 48 m2 panu xxxxxxxx za kupní cenu ve výši 17 567,- Kč, 
části pozemku parc. č. 480 ostat. pl. (dle GP parc. č. 480/3 ostat. pl.) o výměře 49 m2 
paní xxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 17 867,- Kč a části pozemku parc. č. 480 
ostat. pl. (dle GP parc. č. 480/1 ostat. pl.) o výměře 97 m2 panu xxxxxxxxxx za kupní 
cenu ve výši 32 267,- Kč, vše v k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc se zdůvodněním 
dle důvodové zprávy bod č. 1.  
 
2. ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových o úplatný převod 
pozemku parc. č. 647/2 ostat. pl. o výměře 503 m2 v k. ú. Černovír, obec Olomouc 
z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví 
statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 2. 
 
3. ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových o úplatný převod 
pozemku parc. č. 387/3 ostat. pl. o výměře 187 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. 3. 
 
4. pana xxxxxxxxxxxx a společnosti AUTOMON servis s. r. o. o prodej části pozemku 
parc. č. 170/28 orná půda o výměře 1 500 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod č. 4. 
 
5. pana xxxxxxxxxx o prodej pozemku parc. č. 170/28 orná půda o výměře 4 273 m2 
v k. ú. Povel, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4. 
 
6. pana xxxxxxxxxxxx o prodej pozemku parc. č. 401/28 orná půda o výměře 451 m2 
v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 6. 
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7. pana xxxxxxxxx a pana xxxxxxxxxxxxxxxx o prodej pozemku parc. č. 22/4 zahrada 
o výměře 2 782 m2 v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc dle důvodové zprávy 
bod č. 8. 
 
8. pana xxxxxxxxxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 762/3 trvalý travní porost 
o výměře 56 m2 v k. ú. Černovír, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 9. 
 
9. manželů xxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 68/3 ostat. pl. o výměře 100 m2 
v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 10. 
 
10. společnosti ČEZ Distribuce, a.s. o prodej části pozemku parc. č. 809/9 ostat. pl. 
o výměře 14 m2 (dle GP parc. č. st. 2531 zast. pl.) v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc 
dle důvodové zprávy bod č. 11. 
 
11. společnosti ČEZ Distribuce, a.s. o prodej části pozemku parc. č. 298/1 ostat. pl. 
o výměře 5 m2 (dle GP parc. č. st. 214 zast. pl.) v k. ú. Nedvězí u Olomouce, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 12. 
 
12. paní xxxxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 424/1 ostat. pl. o výměře 3 m2  
v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 13. 
 
13. pana xxxxxxxxxxx, paní xxxxxxxxxxx, paní xxxxxxx a pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
o bezúplatný převod částí pozemku parc. č. 809/2 zahrada v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc ve prospěch pozemku parc. č. 384/4 zahrada ve vlastnictví pana xxxxxxxx, 
pozemku parc. č. 384/5 zahrada ve vlastnictví paní xxxxxxxx, pozemku parc. č. 384/6 
zahrada ve vlastnictví paní xxxxxxxx a pozemku parc. č. 384/8 zahrada ve vlastnictví 
pana xxxxxxxxx, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 14.  
 
14. společnosti LENEL spol. s r. o. o prodej části pozemku parc. č. 204/1 ostat. pl. 
o výměře 38 m2 v k. ú. Bělidla, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 15. 
 
15. paní xxxxxxxxx o prodej části pozemků parc. č. 1045/1 ostat. pl. o výměře 20 m2 
a parc. č. 1045/24 ostat. pl. o výměře 31 m2, vše v k. ú. Černovír, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod č. 16. 
 
16. manželů xxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 401/9 zahrada o výměře 359 m2, 
pozemku parc. č. st. 608 zast. pl. o výměře 13 m2 a části pozemku parc. č. 401/7 
ostat. pl. o výměře 2 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod č. 17. 
 
17. manželů xxxxxxxxxxx o prodej pozemků parc. č. 518/1 zahrada o výměře 641 m2 
a parc. č. 521 zahrada o výměře 1 067 m2, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod č. 18. 
 
18. společnosti Český stavitel a.s. o prodej části pozemku parc. č. 50/1 ostat. pl. 
o výměře 53 m2 v k. ú. Týneček, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 19. 
 
19. manželů xxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 70/2 zahrada o výměře 75 m2 
v k. ú. Lazce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 20. 
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20. společnosti LANEX s.r.o. o prodej pozemku parc. č. 442/1 orná půda o výměře 
2955 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 21.  
 
21. společnosti LANEX s.r.o. o prodej části pozemku parc. č. 442/1 orná půda 
o výměře 740 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 21.  
 
22. společnosti ART INTERIER TEICHMANN s.r.o. o prominutí náhrady za 
bezesmluvní užívání části pozemku parc. č. 17/5 ostat. pl. o výměře 860 m2 v k. ú. 
Klášterní Hradisko, obec Olomouc ve výši 67,- Kč/m2/rok ode dne 2. 12. 2011 do dne 
nabytí účinnosti smlouvy dle důvodové zprávy bod č. 26.  
 
23. paní xxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 96/2 orná půda o výměře  244 m2, 
vše v  k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 27.   
 
24. manželů xxxxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 1083/1 ostat. pl. o výměře 
86 m2 v k. ú. Černovír, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 28. 
 
25. společnosti O.R.KA. - Olomoucká realitní kancelář, s.r.o. o prodej pozemku parc. 
č. 6/1 zahrada o výměře 95 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy 
bod č. 29. 
 
26. společnosti W-Invest a.s. o prodej části pozemku parc. č. 99/1 ostat. pl. o výměře 
272 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 30. 
 
27. pana xxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č.457/1 ostat. pl. o výměře 120 m2 
v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 31. 
 
28. společnosti M30 REALITY s.r.o. o prodej pozemku parc. č. 533/68 orná půda 
o výměře 253 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 32. 
 
29. pana xxxxxxxxxxxx o prodej pozemku parc. č. 98/1 orná půda o výměře 2 381 m2 
v k. ú. Povel, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 33. 
 
30. Českého zahrádkářského svazu, základní organizace Slunečnice o zrušení 
předkupního práva ve prospěch statutárního města Olomouce k pozemkům parc. č. 
887/133 zast. pl. o výměře 13 m2, parc. č. 887/134 o výměře 22 m2, parc. č. 887/135 
o výměře 15 m2, parc. č. 887/136 o výměře 29 m2, parc. č. 887/137 o výměře 15 m2, 
parc. č. 887/138 o výměře 21 m2, parc. č. 887/139 o výměře 17 m2, vše zast. pl., 
parc. č. 887/198 o výměře 375 m2, parc. č. 887/201 o výměře 383 m2, parc. č. 
887/202 o výměře 505 m2, parc. č. 887/211 o výměře 386 m2, parc. č. 887/212 
o výměře 645 m2, parc. č. 887/214 o výměře 851 m2, parc. č. 887/215 o výměře 628 
m2, parc. č. 887/216 o výměře 33 m2 a parc. č. 1221/2 o výměře 6 m2, vše zahrada, 
vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 34.  
 
3. revokuje 
1. usnesení ZMO ze dne 20. 4. 2009, bod programu 5, bod 33 důvodové zprávy ve 
věci schválení darování částí pozemků parc. č. 460/1 o výměře 6 415 m2 (dle GP 
parc. č. 460/69), parc. č. 460/13 o výměře 6484 m2 (dle GP parc. č. 460/70 o výměře 
5 209 m2, parc. č. 460/71 o výměře 940 m2 a parc. č. 460/90 o výměře 335 m2), 
parc. č. 460/15 o výměře 710 m2 (dle GP parc. č. 460/82 o výměře 20 m2, parc. č. 
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460/83 o výměře 526 m2 a parc. č. 460/84 o výměře 164 m2), parc. č. 460/16 
o výměře 54 m2 (dle GP parc. č. 460/72), parc. č. 460/17 o výměře 237 m2 (dle GP 
parc. č. 460/80), parc. č. 460/18 o výměře 1197 m2 (dle GP parc. č. 460/73 o výměře 
316 m2, parc. č. 460/78 o výměře 881 m2), parc. č. 460/21 o výměře 637 m2 (dle GP 
parc. č. 460/88), parc. č. 460/22 o výměře 85 m2 (dle GP parc. č. 460/76 o výměře 
45 m2 a parc. č. 460/77 o výměře 40 m2) vše ostat. pl., vše v k. ú. Povel, obec 
Olomouc z vlastnictví ČR-Ředitelství silnic a dálnic ČR do vlastnictví statutárního 
města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 35. 
 
2. usnesení ZMO ze dne 7. 9. 2011, bod programu 3, bod 34 důvodové zprávy ve 
věci schválení uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na části pozemků 
nezastavěných komunikací č. I/35, dle GP č. 426-101/2006 ze dne 24. 11. 2006 
označených jako pozemky parc. č. 460/7 o výměře 1808 m2, parc. č. 460/79 
o výměře 304 m2, parc. č. 460/81 o výměře 37 m2, parc. č. 460/87 o výměře 1738 
m2, parc. č. 460/19 o výměře 561 m2, parc. č. 460/74 o výměře 459 m2, parc. č. 
460/75 o výměře 179 m2 a parc. č. 460/89 o výměře 28 m2, vše ost. plocha, vše v k. 
ú. Povel, obec Olomouc z vlastnictví ČR - Ředitelství silnic a dálnic ČR do vlastnictví 
statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 35.   
 
4. schvaluje 
1. uzavření plánovací smlouvy na infrastrukturní stavby komunikace, chodníku, 
rozšíření stávajícího chodníku a kanalizačního řadu, budované v rámci stavby 
„POLYFUNKČNÍ AREÁL HEJČÍN WELLNEROVA OLOMOUC“, na pozemcích  parc. 
č. 831/23 orná půda, parc. č. 831//1 orná půda, parc. č. 827/1 ostatní plocha, jiná 
plocha a  parc. č. 827/2 ostatní plocha, ostatní komunikace, vše v k. ú. Nová Ulice, 
obec Olomouc a na pozemku parc. č. 432/25 ostatní plocha, jiná plocha, v k. ú. 
Hejčín, obec Olomouc, mezi statutárním městem Olomouc a společností SOLEN, 
s.r.o.  dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod č. 1. 
 
2. uzavření smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy na infrastrukturní stavby 
rozšíření stávajícího chodníku a kanalizačního řadu, budované v rámci stavby 
„POLYFUNKČNÍ AREÁL HEJČÍN WELLNEROVA OLOMOUC“,  na pozemcích parc. 
č. 831/23 orná půda, parc. č. 831//1 orná půda, a  parc. č. 827/2 ostatní plocha, 
ostatní komunikace, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc a na pozemku parc. č. 
432/25 ostatní plocha, jiná plocha, v k. ú. Hejčín, obec Olomouc, mezi statutárním 
městem Olomouc jako budoucím kupujícím a společností SOLEN, s.r.o. jako 
budoucím prodávajícím celkem za kupní cenu 2,- Kč, včetně DPH dle dodatku č. 1 
k důvodové zprávě bod č. 2.  
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 3.; hlasování č. 5 
 
 
4 Majetkoprávní záležitosti OI  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu. 
 
2. schvaluje 
uzavření kupní smlouvy na nově vzniklý pozemek parc.č. 480/31 o výměře 57 m2 a 
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parc.č. 480/32 o výměře 24 m2, oba v k.ú. Neředín, které vznikly oddělením 
z pozemku parc.č. 480/26 ostatní plocha v k.ú. Neředín, obec Olomouc, z vlastnictví 
Společenství pro dům Generála Píky 2,4 Olomouc do vlastnictví statutárního města 
Olomouce za kupní cenu ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 1 předložené 
důvodové zprávy. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 4.; hlasování č. 6 
 
 
5 Prodej dom ů 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. nevyhovuje 
nabídce společnosti IES MORAVIA REAL a.s. ve věci prodeje budovy č. p. 201 
(Dolní náměstí 1) na pozemku parc. č. st. 622/1, zastavěná plocha a nádvoří (dle GP 
č. 1165-316/2012 na části pozemku parc. č. st. 622/1, díl ,,m“, zastavěná plocha a 
nádvoří, na části pozemku parc. č. st. 621, díl ,,c“, zastavěná plocha a nádvoří, na 
části pozemku parc. č. st. 622/2, díl ,,b“, zastavěná plocha  a nádvoří, na části 
pozemku parc. č. 116/2, díl ,,g, h, i“, ostatní plocha), a pozemku parc. č. st. 622/1, 
zastavěná plocha a nádvoří (dle GP č. 1165-316/2012 část pozemku parc. č. st. 
622/1, díl ,,m“, zastavěná plocha a nádvoří, část pozemku parc. č. st. 621, díl ,,c“, 
zastavěná plocha a nádvoří, část pozemku parc. č. st. 622/2, díl ,,b“, zastavěná 
plocha a nádvoří, část pozemku parc. č. 116/2, díl ,,g, h, i“, ostatní plocha), o výměře 
572 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, se všemi součástmi a 
příslušenstvím,  
a budovy č. p. 200 (Dolní náměstí 2) na pozemku parc. č. st. 621, zastavěná plocha 
a nádvoří (dle GP č. 1165-316/2012 na části pozemku parc. č. st. 621, díl ,,d“, 
zastavěná plocha a nádvoří, na části pozemku parc. č. 116/14, díl ,,f“, ostatní 
plocha), a pozemku parc. č. st. 621, zastavěná plocha a nádvoří (dle GP č. 1165-
316/2012 část pozemku parc. č. st. 621, díl ,,d“, zastavěná plocha a nádvoří, část 
pozemku parc. č. 116/14, díl ,,f“, ostatní plocha), o výměře 488 m2, vše v k. ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc, se všemi součástmi a příslušenstvím, dle důvodové 
zprávy bod 1.1. 
 
2. schvaluje 
prodej bytové jednotky č. 196/16 v domě č. p. 196 (Charkovská 7) na pozemku parc. 
č. st. 1322, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
470/9451 na společných částech domu č. p. 196 a se spoluvlastnickým podílem 
o velikosti 470/9451 na pozemku parc. č. st. 1322, zastavěná plocha a nádvoří, vše 
v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, paní xxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu ve výši 
837.600,- Kč,  z toho za jednotku 823.905,- Kč, a za pozemek 13.695,- Kč, dle 
důvodové zprávy bod 1.2. 
 
3. nevyhovuje 
nabídce paní xxxxxxx a nabídce paní xxxxxxxxxxxxx ve věci prodeje bytové jednotky 
č. 196/16 v domě č. p. 196 (Charkovská 7) na pozemku parc. č. st. 1322, zastavěná 
plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 470/9451 na společných 
částech domu č. p. 196 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 470/9451 na 
pozemku parc. č. st. 1322, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Olomouc-město, 
obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 1.2. 
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4. schvaluje 
prodej bytové jednotky č. 394/4 v domě č. p. 394 (Riegrova 17) na pozemcích parc. 
č. st. 388, 400/5, oba zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem 
o velikosti 1559/5278 na společných částech domu č. p. 394 a se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 1559/5278 na pozemcích parc. č. st. 388, 400/5, oba zastavěná 
plocha a nádvoří, vše v  k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, paní xxxxxxxxxxxxxxx, 
za kupní cenu ve výši 3.166.000,- Kč, z toho za jednotku 2.447.662,-Kč, a za 
pozemky 718.338,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.3. 
 
5. schvaluje 
prodej bytové jednotky č. 58/12 v domě č. p. 58 (Dolní náměstí 30) na pozemku parc. 
č. st. 501/3, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
504/15513 na společných částech domu č. p. 58 a se spoluvlastnickým podílem 
o velikosti 504/15513 na pozemku parc. č. st. 501/3, zastavěná plocha a nádvoří, vše 
v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, paní xxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu ve výši 
1.210.151,- Kč, z toho za jednotku 1.010.205,- Kč, a za pozemek 199.946,- Kč, dle 
důvodové zprávy bod 1.4. 
 
6. nevyhovuje 
nabídce paní xxxxxxxxxxxxxxx, nabídce pana xxxxxxxxxxxx a nabídce manželů 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx ve věci prodeje bytové jednotky č. 58/12 v domě č. p. 58 (Dolní 
náměstí 30) na pozemku parc. č. st. 501/3, zastavěná plocha a nádvoří, se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 504/15513 na společných částech domu č. p. 58 
a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 504/15513 na pozemku parc. č. st. 501/3, 
zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, dle 
důvodové zprávy bod 1.4. 
 
7. schvaluje 
prodej bytové jednotky č. 727/47 v domě č. p. 727 (Voskovcova 2) na pozemku parc. 
č. st. 802, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
752/40311 na společných částech domu č. p. 727 a se spoluvlastnickým podílem 
o velikosti 752/40311 na pozemku parc. č. st. 802, zastavěná plocha a nádvoří, vše 
v  k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, panu  xxxxxx, za kupní  cenu ve výši 
1.220.600,- Kč, z toho za jednotku 1.211.620,- Kč, a za pozemek 8.980,- Kč, dle 
důvodové zprávy bod 1.5. 
 
8. nevyhovuje 
nabídce pana xxxxxxxxxx ve věci prodeje bytové jednotky č. 727/47 v domě č. p. 727 
(Voskovcova 2) na pozemku parc. č. st. 802, zastavěná plocha a nádvoří, se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 752/40311 na společných částech domu č. p. 
727 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 752/40311 na pozemku parc. č. st. 
802, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, 
dle důvodové zprávy bod 1.5. 
 
9. schvaluje 
prodej bytové jednotky č. 961/64 v domě č. p. 961 (Foerstrova 17) na pozemku parc. 
č. st. 1148, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
434/41782 na společných částech domu č. p. 961 a se spoluvlastnickým podílem 
o velikosti 434/41782 na pozemku parc. č. st. 1148, zastavěná plocha a nádvoří, vše 
v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, manželům xxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu ve výši 
621.000,- Kč, z toho za jednotku 617.884,- Kč, a za pozemek 3.116,- Kč, dle 
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důvodové zprávy 1.6. 
 
10. schvaluje 
prodej nebytové jednotky č. 338/8 v domě č. p. 338 (Ostružnická 32) na pozemku 
parc. č. st. 287, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
735/7260 na společných částech domu č. p. 338 a se spoluvlastnickým podílem 
o velikosti 735/7260 na pozemku parc. č. st. 287, zastavěná plocha a nádvoří, 
o výměře 430 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, xxxxxxxxxxx, za kupní 
cenu celkem ve výši 755.556,- Kč, z toho za jednotku 308.471,- Kč, a za pozemek 
447.085,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.7. 
 
11. schvaluje 
prodej nebytové jednotky č. 670/19 v domě č. p. 670, 671 (Rožňavská 12, 14) na 
pozemku parc. č. st. 919, 935, 1178, 1179, vše zastavěná plocha a nádvoří, se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 2585/26473 na domě č. p. 670, 671 a se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 2585/26473 na pozemku parc. č. st. 919, 935, 
1178, 1179, vše zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, 
obec Olomouc, společnosti Pavel Rygel s.r.o., za kupní cenu celkem ve výši 
3.331.000,- Kč, z toho nebytová jednotka 3.219.290,- Kč, za pozemek 100.210,- Kč a 
náklady 11.500,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.8. 
 
12. nevyhovuje žádosti 
společnosti Pavel Rygel s.r.o. ve věci snížení kupní ceny na 2.200.000,- Kč a ve věci 
odkladu odkupu na dva roky za kupní cenu 2.500.000,- Kč za nebytovou jednotku č. 
670/19 v domě č. p. 670, 671 (Rožňavská 12, 14) na pozemku parc. č. st. 919, 935, 
1178, 1179, vše zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
2585/26473 na domě č. p. 670, 671 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
2585/26473 na pozemku parc. č. st. 919, 935, 1178, 1179, vše zastavěná plocha a 
nádvoří, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, dle důvodové zprávy 
bod 1.8. 
 
13. schvaluje 
prodej části pozemku parc. č. 374/5, zahrada, (dle GP parc. č. 374/5, zahrada) 
o výměře 105 m2, a části pozemku parc. č. 374/5, zahrada, (dle GP parc. č.  374/15, 
zahrada) o výměře 32 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, xxxxxxxxx za kupní 
cenu celkem ve výši 104.200,- Kč, z toho pozemek parc. č. 374/5 za 76.000,- Kč, 
pozemek parc. č. 374/15 za 23.000,- Kč a náklady 5.200,- Kč, dle důvodové zprávy 
bod 2.1. 
 
14. schvaluje 
prodej části pozemku parc. č. 374/5, zahrada, (dle GP parc. č. 374/16, zahrada) 
o výměře 17 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, do SJM manželům xxxxxxxx 
za kupní cenu celkem ve výši 15.100,- Kč, z toho pozemek za 12.500,- Kč a náklady 
2.600,- Kč, dle důvodové zprávy bod 2.1. 
 
15. schvaluje 
prodej pozemku parc. č. st. 247, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 342 m2, v 
k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, za kupní cenu celkem ve výši 120.750,- 
Kč, z toho pozemek za 117.750,- Kč a náklady 3.000,- Kč, do podílového 
spoluvlastnictví kupujících, a to: 
- podíl ideální 1/6 do SJM manželům xxxxxx za kupní cenu ve výši 20.125,- Kč, 
- podíl ideální 1/6 xxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 20.125,- Kč, 
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- podíl ideální 2/6 xxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 40.250,- Kč, 
- podíl ideální 1/6 xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 20.125,- Kč, 
- podíl ideální 1/6 do SJM manželům xxxxxx za kupní cenu ve výši 20.125,- Kč, 
dle důvodové zprávy bod 2.2. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 5.; hlasování č. 7 
 
 
6 Rozpočtové zm ěny roku 2012  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu, týkající se rozpočtových změn roku 2012 - část A a část B včetně 
dodatku č. 1 
 
2. schvaluje 
rozpočtové změny roku 2012 dle důvodové zprávy - část B včetně dodatku č. 1 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 6.; hlasování č. 9 
 
 
7 Smlouva s EIB - část B  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu s nabídkou Evropské investiční banky navýšit úvěrový rámec pro 
SMOl o částku 500 mil. Kč v souladu s příslibem na financování infrastruktury města 
 
2. schvaluje 
a) přijetí úvěru od EIB ve výši 500 mil. Kč 
b) postup, kdy bude o čerpání jednotlivých tranší rozhodováno samostatným 
usnesením ZMO 
c) přijetí 1. tranše ve výši 150 mil. Kč v r. 2012 s parametry, které budou v souladu se 
Smlouvou o financování - části B 
 
3. ukládá 
a) primátorovi SMOl p. Martinu Novotnému a 1. náměstkovi Ing. Ivo Vlachovi zajistit 
podpis Smlouvy o financování - část B 
b) informovat ZMO o podpisu smlouvy 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Vlach Ivo, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 7.; hlasování č. 8 
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8 Prominutí pohledávek  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
prominutí pohledávky ve výši 46.983,- Kč dle bodu A) důvodové zprávy  
 
3. schvaluje 
prominutí pohledávky ve výši 58.815,- Kč dle bodu B) důvodové zprávy  
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 9.; hlasování č. 10 
 
 
9 Dolní nám ěstí, Olomoucký hrad, MŠ Svatoplukova -  závazek 

konečného p říjemce  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
v případě schválení projektové žádosti Dolní náměstí - rekonstrukce s každoročním 
vyčleněním finančních prostředků na zajištění udržitelnosti projektu ve výši 89 000 Kč 
po dobu 5 let (tj. celkové náklady po dobu 5 let činí 445 000 Kč) od finančního 
ukončení projektu. 
 
3. schvaluje 
v případě schválení projektové žádosti Olomoucký hrad vyčlenění finančních 
prostředků až do výše 21 511 007,16 Kč z rozpočtu města na zajištění finančního 
krytí vlastních zdrojů na realizaci tohoto projektu a  každoroční vyčlenění finančních 
prostředků na zajištění udržitelnosti projektu 2 620 920 Kč po dobu 5 let (tj. celkové 
náklady po dobu 5 let činí 13 104 600 Kč) od finančního ukončení projektu. 
 
4. schvaluje 
v případě schválení projektové žádosti Olomoucký hrad - Letní občerstvení vyčlenění 
finančních prostředků až do výše 14 092 977,54 Kč z rozpočtu města na zajištění 
finančního krytí vlastních zdrojů na realizaci tohoto projektu. 
 
5. schvaluje 
v případě schválení projektové žádosti MŠ Svatoplukova 11 vyčlenění finančních 
prostředků až do výše  3 896 005,76 Kč z rozpočtu města na zajištění finančního 
krytí vlastních zdrojů na realizaci tohoto projektu a  každoroční vyčlenění finančních 
prostředků na zajištění udržitelnosti projektu ve výši 2 135 000 Kč s DPH po dobu 5 
let (tj. celkové náklady po dobu 5 let činí 10 675 000 Kč) od finančního ukončení 
projektu. 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 10. ; hlasování č. 11 
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10 Jmenování člena statutárního orgánu Výstavišt ě Flora 
Olomouc,a.s.  

Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
a) navrženou změnu v představenstvu Výstaviště Flora Olomouc,a.s., tak, jak je 
popsáno v důvodové právě 
b) nominaci Ing. Václava Johna do funkce člena představenstva Výstaviště Flora 
Olomouc,a.s. 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 11.; hlasování č. 12 
 
 
11 Dodatek č. 1 ke Zřizovací listin ě Hřbitovy m ěsta Olomouce  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu včetně příloh 
 
2. schvaluje 
Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině Hřbitovy města Olomouce, příspěvková organizace 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 12.; hlasování č. 13 
 
 
12 Pojmenování ulice  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
název ulice dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
informovat příslušné instituce o novém názvu ulice dle stanovených směrnic 
O: vedoucí odboru vn ějších vztah ů a informací 
 
Předložil: Rada města Olomouce 
Bod programu: 14.; hlasování č. 14 

 
 
 
 
 
 
 



 15

13 Delegování zástupce 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: 15.; hlasování č. 15 
 
 
 

 

 

 

Martin Novotný 
primátor m ěsta Olomouce 

          Ing. Ivo Vlach 
          1. náměstek primátora 

  
 


