
 

USNESENÍ 
 

z 7. zasedání Zastupitelstva m ěsta Olomouce, konaného dne 7. 9. 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 Schválení programu 7. zasedání Zastupitelstva m ěsta 
Olomouce  

Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. schvaluje 
upravený návrh programu 7. zasedání Zastupitelstva města Olomouce 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 1.; hlasování č. 2 
 
 
2 Kontrola usnesení ZMO  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
informace o plnění usnesení ZMO dle důvodové zprávy 
 
2. prodlužuje 
termíny plnění usnesení ZMO dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 2.; hlasování č. 4 
 
 
3 Majetkoprávní záležitosti  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. nevyhovuje žádosti 
1. manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej části pozemku parc. č. 
830 ostat. pl. o výměře 450 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové 
zprávy bod č. 1. 
 
2. pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej pozemku parc. č. 827/1 ostat. pl. 
o výměře 101 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2. 
 
 



 2 

3. pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej pozemku parc. č. 670/34 orná půda 
o výměře 562 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3. 
                                                                                                                                          
4. Tělocvičné jednoty SOKOL Olomouc o revokaci usnesení ZMO ze dne 
20. 4. 2009, bod programu 5,  bod  17 ve věci nevyhovění žádosti Tělocvičné jednoty 
SOKOL Olomouc o darování části pozemku parc. č. 124/4 ostat. pl. o výměře 4 292 
m2 v k. ú. Olomouc – město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4. 
 
5. manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o prodej pozemků parc. č. 1020/3 zahrada 
o výměře  34 m2 a parc. č. 1020/2 zahrada o výměře 7 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 5. 
 
6. společnosti Dopravní podnik města Olomouce, a.s. o odprodej části pozemku 
parc. č. 827/1 ostat. pl. o výměře 200 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod č. 6. 
 
7. manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 380/130 orná 
půda o výměře 850 m2 v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 7. 
 
8. pana xxxxxxxxxxxxxxxxxx o prodej částí pozemků parc. č. 913/42 orná půda o 
výměře 412 m2 a  parc. č. 2118 ostat. pl. o výměře 87 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 8. 
 
9. manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 
1940 ostat. pl. o výměře 107 m2 a části pozemku parc. č. 1938 ostat. pl. o výměře 45 
m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 9. 
 
10. společnosti EOS GROUP s.r.o. o prodej části pozemku parc. č. 613 ostat. pl. 
o výměře 40 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 10. 
 
11. manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 451/30 ostat. 
pl. o výměře 52 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 11. 
 
12. pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 831/5 zahrada 
o výměře 400 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 12. 
 
13. paní xxxxxxxxxxxxxxxxxx o revokaci usnesení ZMO ze dne 27. 4. 2011, bod 
programu 3, bod 7 dodatku k důvodové zprávě ve věci nevyhovění žádosti paní 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej části pozemku parc. č. 1856/3 o výměře 365 m2 
v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 13. 
 
14. paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 98 ostat. pl. o výměře 
58 m2 v k. ú. Topolany u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 14. 
 
15. ČR - Ministerstva obrany o výkup části pozemku parc. č. 93/120 ostat. pl. 
o výměře 455 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc z vlastnictví ČR - 
Ministerstva obrany do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy 
bod č. 15. 
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16. ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových o převod budovy bez 
č. p./č. e. na pozemku parc. č. st. 1576 zast. pl. o výměře 401 m2 v k. ú. Neředín, 
obec Olomouc z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových 
do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 16.  
 
17. ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových o úplatný převod 
pozemku parc. č. 1951/1 vodní plocha o výměře 1 284 m2 v k. ú. Chválkovice, obec 
Olomouc z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do 
vlastnictví statutárního města Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 17. 
 
18. ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových o úplatný převod 
pozemků parc. č. st. 823 zast. pl. o výměře 240 m2, parc. č. st. 824 zast. pl. 
o výměře 237 m2, parc. č. st. 826/1 zast. pl. o výměře 215 m2, parc. č. st. 826/2 zast. 
pl. o výměře 24 m2, parc. č. st. 861 zast. pl. o výměře 212 m2, parc. č. st. 862 zast. 
pl. o výměře 237 m2, parc. č. st. 881 zast. pl. o výměře 236 m2, parc. č. st. 898 zast. 
pl. o výměře 230 m2 a parc. č. st. 576/1 zast. pl. o výměře 31 m2, vše v k. ú. Nové 
Sady u Olomouce, obec Olomouc z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve 
věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové 
zprávy bod č. 18. 
 
19. Občanského sdružení pro rozvoj a naplnění potřeb obyvatelstva Olomouckého 
kraje o prodej pozemků parc. č. 249/10 ostat. pl. o výměře 857 m2, parc. č. 249/2 
ostat. pl. o výměře 759 m2 a parc. č. 249/3 trvalý travní porost o výměře 6 151 m2, 
vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 29. 
 
20. pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o prodej pozemků parc. č. 249/10 ostat. pl. o 
výměře 857 m2, parc. č. 249/2 ostat. pl. o výměře 759 m2 a parc. č. 249/3 trvalý 
travní porost o výměře 6 151 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc 
dle důvodové zprávy bod č. 29. 
 
21. paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o uzavření dohody o splátkách pod ztrátou 
výhody splátek s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, v rámci které bude zavázána 
zaplatit statutárnímu městu Olomouc částku 6.819,70 Kč dle rozsudku Krajského 
soud v Ostravě - pobočka v Olomouci č. j. 12 Co 592/2008-135 ze dne 9. 4. 2009 a 
částku 73.842,70 Kč dle rozsudku Krajského soud v Ostravě - pobočka v Olomouci 
č.j. 12Co 592/2008-186 ze dne 5. 10. 2010, celkem částku 80.662,- Kč v měsíčních 
splátkách, každá ve výši 1.000,- Kč, vždy do 25. dne příslušného kalendářního 
měsíce dle důvodové zprávy bod č. 37. 
 
22. společnosti JU-TURN Golf Marketing s.r.o. o navýšení ceny za odkoupení 
infrastrukturních staveb příjezdové komunikace, včetně odvodnění, parkoviště, 
chodníku a veřejného osvětlení budovaných v rámci stavby „Golf Akademie 
Olomouc“ od společnosti JU-TURN Golf Marketing s.r.o., o cenu, která by se rovnala 
ceně za zřízení věcných břemen, a o započtení této navýšené kupní ceny na úhradu 
za zřízení věcných břemen dle důvodové zprávy bod č. 40. 
 
2. schvaluje 
1. bezúplatný převod pozemku parc. č. 1951/1 vodní plocha o výměře 1 284 m2 v k. 
ú. Chválkovice, obec Olomouc z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve 
věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Olomouc dle důvodové zprávy 
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bod č. 17. 
 
2. bezúplatný převod pozemků parc. č. st. 823 zast. pl. o výměře 240 m2, parc. č. st. 
824 zast. pl. o výměře 237 m2, parc. č. st. 826/1 zast. pl. o výměře 215 m2, parc. č. 
st. 826/2 zast. pl. o výměře 24 m2, parc. č. st. 861 zast. pl. o výměře 212 m2, parc. č. 
st. 862 zast. pl. o výměře 237 m2, parc. č. st. 881 zast. pl. o výměře 236 m2, parc. č. 
st. 898 zast. pl. o výměře 230 m2 a parc. č. st. 576/1 zast. pl. o výměře 31 m2, vše 
v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc z vlastnictví ČR - Úřadu pro 
zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města 
Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 18. 
 
3. darování částí pozemku parc. č. 1115 ostat. pl. o celkové výměře 968 m2 (dle GP 
parc. č. 1115/11 ostat. pl. o výměře 574 m2 a parc. č. 1115/12 ostat. pl. o výměře 
394 m2), vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc z vlastnictví statutárního města 
Olomouce do vlastnictví ČR - Ředitelství silnic a dálnic ČR dle důvodové zprávy bod 
č. 19. 
 
4. prodej části pozemku parc. č. 1929/1 ostat. pl. o výměře 25 m2 (dle GP parc. č. 
1929/16 zast. pl.) v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc společnosti MORAGRO, 
a.s. v Prostějově za kupní cenu ve výši 50 500,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 20. 
 
5. prodej pozemku parc. č. 429/96 ostat. pl. o výměře 95 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 126 000,- Kč dle důvodové 
zprávy bod č. 21. 
 
6. prodej pozemku parc. č. st. 589 zast. pl. o výměře 360 m2 v k. ú. Olomouc-město, 
obec Olomouc, a to ideální podíl 1/2 shora uvedené nemovitosti manželům 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 1 850 091,- Kč a ideální podíl 
1/2 shora uvedené nemovitosti manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 
ve výši 1 850 091,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 22.  
 
7. prodej části pozemku parc. č. 323/1 ostat. pl. o výměře 18 m2 (dle GP parc. č. 
323/17) v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 
ve výši 30 900,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 23. 
 
8. prodej části pozemku parc. č. 116/35 ostat. pl. o výměře 14 m2 (dle GP parc. č. 
116/137 díl „b“) a části pozemku parc. č. 116/37 ostat. pl. o výměře 2 m2 (dle GP 
parc. č. 116/137 díl „a“), vše včetně komunikace  (chodníku)  v k. ú. Olomouc-město, 
obec Olomouc  společnosti CL TRADE a.s. za kupní cenu ve výši  294 000,- Kč dle 
důvodové zprávy bod č. 24. 
 
9. odprodej pozemku parc. č. 94/79 ostat. pl. o výměře 125 m2 v k. ú. Olomouc-
město, obec Olomouc společnosti FROMMER AUTO a.s. za kupní cenu ve výši 
224 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 25. 
 
10. směnu části pozemku parc. č. 265/35 orná půda o výměře 16 m2 (dle GP parc. č. 
265/511) v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve vlastnictví manželů 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za část pozemku parc. č. 265/207 ostat. pl. o výměře 
8 m2 (dle GP parc. č. 265/512) v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve vlastnictví 
statutárního města Olomouce s tím, že statutární město Olomouc uhradí manželům 



 5 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx doplatek cenového rozdílu ve výši 17 600,- Kč dle 
důvodové zprávy bod č. 26. 
 
11. výkup pozemků parc. č. 628/2 ostatní plocha o výměře 3 863 m2, včetně 
zpevněných ploch, a  parc. č. 622/14 ostatní plocha o výměře 458 m2, vše v k. ú. 
Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc z vlastnictví společnosti TRNY s.r.o. do 
vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní cenu ve výši 500,- Kč dle 
důvodové zprávy dle důvodové zprávy bod č. 27. 
 
12. směnu pozemku parc. č. 992/2 ostat. pl. o výměře 760 m2 v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc ve vlastnictví společnosti AUTO ČECHÁK s.r.o. za pozemek parc. č. 249/3 
trvalý travní porost o výměře 6 151 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec 
Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce s tím, že společnost AUTO 
ČECHÁK s.r.o. uhradí statutárnímu městu Olomouc doplatek cenového rozdílu ve 
výši  1 390 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 28.    
 
13. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 700/7 orná 
půda o výměře 4 597 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc se společností K – stav 
stavební a.s. při kupní ceně  ve výši 3 967 123,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 30. 
 
14. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na části pozemků parc. č. 1721/6 
ostat. pl. (dle GP parc. č. 1721/100 díl „a“) o výměře 4 165 m2,  parc. č. 1648/1 ostat. 
pl. (dle GP parc. č. 1721/100 díl „b“) o výměře 987 m2, parc. č. 1649/1 ostat. pl. (dle 
GP parc. č. 1721/100 díl „c“) o výměře 643 m2, parc. č. 1721/29 ostat. pl. (dle GP 
parc. č. 1721/100 díl „d“) o výměře 1 957 m2 a parc. č. 1721/28 ostat. pl. (dle GP 
parc. č. 1721/100 díl „e“) o výměře 248 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec 
Olomouc se společností Htech cz s.r.o. při kupní ceně ve výši 3 080 000,- Kč dle 
důvodové zprávy bod č. 31. 
 
15. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na části pozemků parc. č. 1647/2 
ostat. pl. o výměře 128 m2, parc. č. 1647/3 ostat. pl. o výměře 1 791 m2, parc. č. 
1647/4 orná půda o výměře 1 376 m2, parc. č. 1647/5 ostat. pl. o výměře 403 m2 a 
parc. č. 1647/6 orná půda o výměře 449 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec 
Olomouc se společností SCHIEBEL s.r.o. při kupní ceně ve výši 1 596 595,- Kč dle 
důvodové zprávy bod č. 32. 
 
16. prodej pozemků parc. č. 1721/80 zast. pl. o výměře 1 267 m2 a parc. č. 1721/97 
ostat. pl. o výměře 1 755 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc 
společnosti GRM Systems s.r.o. při kupní ceně ve výši 906 600,- Kč dle důvodové 
zprávy bod č. 33. 
 
17. uzavření souhlasného prohlášení mezi statutárním městem Olomouc 
a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, příspěvkovou organizací, se sídlem Praha 4, Na 
Pankráci 56, ve kterém oba zúčastnění prohlašují, že pozemky parc. č. 460/7 ost. 
plocha o výměře 12140 m2 a parc. č. 460/19 ost. plocha o výměře 4237 m2, vše v k. 
ú. Povel, obec Olomouc, nepřešly dle zákona č. 172/1991 Sb., z vlastnictví státu do 
vlastnictví statutárního města Olomouce, ale zůstaly ve vlastnictví České republiky 
s příslušností hospodaření pro Ředitelství silnic a dálnic ČR dle důvodové zprávy bod 
č. 34.             
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18. uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na části pozemků nezastavěných 
komunikací č. I/35, dle GP č. 426-101/2006 ze dne 24. 11. 2006 označených jako 
pozemky parc. č. 460/7 o výměře 1808 m2, parc. č. 460/79 o výměře 304 m2, parc. 
č. 460/81 o výměře 37 m2, parc. č. 460/87 o výměře 1738 m2, parc. č. 460/19 
o výměře 561 m2, parc. č. 460/74 o výměře 459 m2, parc. č. 460/75 o výměře 179 
m2 a parc. č. 460/89 o výměře 28 m2, vše ost. plocha, vše v k. ú. Povel, obec 
Olomouc z vlastnictví ČR - Ředitelství silnic a dálnic ČR do vlastnictví statutárního 
města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 34.       
 
19. uzavření dohody o zrušení předkupního práva k části pozemku parc. č.  290/10 
ostat. pl. o výměře 78 m2 (dle GP díl „a“) v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod č. 35.  
 
20. uzavření dohody mezi statutárním městem Olomouc a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
o přistoupení k závazku xxxxxxxxxxxxxx vůči statutárnímu městu Olomouc z důvodu 
dlužného nájemného dle smluv o nájmu č. maj.práv./7/A/93/PL ze dne 11. 1. 1993 ve 
znění dodatku  č. 1 ze dne 2. 5. 1997 a č. majpráv. 5866/R/99/Pl. ze dne 25.11.1999 
v celkové výši 14.000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 36. 
 
21. uzavření dohody o splátkách pod ztrátou výhody splátek s xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
v rámci které bude zavázána zaplatit statutárnímu městu Olomouc částku 6.819,70 
Kč dle rozsudku Krajského soud v Ostravě - pobočka v Olomouci č. j. 12 Co 
592/2008-135 ze dne 9. 4. 2009 a částku 73.842,70 Kč dle rozsudku Krajského soud 
v Ostravě - pobočka v Olomouci č.j. 12Co 592/2008-186 ze dne 5.10.2010, celkem 
částku 80.662,- Kč v měsíčních splátkách, každá ve výši 3.000,- Kč, vždy do 25. dne 
příslušného kalendářního měsíce dle důvodové zprávy bod č. 37.   
 
22. uzavření plánovací smlouvy na infrastrukturní stavbu příjezdové komunikace 
budovanou v rámci stavby „Rodinný dům – novostavba, včetně přípojek sítí, sjezdu, 
oplocení a příjezdové komunikace“,  na pozemcích parc. č. 1225 ostatní plocha, 
ostatní komunikace a parc. č. 1226 ostatní plocha, ostatní komunikace, vše v k. ú. 
Slavonín, obec Olomouc, mezi statutárním městem Olomouc a xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
dle důvodové zprávy bod č. 38. 
 
23. uzavření smlouvy o uzavření budoucí darovací smlouvy na infrastrukturní stavbu 
příjezdové komunikace budovanou v rámci stavby „Rodinný dům – novostavba, 
včetně přípojek sítí, sjezdu, oplocení a příjezdové komunikace“,  na pozemcích parc. 
č. 1225 ostatní plocha, ostatní komunikace a parc. č. 1226 ostatní plocha, ostatní 
komunikace, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, mezi statutárním městem Olomouc 
jako budoucím obdarovaným a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx jako budoucím dárcem dle 
důvodové zprávy bod č. 39. 
 
3. revokuje 
1. usnesení  ZMO ze dne 2. 3. 2010, bod programu  8, bod 2 ve věci schválení 
odprodeje pozemku parc. č. 94/79 ostat. pl. o výměře 125 m2 v k. ú. Olomouc-město, 
obec Olomouc společnosti FROMMER AUTO a.s. za kupní cenu ve výši 564 000,- 
Kč dle důvodové zprávy bod č. 25.  
 
2. usnesení ZMO ze dne 27. 4. 2011, bod programu 3, bod dodatku důvodové zprávy 
13 ve věci schválení směny části pozemku parc. č. 265/35 orná půda o výměře 16 
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m2 (dle GP parc. č. 265/511) v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve vlastnictví manželů 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za část pozemku parc. č. 265/207 ostat. pl. 
o výměře 8 m2 (dle GP parc. č. 265/512) v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve 
vlastnictví statutárního města Olomouce bez doplatku cenového rozdílu dle 
důvodové zprávy bod č. 26.  
 
3. usnesení ZMO dne 22. 6. 2011, bod programu 3, bod 19 dodatku důvodové 
zprávy  ve věci schválení uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemky 
parc. č. 1721/80 zast. pl. o výměře 1 267 m2 a parc. č. 1721/97 ostat. pl. o výměře 
1 755 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc se společností GRM 
Systems s. r. o. při kupní ceně ve výši 919 500,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 33. 
 
4. usnesení ZMO ze dne 20. 4. 2009, bod programu 5, bod 33 důvodové zprávy ve 
věci  schválení darování částí pozemků parc. č. 718/7 o výměře 45 m2 (dle GP parc. 
č. 718/40), parc. č. 718/8 o výměře 2 931 m2 (dle GP parc. č. 718/36), parc. č. 
718/10 o výměře 134 m2 (dle GP parc. č. 718/35), parc. č. 718/11 o výměře 1073 m2 
(dle GP parc. č. 718/29, parc. č. 718/30), vše ostat. pl., vše v k. ú. Nové Sady 
u Olomouce, obec Olomouc a pozemků parc. č. 460/7 o výměře 8 253 m2 (dle GP 
parc. č. 460/85) a parc. č. 460/19 o výměře 3 008 m2 (dle GP parc. č. 460/86), vše 
ostat. pl., vše v k. ú. Povel, obec Olomouc z vlastnictví statutárního města Olomouce 
do vlastnictví ČR-Ředitelství silnic a dálnic ČR dle důvodové zprávy bod č. 34. 
 
4. souhlasí 
se zrušením závazku budoucí kupní smlouvy uzavřené se společností Stavitelství 
Pospíšil s.r.o. dohodou ke dni uzavření nájemní smlouvy a budoucí kupní smlouvy se 
společností K – stav stavební a.s. dle důvodové zprávy bod č. 30. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 3.; hlasování č. 5 
 
 
 
4 Prodej dom ů 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
prodej budovy č. p. 364 (Opletalova 1) na pozemku parc. č. st. 322/1, zastavěná 
plocha a nádvoří, a pozemku parc. č. st. 322/1, zastavěná plocha a nádvoří, 
o výměře 1039 m2, vše k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, se všemi součástmi a 
příslušenstvím, společnosti IES MORAVIA REAL a.s., za kupní cenu celkem ve výši 
80.000.000,- Kč, z toho za budovu 69.848.970,- Kč a pozemek 10.151.030,- Kč, 
splatnou do 20 dnů od uzavření kupní smlouvy, dle důvodové zprávy bod 1.1. 
 
3. nevyhovuje 
nabídce společnosti APION s.r.o., společnosti OIN Development a.s. ve věci prodeje 
budovy č. p. 364 (Opletalova 1) na pozemku parc. č. st. 322/1, zastavěná plocha 
a nádvoří, a pozemku parc. č. st. 322/1, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1039 
m2, vše k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, se všemi součástmi a příslušenstvím, 
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dle důvodové zprávy bod 1.1. 
 
4. schvaluje 
prodej budovy č. p. 889 (Masarykova třída 3) na pozemku parc. č. st. 790, zastavěná 
plocha a nádvoří, a pozemku parc. č. st. 790, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc, po jednotkách dle zákona č. 72/1994 Sb., 
o vlastnictví bytů, a to: 
a) bytovou jednotku č. 889/2 v budově č. p. 889 na pozemku parc. č. st. 790, 
zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1390/22082 na 
společných částech budovy č. p. 889 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
1390/22082 na pozemku parc. č. st. 790, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc, manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
za kupní cenu ve výši 1.324.948,- Kč, z toho za jednotku 1.169.995,- Kč, za pozemek 
151.869,- Kč, a náklady 3.084,- Kč, 
b) bytovou jednotku č. 889/3 v budově č. p. 889 na pozemku parc. č. st. 790, 
zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 2143/22082 na 
společných částech budovy č. p. 889 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
2143/22082 na pozemku parc. č. st. 790, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc, manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
za kupní cenu ve výši 2.042.708,- Kč, z toho za jednotku 1.803.811,- Kč, za pozemek 
234.140,- Kč, a náklady 4.757,-  Kč, 
c) bytovou jednotku č. 889/4 v budově č. p. 889 na pozemku parc. č. st. 790, 
zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1304/22082 na 
společných částech budovy č. p. 889 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
1304/22082 na pozemku parc. č. st. 790, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu ve výši 
1.242.973,- Kč, z toho za jednotku 1.097.607,- Kč, za pozemek 142.473,- Kč, a 
náklady 2.893,- Kč, 
d) bytovou jednotku č. 889/5 v budově č. p. 889 na pozemku parc. č. st. 790, 
zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1491/22082 na 
společných částech budovy č. p. 889 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
1491/22082 na pozemku parc. č. st. 790, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc, manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní 
cenu ve výši 1.421.221,- Kč, z toho za jednotku 1.255.009,- Kč, za pozemek 
162.904,- Kč, a náklady 3.308,- Kč, 
dle důvodové zprávy bod 1.2. 
 
5. nevyhovuje 
žádostem xxxxxxxxxxxxxxxx, společnosti POTYLA s.r.o., xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx 
(Impact UK) ve věci odprodeje budovy č. p. 889 (Masarykova třída 3) na pozemku 
parc. č. st. 790, zastavěná plocha a nádvoří, a pozemku parc. č. st. 790, zastavěná 
plocha a nádvoří, vše  v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, dle důvodové zprávy 
bod 1.2. 

 
6. schvaluje 
prodej budovy č. p. 113 (Lidická 57) na pozemku parc. č. 275, zastavěná plocha 
a nádvoří, pozemku parc. č. 275, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 424 m2, 
a pozemek parc. č. 274, zahrada, o výměře 656 m2, vše v k. ú. Nemilany, obec 
Olomouc, žadatelům v tomto pořadí:  
1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 2.537.000,- Kč z toho za budovu 
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1.511.000,- Kč, pozemek parc. č. 275, zastavěná plocha a nádvoří, 402.800,- Kč, a 
pozemek parc. č. 274, zahrada, 623.200,- Kč, 
2. xxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 2.290.000,- Kč z toho za budovu 
1.264.000,- Kč, pozemek parc. č. 275, zastavěná plocha a nádvoří, 402.800,- Kč, 
a pozemek parc. č. 274, zahrada, 623.200,- Kč, 
dle důvodové zprávy bod 1.3. 
 
7. nevyhovuje žádosti 
paní xxxxxxxxxxxxxxxxx ve věci odprodeje budovy č. p. 113 (Lidická 57) na pozemku 
parc. č. 275, zastavěná plocha a nádvoří, pozemku parc. č. 275, zastavěná plocha 
a nádvoří, o výměře 424 m2, a pozemku parc. č. 274, zahrada, o výměře 656 m2, 
vše v k. ú. Nemilany, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 1.3. 
 
8. schvaluje 
prodej bytové jednotky č. 79/4 v domě č. p. 79 (Gorazdovo náměstí 4) na pozemku 
parc. č. st. 63/1, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
775/4691 na společných částech domu č. p. 79 a se spoluvlastnickým podílem 
o velikosti 775/4691 na pozemku parc. č. st. 63/1, zastavěná plocha a nádvoří, vše 
v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc, paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu 
ve výši 1.361.501,- Kč, z toho za jednotku 1.317.794,- Kč, za pozemek 43.707,- Kč, 
dle důvodové zprávy bod 1.4. 
 
9. schvaluje 
prodej bytové jednotky č. 672/4 v domě č. p. 672, 673 (Rožňavská 16, 18) na 
pozemku parc. č. st. 936, 937,  zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 664/27358 na společných částech domu č. p. 672, 673 a se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 664/27358 na pozemku parc. č. st. 936, 937, 
zastavěná plocha a nádvoří,  vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, 
panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu ve výši 1.133.000,- Kč, z toho za 
jednotku 1.119.748,- Kč, za pozemek 13.252,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.5. 
 
10. schvaluje 
prodej nebytové jednotky č. 111/3 v budově č. p. 111 (Litovelská 1) na pozemku 
parc. č. st. 138/1, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem 
o velikosti 173/18360 na společných částech budovy č. p. 111 a se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 173/18360 na pozemku parc. č. st. 138/1, zastavěná plocha 
a nádvoří, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za 
kupní cenu celkem ve výši 105. 000,- Kč, z toho za jednotku 94.059,- Kč, za 
pozemek 10.941,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.6. 
 
11. nevyhovuje žádosti 
Pana xxxxxxxxxxxxxx ve věci odprodeje nebytové jednotky č. 111/3 v budově č. p. 
111 (Litovelská 1) na pozemku parc. č. st. 138/1, zastavěná plocha a nádvoří, se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 173/18360 na společných částech budovy č. p. 
111 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 173/18360 na pozemku parc. č. st. 
138/1, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, dle 
důvodové zprávy bod 1.6. 
 
12. schvaluje 
prodej bytové jednotky č. 95/2 v domě č. p. 95 (Blažejské náměstí 10) na pozemku 
parc. č. st. 519, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
1066/4516 na společných částech domu č. p. 95 a se spoluvlastnickým podílem 
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o velikosti 1066/4516 na pozemku parc. č. st. 519, zastavěná plocha a nádvoří, vše 
v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní 
cenu ve výši 2.559.000,- Kč, z toho za jednotku 2.190.026,- Kč, za pozemek 
368.974,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.7. 
 
13. schvaluje 
ponechání bytové jednotky č. 542/1 v domě č. p. 542 (Smetanova 32) na pozemku 
parc. č. st. 722, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
724/2413 na společných částech domu č. p. 542 a se spoluvlastnickým podílem 
o velikosti 724/2413 na pozemku parc. č. st. 722, zastavěná plocha a nádvoří, vše 
v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, v majetku statutárního města Olomouce, dle 
důvodové zprávy bod 1.8. 
 
14. nevyhovuje žádosti 
manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ve věci odkoupení bytové jednotky č.  99/3 
v domě č. p. 99 (Blažejské náměstí 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 důvodové zprávy bod 1.9. 
 
15. nevyhovuje žádosti 
žádosti paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ve věci odkoupení bytové jednotky č.  58/12 
v domě č. p. 58 (Dolní náměstí 30)  na pozemku parc. č. st. 501/3, zastavěná plocha 
a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 504/15513 na společných částech 
domu č. p. 58 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 504/15513 na pozemku parc. 
č. st. 501/3, zastavěná plocha a nádvoří, vše v  k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, 
dle důvodové zprávy bod 1.10. 
 
16. schvaluje 
prodloužení splatnosti kupní ceny za bytovou jednotku č. 1202/5 v domě č. p. 1202 
(Horní Lán 25) na pozemku parc. č. st. 2215/1, zastavěná plocha a nádvoří, se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 879/6573 na společných částech domu č. p. 
1202 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 879/6573 na pozemku parc. č. st. 
2215/1, zastavěná plocha a nádvoří, vše v  k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, panu 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, a to do 30. 11. 2011, dle důvodové zprávy bod 1.11. 
 
17. schvaluje 
prodloužení splatnosti kupní ceny za bytovou jednotku č. 65/5 v domě č. p. 65 
(Gorazdovo náměstí 3, 3A) na pozemku parc. č. st. 62, zastavěná plocha a nádvoří, 
se spoluvlastnickým podílem o velikosti 784/15720 na společných částech domu č. p. 
65 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 784/15720 na pozemku parc. č. st. 62, 
zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc, paní 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, a to do 30. 11. 2011, dle důvodové zprávy bod 1.12. 
 
18. nevyhovuje žádosti 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx ve věci směny pozemku parc. č. 567, ostatní plocha, o výměře 
139 m2, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 1.13. 
 
19. revokuje 
část usnesení ZMO ze dne 23. 02. 2011, bod 9, část 10 ve věci schválení prodeje 
části pozemku parc. č. 5/8, ostatní plocha, dle geometrického plánu č. 775-
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1164/2009 pod novým označením pozemek 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, a to ideální 
podíl 431/26473 shora uvedených nemovitostí paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní 
cenu ve výši 600,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.15. 
 
20. schvaluje 
prodej části pozemku parc. č. 5/8, ostatní plocha, dle geometrického plánu č. 775-
1164/2009 pod novým označením pozemek 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, a to ideální 
podíl 431/26473 shora uvedených nemovitostí paní xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní 
cenu ve výši 600,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.15. 
 
21. schvaluje 
prodej pozemku parc. č. st. 151, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 287 m2, v k. 
ú. Nová Ulice, obec Olomouc, společnosti BENSIS, s.r.o. za kupní cenu celkem 
86.230,- Kč, z toho pozemek  83.230,- Kč a náklady 3.000,- Kč, dle důvodové zprávy 
bod 1.16. 
 
22. nevyhovuje žádosti 
paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ve věci odprodeje části pozemku parc. č. 
237/1, zahrada, v k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 
1.17. 
 
23. nevyhovuje žádosti 
Společenství vlastníků jednotek domu Kmochova 964/1, Olomouc ve věci prodeje 
části pozemku parc. č. 580/1, ostatní plocha, o výměře 23 m2, v k. ú. Nová Ulice, 
obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 1.18. 
 
24. nevyhovuje žádosti 
Společenství vlastníků jednotek domu Lužická 419/14, Olomouc ve věci prodeje části 
pozemku parc. č. 451/31, ostatní plocha, o výměře 86,5 m2, v k. ú. Povel, obec 
Olomouc, dle důvodové zprávy bod 1.19. 
 
25. souhlasí 
se zrušením závazku budoucí kupní smlouvy č. OPD-S/10/2009/Kl ze dne 
31.03.2009 dohodou, dle důvodové zprávy bod 1.20. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 4.; hlasování č. 6 - 8 
 
 
 
 
5 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 
dodatku č. 1 
 



 12

2. schvaluje 
rozpočtové změny roku 2011 dle důvodové zprávy - část B včetně dodatku č. 1 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 5.; hlasování č. 9 
 
 
 
6 Střednědobý rozpo čtový výhled SMOl na r. 2012 - 2014  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu střednědobého rozpočtového výhledu SMOl na r. 
2012 - 2014 
 
2. schvaluje 
střednědobý rozpočtový výhled SMOl na r. 2012 - 2014 dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 6.; hlasování č. 10 
 
 
 
7 Prominutí pohledávek  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
prominutí pohledávky ve výši 70.085,- Kč dle důvodové zprávy bod 1 
 
3. schvaluje 
prominutí pohledávky ve výši 78.050,- Kč dle důvodové zprávy bod 2 
 
4. schvaluje 
prominutí pohledávky ve výši 34.862,- Kč dle důvodové zprávy bod 3 
 
5. schvaluje 
prominutí pohledávky ve výši 21.805,- Kč dle důvodové zprávy bod 1 
 
6. schvaluje 
prominutí pohledávky ve výši 79.273,- Kč dle důvodové zprávy bod 5 
 
7. schvaluje 
prominutí pohledávky ve výši 27.591,- Kč dle důvodové zprávy bod 6 
 
8. schvaluje 
prominutí pohledávky ve výši 22.959,- Kč dle důvodové zprávy bod 7 
 
9. schvaluje 
prominutí pohledávky ve výši 27.087,- Kč dle důvodové zprávy bod 8 
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10. schvaluje 
prominutí pohledávky ve výši 27.898,50 Kč dle důvodové zprávy bod 9 
 
11. schvaluje 
prominutí pohledávky ve výši 102.990,50 Kč dle důvodové zprávy bod 10 
 
12. schvaluje 
prominutí pohledávky ve výši 130.914,- Kč dle důvodové zprávy bod 11 
 
13. schvaluje 
prominutí pohledávky ve výši 44.259,- Kč dle důvodové zprávy bod 12 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 7.; hlasování č. 11 
 
 
 
8 Změna pokyn ů pro zpracování návrhu Územního plánu 

Olomouc v souvislosti s vyhodnocením vliv ů na životní 
prost ředí 

Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
změnu pokynů pro zpracování návrhu Územního plánu v rozsahu dle přílohy 
usnesení 
 
3. ukládá 
pokračovat v pořizování Územního plánu Olomouc 
T: ihned 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 8.; hlasování č. 12 
 
 
 
9 Plnění Strategického plánu  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
plnění prioritních cílů Strategického plánu dle přílohy č. 1 důvodové zprávy a změny 
garantů a zodpovědných osob dle přílohy č. 2 důvodové zprávy 
 
Předložil: Rada města Olomouce 
Bod programu: 9.; hlasování č. 13 
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10 Převod hlasové sirény  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
převod hlasové sirény dle důvodové zprávy a návrh darovací smlouvy dle přílohy č. 1 
důvodové zprávy 
 
3. pověřuje 
podpisem darovací smlouvy dle přílohy č.1 důvodové zprávy 
T: říjen 2011 
O: Machová Eva, Mgr., nám ěstkyn ě primátora 
 
Předložil: Rada města Olomouce 
Bod programu: 10.; hlasování č. 14 
 
 
 
11 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: 11.; hlasování č. 15 
 
 
 
12 Novela OZV o místním poplatku za užívání ve řejného 

prostranství  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu včetně návrhu vyhlášky 
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2. vydává 
OZV  č. 7/2011, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 12.; hlasování č. 16 
 
 
 
 

 

Martin Novotný v. r.  
primátor m ěsta Olomouce 

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

  
 


