
 

USNESENÍ 
 

z 3. zasedání Zastupitelstva m ěsta Olomouce, konaného dne 23. 2. 2011  
 
 

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 Změna ve složení Zastupitelstva m ěsta Olomouce  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. bere na v ědomí 
vzdání se mandátu člena Zastupitelstva města Olomouce pana Mgr. Miroslava 
Gajdůška, MBA, ve volebním obvodu č. 4 za ČSSD dnem 8. 2. 2011 
 
3. bere na v ědomí 
nastoupení člena zastupitelstva města - prvního náhradníka ve volebním obvodu č. 4 
za ČSSD pana PhDr. Pavla Urbáška dnem 9. 2. 2011 
 
Předložil: Rada města Olomouce 
Bod programu: 1. 1.; hlasování č. 2 
 
 
2 Schválení programu 3. zasedání Zastupitelstva m ěsta 

Olomouce  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. schvaluje 
upravený návrh programu 3. zasedání Zastupitelstva města Olomouce 
 
Předložil: Rada města Olomouce 
Bod programu: 1. 2.; hlasování č. 3 
 
 
3 Kontrola usnesení ZMO  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
informace o plnění usnesení ZMO dle důvodové zprávy 
 
2. prodlužuje 
termíny plnění usnesení ZMO dle důvodové zprávy 
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Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 2.; hlasování č. 5 
 
 
 
4 Pokyny pro zpracování návrhu Územního plánu Olomou c 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu v předloženém znění 
 
2. schvaluje 
pokyny pro zpracování návrhu Územního plánu Olomouc v rozsahu dle upravené 
přílohy usnesení v souladu s ustanovením § 49 odst. (3) zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů 
 
3. ukládá 
pokračovat v pořizování Územního plánu Olomouc 
T: ihned 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 3.; hlasování č. 6 - 8 
 
 
5 Vydání zm ěny č. XXIII/19 ÚPnSÚ Olomouc  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu v předloženém znění 
 
2. ověřilo 
tímto, že změna č. XXIII/19 ÚPnSÚ Olomouc není v rozporu: 
1. s Politikou územního rozvoje České republiky, schválenou usnesením vlády České 
republiky č. 929 ze dne 20.7.2009 
2. se zásadami územního rozvoje Olomouckého kraje, vydanými usnesením 
Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/21/32/2008 ze dne 3.1.2008 
3. se stanovisky dotčených orgánů 
4. se stanoviskem Krajského úřadu Olomouckého kraje vydaným dne 15.12. 2010 
 
3. vydává 
v souladu s ustanovením § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon) změnu č. XXIII/19 
ÚPnSÚ Olomouc formou opatření obecné povahy, které je přílohou tohoto usnesení 
 
4. ukládá 
odboru koncepce a rozvoje oznámit v souladu s § 173 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád ve znění pozdějších předpisů, vydání změny č. XXIII/19 ÚPnSÚ Olomouc 
veřejnou vyhláškou 
T: ihned 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
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Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 4.; hlasování č. 9 
 
 
 
6 Vydání zm ěny č. VII regula čního plánu MPR Olomouc (PRIOR)  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu v předloženém znění 
 
2. ověřilo 
tímto, že změna č.VII regulačního plánu MPR Olomouc není v rozporu s výsledky 
projednání a s požadavky uvedenými v §68 odst.(1) zákona č.183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (stavební 
zákon) - s vydanou územně plánovací dokumentací a s cíli a úkoly územního 
plánování, zejména s charakterem území a s požadavky na ochranu 
architektonických a urbanistických hodnot v území. 
 
3. vydává 
v souladu s ustanovením §69 odst.(2) stavebního zákona změnu č.VII regulačního 
plánu MPR Olomouc formou opatření obecné povahy, které je přílohou tohoto 
usnesení 
 
4. ukládá 
odboru koncepce a rozvoje oznámit v souladu s §173 zákona č.500/2004 Sb., 
správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydání změny č.VII regulačního plánu 
MPR Olomouc veřejnou vyhláškou 
T: ihned 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 5.; hlasování č. 10, 11 
 
 
7 Majetkoprávní záležitosti  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. schvaluje 
1. odprodej pozemku parc. č.  st. 375 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 16  m2 
v k. ú. Černovír, obec Olomouc manželům xxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 11 600,- 
Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.   
 
2. odprodej části pozemku parc. č. 58/1 ostat. pl. o výměře 17 m2 (dle GP parc.  č. 
58/3 ostat. pl.) v k. ú. Neředín, obec Olomouc manželům xxxxxxxxx za kupní cenu ve 
výši 36 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.  
 
3. směnu pozemků parc. č. 15/24 o výměře 76 m2, parc. č. 432/3 o výměře 135 m2 a 
parc. č. 432/5 o výměře 37 m2, vše ostat. pl. v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve 
vlastnictví pana xxxxxxxxx za pozemek parc. č. 15/23 zahrada o výměře 28 m2 v k. 
ú. Hodolany, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce s tím, že 
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statutární město Olomouc uhradí panu xxxxxxxxx doplatek cenového rozdílu ve výši 
235 400,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4. 
 
4. odprodej části pozemku parc. č. 429/4 ostat. pl. o výměře 509 m2 (dle GP parc. č. 
429/25 ostat. pl.) v k. ú. Neředín, obec Olomouc společnosti Převozová služba 
DELTA, s.r.o. za kupní cenu ve výši 695 550,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 5.  
 
5. darování pozemku parc. č. 265/315 ostat. pl. o výměře 958 m2 v k. ú. Neředín, 
obec Olomouc z vlastnictví společnosti BOOS a.s. do vlastnictví statutárního města 
Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 8. 
 
6. odprodej pozemku parc. č. st. 294 zast. pl. o výměře 302 m2 a části pozemku 
parc. č. 83/2 ostat. pl. (dle GP parc. č. 83/60) o výměře 534 m2, vše v k. ú. Neředín, 
obec Olomouc společnosti ČEZ Distribuce, a. s. za kupní cenu ve výši 1 091 000,- Kč 
dle důvodové zprávy bod č. 9. 
 
7. odprodej pozemků parc. č. 633/2 orná půda o výměře 285 m2, parc. č. 633/30 
zast. pl. o výměře 120 m2, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc manželům xxxxxxxxx 
za kupní cenu ve výši 757 350,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 10.  
 
8. odprodej pozemků parc. č. st. 1181 zast. pl. o výměře 185 m2, parc. č. 96/4 orná 
půda o výměře 160 m2 a část parc. č. 96/1 orná půda o výměře 226 m2, vše v k. ú. 
Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc manželům xxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 
640 253,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 11.   
 
9. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemek parc. č. 723/1 orná půda 
o výměře 569 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc s panem xxxxxxxxx a s paní 
xxxxxxxxx při kupní ceně ve výši 455 200,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 12. 
 
10. odprodej pozemků parc. č. 28/5 orná půda o výměře 210 m2, parc. č. st. 139/2 
zast. pl. o výměře 79 m2 a parc. č. st. 285/2 zast. pl. o výměře 5 m2, vše v k. ú. 
Pavlovičky, obec Olomouc manželům xxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 147 000,- Kč 
dle důvodové zprávy bod č. 13.   
 
11. odprodej pozemku parc. č. 1120/8 ostat. pl. o výměře 309 m2, pozemku parc. č. 
1120/19 zast. pl. o výměře 156 m2, části pozemku parc. č. 1120/1 ostat. pl. o výměře 
9 m2 (dle GP díl „a“) a části pozemku parc. č. 100/10 ostat. pl. o výměře 14 m2 (dle 
GP díl „b“), vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc manželům xxxxxxxxx za kupní cenu 
ve výši 740 310,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 14. 
 
12. darování pozemku parc. č. st. 165 zast. pl. o výměře 1 284 m2 v k. ú. Olomouc-
město, obec Olomouc z vlastnictví statutárního města Olomouce do vlastnictví 
Metropolitní kapituly u svatého Václava v Olomouci dle důvodové zprávy bod č. 15. 
 
13. bezúplatný převod pozemku parc. č. 17/1 ost. pl. o výměře 716 m2 včetně 
chodníku a komunikace v k. ú. Chomoutov, obec Olomouc z vlastnictví ČR - Úřad pro 
zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Olomouc 
dle důvodové zprávy bod č. 16. 
 
14. odprodej pozemku parc. č. st. 1051 zast. pl. o výměře 17 m2 a části pozemku 



 5 

parc. č. 1856/3 zahrada (dle GP pozemek parc. č.  1856/11 zahrada) o výměře 
458 m2, vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc manželům xxxxxxxxx za kupní cenu 
ve výši 57.820,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 18. 
 
15. uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na část pozemku parc. č. 619/1 
ostat. pl. o výměře 45 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc s Olomouckým krajem 
dle důvodové zprávy bod č. 19. 
 
16. odprodej části pozemku parc. č. 2/3 ostat. pl. o výměře 6 m2 (dle GP parc. č. st. 
2518 zast. pl.) v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc společnosti ČEZ Distribuce, a. s. za 
kupní cenu ve výši 8 600,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 20.  
 
17. odprodej části pozemku parc. č. 174/6 ostat. pl. (dle GP parc. č. st. 1212 zast. pl.) 
o výměře 19 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc manželům xxxxxxxxx za kupní 
cenu ve výši 24 800,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 24. 
 
18. odprodej části pozemku parc. č. 174/6 ostat. pl. (dle GP díl „b“) o výměře 11 m2 a 
části pozemku parc. č. 174/7 zahrada (dle GP díl „a“) o výměře 8 m2, vše v k. ú. 
Chválkovice, obec Olomouc manželům xxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 25 300,- Kč 
dle důvodové zprávy bod č. 25. 
 
19. uzavření dohody mezi statutárním městem Olomouc a xxxxxxxxx o přistoupení k 
závazku společnosti ART INTERIER TEICHMANN s.r.o. vůči statutárnímu městu 
Olomouc z důvodu dlužné náhrady za užívání pozemků a dlužného nájemného dle 
smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS/26/2009/Plh ze dne 1. 6. 2009 ve výši 131.135,- Kč 
dle důvodové zprávy bod č. 26. 
 
2. nevyhovuje žádosti 
1. paní xxxxxxxxx o odprodej části pozemku parc. č. 354/1 orná půda o výměře 160 
m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 6. 
 
2. společnosti EURO Enterprise, s.r.o. o odprodej částí pozemků parc. č. 315/9 ostat. 
pl. o výměře 769 m2, parc. č. 556/1 ostat. pl. o výměře 175 m2 a parc. č. 223 ostat. 
pl. o výměře 1 539 m2, vše  v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 
č. 7.  
 
3. ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových o úplatný převod 
pozemku parc. č. 17/1 ost. pl. o výměře 716 m2 včetně chodníku a komunikace 
v k. ú. Chomoutov, obec Olomouc z vlastnictví ČR - Úřad pro zastupování státu ve 
věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Olomouc dle důvodové zprávy 
bod č. 16. 
 
4. ČR - Ministerstva zemědělství o směnu pozemků parc. č. st. 195 zast. pl. o výměře 
252 m2 a parc. č. 143 ostat. pl. o výměře 138 m2, vše v k. ú. Klášterní Hradisko, 
obec Olomouc ve vlastnictví ČR - Ministerstva zemědělství za část pozemku parc. č. 
404/1 ostat. pl. o výměře 390 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve vlastnictví 
statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 22. 
 
5. paní xxxxxxxxx o odprodej pozemku parc. č. 446/3 ostat. pl. o výměře 38 m2, 
případně částí pozemku o výměře 1 m2 a 3 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec 
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Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 23.    
 
3. nevyhovuje 
1. nabídce ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových o úplatný 
převod pozemků  parc. č. 994/14 ostat. pl. o výměře 79 528 m2, parc. č. 994/9 
ostatní plocha o výměře 3 929 m2, parc. č. 994/10 ostatní plocha o výměře 
1 383 m2, parc. č. 994/36 ostatní plocha o výměře 173 m2 a parc. č. 994/37 ostatní 
plocha o výměře 490 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc z vlastnictví ČR - 
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města 
Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 17. 
 
2. nabídce ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na výkup 
budov bez č. p./ č. e. (jiná stavba) na pozemcích parc. č. st. 236 zast. pl. o výměře 
77 m2, parc. č. st. 245 zast. pl. o výměře 292 m2, parc. č. st. 248/1 zast. pl. o výměře 
236 m2 a parc. č. st. 248/2 zast. pl. o výměře 11 m2, parc. č. st. 251/1 zast. pl. 
o výměra 47 m2 a parc. č. 251/2 zast. pl. o výměře 7 m2, vše v k. ú. Klášterní 
Hradisko, obec Olomouc z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 
21. 
 
4. revokuje 
1. usnesení ZMO ze dne 14. 9. 2010, bod programu 4, bod dodatku 30 ve věci 
schválení uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na části pozemků parc. č. 
100/10 ostat. pl. o výměře 14 m2 a parc. č. 1120/1 ostat. pl. o výměře 9 m2, vše 
v k. ú. Slavonín, obec Olomouc manželům xxxxxxxxx při kupní ceně ve výši 39 570,- 
Kč dle důvodové zprávy bod č. 14. 
 
2. usnesení ZMO ze dne 15. 9. 2008, bod programu 4, bod 22 ve věci nevyhovění 
žádosti ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových bezúplatně převést 
pozemek parc. č. 17/1 ost. pl. o výměře 716 m2 v k. ú. Chomoutov, obec Olomouc do 
vlastnictví statutárního města Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 16. 
 
3. usnesení ZMO ze dne 22. 6. 2010, bod programu 4, bod 25 dodatku k důvodové 
zprávě ve věci schválení odprodeje pozemku parc. č. st. 1051 zast. pl. o výměře 
17 m2 a části pozemku parc. č. 1856/3 zahrada (dle GP pozemek parc. č.  1856/11 
zahrada) o výměře 458 m2, vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc manželům 
xxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 86.210,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 18. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 6.; hlasování č. 12, 13 
 
 
8 Majetkoprávní záležitosti OI  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu. 
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2. schvaluje 
uzavření budoucí darovací smlouvy na část pozemku parc.č. 373/2 ostatní plocha 
o výměře cca 51 m2 v k.ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, který je ve 
vlastnictví Olomouckého kraje, hospodaření se svěřeným majetkem kraje Střední 
škola polytechnická Olomouc, dle bodu č. 1 předložené důvodové zprávy. 
 
3. schvaluje 
uzavření budoucí kupní smlouvy na část pozemku parc. č. 410/22 orná půda 
o výměře cca 600 m2 v k.ú. Topolany u Olomouce, obec Olomouc, který je ve 
spoluvlastnictví pana xxxxxxxxx za kupní cenu ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 
č. 2 předložené důvodové zprávy. 
 
4. schvaluje 
uzavření budoucí kupní smlouvy na část pozemku parc. č. 700/16 orná půda 
o výměře 1091 m2 v k.ú. Nemilany, obec Olomouc, který je v podílovém 
spoluvlastnictví xxxxxxxxx za kupní cenu ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu č. 3 
předložené důvodové zprávy. 
 
5. schvaluje 
uzavření kupní smlouvy na pozemek parc. č. 1678/144 ostatní plocha – ostatní 
komunikace o výměře 6 m2 v k.ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve společném 
jmění manželů xxxxxxxxx za kupní cenu ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu č. 4 
předložené důvodové zprávy. 
 
6. schvaluje 
uzavření kupní smlouvy na pozemek parc. č. 732/14 ostatní plocha – jiná plocha 
o výměře 500 m2 v k.ú. Hodolany, obec Olomouc ve vlastnictví akciové společnosti 
K-stav stavební  za kupní cenu ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu č. 5 
předložené důvodové zprávy. 
 
7. schvaluje 
uzavření kupní smlouvy na pozemek parc. č. 81/5 ostatní plocha – ostatní 
komunikace o výměře 17 m2 v k.ú. Nový Svět u Olomouce,   obec   Olomouc   
v podílovém   spoluvlastnictví   xxxxxxxxx za   kupní cenu  ve výši dle důvodové 
zprávy, dle bodu č. 6 předložené důvodové zprávy. 
 
8. schvaluje 
uzavření kupní smlouvy na pozemek parc. č. 77/43 ostatní plocha – ostatní 
komunikace o výměře 14 m2 v k.ú. Nový Svět u Olomouce, obec Olomouc ve 
vlastnictví xxxxxxxxx za kupní cenu ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu č. 7 
předložené důvodové zprávy. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 7.; hlasování č. 14 
 
 
9 Prodej dom ů 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu. 
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2. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na   pozemek  parc. č. st. 63/4, 
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 741 m2, v k. ú. Klášterní Hradisko, obec 
Olomouc, s:  
- panem xxxxxxxxx, na ideální podíl 653/20411 shora uvedené nemovitosti 
- manžely xxxxxxxxx, na ideální podíl 1201/20411 shora uvedené nemovitosti 
- manžely xxxxxxxxx, na ideální podíl 757/20411 shora uvedené nemovitosti 
- manžely xxxxxxxxx, na ideální podíl 1247/20411 shora uvedené nemovitosti 
- paní xxxxxxxxx, na ideální podíl 784/20411 shora uvedené nemovitosti 
- panem xxxxxxxxx, na ideální podíl 1271/20411 shora uvedené nemovitosti 
- panem xxxxxxxxx, na ideální podíl 735/20411 shora uvedené nemovitosti 
- panem xxxxxxxxx, na ideální podíl 1198/20411 shora uvedené nemovitosti 
- panem xxxxxxxxx, na ideální podíl 1231/20411 shora uvedené nemovitosti 
- manžely xxxxxxxxx, na ideální podíl 639/20411 shora uvedené nemovitosti 
- panem xxxxxxxxx, na ideální podíl 1238/20411 shora uvedené nemovitosti 
- panem xxxxxxxxx, na ideální podíl 1277/20411 shora uvedené nemovitosti 
- panem xxxxxxxxx, na ideální podíl 782/20411 shora uvedené nemovitosti 
- panem xxxxxxxxx, na ideální podíl 1204/20411shora uvedené nemovitosti 
- paní xxxxxxxxx, na ideální podíl 745/20411 shora uvedené nemovitosti 
- panem xxxxxxxxx, na ideální podíl 713/20411 shora uvedené nemovitosti 
- manžely xxxxxxxxx, na ideální podíl 734/20411 shora uvedené nemovitosti 
- manžely xxxxxxxxx, na ideální podíl 837/20411 shora uvedené nemovitosti 
- manžely xxxxxxxxx, na ideální podíl 847/20411 shora uvedené nemovitosti 
- manžely xxxxxxxxx, na ideální podíl 785/20411 shora uvedené nemovitosti, při 
kupní ceně ve výši  1,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.1. 
 
3. schvaluje 
prodej části pozemku parc. č. 51, zahrada (dle GP č. 539-309/2010, parc. č. 51/5, 
ostatní plocha), o výměře 57 m2, k. ú. Hejčín, obec Olomouc, do podílového 
spoluvlastnictví kupujících, a to id. 1/2 xxxxxxxxx za kupní cenu 12.411,- Kč, a id. 1/2 
do SJM manželům xxxxxxxxx za kupní cenu 12.411,- Kč, kupní cena celkem 24.822,- 
Kč, z toho pozemek 24.000,- Kč a náklady 822,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.2. 
 
4. schvaluje 
prodej části pozemku parc. č. 51, zahrada (dle GP č. 539-309/2010, parc. č. 51/1, 
zahrada), o výměře 513 m2, k. ú. Hejčín, obec Olomouc xxxxxxxxx, za kupní cenu 
celkem 225.405, z toho pozemek 218.000,- Kč a náklady 7.405,- Kč, dle důvodové 
zprávy bod 1.2. 
 
5. schvaluje 
prodej části pozemku parc. č. 51, zahrada (dle GP č. 539-309/2010, parc. č. 51/2, 
zahrada), o výměře 513 m2, k. ú. Hejčín, obec Olomouc, do SJM manželům 
xxxxxxxxx, za kupní cenu celkem 225.405, z toho pozemek 218.000,- Kč a náklady 
7.405,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.2. 
 
6. schvaluje 
prodej části pozemku parc. č. 51, zahrada (dle GP č. 539-309/2010, parc. č. 51/6, 
zahrada), o výměře 56 m2, k. ú. Hejčín, obec Olomouc, do podílového 
spoluvlastnictví kupujících, a to id. 1/2 xxxxxxxxx za kupní cenu 12.366,- Kč, a id. 1/2 
xxxxxxxxx za kupní cenu 12.367,- Kč, kupní cena celkem 24.733,- Kč, z toho 
pozemek 24.000,- Kč a náklady 808,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.2. 
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7. schvaluje 
prodej části pozemku parc. č. 51, zahrada (dle GP č. 539-309/2010, parc. č. 51/3, 
zahrada), o výměře 233 m2, k. ú. Hejčín, obec Olomouc, xxxxxxxxx za kupní cenu 
celkem 102.513,- Kč, z toho pozemek 99.150,- Kč a náklady 3.363,- Kč, dle 
důvodové zprávy bod 1.2. 
 
8. schvaluje 
prodej části pozemku parc. č. 51, zahrada (dle GP č. 539-309/2010, parc. č. 51/4, 
zahrada), o výměře 216 m2, k. ú. Hejčín, obec Olomouc, xxxxxxxxx za kupní cenu 
celkem 95.042,- Kč, z toho pozemek 91.925,- Kč a náklady 3.117,- Kč, dle důvodové 
zprávy bod 1.2. 
 
9. revokuje 
část svého usnesení ze dne 21. 12. 2010 bod 5, část 40 ve věci schválení velikosti 
podílů při prodeji částí pozemku parc. č. 5/8, ostatní plocha, dle geometrického plánu 
č. 774-1164/2009, který odděluje z pozemku pod novým označením parc. č. st. 1178, 
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 174 m2, a parc. č. st. 1179, zastavěná plocha 
a nádvoří, o výměře 133 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, za 
kupní cenu celkem ve výši 33.245,- Kč, z toho pozemek parc. č. st. 1178 za 18.849,- 
Kč, pozemek parc. č. st. 1179 za 14.396,- Kč, a to: 
- ideální podíl 431/25788 shora uvedených nemovitostí do SJM manželům 
xxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 600,- Kč, 
- ideální podíl 166/6447 shora uvedených nemovitostí do SJM manželům Ing. 
xxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 924,- Kč, 
- ideální podíl 83/6447 shora uvedených nemovitostí do SJM manželům Ing. 
xxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 462,- Kč, 
- ideální podíl 83/6447 shora uvedených nemovitostí paní xxxxxxxxx za kupní 
cenu ve výši 462,- Kč, 
- ideální podíl 150/2149 shora uvedených nemovitostí panu xxxxxxxxx za kupní 
cenu ve výši 2.505,- Kč, 
 
- ideální podíl 431/25788 shora uvedených nemovitostí paní xxxxxxxxx za kupní 
cenu ve výši 600,- Kč, 
- ideální podíl 166/6447 shora uvedených nemovitostí panu xxxxxxxxx za kupní 
cenu ve výši 924,- Kč, 
- ideální podíl 166/6447 shora uvedených nemovitostí do SJM manželům 
xxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 924,- Kč, 
- ideální podíl 166/6447 shora uvedených nemovitostí panu xxxxxxxxx za kupní 
cenu ve výši 924,- Kč, 
- ideální podíl 166/6447 shora uvedených nemovitostí do SJM manželům 
xxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 924,- Kč, 
- ideální podíl 166/6447 shora uvedených nemovitostí do SJM manželům 
xxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 924,- Kč, 
- ideální podíl 431/25788 shora uvedených nemovitostí panu xxxxxxxxx za 
kupní cenu ve výši 600,- Kč, 
- ideální podíl 166/6447 shora uvedených nemovitostí paní xxxxxxxxx za kupní 
cenu ve výši 924,- Kč, 
- ideální podíl 166/6447 shora uvedených nemovitostí panu xxxxxxxxx za kupní 
cenu ve výši 924,- Kč, 
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- ideální podíl 431/25788 shora uvedených nemovitostí panu xxxxxxxxx za 
kupní cenu ve výši 600,- Kč, 
- ideální podíl 431/25788 shora uvedených nemovitostí panu xxxxxxxxx  za 
kupní cenu ve výši 600,- Kč, 
- ideální podíl 166/6447 shora uvedených nemovitostí panu xxxxxxxxx za kupní 
cenu ve výši 924,- Kč, 
- ideální podíl 431/25788 shora uvedených nemovitostí panu xxxxxxxxx za 
kupní cenu ve výši 600,- Kč, 
- ideální podíl 166/6447 shora uvedených nemovitostí panu xxxxxxxxx za kupní 
cenu ve výši 924,- Kč, 
- ideální podíl 83/6447 shora uvedených nemovitostí do SJM manželům 
xxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 462,- Kč, 
- ideální podíl 83/6447 shora uvedených nemovitostí panu xxxxxxxxx za kupní 
cenu ve výši 462,- Kč, 
- ideální podíl 166/6447 shora uvedených nemovitostí paní xxxxxxxxx za kupní 
cenu ve výši 924,- Kč, 
- ideální podíl 215/12894 shora uvedených nemovitostí do SJM manželům 
xxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 598,- Kč, 
- ideální podíl 166/6447 shora uvedených nemovitostí do SJM manželům 
xxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 924,- Kč, 
- ideální podíl 83/6447 shora uvedených nemovitostí paní xxxxxxxxx za kupní 
cenu ve výši 462,- Kč, 
- ideální podíl 83/6447 shora uvedených nemovitostí paní xxxxxxxxx za kupní 
cenu ve výši 462,- Kč, 
- ideální podíl 166/6447 shora uvedených nemovitostí do SJM manželům 
xxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 924,- Kč, 
- ideální podíl 166/6447 shora uvedených nemovitostí panu xxxxxxxxx za kupní 
cenu ve výši 924,- Kč, 
- ideální podíl 431/25788 shora uvedených nemovitostí do SJM manželům 
xxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 600,- Kč, 
- ideální podíl 166/6447 shora uvedených nemovitostí do SJM manželům 
xxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 924,- Kč, 
- ideální podíl 166/6447 shora uvedených nemovitostí do SJM manželům 
xxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 924,- Kč, 
- ideální podíl 431/25788 shora uvedených nemovitostí panu xxxxxxxxx za 
kupní cenu ve výši 600,- Kč, 
- ideální podíl 275/25788 shora uvedených nemovitostí panu xxxxxxxxx za 
kupní cenu ve výši 383,- Kč, 
- ideální podíl 275/25788 shora uvedených nemovitostí panu xxxxxxxxx za 
kupní cenu ve výši 383,- Kč, 
- ideální podíl 166/6447 shora uvedených nemovitostí panu xxxxxxxxx za kupní 
cenu ve výši 924,- Kč, 
- ideální podíl 431/25788 shora uvedených nemovitostí panu xxxxxxxxx za 
kupní cenu ve výši 600,- Kč, 
- ideální podíl 166/6447 shora uvedených nemovitostí do SJM manželům Ing. 
xxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 924,- Kč, 
- ideální podíl 166/6447 shora uvedených nemovitostí panu xxxxxxxxx za kupní 
cenu ve výši 924,- Kč, 
- ideální podíl 431/25788 shora uvedených nemovitostí panu xxxxxxxxx za 
kupní cenu ve výši 600,- Kč, 
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- ideální podíl 431/25788 shora uvedených nemovitostí panu xxxxxxxxx za 
kupní cenu ve výši 600,- Kč, 
- ideální podíl 166/6447 shora uvedených nemovitostí do SJM manželům 
xxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 924,- Kč, 
- ideální podíl 431/25788 shora uvedených nemovitostí paní xxxxxxxxx za kupní 
cenu ve výši 600,-  Kč, 
- ideální podíl 166/6447 shora uvedených nemovitostí panu xxxxxxxxx za kupní 
cenu ve výši 924,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.3. 
 
10. schvaluje 
prodej částí pozemku parc. č. 5/8, ostatní plocha, dle geometrického plánu č. 774-
1164/2009, který odděluje z pozemku pod novým označením parc. č. st. 1178, 
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 174 m2, a parc. č. st. 1179, zastavěná plocha 
a nádvoří, o výměře 133 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, za 
kupní cenu celkem ve výši 33.245,- Kč, z toho pozemek parc. č. st. 1178 za 18.849,- 
Kč, pozemek parc. č. st. 1179 za 14.396,- Kč, a to: 
- ideální podíl 431/26473 shora uvedených nemovitostí do SJM manželům 
xxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 600,- Kč, 
- ideální podíl 664/26473 shora uvedených nemovitostí do SJM manželům 
xxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 924,- Kč, 
- ideální podíl 664/52946 shora uvedených nemovitostí do SJM manželům 
xxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 462,- Kč, 
- ideální podíl 664/52946 shora uvedených nemovitostí paní xxxxxxxxx za kupní 
cenu ve výši 462,- Kč, 
- ideální podíl 1800/26473 shora uvedených nemovitostí panu xxxxxxxxx za 
kupní cenu ve výši 2.505,- Kč, 
- ideální podíl 431/26473 shora uvedených nemovitostí paní xxxxxxxxx za kupní 
cenu ve výši 600,- Kč, 
- ideální podíl 664/26473 shora uvedených nemovitostí panu xxxxxxxxx za 
kupní cenu ve výši 924,- Kč, 
- ideální podíl 664/26473 shora uvedených nemovitostí do SJM manželům 
xxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 924,- Kč, 
- ideální podíl 664/26473 shora uvedených nemovitostí panu xxxxxxxxx za 
kupní cenu ve výši 924,- Kč, 
- ideální podíl 664/26473 shora uvedených nemovitostí do SJM manželům 
xxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 924,- Kč, 
- ideální podíl 664/26473 shora uvedených nemovitostí do SJM manželům 
xxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 924,- Kč, 
- ideální podíl 431/26473 shora uvedených nemovitostí panu xxxxxxxxx za 
kupní cenu ve výši 600,- Kč, 
- ideální podíl 664/26473 shora uvedených nemovitostí paní xxxxxxxxx za kupní 
cenu ve výši 924,- Kč, 
- ideální podíl 664/26473 shora uvedených nemovitostí panu xxxxxxxxx za 
kupní cenu ve výši 924,- Kč, 
- ideální podíl 431/26473 shora uvedených nemovitostí panu xxxxxxxxx za 
kupní cenu ve výši 600,- Kč, 
- ideální podíl 431/26473 shora uvedených nemovitostí panu xxxxxxxxx  za 
kupní cenu ve výši 600,- Kč, 
- ideální podíl 664/26473 shora uvedených nemovitostí panu xxxxxxxxx za 
kupní cenu ve výši 924,- Kč, 
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- ideální podíl 431/26473 shora uvedených nemovitostí panu xxxxxxxxx za 
kupní cenu ve výši 600,- Kč, 
- ideální podíl 664/26473 shora uvedených nemovitostí panu xxxxxxxxx za 
kupní cenu ve výši 924,- Kč, 
- ideální podíl 664/52946 shora uvedených nemovitostí do SJM manželům 
xxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 462,- Kč, 
- ideální podíl 664/52946 shora uvedených nemovitostí panu xxxxxxxxx za 
kupní cenu ve výši 462,- Kč, 
- ideální podíl 664/26473 shora uvedených nemovitostí paní xxxxxxxxx za kupní 
cenu ve výši 924,- Kč, 
- ideální podíl 430/26473 shora uvedených nemovitostí do SJM manželům 
xxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 598,- Kč, 
- ideální podíl 664/26473 shora uvedených nemovitostí do SJM manželům 
xxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 924,- Kč, 
- ideální podíl 664/52946 shora uvedených nemovitostí paní xxxxxxxxx za kupní 
cenu ve výši 462,- Kč, 
- ideální podíl 664/52946 shora uvedených nemovitostí paní xxxxxxxxx za kupní 
cenu ve výši 462,- Kč, 
- ideální podíl 664/26473 shora uvedených nemovitostí do SJM manželům 
xxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 924,- Kč, 
- ideální podíl 664/26473 shora uvedených nemovitostí panu xxxxxxxxx za 
kupní cenu ve výši 924,- Kč, 
- ideální podíl 431/26473 shora uvedených nemovitostí do SJM manželům 
xxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 600,- Kč, 
- ideální podíl 664/26473 shora uvedených nemovitostí do SJM manželům 
xxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 924,- Kč, 
- ideální podíl 664/26473 shora uvedených nemovitostí do SJM manželům 
xxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 924,- Kč, 
- ideální podíl 431/26473 shora uvedených nemovitostí panu xxxxxxxxx za 
kupní cenu ve výši 600,- Kč, 
- ideální podíl 550/52946 shora uvedených nemovitostí panu xxxxxxxxx za 
kupní cenu ve výši 383,- Kč, 
- ideální podíl 550/52946 shora uvedených nemovitostí panu xxxxxxxxx za 
kupní cenu ve výši 383,- Kč, 
- ideální podíl 664/26473 shora uvedených nemovitostí panu xxxxxxxxx za 
kupní cenu ve výši 924,- Kč, 
- ideální podíl 431/26473 shora uvedených nemovitostí panu xxxxxxxxx za 
kupní cenu ve výši 600,- Kč, 
- ideální podíl 664/26473 shora uvedených nemovitostí do SJM manželům 
xxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 924,- Kč, 
- ideální podíl 664/26473 shora uvedených nemovitostí panu xxxxxxxxx za 
kupní cenu ve výši 924,- Kč, 
- ideální podíl 431/26473 shora uvedených nemovitostí panu xxxxxxxxx za 
kupní cenu ve výši 600,- Kč, 
- ideální podíl 431/26473 shora uvedených nemovitostí panu xxxxxxxxx za 
kupní cenu ve výši 600,- Kč, 
- ideální podíl 664/26473 shora uvedených nemovitostí do SJM manželům 
xxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 924,- Kč, 
- ideální podíl 431/26473 shora uvedených nemovitostí paní xxxxxxxxx za kupní 
cenu ve výši 600,-  Kč, 
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- ideální podíl 664/26473 shora uvedených nemovitostí panu xxxxxxxxx za 
kupní cenu ve výši 924,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.3. 
 
11. schvaluje 
prodej  bytové jednotky č. 189/9 v budově č. p. 189, 190, 191 (Hněvotínská 11, 13, 
15) na pozemku parc. č. st. 1961, 1962, 1963, zastavěná plocha a nádvoří, se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 727/24952 na společných částech budovy č. p. 
189, 190, 191 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 727/24952 na pozemku 
parc. č. st. 1961, 1962, 1963, zastavěná plocha a nádvoří, vše v  k. ú. Nová Ulice, 
obec Olomouc, paní xxxxxxxxx, za kupní cenu celkem ve výši 704.000,- Kč, z toho 
za jednotku 683.967,- Kč, za pozemek 16.033,- Kč a náklady 4.000,- Kč, za 
podmínky zřízení předkupního práva dle § 603, odst. 2 občanského zákoníku ve 
prospěch statutárního města Olomouce za kupní cenu 704.000,- Kč, a to po dobu 5 
let od uzavření kupní smlouvy, dle důvodové zprávy bod 3.1. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 8.; hlasování č. 15 
 
 
10 Rozpočtové zm ěny roku 2010  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu, týkající se rozpočtových změn roku 2010 - část A a B 
 
2. schvaluje 
rozpočtové změny roku 2010 dle důvodové zprávy  - část B 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 9.; hlasování č. 16 
 
 
 
11 Rozpočtové zm ěny roku 2011 -  finan ční vypo řádání 

hospoda ření SMOl za rok 2010  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu, týkající se rozpočtových změn roku 2011 
 
2. schvaluje 
rozpočtové změny roku 2011, vyplývající z finančního vypořádání hospodaření SMOl 
za rok 2010, dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 10.; hlasování č. 17 
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12 Rozpočtové zm ěny roku 2011  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu, týkající se rozpočtových změn roku 2011 - část A a část B, 
včetně upraveného dodatku č. 1 a dodatku č. 2 
 
2. schvaluje 
rozpočtové změny roku 2011 dle důvodové zprávy - část B, včetně upraveného 
dodatku č. 1 a dodatku č. 2 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 11.; hlasování č. 19 
 
 
13 Rozpočtové zm ěny roku 2011 -  změna závazných ukazatel ů 

rozpo čtu roku 2011  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. revokuje 
část 2. c) a 2. d) bodu číslo 8 usnesení ze dne 21. 12. 2010, týkající se schválení 
závazných ukazatelů roku 2011 a přenesení pravomoci Zastupitelstva města 
Olomouce na Radu města Olomouce schvalovat rozpočtové změn roku 2011 
 
3. schvaluje 
a) závazné ukazatele roku 2011 dle důvodové zprávy 
b) přenesení pravomoci Zastupitelstva města Olomouce na Radu města Olomouce 
schvalovat rozpočtové změny roku 2011 do výše 1 mil. Kč u jedné položky, s 
výjimkou státních dotací a dalších cizích zdrojů a finančního vypořádání se státním 
rozpočtem a dalšími poskytovateli dotací 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 11. 1.; hlasování č. 20 
 
 
14 Smlouvy s obcemi  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženu důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
obecné znění smluv o zajištění dopravní obslužnosti dle přílohy č. 1 důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
podepsat smlouvy s obcemi 
T: duben 2011 
O: Novotný Martin, primátor m ěsta  
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Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 12.; hlasování č. 21 
 
 
15 Návrh M ěstského programu prevence kriminality na rok 2011     
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
návrh Městského programu  prevence kriminality na rok 2011 dle bodu II. důvodové 
zprávy 
 
3. schvaluje 
návrh na rozpočtové změny dle bodu III. důvodové zprávy  
 
4. ukládá 
předložit na Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality usnesení Zastupitelstva 
města Olomouce ze dne 23.2.2011 
T: ihned 
O: Machová Eva, Mgr., nám ěstkyn ě primátora 
 
Předložil: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 13.; hlasování č. 18 
 
 
16 Zastoupení Olomouckého kraje v Bruselu - správní r ada 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
se složením správní rady zájmového sdružení právnických osob OK4EU dle DZ 
 
3. odvolává 
Hanu Kaštilovou Tesařovou, zastupitelku SMOl  jako zástupce SMOl ve správní radě 
zájmového sdružení právnických osob OK4EU dle důvodové zprávy 
 
4. nominuje 
RNDr. Ladislava Šnevajse, náměstka primátora jako zástupce SMOl ve správní radě 
zájmového sdružení právnických osob OK4EU dle důvodové zprávy 
 
5. pověřuje 
Radu města Olomouce kompetencemi pro nominování zástupců SMOL do správní 
rady zájmového sdružení právnických osob OK4EU dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Rada města Olomouce 
Bod programu: 14.; hlasování č. 22 
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17 Finanční výbor - zm ěna Statutu a Jednacího řádu 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
Předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
Statut Finančního výboru Zastupitelstva města Olomouce včetně Jednacího řádu 
Finančního výboru ZMO 
 
Předložil: předseda finančního výboru 
Bod programu: 15.; hlasování č. 23 
 
 
18 Pojmenování ulic  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s pojmenováním ulic dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
informovat příslušné instituce o nových názvech ulic dle schválených směrnic 
T: ihned 
O: vedoucí odboru vn ějších vztah ů a informací 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 16.; hlasování č. 24 
 
 
 
 
19 Akciové spole čnosti s ú častí m ěsta 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
návrh na členy statutárních orgánů akciových společností s majetkovou účastí města 
dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
vydat rozhodnutí jediného akcionáře  
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Novotný Martin, primátor m ěsta  
 
Předložil: Rada města Olomouce 
Bod programu: 17.; hlasování č. 25 
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20 Delegování zástupce SMOl na valnou hromadu VHS Olomouc, 
a.s. 

Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. deleguje 
jako zástupce SMOl na valnou hromadu VHS, a.s. Martina Novotného, primátora a 
jako  jeho náhradníka Mgr. Evu Machovou, náměstkyni primátora 
 
Předložil: Rada města Olomouce 
Bod programu: 18.; hlasování č. 26 
 
 
21 Založení Železni čního muzea o.p.s.  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
založení Železničního muzea Olomouc o.p.s. s vkladem 10 000,- Kč za statutární 
město Olomouc 
 
3. ukládá 
Radě města Olomouce jmenovat zástupce statutárního města Olomouc ve správní a 
dozorčí radě o.p.s. 
 
4. ukládá 
Radě města Olomouce před založením Železničního muzea Olomouc o.p.s. 
odsouhlasit finální text zakládací smlouvy s AK Ritter-Šťastný 
T: duben 2011 
O: Vlach Ivo, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 19.; hlasování č. 27 
 
 
 

 

 

 

  
Martin Novotný v. r.  
primátor m ěsta Olomouce 

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

  
 


