
 

USNESENÍ 
 

z 20. zasedání Zastupitelstva m ěsta Olomouce, konaného dne 19. 6. 2013  
 
 

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 20. zasedání Zastupitelstva m ěsta 
Olomouce  

Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. schvaluje 
upravený návrh programu 20. zasedání Zastupitelstva města Olomouce 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 1.; hlasování č. 1 
 
 
2 Kontrola usnesení ZMO  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
informace o plnění usnesení ZMO dle předložené důvodové zprávy 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 2.; hlasování č. 3 
 
 
3 Majetkoprávní záležitosti  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. schvaluje 
1. vrácení nájemného za pronájem nebytových prostor o celkové výměře 64,10 m2 
v 1.NP budovy č. p. 200 (objekt k bydlení), Dolní náměstí č. o. 2, na pozemku parc. č. 
st. 614, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Olomouc – město, obec Olomouc za 
období od 1.4.2013 do 31.5.2013 ve výši 95 418,- Kč nájemci SK SIGMA Olomouc, 
a.s.  dle důvodové zprávy bod č. 4. 
 
2. prodej pozemků parc. č. 1156/9 zahrada o výměře 281 m2 a parc. č. st. 413 zast. 
pl. o výměře 16 m2, vše v k. ú. Černovír, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxxx za 
kupní cenu ve výši 106.431,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 8. 
 
3. odpuštění nájemného za pronájem  budovy bez č. p./č. e. (jiná stavba) s pozemky 
parc. č. st. 1330/1 o výměře 35 m2 a parc. č. st. 1330/2 o výměře 574 m2, vše zast. 
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pl. v k. ú. Neředín, obec Olomouc za období od 1. 1. 2013 do 31. 5. 2013 ve výši 
55 727,50 Kč Vědecké knihovně v Olomouci, příspěvková organizace dle důvodové 
zprávy bod č. 9.  
 
4. prominutí náhrady za užívání pozemku parc. č. 314/2 ostat. pl. o výměře 348 m2 
v k. ú. Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc bez právního titulu za období od 22. 6. 
2010 do 30. 6. 2011 ve výši 26 672,- Kč společnosti REKNOŠ spol. s r. o.  dle 
důvodové zprávy bod č. 18. 
 
5. prodej pozemků parc. č. st. 1221 zast. pl. o výměře 150 m2 a parc. č. 787/2 trvalý 
travní porost o výměře 702 m2, vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc manželům 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 800 880,- Kč dle 
důvodové zprávy bod č. 26.  
 
6. prodej pozemku parc. č. st. 943 zast. pl. o výměře 118 m2 a části pozemku parc. 
č. 88/1 ostat. pl. (dle GP parc. č. 88/37 ostat. pl.) o výměře 519 m2, vše v k. ú. Povel, 
obec Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 
877 149,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 27. 
 
7. prodej pozemků parc. č. 1678/232 orná půda o výměře 459 m2, parc. č. 1678/33 
orná půda o výměře 2 750 m2, parc. č. 1678/231 orná půda o výměře 1 427 m2, 
parc. č. 1678/230 orná půda o výměře 1 472 m2 a parc. č. 1678/229 orná půda 
o výměře 1 603 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc společnosti 
MORAVO trading CZ spol. s r. o. za kupní cenu ve výši 3 392 840,- Kč dle důvodové 
zprávy bod č. 28. 
 
8. prodej pozemků parc. č. 701/1 lesní pozemek o výměře 33 m2 a  parc. č. 701/2 
lesní pozemek o výměře 337 m2, vše v k. ú. Lošov, obec Olomouc manželům 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 76 500,- Kč dle 
důvodové zprávy bod č. 29. 
 
9. prodej ideálního podílu 1/2 pozemku parc. č. 317/14 ostat. pl. o výměře 365 m2 
v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc Společenství vlastníků R. Svobodové 1031/7, 
1032/9, 1033/11, Olomouc-Nová Ulice za kupní cenu ve výši 60 085,- Kč se 
zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 30. 
 
10. prodej pozemku parc. č. 1721/78 zast. pl. o výměře 6 m2 v k. ú. Holice 
u Olomouce, obec Olomouc společnosti ČEZ Distribuce, a. s. za kupní cenu ve výši 
4 600,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 31.  
 
11. prodej pozemků parc. č. st. 480 zast. pl. o výměře 3 m2 a parc. č. 1092/3 ostat. 
pl. o výměře 98 m2, vše v k. ú. Černovír, obec Olomouc společnosti FARMAK 
MORAVIA, a.s. za kupní cenu ve výši 60 837,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 32.  
 
12. výkup pozemku parc. č. st. 497 zast. pl. o výměře 145 m2 v k. ú. Nové Sady 
u Olomouce, obec Olomouc z vlastnictví ČR - Ministerstva obrany ČR do vlastnictví 
statutárního města Olomouce za kupní cenu ve výši 173 807,- Kč dle důvodové 
zprávy bod č. 40. 
 
13. prodej pozemku parc. č. st. 63 zast. pl. o výměře 33 m2 v k. ú. Mutkov, obec 
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Mutkov paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 8.800,- Kč dle 
důvodové zprávy bod č. 41. 
 
14. směnu části pozemku parc. č. 764/6 zahrada o výměře 11 m2 (dle GP díl „d“) v k. 
ú. Černovír, obec Olomouc ve vlastnictví manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za 
část pozemku parc. č. 842/1 ostat. pl. o výměře 68 m2 (dle GP parc. č. 842/7 ostat. 
pl.) v k. ú. Černovír, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce s tím, 
že manželé xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx uhradí statutárnímu městu Olomouc 
doplatek cenového rozdílu ve výši 60 950,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 42. 
 
15. prodej části pozemku parc. č. 291/12 ostat. pl. o výměře 13 m2 (dle GP díl „a“) 
v k. ú. Droždín, obec Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 
10.240,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 43. 
 
16. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na části pozemků parc. č. 1647/3 
orná půda o výměře 2 033 m2, parc. č. 1647/4 orná půda o výměře 2 185 m2 a parc. 
č. 1647/5 ostat. pl. o výměře 1 290 m2, vše v k.  ú. Holice u Olomouce, obec 
Olomouc se společností VIVACO s.r.o. při kupní ceně ve výši 2 120 580,- Kč se 
zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 44. 
 
17. zřízení předkupního práva dle § 603, odst. 2 občanského zákoníku k částem 
pozemků parc. č. 1647/3 orná půda o výměře 2 033 m2, parc. č. 1647/4 orná půda 
o výměře 2 185 m2 a parc. č. 1647/5 ostat. pl. o výměře 1 290 m2, vše v k.  ú. Holice 
u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch statutárního města Olomouce za kupní 
cenu ve výši 385,- Kč/m2, a to po dobu 5 let od vydání kolaudačního souhlasu na 
stavbu výrobně - skladovacího a distribučního centra na výrobu a vývoj kosmetických 
produktů se zaměřením na zdraví člověka na částech pozemků parc. č. 1647/3 orná 
půda o výměře 2 033 m2, parc. č. 1647/4 orná půda o výměře 2 185 m2 a parc. č. 
1647/5 ostat. pl. o výměře 1 290 m2, vše v k.  ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc 
dle důvodové zprávy bod č. 44. 
 
18. prodej pozemků parc. č. st. 1615 zast. pl. o výměře 1 332 m2 a parc. č. 265/10 
orná půda o výměře 2 187 m2, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc společnosti  K – 
stav stavební a.s.  za kupní cenu ve výši 5 632 856,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 
45.  
 
19. prodej částí pozemků parc. č. 1721/6 (dle GP díl „e“) o výměře 3 558 m2, parc. č. 
1648/1 (dle GP díl „a“) o výměře 233 m2, parc. č. 1649/1 (dle GP díl „c“) o výměře 54 
m2 a parc. č. 1721/29 (dle GP díl „f“) o výměře 21 m2, vše ostat. pl. v k. ú. Holice 
u Olomouce, obec Olomouc Univerzitě Palackého v Olomouci za kupní cenu ve výši 
3 406 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 46.  
 
20. prodej pozemku parc. č. 90/2 ostat. pl. o výměře 2 423 m2 v k. ú. Pavlovičky, 
obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 1 091 880,- Kč 
dle důvodové zprávy bod č. 47. 
 
21. darování části pozemku parc. č. 886/4 orná půda (dle GP č. 886/92 ostat. pl.) 
o výměře 189 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olommouc z vlastnictví společnosti VGP CZ  
II., s.r.o. do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 49.    
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22. uzavření darovací smlouvy na stavby připojení plánovaného parkoviště a 
zastávky a SO 011 – příjezdová komunikace a chodník vybudované v rámci stavby 
“Logistický areál Olomouc - Nemilany“ na pozemcích parc. č. 950/11 orná půda, 
parc. č. 649 ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 824/1 orná půda, parc. č. 
886/4 orná půda a parc. č. 803/13 orná půda, vše v k. ú. Nemilany, obec Olomouc, 
mezi společností VGP CZ II., s.r.o. jako dárcem a statutárním městem Olomouc jako 
obdarovaným v celkové pořizovací a zůstatkové hodnotě ve výši  218.300,- Kč, 
včetně DPH u připojení plánovaného parkoviště a zastávky, 3.157.000,- Kč včetně 
DPH u SO 011 – příjezdová komunikace a 194.800,- Kč včetně DPH u SO 011 – 
příjezdová komunikace – část chodník dle důvodové zprávy bod č. 50.  
 
23. uzavření  dohody o zrušení závazku, mezi manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
a statutárním městem Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 51.  
 
24. uzavření  dohody o zrušení závazku, mezi manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
a statutárním městem Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 52.  
 
25. uzavření plánovací smlouvy na infrastrukturní stavby chodníku, podélných 
parkovacích stání a veřejného osvětlení, budované v rámci stavby „Výstavba 
bytových domů – ulice Bacherova, Olomouc“, na pozemcích  parc. č. 115/2 orná 
půda, parc. č. 115/62 ostatní plocha, ostatní komunikace a parc. č. 115/71 ostatní 
plocha, ostatní komunikace, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, mezi statutárním 
městem Olomouc a společností PS služby, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 53. 
 
26. uzavření smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy na infrastrukturní stavby 
chodníku, podélných parkovacích stání a veřejného osvětlení, budované v rámci 
stavby „Výstavba bytových domů – ulice Bacherova, Olomouc“,  na pozemcích  parc. 
č. 115/2 orná půda, parc. č. 115/62 ostatní plocha, ostatní komunikace a parc. č. 
115/71 ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, mezi 
statutárním městem Olomouc jako budoucím kupujícím a společností PS služby, a.s. 
jako budoucím prodávajícím, celkem za kupní cenu 500,- Kč, včetně DPH dle 
důvodové zprávy bod č. 54. 
 
27. uzavření plánovací smlouvy na infrastrukturní stavby SO 51 vodovodní řad, SO 
53 tlaková splašková kanalizace, SO 54 podzemní vedení NN, SO 55 veřejné 
osvětlení, SO 56 plynovodní vedení a SO 60 obslužná komunikace, včetně 
podélných parkovacích stání a vsakovacího pásu, budované v rámci stavby 
„Zástavba 6 RD na pozemcích parc. č. 721/1 a 721/2 v Nemilanech“,  na pozemcích  
parc. č. 721/1 orná půda, parc. č. 721/2 orná půda, parc. č. 723 ostatní plocha, 
ostatní komunikace, parc. č. 731 ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 700/7 
orná půda, parc. č. 717 ostatní plocha, ostatní komunikace a parc. č. 639 ostatní 
plocha, ostatní komunikace, vše v k. ú. Nemilany, obec Olomouc, mezi statutárním 
městem Olomouc a společností Stavitelství Pospíšil s.r.o. dle důvodové zprávy bod 
č. 55. 
 
28. uzavření smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy na infrastrukturní stavby SO 
51 vodovodní řad, SO 53 tlaková splašková kanalizace, SO 55 veřejné osvětlení a 
SO 60 obslužná komunikace, včetně podélných parkovacích stání a vsakovacího 
pásu, budované v rámci stavby „Zástavba 6 RD na pozemcích parc. č. 721/1 a 721/2 
v Nemilanech“,  na pozemcích  parc. č. 721/1 orná půda, parc. č. 721/2 orná půda, 
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parc. č. 723 ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 731 ostatní plocha, ostatní 
komunikace, parc. č. 700/7 orná půda, parc. č. 717 ostatní plocha, ostatní 
komunikace a parc. č. 639 ostatní plocha, ostatní komunikace, vše v k. ú. Nemilany, 
obec Olomouc, mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím kupujícím a 
společností Stavitelství Pospíšil s.r.o. jako budoucím prodávajícím, celkem za kupní 
cenu 500,- Kč, včetně DPH dle důvodové zprávy bod č. 56. 
 
29. uzavření kupní smlouvy na stavby SO 03 Vodovod – vodovodní řad V1 a V2 a 
SO 04 Kanalizace – stoka K1 a K2, vybudované v rámci stavby „Nové rezidenční 
byty Hejčín, Olomouc, Horní Hejčínská“, na pozemcích  parc. č. 326/8 ostatní plocha, 
jiná plocha, parc. č. 1/4 ostatní plocha, jiná plocha, parc. č. 326/65 ostatní plocha, 
jiná plocha, parc. č. 326/79 ostatní plocha, jiná plocha a parc. č. 326/80 ostatní 
plocha, jiná plocha, vše v k. ú. Hejčín, obec Olomouc, mezi společností AIP-byty 
s.r.o. jako prodávajícím a statutárním městem Olomouc jako kupujícím, za kupní 
cenu 500,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 57. 
 
30. uzavření plánovací smlouvy na infrastrukturní stavby prodloužení vedení NN, 
tlakové kanalizace, prodloužení vodovodu a komunikace, budované v rámci stavby 
„Rodinný dům ul. Na Luhu“,  na pozemcích  parc. č. 190/3 orná půda, parc. č. 190/4 
orná půda, parc. č. 221/7 ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 190/5 orná 
půda, parc. č. 221/8 ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 221/19 ostatní 
plocha, ostatní komunikace, parc. č. 1487/5 orná půda, parc. č. 221/9 ostatní plocha, 
ostatní komunikace, parc. č. 1487/2 orná půda, parc. č. 1967 ostatní plocha, ostatní 
komunikace, parc. č. 182/5 orná půda, parc. č. 1502/25 ostatní plocha, ostatní 
komunikace a parc. č. 1555/4 orná půda,  vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc, 
mezi statutárním městem Olomouc a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 58. 
 
31. uzavření smlouvy o uzavření budoucí darovací smlouvy na infrastrukturní stavbu 
části komunikace, budovanou v rámci stavby „Rodinný dům ul. Na Luhu“,  na 
pozemcích  parc. č. 221/9 ostatní plocha, ostatní komunikace a parc. č. 1487/2 orná 
půda, vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc a parc. č. 1231/1 ostatní plocha, silnice,  
vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, mezi statutárním městem Olomouc jako 
budoucím obdarovaným a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
jako budoucími dárci dle důvodové zprávy bod č. 59. 
 
32. uzavření dodatku č. 1 k plánovací smlouvě č. MAJ-IN-PS/6/2012/Hoa, mezi 
statutárním městem Olomouc a společností M & M Holding, a.s. dle důvodové zprávy 
bod č. 60. 
 
33. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-
IN-B/10/2012/Hoa, mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným 
a společností M & M Holding, a.s. jako budoucím dárcem dle důvodové zprávy bod č. 
61. 
 
34. odmítnutí nabytí nemovitého majetku nepatrné hodnoty z dědického řízení dle 
důvodové zprávy bod č. 62.   
 
2. nevyhovuje žádosti 
1. manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o prodej 
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pozemku parc. č. 1882/5 trvalý travní porost o výměře 217 m2 v k. ú. Holice u 
Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 5.  
 
2. pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o prodej pozemku parc. č. 114/4 zahrada o výměře 
22 m2 v k. ú. Černovír, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 6. 
 
3. pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o prodej pozemku parc. č. st. 436 zast. pl. o výměře 
19 m2 v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 7. 
 
4. pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o prodej pozemků parc. č. 1847/5 orná půda 
o výměře 2 647 m2, parc. č. 1845/43 orná půda o výměře 350 m2, parc. č. 1845/25 
orná půda o výměře 4 242 m2,  parc. č. 1843/120 orná půda o výměře 354 m2, parc. 
č. 1843/99 orná půda o výměře 452 m2, parc. č. 1843/86 orná půda o výměře 571 
m2, parc. č. 1843/58 orná půda o výměře 862 m2, parc. č. 1843/57 orná půda 
o výměře 945 m2, parc. č. 1828/3 orná půda o výměře 1 332 m2, parc. č. 1809/5 
orná půda o výměře 317 m2, parc. č. 1808/50 orná půda o výměře 1 242 m2, parc. č. 
1808/21 orná půda o výměře 249 m2, parc. č. 1808/20 orná půda o výměře 39 m2, 
parc. č. 1808/13 orná půda o výměře 332 m2, parc. č. 1800/51 orná půda o výměře 
1 069 m2, parc. č. 1800/48 orná půda o výměře 1 506 m2, parc. č. 1797/38 orná 
půda o výměře 6 740 m2, parc. č. 1797/4 orná půda o výměře 524 m2, parc. č. 
1793/14 orná půda o výměře 9 386 m2, parc. č. 1791/3 orná půda o výměře 20 094 
m2, parc. č. 1744/6 orná půda o výměře 611 m2, parc. č. 1744/1 orná půda o výměře 
5 040 m2, parc. č. 1741/10 orná půda o výměře 730 m2, parc. č. 1799/4 ostatní 
plocha o výměře 769 m2, parc. č. 1743/1 trvalý travní porost o výměře 5 476 m2, 
parc. č. 1740/7 trvalý travní porost o výměře 4 561 m2, parc. č. 1740/2 trvalý travní 
porost o výměře 240 m2, parc. č. 1744/21 orná půda o výměře 9 034 m2, parc. č. 
1845/9 orná půda o výměře 4 548 m2, parc. č. 1845/19 orná půda o výměře 7 522 
m2, parc. č. 1845/23 orná půda o výměře 7 689 m2, parc. č. 1845/24 orná půda 
o výměře 7 820 m2, parc. č. 1845/26 orná půda o výměře 11 196 m2, parc. č. 
1845/29 orná půda o výměře 4 663 m2, parc. č. 1845/38 orná půda o výměře 1 376 
m2, parc. č. 1843/184 orná půda o výměře 2 319 m2, parc. č. 1843/49 orná půda 
o výměře 470 m2, parc. č. 1843/181 orná půda o výměře 3 228 m2, parc. č. 1843/53 
orná půda o výměře 330 m2, parc. č. 1847/21 orná půda o výměře 2 584 m2, parc. č. 
1847/22 orná půda o výměře 1 050 m2, parc. č. 1847/25 orná půda o výměře 186 
m2, parc. č. 1847/28 orná půda o výměře 772 m2, parc. č. 1847/11 orná půda 
o výměře 1 707 m2, parc. č. 1843/170 orná půda o výměře 327 m2, parc. č. 
1843/176 orná půda o výměře 249 m2, parc. č. 1967/9 ostatní plocha o výměře 95 
m2, parc. č. 1965/11 orná půda o výměře 229 m2, část parc. č. 1965/12 orná půda 
o výměře 315 m2, část parc. č. 1800/58 orná půda o výměře 18 m2, část parc. č. 
1800/65 orná půda o výměře 54 m2, parc. č. 1797/41 orná půda o výměře 6 699 m2, 
část parc. č. 1798/1 ostatní plocha o výměře 7 632 m2, část parc. č. 1964/4 ostatní 
plocha o výměře 171 m2, část parc. č. 1964/13 ostatní plocha o výměře 547 m2, část 
parc. č. 1798/2 ostatní plocha o výměře 8 369 m2, parc. č. 1800/20 orná půda 
o výměře 107 m2, parc. č. 1800/53 orná půda o výměře 781 m2, parc. č. 1800/59 
orná půda o výměře 128 m2, parc. č. 1800/61 orná půda o výměře 87 m2, parc. č. 
1965/10 orná půda o výměře 610 m2, parc. č. 1965/13 orná půda o výměře 374 m2, 
parc. č. 1967/6 ostatní plocha o výměře 1 732 m2, parc. č. 1967/7 ostatní plocha 
o výměře 2 062 m2 a ideálního podílu 1/2 pozemku  parc. č. 1843/117 orná půda 
o výměře 938 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc, parc. č. 583/11 
orná půda o výměře 7 386 m2, parc. č. 583/29 orná půda o výměře 352 m2, parc. č. 
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583/35 orná půda o výměře 2 136 m2, parc. č. 583/39 orná půda o výměře 393 m2, 
parc. č. 583/40 orná půda o výměře 4 474 m2, parc. č. 743/3 orná půda o výměře 
178 m2, parc. č. 790/6 orná půda o výměře 6 375 m2, parc. č. 790/12 orná půda 
o výměře 2 493 m2, parc. č. 790/15 orná půda o výměře 2 626 m2, parc. č. 790/20 
orná půda o výměře 1 117 m2, parc. č. 790/26 orná půda o výměře 438 m2, parc. č. 
790/22 orná půda o výměře 4 681 m2, parc. č. 790/27 orná půda o výměře 73 m2, 
část parc. č. 787/10 vodní plocha o výměře 235 m2, část parc. č. 787/5 trvalý travní 
porost o výměře 10 513 m2, parc. č. 790/18 orná půda o výměře 288 m2, parc. č. 
790/25 orná půda o výměře 79 m2, parc. č. 775/2 orná půda o výměře 4 918 m2, 
část parc. č. 779/1 ostatní plocha o výměře 364 m2, parc. č. 775/12 orná půda 
o výměře 488 m2, část parc. č. 775/14 orná půda o výměře 5 m2, parc. č. 775/13 
orná půda o výměře 34 m2, části parc. č. 742 ostatní plocha o celkové výměře 605 
m2, parc. č. 731 trvalý travní porost o výměře 244 m2, parc. č. 729/1 orná půda 
o výměře 4 872 m2 a parc. č. 790/28 orná půda o výměře 500 m2, vše v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc, parc. č. 931/2 orná půda o výměře 599 m2, parc. č. 931/3 
orná půda o výměře 750 m2, parc. č. 931/4 orná půda o výměře 905 m2, parc. č. 
1029/1 orná půda o výměře 146 631 m2, část parc. č. 927 vodní plocha o výměře 
330 m2, část parc. č. 929 ostatní plocha o výměře 662 m2, část parc. č. 930/1 trvalý 
travní porost o výměře 777 m2, část parc. č. 931/9 orná půda o výměře 320 m2, část 
parc. č. 954/4 trvalý travní porost o výměře 2 219 m2, část parc. č. 950/20 orná půda 
o výměře 7 144 m2, parc. č. 1005/29 orná půda o výměře 1 706 m2, parc. č. 741/43 
orná půda o výměře 6 195 m2, parc. č. 932/1 orná půda o výměře 24 918 m2, část 
parc. č. 950/11 orná půda o výměře 1 370 m2 a parc. č. 950/1 orná půda o výměře 
33 555 m2, vše v k. ú. Nemilany, obec Olomouc, parc. č. 300/2 orná půda o výměře 
6 541 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 
10. 
 
5. pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o prodej pozemku parc. č. st.  243 zast. pl. o výměře 
512 m2 v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 11.  
 
6. manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o prodej pozemku parc. č. 861/2 trvalý travní 
porost o výměře 85 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 
12. 
 
7. pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 1463 ostat. pl. 
o výměře 37 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc a části pozemku parc. č. 996 
ostat. pl. o výměře 23 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 
č. 13. 
 
8. manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 1940 
ostat. pl. o výměře 98 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové 
zprávy bod č. 14.   
 
9. občanského sdružení Muzeum Olomoucké pevnosti, o.s. o prodej částí pozemků 
parc. č. 102/3 ostat. pl. o výměře 1 703 m2  a parc. č. 480 ostat. pl. o výměře 140 
m2, vše k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 15.  
 
10. manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 610 ostat. 
pl. o výměře 69 m2 v k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 
č. 17. 
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11. společnosti REKNOŠ spol. s r. o. o prodej pozemku parc. č. 314/2 ostat. pl. 
o výměře 348 m2 v k. ú. Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy 
bod č. 18. 
 
 
12. společnosti ČEZ Distribuce, a. s. o prodej pozemku parc. č. st. 498 zast. pl. 
o výměře 10 m2 v k. ú. Černovír, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 19. 
 
13. manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o prodej pozemku parc. č. 243 ostat. pl. 
o výměře 51 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 20. 
 
14. paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č.  647 zahrada 
o výměře 30 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 21. 
 
15. pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 647 zahrada 
o výměře 40 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 22. 
 
16. pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 120/4 ostat. pl. 
o výměře 127 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 23.  
 
17. manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 745 ostat. 
pl. o výměře 22 m2 v k. ú. Radíkov u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy 
bod č. 24. 
 
18. pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 233/1 ostat. pl. 
o výměře 87 m2 v k. ú. Radíkov u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy 
bod č. 25. 
 
19. pana xxxxxxxxxxxxxxxxxx o prodej pozemku parc. č. 1678/232 orná půda 
o výměře 459 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 
č. 28. 
 
20. pana xxxxxxxxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 50/2 ostat. pl. o výměře 
94 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 33. 
 
21. pana xxxxxxxxxxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 860/1 trvalý travní 
porost o výměře 166 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 
34. 
 
22. pana xxxxxxxxxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o prodej pozemku parc. 
č. 861/9 trvalý travní porost o výměře 35 m2 a části pozemku parc. č. 860/1 trvalý 
travní porost o výměře 126 m2, vše v k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle důvodové 
zprávy bod č. 35. 
 
23. paní xxxxxxxxxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 860/1 trvalý travní porost 
o výměře 420 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 36. 
 
24. manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o snížení kupní ceny při prodeji částí 
pozemků parc. č. 2/92 o výměře 20 m2 (dle GP díl „a“) a parc. č. 2/93 o výměře 28 
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m2 (dle GP díl „c“), vše ostat. pl. v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy 
bod č. 37.  
 
25. manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 541/2 ostat. 
pl. o výměře 12 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 37.   
 
 
26. paní xxxxxxxxxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 647 zahrada o výměře 
53 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 38. 
 
27. pana xxxxxxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 1045/26 ostat. pl. o výměře 
70 m2 v k. ú. Černovír, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 39. 
 
28. manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o prodej pozemku parc. č. 126 trvalý 
travní porost o výměře 1 680 m2 v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy 
bod č. 48. 
 
29. manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o směnu pozemku parc. č. 118/3 trvalý 
travní porost o výměře 1 939 m2 v k. ú. Hejčín, obec Olomouc ve vlastnictví manželů 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za pozemek parc. č. 126 trvalý travní porost o výměře 
1 680 m2 v k. ú. Hejčín obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce 
dle důvodové zprávy bod č. 48. 
 
30. pana xxxxxxxxxxxxxxxxxx o směnu části pozemku parc. č. 124/3 trvalý travní 
porost v k. ú. Hejčín, obec Olomouc ve vlastnictví pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  za 
pozemek parc. č. 126 trvalý travní porost o výměře 1 680 m2 v k. ú. Hejčín obec 
Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 48. 
 
31. manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o směnu pozemků parc. č. 118/47 orná 
půda o výměře 1 884 m2, parc. č. 123/4 ostat. pl. o výměře 27 m2, parc. č. 130/4 
orná půda o výměře 367 m2 a části pozemku parc. č. 130/19 orná půda o výměře 
810 m2 a části pozemku parc. č. 130/20 orná půda o výměře 1 075 m2, vše v k. ú. 
Hejčín, obec Olomouc ve spoluvlastnictví manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za 
pozemek parc. č. 126 trvalý travní porost o výměře 1 680 m2 v k. ú. Hejčín, obec 
Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 48. 
 
3. revokuje 
1. usnesení ZMO ze dne 27. 4. 2011, bod programu 3, bod 7 důvodové zprávy ve 
věci schválení darování budovy bez č. p./č. e. (jiná stavba) s pozemky parc. č. st. 
1330/1 o výměře 35 m2 a parc. č. st. 1330/2 o výměře 574 m2, vše zast. pl. v k. ú. 
Neředín, obec Olomouc Olomouckému kraji dle důvodové zprávy bod č. 9.  
 
2. usnesení ZMO ze dne 10. 4. 2013, bod programu 3, bod 12 důvodové zprávy ve 
věci nevyhovění žádosti manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o prodej pozemku 
parc. č. 861/2 trvalý travní porost o výměře 85 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc 
dle důvodové zprávy bod č. 12. 
 
3. usnesení ZMO ze dne 19. 9. 2012, bod programu 3, bod 43 ve věci schválení 
prodeje ideálního podílu 1/2 pozemku parc. č. 317/14 ostat. pl. o výměře 365 m2 v k. 
ú. Nová Ulice, obec Olomouc Stavebnímu bytovému družstvu Olomouc za kupní 
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cenu ve výši 60 085,- Kč se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 30.   
 
4. usnesení ZMO ze dne 10. 4. 2013, bod programu 3, bod 30 důvodové zprávy ve 
věci schválení prodeje částí pozemků parc. č. 2/92 o výměře 20 m2 (dle GP díl „a“) a 
parc. č. 2/93 o výměře 28 m2 (dle GP díl „c“), vše ostat. pl. v k. ú. Neředín, obec 
Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 
112 876,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 37. 
 
4. schvaluje 
1. prodej pozemků parc. č. st. 974 zast. pl. o výměře 449 m2 a parc. č. st. 975 zast. 
pl. o výměře 3 612 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc společnosti 
PEVNŮSTKA a.s. za kupní cenu ve výši 2 615 284,- Kč se zdůvodněním dle dodatku 
č. 1 k důvodové zprávě bod č. 1. 
 
2. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemek parc. č. 1566 ostat. pl. 
o výměře 836 m2 a část pozemku parc. č. 1568/1 orná půda (dle GP parc. č. 1568/4 
orná půda) o výměře 21 792 m2, vše v k. ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad 
Moravou společnosti CARMAN-HOME, s.r.o. při kupní ceně 11 653 420,- Kč dle dle 
dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod č. 2. 
 
3. prodej části pozemku parc. č. 132 zahrada o výměre 50 m2 (dle GP parc. č. 132/2 
zahrada) v k. ú. Topolany u Olomouce, obec Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
za kupní cenu ve výši 51 500,- Kč dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod č. 4. 
 
4. odpuštění nájemného ve výši 72.999,- Kč za období od 1. 1. 2012 do 30. 6. 2013 
za pronájem části pozemku parc. č.  624/3 ostat. pl. o výměře 8 m2 (stánek č. 4) v k. 
ú. Hodolany, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxxxxx dle dodatku č. 1 k důvodové 
zprávě bod č. 10. 
 
5. výkup ideálního podílu 1/2 pozemku parc. č. 395/5 orná půda o výměře 10 m2,  
ideálního podílu 1/2 pozemku parc. č. 440/5 ostat. pl. o výměře 31 m2, ideálního 
podílu 1/2 pozemku parc. č. 479/75 orná půda o výměře 22 m2 a ideálního podílu 1/2 
pozemku parc. č. 479/77 ostat. pl. o výměře 159 m2, vše v k. ú. Chválkovice, obec 
Olomouc z vlastnictví paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 60 000,- Kč 
a ideálního podílu 1/2 pozemku parc. č. 395/5 orná půda o výměře 10 m2, ideálního 
podílu 1/2 pozemku parc. č. 440/5 ostat. pl. o výměře 31 m2, ideálního podílu 1/2 
pozemku parc. č. 479/75 orná půda o výměře 22 m2 a ideálního podílu 1/2 pozemku 
parc. č. 479/77 ostat. pl. o výměře 159 m2, vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc 
z vlastnictví pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 60 000,- Kč do 
vlastnictví statutárního města Olomouce dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod č. 
11. 
 
6. darování pozemků parc. č. 2186/5 zast. pl. o výměře 6 m2 a parc. č. 2186/6 zast. 
pl. o výměře 13 m2, vše v k. ú. Zlaté Hory v Jeseníkách, obec Zlaté Hory z vlastnictví 
statutárního města Olomouce do vlastnictví manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod č. 12. 
 
7. směnu části pozemku parc. č. 677/1 ostat. pl. o výměře 996 m2 (dle GP parc. č. 
677/6 ostat. pl.) v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve vlastnictví ČR - Krajského 
ředitelství policie Olomouckého kraje za část komunikace ve vlastnictví statutárního 
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města Olomouce nacházející se na části pozemku parc. č. 677/1 ostat. pl. o výměře 
933 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc s tím, že směna bude realizována bez 
doplatku cenového rozdílu dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod č. 13.  
 
8. směnu části pozemku parc. č. 678/33 orná půda o výměře 108 m2 (dle GP parc. č. 
678/33 orná půda)  v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví 
statutárního města Olomouce za části pozemků parc. č. 679/3 orná půda o výměře 
51 m2 (dle GP parc. č. 679/15 orná půda) a parc. č. 678/42 orná půda o výměře 36 
m2 (dle GP parc. č. 678/57 orná půda), oba v k. ú. Holice u Olomouce, obec 
Olomouc ve vlastnictví společnosti REFI DEVELOPMENT s.r.o. s tím, že společnost 
REFI DEVELOPMENT s.r.o. uhradí statutárnímu městu Olomouc doplatek cenového 
rozdílu ve výši 137 720,- Kč dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod č. 14.  
 
9. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na části pozemků parc. č. 1721/39 
ostat. pl. o výměře 146 m2, parc. č. 1721/1 ostat. pl. o výměře 741 m2, parc. č. 
1721/31 ostat. pl. o výměře 1 243 m2, parc. č. 1721/28 ostat. pl. o výměře 988 m2, 
parc. č. 1721/29 ostat. pl. o výměře 1 636 m2, parc. č. 1649/1 ostat. pl. o výměře 145 
m2, parc. č. 1648/1 ostat. pl. o výměře 161 m2 a parc. č. 1721/6 ostat. pl. o výměře 
28 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc se společností eluvio s.r.o. při 
kupní ceně ve výši 1 958 880,- Kč se zdůvodněním dle dodatku č. 1 k důvodové 
zprávě bod č. 15. 
 
10. zřízení předkupního práva dle § 603, odst. 2 občanského zákoníku k částem 
pozemků parc. č. 1721/39 ostat. pl. o výměře 146 m2, parc. č. 1721/1 ostat. pl. 
o výměře 741 m2, parc. č. 1721/31 ostat. pl. o výměře 1 243 m2, parc. č. 1721/28 
ostat. pl. o výměře 988 m2, parc. č. 1721/29 ostat. pl. o výměře 1 636 m2, parc. č. 
1649/1 ostat. pl. o výměře 145 m2, parc. č. 1648/1 ostat. pl. o výměře 161 m2 a parc. 
č. 1721/6 ostat. pl. o výměře 28 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve 
prospěch statutárního města Olomouce za kupní cenu ve výši 385,- Kč/m2, a to po 
dobu 5 let od vydání kolaudačního souhlasu na stavbu areálu na výrobu výsekových 
nástrojů pro polygrafický průmysl vč. potřebné administrativní části, provozních ploch 
a inženýrských sítí na částech pozemků parc. č. 1721/39 ostat. pl. o výměře 146 m2, 
parc. č. 1721/1 ostat. pl. o výměře 741 m2, parc. č. 1721/31 ostat. pl. o výměře 1 243 
m2, parc. č. 1721/28 ostat. pl. o výměře 988 m2, parc. č. 1721/29 ostat. pl. o výměře 
1 636 m2, parc. č. 1649/1 ostat. pl. o výměře 145 m2, parc. č. 1648/1 ostat. pl. 
o výměře 161 m2 a parc. č. 1721/6 ostat. pl. o výměře 28 m2, vše v k. ú. Holice 
u Olomouce, obec Olomouc dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod č. 15. 
 
11. směnu části pozemku parc. č. 1224 ostat. pl. (dle GP „díl a“) o výměře 18 m2 v k. 
ú. Slavonín, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce za část 
pozemku parc. č. 872/6 orná půda (dle GP „díl b“) o výměře 14 m2 v k. ú. Slavonín, 
obec Olomouc ve vlastnictví manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx s tím, že 
manželé xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx uhradí statutárnímu městu Olomouc doplatek 
cenového rozdílu ve výši ve výši 4 944,- Kč dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod 
č. 16. 
 
12. prodej části pozemku parc. č. 207/14 orná půda (dle GP parc. č. 207/14 orná 
půda) o výměře 366 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc manželům 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 397 000,- Kč dle dodatku č. 1 
k důvodové zprávě bod č. 17. 
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13. směnu vodovodu Thomayerova ulice na pozemku parc. č. 132/49, v k. ú. Nová 
Ulice, kabelové přípojky NN ul. Jiráskova - 1. část na pozemku parc. č. 804/24, v k.ú. 
Hodolany, přeložky vodovodu ul. Tř.Míru - 1. část a přeložky vodovodu ul.Tř.Míru - 2. 
část na pozemcích parc. č. 614/27, parc. č. 607/10 a parc. č. 429/28, vše v k. ú. Nová 
Ulice, parc. č. 515/1, parc. č. 540/56, parc. č. 540/51, parc. č. 515/79 a parc. č. 
515/78, vše v k. ú. Neředín, přeložky vodovodu ul. Erenburgova a ul. Pražská - 1. 
část a přeložky vodovodu ul. Erenburgova - 2. část na pozemcích parc. č. 607/8, 
parc. č. 607/7, vše v k. ú. Nová Ulice, parc. č. 540/50, parc. č. 540/56, parc. č. 515/1, 
parc. č. 515/80, parc. č. 526/1, parc. č. 526/6, parc. č. 526/7, a parc. č. 487/6, vše 
v k. ú. Neředín a parc. č. 513 a parc. č. 401/17, vše v k. ú. Hejčín, přeložky vodovodu 
ul. Foerstrova na pozemcích parc. č. 429/28, parc. č. 549/3 a parc. č. 480/29, vše v k. 
ú. Nová Ulice, přeložky vodovodu ul. Tovární (před objektem Teplárny) na pozemku 
parc. č. 939/1, v k. ú. Hodolany, vodovodu ul. Libušina (přivaděč Přáslavice - 
Hlubočky) na pozemcích parc. č. 1458/8, parc. č. 539/3, parc. č. 1458/10, parc. č. 
782/6, parc. č. 1970/4, parc. č. 782/16, parc. č. 1970/25, parc. č. 1970/29, parc. č. 
1970/30, parc. č. 1970/3 a parc. č. 854/2, vše v k.ú. Chválkovice, propojovacího 
vodovodního řadu k. ú. Neředín na pozemcích parc. č. 420/113, parc. č. 540/28, 
parc. č. 540/29, parc. č. 540/2, vše v k. ú. Neředín a parc. č. 849/42, v k. ú. Řepčín, 
mostového jeřábu ČS Tabulový vrch na pozemku parc. č. st. 1378, v k. ú. Nová 
Ulice, rozvaděče ul. Jiráskova - 2. část na pozemku parc. č. 804/24, v k. ú. Hodolany, 
vše obec Olomouc a pozemků parc. č. st. 170 o výměře 100 m2, parc. č. st. 587 
o výměře 67 m2, parc. č. st. 1377 o výměře 172 m2, parc. č. st. 1378 o výměře 200 
m2, parc. č. st. 1686 o výměře 176 m2, parc. č. st. 2069 o výměře 7 m2, parc. č. st. 
2071 o výměře 8 m2, vše zastavěná plocha, parc. č. 76/5 o výměře 116 m2, parc. č. 
79/8 o výměře 115 m2, parc. č. 84/6 o výměře 104 m2, vše ostatní plocha, vše v k. ú. 
Nová Ulice, obec Olomouc ve vlastnictví společnosti Vodohospodářská společnost 
Olomouc, a.s. za výtlačný řad ČS Senice - VDJ Křelov DN 300 na pozemcích parc. č. 
883/2, parc. č. 883/3, parc. č. 883/5, parc. č. 881/2, parc. č. 881/3, parc. č. 881/4, 
parc. č. 881/5, parc. č. 881/1, parc. č. 860/1, parc. č. 860/15, parc. č. 860/6, parc. č. 
860/14, parc. č. 1267 a parc. č. 1270, vše v k. ú. Senice na Hané, obec Senice na 
Hané, parc. č. 255/3, parc. č. 162/11, parc. č. 162/12, parc. č. 162/1, parc. č. 255/2, 
parc. č. 140/9, parc. č. 248, parc. č. 149/1, parc. č. 149/3, parc. č. 149/4, parc. č. 
149/5, vše v k.ú. Vojnice u Olomouce, obec Těšetice, parc. č. 325/32, parc. č. 
325/24, parc. č. 325/28, parc. č. 325/29, vše v k. ú. Skrbeň, obec Skrbeň, parc. č. 
254/68, parc. č. 254/60, parc. č. 254/61, parc. č. 254/62, parc. č. 254/65, parc. č. 
254/66, parc. č. 263/8, parc. č. 263/9, parc. č. 263/10, parc. č. 263/11, parc. č. 
254/57, vše v k. ú. Břuchotín, obec Křelov - Břuchotín, parc. č. 903/3, parc. č. 903/4, 
parc. č. 903/1, parc. č. 901/2, parc. č. 902/5, parc. č. 902/6, parc. č. 902/16, parc. č. 
902/17, parc. č. 902/28, parc. č. 904, parc. č. 905/1, parc. č. 905/2, parc. č. 905/3, 
parc. č. 905/4, parc. č. 905/5, parc. č. 905/6, parc. č. 905/7, parc. č. 905/8, parc. č. 
905/9, parc. č. 906, parc. č. 907/1, parc. č. 910/10, parc. č. 910/7, parc. č. 910/11, 
parc. č. 910/6, parc. č. 910/9,  parc. č. 910/3, parc. č. 910/15, parc. č. 909/5, vše v k. 
ú. Křelov, obec Křelov - Břuchotín, studnu spouštěnou E0 na pozemku parc. č. st. 
185 zastavěná plocha, v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc a pozemky parc. č. st. 
504/1 zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1341 m2, parc. č. st. 505/2 zastavěná 
plocha a nádvoří, o výměře 205 m2, parc. č. st. 551, zastavěná plocha a nádvoří, 
o výměře 972 m2, parc. č. 809/151 ostatní plocha, o výměře 1307 m2, parc. č. 
809/233 ostatní plocha, o výměře 413 m2, parc. č. 809/234, trvalý travní porost, 
o výměře 422 m2, parc. č. 809/314 ostatní plocha, o výměře 107 m2, parc. č. 



 13

809/316 ostatní plocha, o výměře 3441 m2, parc. č. 809/317 ostatní plocha, 
o výměře 173 m2, parc. č. 809/318 ostatní plocha, o výměře 7173 m2, parc. č. 
809/321 ostatní plocha, o výměře 880 m2, parc. č. 809/322 trvalý travní porost, 
o výměře 21 m2, parc. č. 809/323 ostatní plocha, o výměře 67 m2, parc. č. 809/326 
ostatní plocha, o výměře 130 m2, parc. č. 809/327 ostatní plocha, o výměře 564 m2, 
parc. č. 809/328 ostatní plocha, o výměře 1364 m2, parc. č. 809/329 ostatní plocha, 
o výměře 49 m2 a parc. č. 1128 ostatní plocha, o výměře 80 m2, vše v k. ú. Černovír 
a parc. č. st. 185 zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 10 m2, v k. ú. Chválkovice, 
vše obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce s tím, že společnost 
Vodohospodářská společnost Olomouc a.s. uhradí statutárnímu městu Olomouc 
doplatek cenového rozdílu ve výši 204 380,00 Kč dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě 
bod č. 19. 
 
14. uzavření kupní smlouvy na stavby komunikace, chodníky, parkovací stání a 
vsakovací pásy, vybudované v rámci stavby „Inženýrské sítě a komunikace pro 
bytové domy – Olomouc – Povel“, na pozemcích  parc. č. 441/5 orná půda , parc. č. 
441/17 ostatní plocha, jiná plocha, parc. č. 441/19 ostatní plocha, jiná plocha, parc. č. 
441/7 ostatní plocha, jiná plocha, parc. č. 441/10 ostatní plocha, jiná plocha, parc. č. 
441/13 ostatní plocha, jiná plocha, parc. č. 441/12 ostatní plocha, jiná plocha, parc. č. 
441/14 ostatní plocha, jiná plocha, parc. č. 441/15 ostatní plocha, jiná plocha, parc. č. 
441/37 ostatní plocha, jiná plocha, parc. č. 491/2 ostatní plocha, jiná plocha, parc. č. 
491/1 ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 416/33 orná půda, parc. č. 416/5 
ostatní plocha, jiná plocha, parc. č. 451/61 ostatní plocha, zeleň, parc. č. 451/43 
ostatní plocha, zeleň, parc. č. 416/34 orná půda, parc. č. 416/75 ostatní plocha, jiná 
plocha, parc. č. 416/60 ostatní plocha, jiná plocha, parc. č. 416/61 ostatní plocha, jiná 
plocha, parc. č. 416/62 ostatní plocha, jiná plocha, parc. č. 416/63 ostatní plocha, jiná 
plocha, parc. č. 416/64 ostatní plocha, jiná plocha, parc. č. 416/65 ostatní plocha, jiná 
plocha, parc. č. 416/66 ostatní plocha, jiná plocha, parc. č. 416/67 ostatní plocha, jiná 
plocha, parc. č. 416/68 ostatní plocha, jiná plocha, parc. č. 416/69 ostatní plocha, jiná 
plocha, parc. č. 416/70 ostatní plocha, jiná plocha, parc. č. 416/71 ostatní plocha, jiná 
plocha, parc. č. 416/72 ostatní plocha, jiná plocha, parc. č. 416/73 ostatní plocha, jiná 
plocha a parc. č. 416/74 ostatní plocha, jiná plocha,vše v k. ú. Povel, obec Olomouc, 
mezi společností STAFOS-REAL, s.r.o. jako prodávajícím a statutárním městem 
Olomouc jako kupujícím, za kupní cenu 4,-Kč dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě 
bod č. 20. 
 
15. darování části parc. č. 451/43 ostat. pl.(dle GP č. 451/105 ostat. pl. o výměře 8 
m2), pozemků parc. č. 416/78 ostat. pl. o výměře 229 m2, parc. č. 416/60 ostat. pl. 
o výměře 36 m2, parc. č. 416/61 ostat. pl. o výměře 11 m2, parc. č. 416/62 ostat. pl. 
o výměře 11 m2, parc. č. 416/63 ostat. pl. o výměře 11 m2, parc. č. 416/64 ostat. pl. 
o výměře 11 m2, parc. č. 416/65 ostat. pl. o výměře 11 m2,  parc. č. 416/66 ostat. pl. 
o výměře 11 m2, parc. č. 416/67 ostat. pl. o výměře 11 m2,  parc. č. 416/68 ostat. pl. 
o výměře 11 m2, parc. č. 416/69 ostat. pl. o výměře 11 m2,  parc. č. 416/70 ostat. pl.  
o výměře 11 m2,  parc. č. 416/71 ostat. pl. o výměře 12 m2,  parc. č. 416/72 ostat. pl. 
o výměře 12 m2, parc. č. 416/73 ostat. pl. o výměře 12 m2, parc. č. 416/74 ostat. pl. 
o výměře 12 m2, parc. č. 416/75 ostat. pl. o výměře 15 m2, parc. č. 441/37 ostat. pl. 
o výměře 554 m2, parc. č. 441/13 ostat. pl. 59 m2, parc. č. 441/10 ostat. pl. o výměře 
98 m2, parc. č. 441/7 ostat. pl. o výměře 30 m2, vše v k. ú. Povel, obec Olomouc 
z vlastnictví společnosti STAFOS - REAL, s.r.o. do vlastnictví  statutárního města 
Olomouce dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod č. 21.  
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16. uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy Č. MAJ-IN-
BKS/5/2009/Hoa, mezi společností STAFOS-REAL, s.r.o. jako budoucím 
prodávajícím a statutárním městem Olomouc jako budoucím kupujícím dle dodatku č. 
1 k důvodové zprávě bod č. 22. 
 
17. uzavření dodatku č. 1 k plánovací smlouvě Č. MAJ-IN-PS/4/2009/Hoa, mezi 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a statutárním městem Olomouc dle dodatku č. 1 k 
důvodové zprávě bod č. 23. 
 
18. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy Č. MAJ-
IN-B/8/2009/Hoa, mezi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx jako budoucím dárcem a statutárním 
městem Olomouc jako budoucím obdarovaným dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě 
bod č. 24. 
 
19. uzavření smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy na infrastrukturní stavby 
komunikace, přechody pro chodce, světelné signalizační zařízení, veřejné osvětlení, 
vodorovné dopravní značení a svislé dopravní značení, budované v rámci stavby 
„Dopravní napojení areálu BEA“,  na pozemcích  parc. č. 624/1 ostatní plocha, 
ostatní komunikace a parc. č. 624/25 ostatní plocha, ostatní komunikace,  vše v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc, mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím 
kupujícím a společností Regionální centrum Olomouc s.r.o jako budoucím 
prodávajícím celkem za kupní cenu 6,- Kč, včetně DPH dle dodatku č. 1 k důvodové 
zprávě bod č. 25.  
 
5. nevyhovuje žádosti 
1. paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o snížení kupní ceny při prodeji části 
pozemku parc. č. 132 zahrada o výměre 50 m2 (dle GP parc. č. 132/2 zahrada) v k. 
ú. Topolany u Olomouce, obec Olomouc z 51 500,- Kč a na 21 500,- Kč dle dodatku 
č. 1 k důvodové zprávě bod č. 4. 
 
2. pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 336/7 orná půda 
o výměře 57 m2 v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě 
bod č. 5. 
 
3. společnosti Radio Haná, s.r.o. o prodej části pozemku parc. č. 99/1 ostat. pl. 
o výměře 215 m2 v   k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle dodatku č. 1 
k důvodové zprávě bod č. 6.   
 
4. společnosti Radio Haná, s.r.o. o prodej části pozemku parc. č. 104/1 ostat. pl. 
o výměře 399 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle dodatku č. 1 k důvodové 
zprávě bod č. 6.  
 
5. společnosti Radio Haná, s.r.o. o prodej části pozemku parc. č. 124/38 ostat. pl. 
o výměře 325 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle dodatku č. 1 k důvodové 
zprávě bod č. 6.  
 
6. pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 1543/3 ostat. pl. 
o výměře 200 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle dodatku č. 1 k 
důvodové zprávě bod č. 7. 
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7. paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 584/1 ostat. pl. 
o výměře 1 040 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle dodatku č. 1 k důvodové 
zprávě bod č. 8.  
 
8. manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 404/1 ostat. pl. 
o výměře 38 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě 
bod č. 9. 
 
9. společnosti REFI DEVELOPMENT s.r.o. o prodej pozemku parc. č. 678/33 orná 
půda o výměře 154 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle dodatku č. 1 
k důvodové zprávě bod č. 14.  
 
6. revokuje 
1. usnesení ZMO ze dne 19. 12. 2007, bod programu 5, bod 11 ve věci schválení 
odprodeje pozemku parc. č. 824 ostat. pl. o výměře 252 m2 v k. ú. Holice 
u Olomouce, obec Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 
153 000,- Kč dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod č. 3. 
 
2. usnesení ZMO ze dne 10. 4. 2013, bod programu 3, bod 26 ve věci schválení 
prodeje části pozemku parc. č. 132 zahrada o výměre 50 m2 (dle GP parc. č. 132/2 
zahrada) v k. ú. Topolany u Olomouce, obec Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
za kupní cenu ve výši 51 500,- Kč dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod č. 4. 
 
3. usnesení ZMO ze dne 19. 12. 2007, bod programu 5, bod 18. dodatku důvodové 
zprávy ve věci schválení odprodeje části pozemku parc. č. 207/14 orná půda 
o výměře 366 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc do spoluvlastnictví paní 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, paní 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manželům 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manželům 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 256 200,- Kč + náklady ve výši 
1 800,- Kč dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod č. 17. 
 
4. usnesení ZMO ze dne 18. 2. 2008, bod programu 7, bod 14. dodatku důvodové 
zprávy ve věci schválení změny subjektu na straně jednoho z kupujících části 
pozemku parc. č. 207/14 orná půda o výměře 366 m2 v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc z manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na manžele xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod č. 17. 
 
5. usnesení ZMO ze dne 28. 4. 2008, bod programu 11, bod 28. důvodové zprávy ve 
věci schválení změny subjektu na straně jednoho z kupujících části pozemku parc. č. 
207/14 orná půda o výměře 366 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc z paní 
xxxxxxxxxxxxxx na paní xxxxxxxxxxxx dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod č. 17. 
 
6. usnesení ZMO ze dne 19. 9. 2012, bod programu 3, bod 42 ve věci schválení 
prodeje pozemku parc. č.  1106/70 zahrada o výměře 350 m2 v k. ú. Černovír, obec 
Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 72 496,- Kč dle 
dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod č. 18. 
 
7. usnesení ZMO ze dne 10. 4. 2013, bod programu 3, bod 33 důvodové zprávy ve 
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věci schválení  směny vodovodu Thomayerova ulice na pozemku parc. č. 132/49, 
v k. ú. Nová Ulice, kabelové přípojky NN ul. Jiráskova - 1.část na pozemku parc. č. 
804/24, v k.ú. Hodolany, přeložky vodovodu ul. Tř.Míru - 1. část a přeložky vodovodu 
ul.Tř.Míru - 2. část na pozemcích parc. č. 614/27, parc. č. 607/10 a parc. č. 429/28, 
vše v k. ú. Nová Ulice a parc. č. 515/1, parc. č. 540/56, parc. č. 540/51, parc. č. 
515/79 a parc. č. 515/78, vše v k. ú. Neředín, přeložky vodovodu ul. Erenburgova - 1. 
část a přeložky vodovodu ul. Erenburgova - 2. část na pozemcích parc. č. 607/8, 
parc. č. 607/7, parc. č. 540/50, parc. č. 540/56, parc. č. 515/1, parc. č. 515/80, parc. 
č. 526/1, parc. č. 513, parc. č. 401/17 a parc. č. 487/6, vše v k. ú. Neředín, přeložky 
vodovodu ul. Foerstrova na pozemcích parc. č. 429/28, parc. č. 549/3 a parc. č. 
480/29, vše v k. ú. Nová Ulice, přeložky vodovodu ul. Tovární (před objektem 
Teplárny) na pozemku parc. č. 939/1, v k. ú. Hodolany, vodovodu ul. Libušina 
(přivaděč Přáslavice - Hlubočky) na pozemcích parc. č. 1458/8, parc. č. 539/3, parc. 
č. 1458/10, parc. č. 782/6, parc. č. 1970/4, parc. č. 782/16, parc. č. 1970/25, parc. č. 
1970/29, parc. č. 1970/30, parc. č. 1970/3 a parc. č. 854/2, vše v k.ú. Chválkovice, 
propojovacího vodovodního řadu k. ú. Neředín na pozemcích parc. č. 420/113, parc. 
č. 540/28, parc. č. 540/29, parc. č. 540/2, vše v k. ú. Neředín a parc. č. 849/42, v k. ú. 
Řepčín, mostového jeřábu ČS Tabulový vrch na pozemku parc. č. 1378, v k. ú. Nová 
Ulice, rozvaděče ul. Jiráskova - 2. část na pozemku parc. č. 804/24, v k. ú. Hodolany, 
vše obec Olomouc a pozemků parc. č. st. 170 o výměře 100 m2, parc. č. st. 587 
o výměře 67 m2, parc. č. st. 1377 o výměře 172 m2, parc. č. st. 1378 o výměře 200 
m2, parc. č. st. 1686 o výměře 176 m2, parc. č. st. 2069 o výměře 7 m2, parc. č. st. 
2071 o výměře 8 m2, vše zastavěná plocha, parc. č. 76/5 o výměře 116 m2, parc. č. 
79/8 o výměře 115 m2, parc. č. 84/6 o výměře 104 m2, vše ostatní plocha, vše v k. ú. 
Nová Ulice, obec Olomouc ve vlastnictví společnosti Vodohospodářská společnost 
Olomouc, a.s. za výtlačný řad ČS Senice - VDJ Křelov DN 300 na pozemcích parc. č. 
883/2, parc. č. 883/3, parc. č. 883/5, parc. č. 881/2, parc. č. 881/3, parc. č. 881/4, 
parc. č. 881/5, parc. č. 881/1, parc. č. 860/1, parc. č. 860/15, parc. č. 860/6, parc. č. 
860/14, parc. č. 1267, vše v k. ú. Senice na Hané, obec Senice na Hané, parc. č. 
255/3, parc. č. 162/11, parc. č. 162/12, parc. č. 162/1, parc. č. 255/2, parc. č. 140/9, 
parc. č. 248, parc. č. 149/1, parc. č. 149/3, parc. č. 149/4, parc. č. 149/5, vše v k.ú. 
Vojnice u Olomouce, obec Vojnice u Olomouce, parc. č. 325/32, parc. č. 325/24, 
parc. č. 325/28, parc. č. 325/29, vše v k. ú. Skrbeň, obec Skrbeň, parc. č. 254/68, 
parc. č. 254/60, parc. č. 254/61, parc. č. 254/62, parc. č. 254/65, parc. č. 254/66, 
parc. č. 263/8, parc. č. 263/9, parc. č. 263/10, parc. č. 263/11, parc. č. 254/57, vše 
v k. ú. Břuchotín, obec Břuchotín, parc. č. 903/3, parc. č. 903/4, parc. č. 903/1, parc. 
č. 901/2, parc. č. 902/5, parc. č. 902/6, parc. č. 902/16, parc. č. 902/17, parc. č. 
902/28, parc. č. 904, parc. č. 905/1, parc. č. 905/2, parc. č. 905/3, parc. č. 905/4, 
parc. č. 905/5, parc. č. 905/6, parc. č. 905/7, parc. č. 905/8, parc. č. 905/9, parc. č. 
906, 907, parc. č. 910/10, parc. č. 910/7, parc. č. 910/11, parc. č. 910/6, parc. č. 
910/9,  parc. č. 910/3, parc. č. 910/15, parc. č. 909/5, vše v k. ú. Křelov, obec Křelov, 
studnu spouštěnou E0 na pozemku parc. č. st. 185 zastavěná plocha, v k. ú. 
Chválkovice, obec Olomouc a pozemky parc. č. st. 504/1, v k. ú. Černovír - 
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1341 m2, parc. č. st. 505/2 zastavěná plocha 
a nádvoří, o výměře 205 m2, parc. č. st. 551, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 
972 m2, parc. č. 809/151 ostatní plocha, o výměře 1307 m2, parc. č. 809/233 ostatní 
plocha, o výměře 413 m2, parc. č. 809/234, trvalý travní porost, o výměře 422 m2, 
parc. č. 809/314 ostatní plocha, o výměře 107 m2, parc. č. 809/316 ostatní plocha, 
o výměře 3441 m2, parc. č. 809/317 ostatní plocha, o výměře 173 m2, parc. č. 
809/318 ostatní plocha, o výměře 7173 m2, parc. č. 809/321 ostatní plocha, 
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o výměře 880 m2, parc. č. 809/322 trvalý travní porost, o výměře 21 m2, parc. č. 
809/323 ostatní plocha, o výměře 67 m2, parc. č. 809/326 ostatní plocha, o výměře 
130 m2, parc. č. 809/327 ostatní plocha, o výměře 564 m2, parc. č. 809/328 ostatní 
plocha, o výměře 1364 m2, parc. č. 809/329 ostatní plocha, o výměře 49 m2 a parc. 
č. 1128 ostatní plocha, o výměře 80 m2, vše v k. ú. Černovír a parc. č. st. 185 
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 10 m2, v k. ú. Chválkovice, vše obec Olomouc 
ve vlastnictví statutárního města Olomouce, s tím, že společnost  Vodohospodářská 
společnost Olomouc a.s. uhradí statutárnímu městu Olomouc doplatek cenového 
rozdílu ve výši 204 380,00 Kč dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod č. 19. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 3.; hlasování č. 4 
 
 
4 Smlouvy se spole čností NAMIRO s.r.o.  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
1. kupní smlouvu na prodej pozemku parc. č. st. 1873 zast. pl. a nádvoří o výměře 2 
450 m2, v k. ú. Olomouc – město, obec Olomouc společnosti NAMIRO s.r.o. dle 
důvodové zprávy. 
 
2. uzavření smlouvy o převodu spoluvlastnického podílu, a to ideálního podílu 46/155 
nebytové jednotky č. 1198/101  v budově č. p. 1198 na pozemku parc. č. st. 1873 
zast. pl. a nádvoří, dále ideálního podílu 46/155 z podílu o velikosti 35537/156643 na 
společných částech domu č. p. 1198 a dále ideálního podílu 46/155 z podílu 
o velikosti 35537/156643 na pozemku parc. č. st. 1873 zast. pl. a nádvoří, vše v k. ú. 
Olomouc – město, obec Olomouc, mezi společností NAMIRO s.r.o. jako prodávajícím 
a statutárním městem Olomouc, jako kupujícím, dle důvodové zprávy. 
   
3. zřízení předkupního práva jako věcného práva, dle důvodové zprávy. 
 
4. uzavření kupní smlouvy na stavby vozovka asfaltová ul. Hynaisova, chodník 
dlážděný ul. Hynaisova, chodník dlážděný ul. Palackého, chodník dlážděný ul. 
Wellnerova, chodník dlážděný ul. Hynaisova (II/448), 2 parkovací zálivy ul. 
Hynaisova, veřejné osvětlení, zídky, zídky – část závlahový systém a zídky – část 
fontána, vybudovaných v rámci stavby „Administrativní a parkovací objekt NAMIRO“, 
na pozemcích  parc. č. 615/4 ostatní plocha, jiná plocha, parc. č. 864/13 ostatní 
plocha, silnice, parc. č. 864/15 ostatní plocha, ostatní komunikace a parc. č. 864/16 
ostatní plocha, ostatní komunikace, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc a na 
pozemcích parc. č. 578 ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 579 ostatní 
plocha, zeleň, parc. č. 148/20 ostatní plocha, ostatní komunikace, , parc. č. 73/6 
ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 73/13 ostatní plocha, ostatní komunikace 
a parc. č. 148/3 ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 148/16 ostatní plocha, 
silnice, parc. č. 148/2 ostatní plocha, ostatní komunikace a parc. č. st. 1873 
zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, mezi 
společností NAMIRO s.r.o. jako prodávajícím a statutárním městem Olomouc jako 
kupujícím, za kupní cenu 10,-Kč dle důvodové zprávy. 
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3. souhlasí 
s přijetím závazků a vyčleněním prostředků v rozpočtech následujících let podle části 
C důvodové zprávy.  
 
Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 3. 1.; hlasování č. 5 
 
 
5 Majetkoprávní záležitosti OI  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu. 
 
2. schvaluje 
uzavření budoucí kupní smlouvy na pozemek parc.č. 451/104 zahrada o výměře 843 
m2, který byl na základě geometrického plánu č. 640-218/2012 oddělen z pozemku 
451/1 zahrada  o výměře 1807 m2, oba v k.ú. Povel, obec Olomouc, který je ve 
vlastnictví Statutárního města Olomouc, za kupní cenu ve výši dle důvodové zprávy, 
a to se společností AUTO – Rolný v.o.s., dle bodu 1 předložené důvodové zprávy. 
 
3. schvaluje 
uzavření směnné smlouvy týkající se směny nově vzniklých pozemků parc.č. 
451/100 ostatní plocha o výměře 236 m2 a parc.č. 451/102 část a ostatní plocha 
o výměře 146 m2, oba v k.ú. Povel, obec Olomouc a ve vlastnictví společnosti AUTO 
– Rolný v.o.s. za nově vzniklé pozemky parc.č. 451/101 ostatní plocha o výměře 15 
m2 a parc.č. 451/103 zahrada o výměře 367 m2, oba v k.ú. Povel, obec Olomouc a 
ve vlastnictví statutárního města Olomouce, dle bodu 2 předložené důvodové zprávy. 
 
4. schvaluje 
uzavření kupní smlouvy na část pozemku parc.č. 144 v k.ú. Olomouc-město, a to 
části „a“ o výměře 30 m2 a části „b“ o výměře 2 m2 z vlastnictví ČR, právo hospodařit 
s majetkem státu Správa železniční dopravní cesty, státní organizace za kupní cenu 
ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 3 předložené důvodové zprávy. 
 
5. schvaluje 
uzavření směnné smlouvy na směnu pozemku parc.č. 106/52 ostatní plocha 
o výměře 196 m2 v k.ú. Olomouc-město, který je ve vlastnictví SMP Net, s.r.o. za 
část pozemku parc.č. 106/3 ostatní plocha, nově vzniklý pozemek parc.č. 106/56 
ostatní plocha o výměře 80 m2 a pozemek parc.č. st. 1875 zastavěná plocha a 
nádvoří o výměře 16 m2, vše v k.ú. Olomouc-město, které jsou ve vlastnictví 
statutárního města Olomouc. Směna bude provedena s cenovým doplatkem ve výši 
dle důvodové zprávy, dle bodu 4 předložené důvodové zprávy. 
 
6. schvaluje 
uzavření kupní smlouvy na nově vzniklý pozemek parc.č. 220/5 ostatní plocha ostatní 
komunikace, o výměře 27 m2, který vznikl z pozemku parc.č. 220/2 v k.ú. Droždín, 
obec Olomouc, který je v podílovém spoluvlastnictví xxxxxxxxxxxxxxxx a 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Kupní cena nově vzniklého pozemku  bude stanovena ve 
výši dle cenové mapy, dle bodu 5 předložené důvodové zprávy. 
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7. schvaluje 
uzavření kupní smlouvy na nově vzniklý pozemek parc.č. 219/13 ostatní plocha 
ostatní komunikace, o výměře 2 m2, který vznikl z pozemku parc.č. 219/1 v k.ú. 
Droždín, obec Olomouc, který je ve vlastnictví xxxxxxxxxxxxxxxx. Kupní cena nově 
vzniklého pozemku je dohodnuta ve výši 1,- Kč, dle bodu 6 předložené důvodové 
zprávy.  
 
8. schvaluje 
uzavření kupní smlouvy na nově vzniklý pozemek parc.č. 219/12 ostatní plocha 
ostatní komunikace, o výměře 8 m2, který vznikl z pozemku parc.č. 219/4 v k.ú. 
Droždín, obec Olomouc, který je ve společném jmění manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
a xxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Kupní cena nově vzniklého pozemku je dohodnuta ve výši 
1,- Kč, dle bodu 7 předložené důvodové zprávy.  
 
9. schvaluje 
uzavření kupní smlouvy na nově vzniklý pozemek parc.č. 219/11 ostatní plocha 
ostatní komunikace, o výměře 6 m2, který vznikl z pozemku parc.č. 219/2 v k.ú. 
Droždín, obec Olomouc, který je ve vlastnictví xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Kupní cena 
nově vzniklého pozemku  bude stanovena ve výši dle cenové mapy, dle bodu 8 
předložené důvodové zprávy. 
 
10. schvaluje 
uzavření darovací smlouvy na nově vzniklý pozemek parc.č. 221/77 ostatní plocha, 
ostatní komunikace, o výměře 34 m2, který vznikl z pozemku parc.č. 221/43 v k.ú. 
Droždín, obec Olomouc, který je ve společném jmění manželů 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dle bodu 9 předložené důvodové zprávy.  
 
11. schvaluje 
uzavření kupní smlouvy na část pozemku parc.č. 388/3 ostatní plocha, dle 
geometrického plánu nově vzniklá parc.č. 388/122 ostatní plocha o výměře 6451 m2 
v k.ú. Hodolany, který je ve vlastnictví TJ Hodolany, o.s. za kupní cenu ve výši dle 
důvodové zprávy, dle bodu 10 předložené důvodové zprávy.  
 
12. schvaluje 
uzavření darovací smlouvy na část pozemku parc.č. 85/33 ostatní plocha v k.ú. 
Olomouc-město o výměře cca 120 m2, který je ve vlastnictví statutárního města 
Olomouc jako budoucího dárce do vlastnictví Olomouckého kraje jako budoucího 
obdarovaného na základě budoucí darovací smlouvy, dle bodu 11 předložené 
důvodové zprávy. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 4.; hlasování č. 6 
 
 
6 Prodej dom ů  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu a dodatek důvodové zprávy 
 
2. nevyhovuje 
nabídce společnosti IES MORAVIA REAL a.s. doručené dne 08. 02. 2013 ve věci 
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prodeje budovy č. p. 201 (Dolní náměstí 1) na pozemku parc. č. st. 622/1, zastavěná 
plocha a nádvoří, a pozemku parc. č. st. 622/1, zastavěná plocha a nádvoří, 
o výměře 572 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, se všemi součástmi a 
příslušenstvím, 
dle důvodové zprávy bod 1.1. 
 
3. schvaluje 
záměr vložit budovu č. p. 1077 (Přichystalova 70) na pozemku parc. č. st. 1547/1, 
zastavěná plocha a nádvoří, a na pozemku parc. č. st. 1547/2, zastavěná plocha a 
nádvoří, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc,  pozemek parc. č. st. 1547/2, 
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 45 m2,  a ideální podíl o velikosti 1/3 pozemku 
parc. č. st. 1547/1, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 798 m2, vše v  k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc, do základního kapitálu společnosti Správa nemovitostí 
Olomouc, a.s., 
dle důvodové zprávy bod 1.2. 
 
4. schvaluje 
prodej bytové jednotky č. 79/4 v domě č. p. 79 (tř. Svornosti 1a) na pozemku parc. č. 
st. 109, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
670/6792 na společných částech domu č. p. 79 a se spoluvlastnickým podílem 
o velikosti 670/6792 na pozemku parc. č. st. 109, zastavěná plocha a nádvoří, vše 
v  k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu 
celkem 585.000,- Kč, z toho za jednotku 504.904,- Kč a za pozemek 80.096,- Kč, 
dle důvodové zprávy bod 1.3. 
 
5. nevyhovuje 
nabídce společnosti EXPENSIS KCS s.r.o. ve věci prodeje bytové jednotky č. 79/4 
v domě č. p. 79 (tř. Svornosti 1a) na pozemku parc. č. st. 109, zastavěná plocha a 
nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 670/6792 na společných částech 
domu č. p. 79 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 670/6792 na pozemku parc. 
č. st. 109, zastavěná plocha a nádvoří, vše v  k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, 
dle důvodové zprávy bod 1.3. 
 
6. schvaluje 
prodej bytové jednotky č. 633/1 v domě č. p. 633, 632 (Zikova 5, 7) na pozemcích 
parc. č. st. 928, 924, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem 
o velikosti 665/27626 na společných částech domu č. p. 633, 632 a se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 665/27626 na pozemcích parc. č. st. 928, 924, 
zastavěná plocha a nádvoří, vše v  k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, 
společnosti FINBER, s.r.o., za kupní cenu celkem 911.000,- Kč, z toho za jednotku 
895.840,- Kč  a za pozemek 15.160,- Kč, 
dle důvodové zprávy bod 1.4. 
 
7. nevyhovuje 
nabídce pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  ve věci prodeje bytové jednotky č. 633/1 
v domě č. p. 633, 632 (Zikova 5, 7) na pozemcích parc. č. st. 928, 924, zastavěná 
plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 665/27626 na společných 
částech domu č. p. 633, 632 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 665/27626 na 
pozemcích parc. č. st. 928, 924, zastavěná plocha a nádvoří, vše v  k. ú. Nové Sady 
u Olomouce, obec Olomouc, 
dle důvodové zprávy bod 1.4. 
 



 21

8. schvaluje 
prodej bytové jednotky č. 571/2 v domě č. p. 570, 571, 572 (Skupova 7, 9, 11) na 
pozemku parc. č. st. 836, 837, 838, vše zastavěná plocha a nádvoří, se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 784/42311 na společných částech domu č. p. 
570, 571, 572, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, panu 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu celkem 1.051.500,- Kč, 
dle důvodové zprávy bod 1.5. 
 
9. schvaluje 
prodej bytové jednotky č. 718/8 v domě č. p. 714, 715, 716, 717, 718, 719 (Družební 
9, 11, 13, 15, 17, 19) na pozemku 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 pozemku parc. č. st. 911, 912, 913, 932, 933, 934, 
vše zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, 
panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu celkem 1.101.010,- Kč, z toho za 
jednotku  1.088.794,- Kč, a za pozemek 12.216,- Kč, 
dle důvodové zprávy bod 1.6. 
 
10. schvaluje 
prodej bytové jednotky č. 607/8 v domě č. p. 607 (Stiborova 22) na pozemku parc. č. 
st. 982, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
722/14947 na společných částech domu č. p. 607 a se spoluvlastnickým podílem 
o velikosti 722/14947 na pozemku parc. č. st. 982, zastavěná plocha a nádvoří, vše 
v  k. ú. Neředín, obec Olomouc, společnosti FINBER, s.r.o., za kupní cenu celkem 
1.011.000,- Kč, z toho za jednotku 996.768,- Kč  a za pozemek 14.232,- Kč, 
dle důvodové zprávy bod 1.7. 
 
11. nevyhovuje 
nabídce manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ve věci prodeje 
bytové jednotky č. 607/8 v domě č. p. 607 (Stiborova 22) na pozemku parc. č. st. 
982, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 722/14947 
na společných částech domu č. p. 607 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
722/14947 na pozemku parc. č. st. 982, zastavěná plocha a nádvoří, vše v  k. ú. 
Neředín, obec Olomouc, 
dle důvodové zprávy bod 1.7. 
 
12. nevyhovuje 
nabídce pana xxxxxxxxxxxxxxxx, pana xxxxxxxxxxxxxxxxxx, manželů 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, a manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ze dne 
20.5.2013 a nabídce pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ze dne 27.5.2013 ve věci prodeje 
bytové jednotky č. 195/25 v domě č. p. 195 (Dolní náměstí 6) na pozemku parc. č. st. 
616, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 699/21698 
na společných částech domu č. p. 195 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
699/21698 na pozemku parc. č. st. 616, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc, 
dle důvodové zprávy bod 1.8. 
 
13. schvaluje 
prodej spoluvlastnického podílu o velikosti 50/4187 na pozemku parc. č. st. 999, 
zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, za kupní cenu 
celkem ve výši 3.550,- Kč, z toho pozemek 550,- Kč a náklady 3.000,- Kč, a to: 
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-   ideální podíl o velikosti 258/8274 xxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 
110,- Kč, 
-   ideální podíl o velikosti 391/8274 xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 168,- Kč, 
-   ideální podíl o velikosti 413/8274 xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 177,- Kč, 
-   ideální podíl o velikosti 908/8274 xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 390,- Kč, 
-   ideální podíl o velikosti 382/8274 xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 164,- Kč, 
-   ideální podíl o velikosti 382/8274 xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 164,- Kč, 
-   ideální podíl o velikosti 591/8274 xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 253,- Kč, 
-   ideální podíl o velikosti 731/8274 xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 314,- Kč, 
-   ideální podíl o velikosti 764/8274 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 
328,- Kč, 
-   ideální podíl o velikosti 591/8274 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 
253,- Kč, 
-   ideální podíl o velikosti 731/8274 do SJM xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 
ve výši 314,- Kč, 
-   ideální podíl o velikosti 784/8274 do SJM xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 
336,- Kč, 
-   ideální podíl o velikosti 604/8274 xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 259,- Kč, 
-   ideální podíl o velikosti 744/8274 xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 320,- Kč, 
dle důvodové zprávy bod 2.1. 
 
14. souhlasí 
že nebude statutárním městem Olomouc uplatňována náhrada za bezesmluvní 
užívání pozemku parc. č. 380/2, ostatní plocha, o výměře 2392 m2, v k. ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc, za období od 12. 02. 2011 do 12. 02. 2013 ve výši 44.477,- Kč, 
a za období od 13. 02. 2013 do 19. 06. 2013 ve výši 4.166,- Kč a následně do doby 
převodu vlastnického práva, 
dle důvodové zprávy bod 2.2. 
 
15. schvaluje 
prodej části pozemku parc. č. 380/2, ostatní plocha, (dle GP parc. č. 380/2, ostatní 
plocha), o výměře 959 m2, v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, Společenství – 
Polívkova 16, 16A, 16B, Olomouc za  kupní cenu celkem ve výši 606.865,- Kč, z toho 
pozemek 600.000,- Kč a náklady 6.865,- Kč, 
dle důvodové zprávy bod 2.2. 
 
16. schvaluje 
prodej části pozemku parc. č. 380/2, ostatní plocha, (dle GP parc. č. 380/18, ostatní 
plocha), o výměře 1042 m2, v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, Společenství 
vlastníků jednotek domu Na Vozovce 812/20, 811/22, 823/22a, 810/24 v Olomouci 
za kupní cenu celkem ve výši 659.058,- Kč, z toho pozemek 650.000,- Kč a náklady 
9.058,- Kč, 
dle důvodové zprávy bod 2.2. 
 
17. schvaluje 
prodej části pozemku parc. č. 380/2, ostatní plocha, (dle GP parc. č. 380/19, ostatní 
plocha), o výměře 259 m2, v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, kupujícím do 
podílového spoluvlastnictví za kupní cenu celkem ve výši 180.495,- Kč, z toho 
pozemek 175.000,- Kč a náklady 5.495,- Kč, a to id. 1/2 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za 
kupní cenu celkem ve výši 90.248,- Kč a id. 1/2 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 
celkem ve výši 90.247,- Kč, 
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dle důvodové zprávy bod 2.2. 
 
18. schvaluje 
prodej části pozemku parc. č. 380/2, ostatní plocha, (dle GP parc. č. 380/20, ostatní 
plocha), o výměře 132 m2, v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, xxxxxxxxxxxxxxxxx za 
kupní cenu celkem ve výši 93.102,- Kč, z toho pozemek 90.000,- Kč a náklady 
3.102,- Kč, 
dle důvodové zprávy bod 2.2. 
 
19. schvaluje 
prodej pozemku parc. č. 381/19, zahrada, o výměře 282 m2, v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc, za kupní cenu celkem ve výši 143.815,- Kč, z toho pozemek 140.000,- Kč 
a náklady 3.815,- Kč, do podílového spoluvlastnictví kupujících,  
a to: 
-   podíl o velikosti 5797/22332 do SJM xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve 
výši 37.332,- Kč,  
-   podíl o velikosti 434/1861 do SJM xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve 
výši 33.508,- Kč,  
-   podíl o velikosti 3235/11166 xxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 41.666,- Kč,  
-   podíl o velikosti 1619/7444 do SJM xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 
ve výši 31.279,- Kč, 
dle důvodové zprávy bod 2.3. 
 
20. schvaluje 
prodej pozemku parc. č. st. 1041, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 207 m2, v k. 
ú. Hodolany, obec Olomouc, za kupní cenu celkem ve výši 37.000,- Kč, z toho 
pozemek 34.000,- Kč a náklady 3.000,- Kč, do podílového spoluvlastnictví kupujících, 
a to: 
-   podíl o velikosti 5282/31842 paní xxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 6.138,- Kč, 
-   podíl o velikosti 5182/31842 paní xxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 6.021,- 
Kč, 
-   podíl o velikosti 5212/31842 paní xxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 6.056,- Kč, 
-   podíl o velikosti 5233/31842 panu xxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 6.081,- Kč, 
-   podíl o velikosti 10933/31842 paní xxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 
12.704,- Kč, 
dle důvodové zprávy bod 2.4. 
 
21. schvaluje 
prodej pozemku parc. č. 414/32, zahrada, o výměře 381 m2, v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc, se všemi součástmi a příslušenstvím, Společenství vlastníků jednotek 
domu Březinova 895/5, Olomouc, za kupní cenu ve výši 308.500,- Kč,  z toho 
pozemek 305.000,- Kč a náklady 3.500,- Kč, 
dle důvodové zprávy bod 2.5. 
 
22. schvaluje 
prodej pozemku parc. č. st. 2277, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 19 m2, v k. 
ú. Nová Ulice, obec Olomouc, xxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu celkem ve výši 
7.400,- Kč, z toho pozemek 5.400,- Kč a náklady 2.000,- Kč, 
dle důvodové zprávy bod 2.6. 
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23. schvaluje 
prodej pozemku parc. č. st. 2276, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 19 m2, v k. 
ú. Nová Ulice, obec Olomouc, xxxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu celkem ve výši 
7.400,- Kč, z toho pozemek 5.400,- Kč a náklady 2.000,- Kč, 
dle důvodové zprávy bod 2.7. 
 
24. schvaluje 
prodej pozemku parc. č. 538/2, zahrada, o výměře 172 m2, v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu celkem ve výši 134.500,- Kč, z toho 
za pozemek 132.500,- Kč a náklady 2.000,- Kč, 
dle důvodové zprávy bod 2.8. 
 
25. nevyhovuje žádosti 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ve věci prodeje ideálního podílu 
o velikosti 514/700 k pozemku parc. č. st. 279, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. 
Nová Ulice, obec Olomouc, 
dle důvodové zprávy bod 2.9. 
 
26. nevyhovuje žádosti 
Společenství vlastníků Nábřeží 755/10 o bezúplatný převod pozemku parc. č. 93/57, 
ostatní plocha, o výměře 444 m2, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, 
dle důvodové zprávy bod 2.10. 
 
27. schvaluje 
prodej bytové jednotky č. 99/3 v domě č. p. 99 (Blažejské nám. 5) na pozemku parc. 
č. st. 523, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
380/3256 na společných částech domu č. p. 99 a se spoluvlastnickým podílem 
o velikosti 380/3256 na pozemku parc. č. st. 523, zastavěná plocha a nádvoří, vše 
v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, paní xxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu celkem 
642.000,- Kč, z toho za jednotku 610.251,- Kč,- Kč a za pozemek 31.749,- Kč, 
dle dodatku č. 1 důvodové zprávy bod 1.2. 
 
28. nevyhovuje 
nabídkám manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, společnosti FINBER, s.r.o., pana 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a manželů 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ve věci  prodej bytové jednotky č. 99/3 v domě č. p. 99 
(Blažejské nám. 5) na pozemku parc. č. st. 523, zastavěná plocha a nádvoří, se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 380/3256 na společných částech domu č. p. 99 
a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 380/3256 na pozemku parc. č. st. 523, 
zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, 
dle dodatku č. 1 důvodové zprávy bod 1.2. 
 
29. schvaluje 
uzavření smlouvy o zrušení předkupního práva dle § 603 odst. 2 občanského 
zákoníku ve prospěch statutárního města Olomouce k bytové jednotce č. 962/41 
v budově č. p. 962 (Foerstrova 15) na pozemku parc. č. st. 1147, zastavěná plocha a 
nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 596/41801 na společných částech 
budovy č. p. 962 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 596/41801 na pozemku 
parc. č. st. 1147, zastavěná plocha a nádvoří, vše v  k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, 
s paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a s panem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
dle dodatku č. 1 důvodové zprávy bod 1.3. 
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30. schvaluje 
prodej části pozemku parc. č. 538/1, (dle GP parc. č. 538/5), zahrada, o výměře 152 
m2, v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu 
celkem 49.840,- Kč, z toho pozemek 42.000,- Kč a náklady 7.840,- Kč, 
dle dodatku č. 1 důvodové zprávy bod 2.1. 
 
31. nevyhovuje 
žádostem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, 
xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, 
xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx a 
xxxxxxxxxxxxx ve věci snížení kupní ceny při prodeji částí pozemku parc. č. 1975, 
ostatní plocha, o výměře 1760 m2, v k ú. Chválkovice, obec Olomouc, 
dle dodatku č. 1 důvodové zprávy bod 2.2. 
 
32. revokuje 
své usnesení ze dne 21. 12. 2010, bod 5, část 4, ve věci prodeje části pozemku parc. 
č. 1975, ostatní plocha, dle geometrického plánu č. 1105-24/2009, pod novým 
označením parc. č. 1975/3, ostatní plocha, o výměře 106 m2, v k. ú. Chválkovice, 
obec Olomouc, do podílového spoluvlastnictví,  a to id. 1/2 panu xxxxxxxxxxxxxxxx 
za kupní cenu 27.493,- Kč,a id. 1/2 do SJM manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za 
kupní cenu 27.494,- Kč,  kupní cena celkem 54.987,- Kč, z toho pozemek 53.000,- 
Kč a náklady 1.987,- Kč, 
dle dodatku č. 1 důvodové zprávy bod 2.2. 
 
33. schvaluje 
prodej části pozemku parc. č. 1975, (dle GP parc. č. 1975/3) ostatní plocha, 
o výměře 106 m2, v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc, do podílového spoluvlastnictví, 
a to id. 1/4 panu xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 13.747,- Kč, id. 1/4 do SJM 
manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 13.747,- Kč, id. 1/4 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 13.747,- Kč a id. 1/4 xxxxxxxxxxxxxxxx za 
kupní cenu 13.746,- Kč, kupní cena celkem 54.987,- Kč, z toho pozemek 53.000,- Kč 
a náklady 1.987,- Kč, 
dle dodatku č. 1 důvodové zprávy bod 2.2. 
 
34. revokuje 
své usnesení ze dne 21. 12. 2010, bod 5, část 8, ve věci prodeje části pozemku parc. 
č. 1975, ostatní plocha, dle geometrického plánu č. 1105-24/2009, pod novým 
označením parc. č. 1975/7, ostatní plocha, o výměře 44 m2, v k. ú. Chválkovice, 
obec Olomouc, paní xxxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu celkem 22.501,- Kč, z toho 
pozemek 22.000,- Kč a náklady 825,- Kč, 
dle dodatku č. 1 důvodové zprávy bod 2.2. 
 
35. schvaluje 
prodej části pozemku parc. č. 1975, (dle GP parc. č. 1975/7) ostatní plocha, 
o výměře 44 m2, v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc, paní xxxxxxxxxxxxxxxx, za 
kupní cenu celkem 22.825,- Kč, z toho pozemek 22.000,- Kč a náklady 825,- Kč, 
dle dodatku č. 1 důvodové zprávy bod 2.2. 
 
36. revokuje 
své usnesení ze dne 21. 12. 2010, bod 5, část 9, ve věci prodeje části pozemku parc. 
č. 1975, ostatní plocha, dle geometrického plánu č. 1105-24/2009, pod novým 
označením parc. č. 1975/8, ostatní plocha, o výměře 45 m2, v k. ú. Chválkovice, 
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obec Olomouc, paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu celkem 23.344,- Kč, 
z toho pozemek 22.500,- Kč a náklady 844,- Kč, 
dle dodatku č. 1 důvodové zprávy bod 2.2. 
 
37. schvaluje 
prodej části pozemku parc. č. 1975, (dle GP parc. č. 1975/8) ostatní plocha, 
o výměře 45 m2, v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc, paní xxxxxxxxxxxxxxxxx, za 
kupní cenu celkem 23.344,- Kč, z toho pozemek 22.500,- Kč a náklady 844,- Kč, 
dle dodatku č. 1 důvodové zprávy bod 2.2. 
 
38. revokuje 
své usnesení ze dne 21. 12. 2010, bod 5, část 10, ve věci prodeje části pozemku 
parc. č. 1975, ostatní plocha, dle geometrického plánu č. 1105-24/2009, pod novým 
označením parc. č. 1975/9, ostatní plocha, o výměře 107 m2, v k. ú. Chválkovice, 
obec Olomouc, do podílového spoluvlastnictví,  a to id. 1/8 panu xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
za kupní cenu 6.939,- Kč, id. 1/8 do SJM manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní 
cenu 6.939,- Kč,  id. 1/8 paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 6.938,- Kč, id. 1/8 
panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 6.939,- Kč, id. 2/8 paní 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu celkem 13.876,- Kč, id. 2/8 panu 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 13.876,- Kč, kupní cena celkem 55.507,- Kč, 
z toho pozemek 53.500,- Kč a náklady 2.007,- Kč, 
dle dodatku č. 1 důvodové zprávy bod 2.2. 
 
39. schvaluje 
prodej části pozemku parc. č. 1975, (dle GP parc. č. 1975/9) ostatní plocha, 
o výměře 107 m2, v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc, do podílového spoluvlastnictví,  
a to id. 1/8 panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 6.939,- Kč, id. 1/8 do SJM 
manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 6.939,- Kč,  id. 1/8 paní 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 6.938,- Kč, id. 1/8 panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
za kupní cenu 6.939,- Kč, id. 2/8 paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu celkem 
13.876,- Kč, id. 2/8 panu xxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 13.876,- Kč, kupní cena 
celkem 55.507,- Kč, z toho pozemek 53.500,- Kč a náklady 2.007,- Kč, 
dle dodatku č. 1 důvodové zprávy bod 2.2. 
 
40. nevyhovuje žádosti 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ve věci prodeje části pozemku parc. č. 109/1, zahrada, 
o výměře 115 m2, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, 
dle dodatku č. 1 důvodové zprávy bod 2.3. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 5.; hlasování č. 7 
 
 
 
 
7 Rozpočtové zm ěny roku 2013  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu, týkající se rozpočtových změn roku 2013 - část A a část B včetně 
dodatku č. 1 
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2. schvaluje 
rozpočtové změny roku 2013 dle důvodové zprávy  - část B včetně dodatku č. 1 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 6. ; hlasování č. 8 
 
 
8 OZV o cenové map ě 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. vydává 
obecně závaznou vyhlášku č. 2/2013, kterou se vydává Cenová mapa stavebních 
pozemků na území statutárního města Olomouce (2013/2014) s účinností od 1. 7. 
2013 
 
Předložil: Rada města Olomouce 
Bod programu: 7.; hlasování č. 10 
 
 
9 Smlouva o spolupráci s Olomouckým krajem - "Nástro je ÚAP"  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
předloženou Smlouvu o spolupráci k projektu "Nástroje ÚAP" 
 
3. pověřuje 
primátora Statutárního města Olomouce k podpisu Smlouvy o spolupráci dle bodu 2 
usnesení 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 8.; hlasování č. 11 
 
 
 
10 Návrh dodatk ů Zřizovacích listin p říspěvkových organizací 

Knihovna m ěsta Olomouce, H řbito vy m ěsta Olomouce, 
Zoologická zahrada Olomouc  

Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu včetně příloh 
 
2. schvaluje 
a) dodatky ke Zřizovacím listinám dle důvodové zprávy 
b) pověření náměstků primátora RNDr., Ph.D. Jana Holpucha a RNDr. Ladislava 
Šnevajse k podpisu souhlasu pro přijetí účelově určených darů 
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Předložil: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 

Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 9.; hlasování č. 12 
 
 
11 Závazek kone čného p říjemce  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
vyčlenění finančních prostředků  až do výše 2 302 812,92 Kč z rozpočtu města na 
zajištění krytí vlastních zdrojů na realizaci projektu ZŠ Svatoplukova 11 - tělocvična  
a každoroční vyčlenění finančních prostředků na zajištění udržitelnosti projektu ve 
výši 75 354 Kč po dobu 5 let (tj. celkové náklady po dobu 5 let činí 376 770 Kč) od 
finančního ukončení projektu. 
 
3. schvaluje 
vyčlenění finančních prostředků až do výše 548 065,84 Kč z rozpočtu města na 
zajištění krytí vlastních zdrojů na realizaci  projektu  MŠ Zeyerova - suterén a 
každoroční vyčlenění finančních prostředků na zajištění udržitelnosti tohoto projektu 
ve výši 67 000 Kč po dobu 5 let (tj. celkové náklady po dobu 5 let činí 335 000 Kč) od 
finančního ukončení projektu. 
 
4. schvaluje 
vyčlenění finančních prostředků až do výše 2 309 120,40 Kč z rozpočtu města na 
zajištění finančního krytí vlastních zdrojů na realizaci  projektu ZŠ Demlova - 
rekonstrukce hřiště a s každoročním vyčleněním finančních prostředků na zajištění 
udržitelnosti tohoto projektu ve výši 232 000 Kč s DPH po dobu 5 let (tj. celkové 
náklady po dobu 5 let  činí 1 160 000 Kč) od finančního ukončení projektu. 
 
5. schvaluje 
vyčlenění finančních prostředků až do výše 1 200 525 Kč z rozpočtu města na 
zajištění finančního krytí vlastních zdrojů na realizaci  projektu ZŠ Mozartova - 
rekonstrukce hřiště a s každoročním vyčleněním finančních prostředků na zajištění 
udržitelnosti tohoto projektu ve výši 220 000 Kč s DPH po dobu 5 let (tj. celkové 
náklady po dobu 5 let  činí 1 100 000 Kč) od finančního ukončení projektu. 
 
6. schvaluje 
vyčlenění finančních prostředků až do výše 5 080 042,98 Kč z rozpočtu města na 
zajištění finančního krytí vlastních zdrojů na realizaci  projektu ZŠ Nemilany - 
Společně do školy a s každoročním vyčleněním finančních prostředků na zajištění 
udržitelnosti tohoto projektu ve výši 155 500 Kč s DPH po dobu 5 let (tj. celkové 
náklady po dobu 5 let  činí 777 500 Kč) od finančního ukončení projektu. 
 
7. schvaluje 
vyčlenění finančních prostředků až do výše 1 170 000 Kč z rozpočtu města na 
zajištění finančního krytí vlastních zdrojů na realizaci  projektu MŠ Michalské 
stromořadí a s každoročním vyčleněním finančních prostředků na zajištění 
udržitelnosti tohoto projektu ve výši 725 500 Kč s DPH po dobu 5 let (tj. celkové 
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náklady po dobu 5 let  činí 3 627 500 Kč) od finančního ukončení projektu. 
 
8. schvaluje 
vyčlenění finančních prostředků až do výše 3 917 647,06 Kč z rozpočtu města na 
zajištění finančního krytí vlastních zdrojů na realizaci  projektu Rekonstrukce 
Oranžérie a s každoročním vyčleněním finančních prostředků na zajištění 
udržitelnosti tohoto projektu ve výši 438 600 Kč s DPH po dobu 5 let (tj. celkové 
náklady po dobu 5 let  činí 2 193 000 Kč) od finančního ukončení projektu. 
 
9. schvaluje 
vyčlenění finančních prostředků až do výše 674 700 Kč z rozpočtu města na zajištění 
finančního krytí vlastních zdrojů na realizaci  projektu ZŠ Spojenců - hřiště a 
s každoročním vyčleněním finančních prostředků na zajištění udržitelnosti tohoto 
projektu ve výši 21 200 Kč s DPH po dobu 5 let (tj. celkové náklady po dobu 5 let  
činí 106 000 Kč) od finančního ukončení projektu. 
 
10. schvaluje 
vyčlenění finančních prostředků až do výše 3 035 235 Kč z rozpočtu města na 
zajištění finančního krytí vlastních zdrojů na realizaci  projektu Stará Víska a 
s každoročním vyčleněním finančních prostředků na zajištění udržitelnosti tohoto 
projektu ve výši 27 277 Kč s DPH po dobu 5 let (tj. celkové náklady po dobu 5 let  
činí 136 385 Kč) od finančního ukončení projektu. 
 
11. schvaluje 
vyčlenění finančních prostředků až do výše 6 000 000 Kč z rozpočtu města na 
zajištění finančního krytí vlastních zdrojů na realizaci  projektu Rozárium a 
s každoročním vyčleněním finančních prostředků na zajištění udržitelnosti tohoto 
projektu ve výši 410 000 Kč s DPH po dobu 5 let (tj. celkové náklady po dobu 5 let  
činí 2 050 000 Kč) od finančního ukončení projektu. 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 10.; hlasování č. 13 
 
 
12 Základní škola a Mate řská škola Olomouc, Svatoplukova 11 -  

výjimka z po čtu žáků 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. povoluje 
příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, 
výjimku z počtu žáků pro školní rok 2013/2014 dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
informovat o přijatém usnesení ředitele příspěvkové organizace 
T: srpen 2013 
O: vedoucí odboru školství 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 11.; hlasování č. 14 
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13 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 příloh č.1, 2 důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
nové znění stanov DSO ČDU dle přílohy č.3 důvodové zprávy 
 
Předložil: Hanáková Marcela, PhDr., členka rady města 
Bod programu: 12.; hlasování č. 15 
 
 
14 Informace o činnosti kontrolního výboru v I. pololetí 2013  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
Plán kontrolní činnosti kontrolního výboru na II. pololetí 2013 
 
Předložil: kontrolní výbor 
Bod programu: 13.; hlasování č. 16 
 
 
15 Prominutí pohledávek  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
prominutí pohledávek dle bodu A), B), C) důvodové zprávy 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 14.; hlasování č. 17 
 
 
16 Delegování zástupc ů SMOl na členské sch ůze bytových 

družstev BD Jiráskova a BD Jižní  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. deleguje 
zástupce SMOl (včetně náhradníků) na členské schůze bytových družstev Bytové 
družstvo Olomouc, Jiráskova a Bytové družstvo Olomouc, Jižní dle předložené 
důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
návrh na změnu stanov obou družstev dle předložené důvodové zprávy 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 15.; hlasování č. 18 
 
 
17 Asociace m ěst pro cyklisty  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
přistoupení města mezi zakládající členská města Asociace měst pro cyklisty  
 
3. ukládá 
podepsat zakládací smlouvu zájmového sdružení právnických osob „Asociace měst 
pro cyklisty“ 
T: dle d ůvodové zprávy 
O: Vlach Ivo, Ing., nám ěstek primátora 
 
4. pověřuje 
Ing. Ivo Vlacha a Ing. Stanislava Loserta zastupováním Statutárního města 
Olomouce v orgánech Asociace měst pro cyklisty 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 17.; hlasování č. 19 
 
 
18 Převod majetku dopravci DPMO formou naturálního pln ění 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
převody majetků dle předložené důvodové zprávy 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 18.; hlasování č. 20 
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19 Různé 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. ukládá 
Radě města Olomouce opětovně prověřit v souvislosti s přípravou návrhu územního 
plánu statutárního města Olomouce vytyčení území na kartě lokality č. 14 Tabulový 
vrch a Nová Ulice v k.ú. Nová Ulice dle uplatněných námitek dotčených subjektů a 
připomínek uplatněných na jednání ZMO k územnímu plánu 
O: Rada m ěsta Olomouce 
 
Předložil: členové zastupitelstva města 
Bod programu: 19.; hlasování č. 21 
 
 
 
 

 

 

  
Martin Novotný v. r.  
primátor m ěsta Olomouce 

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

 


