
 

USNESENÍ 
 

z 24. zasedání Zastupitelstva m ěsta Olomouce, konaného dne 2. 3. 2010  
 
 

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 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 
 
3. vypouští ze sledování 
část 5, bodu 11 usnesení ZMO ze dne 25.06.2003, týkající se Protipovodňových 
opatření (roční periodický úkol) 
 
Předložil: Rada města Olomouce 
Bod programu: 2.; hlasování č. 4 
 
 
2 Rozpočtové zm ěny roku 2009  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu, týkající se rozpočtových změn roku 2009 - část A a část B 
 
2. schvaluje 
rozpočtové změny roku 2009 dle důvodové zprávy - část B 
 
Předložil: Martinák Jiří, náměstek primátora 
Bod programu: 3.; hlasování č. 5 
 
 
3 Rozpočtové zm ěny roku 2010 + dodatek  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu, včetně dodatku č. 1, týkající se rozpočtových změn roku 2010 - 
část A, část B a část C 
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2. schvaluje 
rozpočtové změny roku 2010 dle důvodové zprávy, včetně dodatku č. 1 - část C 
včetně příloh č. 1 a č. 2 
 
Předložil: Martinák Jiří, náměstek primátora 
Bod programu: 4.; hlasování č. 6 
 
 
4 Rozpočtové zm ěny roku 2010 -  finan ční vypo řádání 

hospoda ření SmOl za rok 2009  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu, týkající se rozpočtových změn roku 2010 
 
2. schvaluje 
schvaluje rozpočtové změny roku 2010, vyplývající z finančního vypořádání 
hospodaření SmOl za rok 2009, dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Martinák Jiří, náměstek primátora 
Bod programu: 5.; hlasování č. 7 
 
 
5 Změna pravidel Fondu rozvoje bydlení  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu včetně přílohy č. 1 
 
2. schvaluje 
Pravidla statutárního města Olomouce o použití účelových prostředků Fondu rozvoje 
bydlení ve znění přílohy č. 1 důvodové zprávy 
 
Předložil: Martinák Jiří, náměstek primátora 
Bod programu: 6.; hlasování č. 8 
 
 
6 Zrušení Povod ňového fondu oprav bydlení  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
1. předloženou důvodovou zprávu včetně přílohy č. 1 
2. finanční vypořádání Povodňového fondu oprav bydlení dle důvodové zprávy 
 
2. schvaluje 
1. zrušení Povodňového fondu oprav bydlení a Pravidel statutárního města 
Olomouce o použití Povodňového fondu oprav bydlení ke dni 31. 3. 2010 ve znění 
přílohy č. 1 
2. finanční vypořádání Povodňového fondu oprav bydlení dle důvodové zprávy 
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3. pověřuje 
ekonomický odbor realizací finančního vypořádání Povodňového fondu oprav bydlení 
dle důvodové zprávy a dle přílohy č. 1 
 
Předložil: Martinák Jiří, náměstek primátora 
Bod programu: 7.; hlasování č. 9 
 
 
7 Majetkoprávní záležitosti + dodatek  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. schvaluje 
1. odprodej pozemku parc. č. st. 352/2 zast. pl. o výměře 5 m2 v k. ú. Černovír, obec 
Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši                        
3 700,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.  
 
2. 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     
564 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.  
 
3. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemky parc. č. 1045/29 zahrada 
o výměře 202 m2, parc. č. 18/5 zahrada o výměře 71 m2 a parc. č. st. 40/2 zast. 
pl. a nádvoří o výměře 137 m2, vše v k. ú. Černovír, obec Olomouc s panem 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx při kupní ceně ve výši 951,- Kč/m2, tj. celkem 389 910,- Kč dle 
důvodové zprávy bod č. 3.  
 
4. odprodej části pozemku parc. č. 708 ostat. pl. (dle GP díl „a“) o výměře 42 m2 
v k. ú. Droždín, obec Olomouc paní xxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 61 098,- Kč 
dle důvodové zprávy bod č. 4. 
 
5. odprodej pozemku parc. č. st. 1839/2 zast. pl. o výměře 241 m2 v k. ú. Olomouc-
město, obec Olomouc, a to ideální podíl 356/14097 shora uvedené nemovitosti 
manželům  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 18 296,- Kč, ideální podíl 
475/14097 shora uvedené nemovitosti panu xxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši    
24 413,- Kč, ideální podíl 485/14097 shora uvedené nemovitosti paní 
xxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 24 927,- Kč, ideální podíl 1145/14097 shora 
uvedené nemovitosti manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši            
58 846,- Kč, ideální podíl 145/14097 shora uvedené nemovitosti panu 
xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 7 452,- Kč, ideální podíl 145/14097 shora 
uvedené nemovitosti paní xxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 7 452,- Kč, ideální 
podíl 290/14097 shora uvedené nemovitosti panu xxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 
ve výši 14 904,- Kč, ideální podíl 746/14097 shora uvedené nemovitosti paní 
xxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 38 340,- Kč, ideální podíl 946/14097 shora 
uvedené nemovitosti manželům xxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 48 619,- Kč, 
ideální podíl 375/4699 shora uvedené nemovitosti panu xxxxxxxxxxxx za kupní cenu 
ve výši 57 818,- Kč, ideální podíl 742/14097 shora uvedené nemovitosti manželům 
xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 38 134,- Kč, ideální podíl 521/9398 shora 
uvedené nemovitosti panu xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 40 164,- Kč, 
ideální podíl 356/14097 shora uvedené nemovitosti panu xxxxxxxxxxxxxx za kupní 
cenu ve výši 18 296,- Kč, ideální podíl 646/14097 shora uvedené nemovitosti paní 
xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 33 200,- Kč, ideální podíl 164/4699 shora 
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uvedené nemovitosti manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši            
25 286,- Kč, ideální podíl 356/14097 shora uvedené nemovitosti manželům 
xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 18 296,- Kč, ideální podíl 758/14097 shora 
uvedené nemovitosti panu xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 38 957,- Kč, 
ideální podíl 485/14097 shora uvedené nemovitosti panu xxxxxxxxxxxxxx za kupní 
cenu ve výši 24 926,- Kč, ideální podíl 742/14097 shora uvedené nemovitosti panu 
xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 38 134,- Kč, ideální podíl 890/14097 shora 
uvedené nemovitosti panu xxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 45 741,- Kč, 
ideální podíl 475/14097 shora uvedené nemovitosti panu xxxxxxxxxxxxxx za kupní 
cenu ve výši 24 412,- Kč, ideální podíl 521/28194 shora uvedené nemovitosti paní 
xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 13 388,- Kč, ideální podíl 490/14097 shora 
uvedené nemovitosti paní xxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 25 183,- Kč, ideální 
podíl 475/14097 shora uvedené nemovitosti panu xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 
ve výši 24 412,- Kč a ideální podíl 290/14097 shora uvedené nemovitosti manželům 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 14 904,- Kč dle důvodové zprávy bod 
č. 5. 
 
6. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemek parc. č. 653 zahrada 
o výměře 499 m2 v k. ú. Lošov, obec Olomouc s manžely xxxxxxxxxxxxxxxxx 
při kupní ceně ve výši 399 699,- Kč, tj. 801,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod č. 6.  
 
7. výběr nájemce a budoucího kupujícího části pozemku parc. č. 784/1 zahrada 
o výměře 651 m2 (část A) v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc mezi paní 
xxxxxxxxxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxxxxxxxxx formou obálkové metody na výši 
kupní ceny, kdy minimální výše kupní ceny činí 1 000,- Kč/m2 dle důvodové zprávy 
bod č. 13. 
 
8. výběr nájemce a budoucího kupujícího části pozemku parc. č. 536/2 ostat. pl. 
o výměře 540 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc mezi paní xxxxxxxxxxxxxx a paní 
xxxxxxxxxxxxxxx formou obálkové metody na výši kupní ceny, kdy minimální výše 
kupní ceny činí 1 110,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod č. 15.    
 
9. odprodej části pozemku parc. č. 612/5 ostat. pl. o výměře 44 m2 v k. ú. Neředín, 
obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 76 300,- Kč dle důvodové 
zprávy bod č. 16. 
 
10. odprodej pozemku parc. č. st. 1103 zast. pl. o výměře 135 m2, části pozemku 
parc. č. 612/15 ostat. pl. (dle GP díl „b“) o výměře 78 m2 a části pozemku parc. č. 
612/5 ostat. pl. (dle GP díl „a“) o výměře 69 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc 
společnosti BENZINA, s.r.o. za kupní cenu ve výši 480 900,- Kč dle důvodové 
zprávy bod č. 17. 
 
11. výkup části pozemku parc. č. 1158 ostat. pl. (dle GP parc. č. 1158/2 ostat. pl.) 
o výměře 8 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc z vlastnictví manželů 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní cenu 
ve výši 6 640,- Kč, tj. 830,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod č. 18. 
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12. darování částí pozemku parc. č. 98/1 ostat. pl. o celkové výměře 59 m2 (dle GP 
díly „e“ a „d“) v k. ú. Pavlovičky, obec Olomouc z vlastnictví ČR – Ředitelství silnic 
a dálnic ČR do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod 
č. 19. 
 
13. odprodej části pozemku parc. č. 1320/1 ostat. pl. o výměře 122 m2 (dle GP parc. 
č. 1320/5 ostat. pl.) v k. ú. Slavonín, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxx za kupní 
cenu ve výši 117.718,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 20.   
 
14. odprodej části pozemku parc. č. 10/1 ostat. pl. (dle GP parc. č. 10/6) o výměře 
46 m2 v k. ú. Bělidla, obec Olomouc, a to ideální podíl 1/2 shora uvedené 
nemovitosti manželům xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 24 187,- Kč, ideální 
podíl 1/6 shora uvedené nemovitosti panu xxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši     
8 063,- Kč, ideální podíl 1/6 shora uvedené nemovitosti panu xxxxxxxxxxxxxxx 
za kupní cenu ve výši 8 062,- Kč a ideální podíl 1/6 shora uvedené nemovitosti paní 
xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 8 062,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 21.  
 
15. odprodej pozemků parc. č. st. 265 zast. pl. o výměře 136 m2 a parc. č. 176/1 
ostat. pl. o výměře 520 m2, vše v k. ú. Pavlovičky, obec Olomouc manželům 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 242 720,- Kč dle důvodové zprávy 
bod č. 24.   
 
16. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemky parc. č. 251/9 o výměře 
136 m2 a parc. č. 251/6 o výměře 3 271 m2, vše orná půda v k. ú. Týneček, obec 
Olomouc se společností SPZ Reality s.r.o. při kupní ceně ve výši 1 705 400,- Kč, 
tj. 500,- Kč/m2 + náklady 1 900,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 25. 
 
17. odprodej pozemku parc. č. 447/67 ostat. pl. o výměře 97 m2 v k. ú. Nová Ulice, 
obec Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 218 570,- Kč 
dle důvodové zprávy bod č. 26. 
 
18. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemky parc. č. 700/7 o výměře 
13 730 m2, parc. č. 721/1 o výměře 1 148 m2 a parc. č. 721/2 o výměře 2 006 m2, 
vše orná půda v k. ú. Nemilany, obec Olomouc se společností Stavitelství Pospíšil 
s.r.o. při kupní ceně ve výši 14 351 400,- Kč, tj. 850,- Kč/m2 dle důvodové zprávy 
bod č. 28. 
 
2. nevyhovuje žádosti 
1. paní Libuše Marešové o směnu pozemku parc. č. 504/15 ostat. pl. o výměře 75 m2 
v k. ú. Droždín, obec Olomouc ve vlastnictví paní xxxxxxxxxxxxx za části pozemku 
parc. č. 708 ostat. pl. o výměře 35 m2 a 1 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc 
ve vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 4. 
 
2. pana xxxxxxxxxxxxx o odprodej části pozemku parc. č. 706/8 ostat. pl. o výměře  
47 m2 v k. ú. Slavonín,  obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 8.  
 
3. společnosti EOS GROUP s.r.o. o odprodej pozemku parc. č. st. 212 zast. pl. 
o výměře 529 m2 a části pozemku parc. č. 17/5 ostat. pl. o výměře 530 m2, vše 
v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 9. 
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4. společnosti CTS OLOMOUC, s.r.o. o odprodej části pozemku parc. č. 135/4 
zahrada o výměře 60 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod   
č. 10. 
 
5. manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej pozemku parc. č. 581/4 orná půda 
o výměře 2 222 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 11. 
 
6. společnosti Trimex Olomouc spol. s r. o. o revokaci části usnesení ZMO ze dne 
23. 6. 2008, bod programu 4, bod 25 dodatku důvodové zprávy ve věci výše kupní 
ceny při  odprodeji pozemků parc. č. 1678/32 o výměře 8 601 m2, parc. č. 1678/34 
o výměře 358 m2, parc. č. 1678/35 o výměře 4 333 m2, parc. č. 1678/221 o výměře 
309 m2, parc. č. 1678/223 o výměře 321 m2, vše orná půda a pozemku parc. č. 
1686/3 ost. pl. o výměře 36 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc 
společnosti Trimex Olomouc spol. s r. o. dle důvodové zprávy bod č. 22. 
 
3. revokuje 
1. usnesení ZMO ze dne 15. 9. 2008, bod programu 4, bod 28 ve věci schválení 
odprodeje pozemku parc. č. st. 589 zast. pl. o výměře 360 m2 v k. ú. Olomouc – 
město, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 1 805 300,- Kč dle 
důvodové zprávy bod č. 7. 
 
2. usnesení ZMO ze dne 19. 12. 2007, bod programu 5, bod dodatku 8 ve věci 
schválení uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 
536/2 ostat. pl. o výměře 540 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc s paní xxxxxxxxxxxxxx 
za kupní cenu ve výši 1 900,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod č. 15. 
 
3. usnesení ZMO ze dne 30. 11. 2009, bod programu č. 4, bod č. 8 dodatku 
k důvodové zprávě ve věci schválení odprodeje části pozemku parc. č. 10/1 ostat. pl. 
(dle GP parc. č. 10/6) o výměře 46 m2 v k. ú. Bělidla, obec Olomouc panu 
xxxxxxxxxxxxxxx, panu xxxxxxxxxxxxxx, panu xxxxxxxxxxxxxx a paní 
xxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 48 374,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 21. 
 
4. bere na v ědomí 
1. změnu smluvních podmínek u  odprodeje pozemku parc. č. 862/161 zast. pl. 
o výměře 17 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxx za kupní cenu 
ve výši 7 990,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 12. 
 
2. změnu smluvních podmínek u   odprodeje pozemků parc. č. 1678/32 o výměře 
8 601 m2, parc. č. 1678/34 o výměře 358 m2, parc. č. 1678/35 o výměře 4 333 m2, 
parc. č. 1678/221 o výměře 309 m2, parc. č. 1678/223 o výměře 321 m2, vše orná 
půda a pozemku parc. č. 1686/3 ost. pl. o výměře 36 m2, vše v k. ú. Holice 
u Olomouce, obec Olomouc společnosti Trimex Olomouc spol. s r. o. za kupní cenu 
ve výši 8 376 800,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 22. 
 
3. změnu smluvních podmínek u odprodeje pozemku parc. č. st. 1392/2 zast. pl. 
o výměře 1 019 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxxxx 
za kupní cenu ve výši 429 380,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 23. 
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4. změnu smluvních podmínek u odprodeje části pozemku parc. č. 987/12 ostat. pl. 
o výměře 154 m2 (dle GP parc. č. 987/66) v k. ú. Hodolany, obec Olomouc 
společnosti Fe Produkt, a.s. za kupní cenu ve výši 192 838,- Kč dle důvodové zprávy 
bod č. 27. 
 
5. schvaluje 
1. odprodej pozemků parc. č. st. 919/1 zast. pl. o výměře 526 m2, parc. č. 235/60 
o výměře 29 m2, parc. č. 235/62 o výměře 6 m2 a parc. č. 235/65 o výměře 1 m2, 
vše ostat. pl. v k. ú. Povel, obec Olomouc společnosti STAFOS spol. s r.o. za kupní 
cenu ve výši  367 360,- Kč dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 4.   
 
2. odprodej části pozemku parc. č. 689/19 ostatní plocha o výměře 1 020 m2 (dle GP 
parc. č. 689/30 ostat. pl.) v k. ú. Nemilany, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxx 
za kupní cenu ve výši 81 600,- Kč dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 5.  
 
3. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemky parc. č. 719/1 orná půda 
o výměře 4 162 m2, parc. č. 719/2 orná půda o výměře 997 m2 a parc. č. 719/3 
ostat. pl. o výměře 174 m2, vše v k. ú. Nemilany, obec Olomouc se společností        
K - stav stavební a.s. při kupní ceně ve výši 4 533 050,- Kč, tj. 850,- Kč/m2 dle 
dodatku k  důvodové zprávě bod č. 6.  
 
4. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemek parc. č. 648/3 zahrada 
o výměře 884 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc s paní xxxxxxxxxxxx a s paní 
xxxxxxxxxxxxxx při kupní ceně ve výši  972 400,- Kč, tj. 1 100,- Kč/m2 dle dodatku     
k důvodové zprávě bod č. 7. 
 
5. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemky 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 se společností MORAVO trading CZ spol. s r. o. za 
účelem výstavby 9 rodinných domů a dětského hřiště při kupní ceně ve výši 
3 392 840,- tj. 440,- Kč/m2 dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 8. 
 
6. odprodej části pozemku parc. č. 161/1 (dle GP parc. č. 161/5) orná půda o výměře 
130 m2 v k. ú. Černovír, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši   
123 950,- Kč dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 10. 
 
7. směnu části pozemku parc. č. 659/2 ostatní plocha (dle GP díl „b“) o výměře 
161 m2 a části pozemku parc. č. 660 ostatní plocha (dle GP díl „a“) o výměře 
2 070 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví 
xxxxxxxxxxxxxxx za část pozemku parc. č. 377/76 orná půda (dle GP parc. č. 377/95 
orná půda) o výměře  4 500 m2 v k. ú. Týneček, obec Olomouc ve vlastnictví 
statutárního města Olomouce dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 11. 
 
8. směnu pozemků parc. č. 355/1 ostatní plocha o výměře 1442 m2, parc. č. 355/9 
ostatní plocha o výměře 359 m2, parc. č. 658/1 ostatní plocha o výměře 1320 m2 
a parc. č. 657/1 zahrada o výměře 407 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec 
Olomouc vše v podílovém spoluvlastnictví xxxxxxxxxxx (ideální 3/32), xxxxxxxxxxx 
(ideální 1/4), xxxxxxxxxxxxxx (ideální 3/32), xxxxxxxxxxxx (ideální 3/16) 
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a xxxxxxxxxxxxxx (ideální 6/16) za část pozemku parc. č. 377/76 orná půda (dle GP 
parc. č. 377/76 orná půda) o výměře 7500 m2 v k. ú. Týneček, obec Olomouc 
ve vlastnictví statutárního města Olomouce do podílového spoluvlastnictví 
xxxxxxxxxxxxxxxx (ideální 3/32), xxxxxxxxxxxxxx (ideální 1/4), xxxxxxxxxxxx (ideální 
3/32), xxxxxxxxxxxx (ideální 3/16) a xxxxxxxxxxxxxx (ideální 6/16) dle dodatku 
k důvodové zprávě bod č. 11. 
 
9. odprodej pozemků parc. č. 1650/6 zast. pl. o výměře 2 692 m2, parc. č. 1650/10 
orná půda o výměře 69 m2, parc. č. 1650/12 ostat. pl. o výměře 3 791 m2, parc. č. 
1653 zahrada o výměře 1 339 m2, parc. č. 1654/3 orná půda o výměře 1 917 m2, 
parc. č. 1961/3 ostat. pl. o výměře 118 m2 a částí pozemků parc. č. 1652 zahrada 
(dle GP díl „d“) o výměře 974 m2, parc. č. 1651/1 orná půda (dle GP díl „c“) o výměře 
317 m2, parc. č. 1651/2 orná půda (dle GP díl „b“) o výměře 227 m2, parc. č. 1651/3 
orná půda (dle GP díl „a“) o výměře 68 m2 a parc. č. 1961/2 ostat. pl. (dle GP díl „e“) 
o výměře 238 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc společnosti OIN 
Delta s.r.o. za kupní cenu ve výši  6 200 000,- Kč dle dodatku k důvodové zprávě 
bod č. 13.  
 
10. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na části pozemků parc. č. st. 68/1 
zast. pl. o výměře 253 m2 a parc. č. 247/6 zahrada o výměře 223 m2 a pozemku 
parc. č.  st. 68/2 zast. pl. o výměře 17 m2 (část A), vše v k. ú. Neředín, obec 
Olomouc s manžely  xxxxxxxxxxxxx při kupní ceně ve výši 1 134 393,- Kč, tj.       
2 301,- Kč/m2 dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 14.  
 
11. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na části pozemků  parc. č. st. 41 
zast. pl. o výměře 148 m2, parc. č. st. 68/1 zast. pl. o výměře 153 m2 a parc. č. 247/6 
zahrada o výměře 281 m2 (část B), vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc s manžely 
xxxxxxxxxxxxxxxxx při kupní ceně ve výši  934 110,- Kč, tj. 1 605,- Kč/m2 dle 
dodatku k důvodové zprávě bod č. 14.  
 
12. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na části pozemku parc. č. st. 41 zast. 
pl o výměře 313 m2 (část C) v k. ú. Neředín, obec Olomouc s panem 
xxxxxxxxxxxxxxx při kupní ceně  ve výši  490 158,- Kč, tj. 1 566,- Kč/m2 dle dodatku 
k důvodové zprávě bod č. 14. 
 
13. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemky parc. č. 978/8 zahrada 
o  výměře 269 m2 a parc. č. 978/2 ostat. pl. o výměře 439 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, 
obec Olomouc s xxxxxxxxxxxxxx při kupní ceně ve výši 1 141 680,- Kč, tj. 1610,- 
Kč/m2 + náklady ve výši 1 800,- Kč dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 15. 
 
6. nevyhovuje žádosti 
1. paní xxxxxxxxxxx o revokaci části usnesení ZMO ze dne 21. 9. 2009, bod 
programu 5, bod 19 dodatku k důvodové zprávě ve věci výše kupní ceny za odprodej 
části pozemku parc. č. 139/2 ostat. pl. (dle GP díl „a“) o výměře 33 m2 v k. ú. 
Chválkovice, obec Olomouc dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 1.  
 
2. pana xxxxxxxxxxxx o odprodej části pozemku parc. č. 719/1 orná půda o výměře 
1 000 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 5. 
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3. společnosti K - stav stavební a.s., společnosti CNM COMPANY OLOMOUC s.r.o., 
společnosti Reala consulting s.r.o., společnosti MORAVOINVEST CZ spol. s r.o., 
společnosti Stavitelství Pospíšil s.r.o., společnosti Realitní kancelář STING, s.r.o. 
a společnosti NOVOINVEST plus spol. s r.o. o odprodej pozemku parc. č. 377/76 
orná půda o výměře 18 991 m2 v k. ú. Týneček, obec Olomouc dle dodatku 
k důvodové zprávě bod č. 12. 
 
4. manželů xxxxxxxxxxxxx, manželů xxxxxxxxxxxxxxx, manželů xxxxxxxxxxxxxxx, 
paní xxxxxxxxxxx, paní xxxxxxxxxxx, pana xxxxxxxxxxxx, manželů 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, paní xxxxxxxxxx a manželů  xxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej 
částí pozemků parc. č. st. 68/1 zast. pl. o výměře 253 m2 a parc. č. 247/6 zahrada 
o výměře 223 m2 a pozemku parc. č.  st. 68/2 zast. pl. o výměře 17 m2 (část A), vše 
v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 14. 
 
5. manželů xxxxxxxxxxxxxx, manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manželů 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, paní xxxxxxxxxxxxxxxx, paní xxxxxxxxxxxxx, manželů 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, paní  xxxxxxxxxxxxx a manželů  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
o odprodej částí pozemků  parc. č. st. 41 zast. pl. o výměře 148 m2, parc. č. st. 68/1 
zast. pl. o výměře 153 m2 a parc. č. 247/6 zahrada o výměře 281 m2 (část B) , vše 
v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 14. 
 
6. manželů xxxxxxxxxxxxx, manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manželů 
xxxxxxxxxxxxxx, manželů xxxxxxxxxxxxxxxxx, paní xxxxxxxxxxxxxx, paní  
xxxxxxxxxxxxxxx a manželů  xxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej části pozemku parc. č. 
st. 41 zast. pl o výměře 313 m2 (část C) v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle dodatku    
k důvodové zprávě bod č. 14. 
 
7. manželů  xxxxxxxxxxxxxxx o odprodej pozemků parc. č. 978/8 zahrada o výměře 
269 m2 a parc. č. 978/2 ostat. pl. o výměře 439 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 15.  
 
7. revokuje 
1. část usnesení ZMO ze dne 21.  9. 2009, bod programu 5, bod 75 ve věci výše 
kupní ceny při odprodeji části pozemku parc. č. 76 orná půda o výměře 160 m2 (dle 
GP parc. č. 76/2 orná půda) v k. ú. Pavlovičky, obec Olomouc paní  xxxxxxxxxxxxxx 
a schvaluje kupní cenu ve výši 176 436,- Kč dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 2. 
 
2. část usnesení ZMO ze dne 21.  9. 2009, bod programu 5, bod 76 ve věci výše 
kupní ceny při odprodeji části pozemku parc. č. 76 orná půda o výměře 91 m2       
(dle GP parc. č. 76/3 orná půda) v k. ú. Pavlovičky, obec Olomouc manželům  
xxxxxxxxxxxxxx a schvaluje kupní cenu ve výši 103 296,- Kč dle dodatku k důvodové 
zprávě bod č. 3. 
 
3. usnesení ZMO ze dne 21. 12. 2009 bod programu 5, bod 10 ve věci schválení 
odprodeje části pozemku parc. č. 161/1 (dle GP parc. č. 161/5) orná půda o výměře 
130 m2 v k. ú. Černovír, obec Olomouc manželům  xxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 
ve  výši 123 950,- Kč dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 10. 
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4. usnesení ZMO ze dne 20. 4. 2009, bod programu 5, bod 85 ve věci schválení 
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemky parc. č. 978/8 zahrada 
o výměře 269 m2 a parc. č. 978/2 ost. pl. o výměře 439 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, 
obec Olomouc s paní  xxxxxxxxxxxxxxx při kupní ceně ve výši 3 000,- Kč/m2, tj.  
2 124 000,- Kč dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 15.  
 
8. bere na v ědomí 
změnu smluvních podmínek při pronájmu s následným odprodejem částí pozemků 
parc. č. 1647/3 orná půda o výměře 1 814 m2, parc. č. 1647/4 orná půda o výměře 
2 015 m2, parc. č. 1647/5 ostat. pl. o výměře 1 190 m2, vše v k. ú. Holice 
u Olomouce, obec Olomouc společnosti HOPI POPI, a.s. dle dodatku k důvodové 
zprávě bod č. 9. 
 
Předložil: Rada města Olomouce 
Bod programu: 8.; hlasování č. 11 
 
 
8 Majetkoprávní záležitosti OI  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu. 
 
2. revokuje 
usnesení zastupitelstva města ze dne 21.12.2009 v bodě, kterým bylo schváleno 
uzavření kupní smlouvy na část pozemku parc.č. 631/43 ostatní plocha v k. ú. 
Černovír, obec Olomouc o výměře cca 55 m2, který je ve vlastnictví ČR, správa 
nemovitostí ve vlastnictví státu Pozemkový fond České republiky. Kupní cena byla 
stanovena na základě znaleckého posudku ve výši 26.000,- Kč 
a 
schvaluje uzavření kupní smlouvy na část pozemku parc.č. 631/43 ostatní plocha 
v k. ú. Černovír, obec Olomouc o výměře cca 55 m2, který je ve vlastnictví ČR, 
správa nemovitostí ve vlastnictví státu Pozemkový fond České republiky, za kupní 
cenu ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 1 předložené důvodové zprávy.. 
 
3. schvaluje 
uzavření budoucí směnné smlouvy na část pozemku, parc. č. 700/15 orná půda 
o velikosti 1 149 m2 v katastrálním území Nemilany, obec Olomoucve vlastnictví 
České republiky, správě Pozemkového fondu ČR za velikostně totožný pozemek, 
parc. č. 147/44 orná půda v katastrálním území Chválkovice, obec Olomouc 
ve vlastnictví Statutárního města Olomouce, dle bodu 2 předložené důvodové 
zprávy. 
 
4. schvaluje 
uzavření směnné smlouvy na  pozemek, parc. č. 622/12 zahrada  o velikosti 387 m2 
v katastrálním území  Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví České 
republiky, správě Pozemkového fondu ČR za velikostně totožný pozemek, parc. č. 
147/45 orná půda v katastrálním území Chválkovice, obec Olomouc ve vlastnictví 
Statutárního města Olomouce, dle bodu 3 předložené důvodové zprávy. 
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5. schvaluje 
uzavření smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí parc.č. 121/3 ostatní plocha, 
parc.č. 121/28 ostatní plocha, parc.č. 121/29 ostatní plocha, parc.č. 121/30 ostatní 
plocha, parc.č. 150/11 ostatní plocha, parc.č. 608/8 ostatní plocha, parc.č. 608/10 
ostatní plocha, parc.č. 608/12 ostatní plocha, parc.č. 608/13 ostatní plocha a parc.č. 
608/15 ostatní plocha, vše v k.ú. Neředín, obec Olomouc, které jsou ve vlastnictví 
ČR, příslušnost hospodařit s majetkem státu Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, dle přiloženého návrhu smlouvy, dle bodu 4 předložené důvodové 
zprávy. 
 
6. schvaluje 
uzavření kupní smlouvy na pozemek parc.č. 111/6 ostatní plocha o výměře 41 m2 
v k.ú. Lazce, obec Olomouc, který je ve vlastnictví pana  xxxxxxxxxx za kupní cenu 
ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 5 předložené důvodové zprávy. 
 
7. schvaluje 
uzavření souhlasného prohlášení o přechodu vlastnického práva k pozemkům parc.č. 
2118 ostatní plocha o výměře 868 m2 a parc.č. 2121 ostatní plocha o výměře 
168 m2, oba v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc, které jsou ve vlastnictví ČR, právo 
hospodařit s majetkem státu Ústav územního rozvoje, Brno do majetku statutárního 
města Olomouc, dle bodu 6 předložené důvodové zprávy. 
 
8. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí bezúplatný převod částí 
pozemku parc.č. 115/19 ostatní plocha o výměře cca 13 m2, parc.č. 115/1 ostatní 
plocha o výměře cca 163 m2, parc.č. 112/1 ostatní plocha o výměře cca 99 m2, 
vše v  k.ú. Lazce, obec Olomouc a část pozemku parc.č. 79/2 ostatní plocha 
o výměře cca 20 m2 v k.ú. Olomouc-město. Pozemky jsou ve vlastnictví 
Olomouckého kraje, dle bodu 7 předložené důvodové zprávy. 
 
9. schvaluje 
uzavření budoucí kupní smlouvy na část pozemku parc.č. 1868/3 ostatní plocha 
o výměře cca 300 m2 v k.ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc, který je ve vlastnictví 
SPORT METAL, společnost s ručením omezeným za kupní cenu ve výši dle 
důvodové zprávy, dle bodu 8 předložené důvodové zprávy.  
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 9.; hlasování č. 12 
 
 
9 Prodej dom ů + dodatek  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. vyhovuje žádosti 
Střední odborné školy ekonomiky a podnikání, s.r.o ve věci přehodnocení kupní ceny 
dle znaleckého posudku a schvaluje prodej budovy bez čp/če (Křičkova 4) stojící 
na pozemku parc. č. 531/2, zastavěná plocha a nádvoří, a pozemku parc. č. 531/2, 
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 747 m2, vše k. ú. Svatý Kopeček, obec 
Olomouc, Střední odborné škole ekonomiky a podnikání, s.r.o, za kupní cenu celkem 
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7.519.000,- Kč, z toho budova bez čp/če za 6.487.104,- Kč,  pozemek parc. č. 531/2, 
zastavěná plocha a nádvoří, za 1.012.896,- Kč, a náklady 19.000,- Kč, dle důvodové 
zprávy bod 1.1. 
 
3. nevyhovuje žádosti 
pana  xxxxxxxxxxxx o odprodej  nebytové prostory o výměře 173,60 m2 v 1. NP 
v budově č. p. 616 (Hněvotínská 18) stojící na pozemku parc. č. st. 700, zastavěná 
plocha a nádvoří, v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 1.2. 
 
4. schvaluje 
prodej budovy č. p. 616 (Hněvotínská 18) vč. příslušenství stojící na pozemku parc. 
č. st. 700, zastavěná plocha a nádvoří, pozemku parc. č. st. 700, zastavěná plocha 
a nádvoří, o výměře 587 m2 a pozemku parc. č. 255/8, zahrada, o výměře 754 m2, 
vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, do podílového spoluvlastnictví níže uvedeným 
kupujícím za kupní cenu celkem 8.515.000,- Kč, z toho za budovu č. p. 616 částku 
6.538.015,- Kč, za pozemek parc. č. st. 700 částku 857.020,- Kč, za pozemek parc. 
č. 255/8 částku 1.104.965,-Kč, a náklady 15.000,- Kč, a to:  
ideální podíl 1/5 shora uvedené budovy a pozemků  xxxxxxxxxxxx do jeho výlučného 
vlastnictví za kupní cenu 1.703.000,- Kč, 
ideální podíl 1/5 shora uvedené budovy a pozemků  xxxxxxxxxxxx do jeho výlučného 
vlastnictví za kupní cenu 1.703.000,- Kč, 
ideální podíl 1/5 shora uvedené budovy a pozemků  xxxxxxxxxxxxx do jejího 
výlučného vlastnictví za kupní cenu 1.703.000,- Kč, 
ideální podíl 1/5 shora uvedené budovy a pozemků  xxxxxxxxxxxx do jeho výlučného 
vlastnictví za kupní cenu 1.703.000,- Kč, 
ideální podíl 1/5 shora uvedené budovy a pozemků  xxxxxxxxxxxxxxxxx do jejich 
společného jmění manželů za kupní cenu 1.703.000,- Kč, dle důvodové zprávy bod 
1.2. 
 
5. revokuje 
část svého usnesení ze dne 30. 11. 2009, bod 5, část 12, ve  věci prodeje nebytové  
jednotky č. 726/49 v budově č. p. 726 (Voskovcova 4) se spoluvlastnickým podílem 
o  velikosti 220/39592 na společných částech budovy č. p. 726 a se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 220/39592 na pozemku parc. č. st. 801, zastavěná plocha 
a nádvoří, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, společnosti T-Mobile 
Czech Republic a. s. za kupní cenu ve výši 329.146,- Kč, z toho za jednotku 
324.720,- Kč, za pozemek 2.022,- Kč, náklady 4.426,- Kč, dle důvodové zprávy bod 
1.3. 
 
6. schvaluje 
prodej nebytové  jednotky č. 726/49 v budově č. p. 726 (Voskovcova 4) 
se spoluvlastnickým podílem o velikosti 220/39592 na společných částech budovy č. 
p. 726 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 220/39592 na pozemku parc. č. st. 
801, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, 
společnosti T-Mobile Czech Republic a. s. za kupní cenu ve výši 329.146,- Kč, z toho 
za jednotku 322.698,- Kč, za pozemek 2.022,- Kč, náklady 4.426,- Kč, dle důvodové 
zprávy bod 1.3. 
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7. schvaluje 
přijetí nabídky předkupního práva pro statutární město Olomouc k nebytové jednotce 
č. 693/33 v budově č. p. 693 (Nešverova 1) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
311/63880 na společných částech budovy č. p. 693 a se spoluvlastnickým podílem 
o velikosti 311/63880 na pozemku parc. č. st. 882, zastavěná plocha a nádvoří, vše 
v  k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, od organizační jednotky sdružení Duha 
Chronos, za kupní cenu celkem 15.276,- Kč, z toho za jednotku a za spoluvlastnický 
podíl na společných částech domu 11.664,- Kč, za spoluvlastnický podíl na pozemku 
1.544,- Kč a za náklady spojené s prodejem domu 2.068,- Kč, dle důvodové zprávy 
bod 1.4. 
 
8. revokuje 
část svého usnesení ze dne 23. 02. 2009, bod 8, část 14, ve věci ponechání bytové 
jednotky č. 196/4 v domě č. p. 196 (Charkovská 7) se spoluvlastnickým podílem 
o velikosti 448/9451 na společných částech domu č. p. 196 a se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 448/9451 na pozemku parc. č. st. 1322, zastavěná plocha 
a nádvoří, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, v majetku statutárního města 
Olomouce, dle důvodové zprávy bod 2.1. 
 
9. schvaluje 
prodej bytové jednotky č. 196/4 v domě č. p. 196 (Charkovská 7) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 448/9451 na společných částech domu č. p. 196 a se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 448/9451 na pozemku parc. č. st. 1322, 
zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc,  
xxxxxxxxxxxxx a  xxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 553.600,- Kč, z toho 
za jednotku 542.065,- Kč, za pozemek 7.935,- Kč a náklady 3.600,-Kč, za podmínky 
zřízení předkupního práva dle § 603, odst. 2 občanského zákoníku ve prospěch 
statutárního města Olomouce za kupní cenu  553.600,- Kč, a to po dobu 5ti let 
od uzavření kupní smlouvy, dle důvodové zprávy bod 2.1. 
 
10. schvaluje 
prodej bytové jednotky č. 1023/2 v domě č. p. 1022, 1023 (Vojanova 18, 20) 
se spoluvlastnickým podílem o velikosti 352/26273 na společných částech domu č. p. 
1022, 1023 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 352/26273 na pozemku parc. č. 
st. 1371, 1372, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc,  
xxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 448.987,- Kč, z toho za jednotku 430.218,- Kč, 
za pozemek 14.782,- Kč a náklady 3.987,-Kč, dle důvodové zprávy bod 2.3. 
 
11. schvaluje 
prodej bytové jednotky č. 1173/8 v budově č. p. 1173 (Dukelská 19) stojící 
na pozemku parc. č. st. 1071/1, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 1330/9511  na společných částech budovy č. p. 1173 a se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 1330/9511 na pozemku parc. č. st. 1071/1, 
zastavěná plocha a nádvoří, a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1330/19292 
na pozemku parc. č. 518, ostatní plocha, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, 
formou veřejné dražby dle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, 
za vyvolávací cenu ve výši 1.150.000,-Kč, dle důvodové zprávy bod 2.4. 
 
12. nevyhovuje žádosti 
manželů  xxxxxxxxxxx o snížení kupní ceny za bytovou jednotku č.  633/21 v budově 
č. p. 633, 632 (Zikova 5, 7) stojící na pozemku parc. č. st. 928, 924, zastavěná 
plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 665/27626 na společných 
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částech budovy č. p. 633, 632 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 665/27626 
na pozemku parc. č. st. 928, 924, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nové Sady 
u Olomouce, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 2.5. 
 
13. schvaluje 
prodej bytové jednotky č. 230/3 v budově č. p. 230 (Universitní 12) stojící 
na pozemku parc. č. st. 222, zastavěná plocha a nádvoří,se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 685/6196 na společných částech budovy č. p. 230 a se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 685/6196 na pozemku parc. č. st. 222, 
zastavěná plocha a nádvoří, vše v  k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, panu 
xxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu 453.500,- Kč, z toho za jednotku 227.894,- Kč, 
za pozemek 222.106,- Kč a náklady 3.500,- Kč, dle důvodové zprávy bod 2.6. 
 
14. schvaluje 
prodej bytové jednotky č. 629/17 v budově č. p. 629 (Zikova 13) stojící na pozemku 
parc. č. st. 922, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
665/13755 na společných částech budovy č. p. 629 a se spoluvlastnickým podílem 
o velikosti 665/13755 na pozemku parc. č. st. 922, zastavěná plocha a nádvoří, vše 
v   k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, panu xxxxxxxxxx, za kupní cenu 
celkem 232.750,- Kč, z toho za jednotku 220.084,-Kč, za pozemek 9.166,- Kč,- 
a náklady 3.500,- Kč, dle důvodové zprávy bod 2.7. 
 
15. schvaluje 
prodloužení splatnosti kupní ceny bytové jednotky č. 163/9 v budově č. p. 163 
(Rooseveltova 107), stojící na pozemku parc. č. st. 112/1, zastavěná plocha 
a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 527/6277 na společných částech 
budovy č. p. 163 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 527/6277 na pozemku 
parc. č. st. 112/1, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, 
obec Olomouc, paní xxxxxxxxxxxxx, a to do 31. 03. 2010, dle důvodové zprávy bod 
2.8. 
 
16. schvaluje 
prodej budovy č. p. 542 (Sokolská 32) na pozemku parc. č. st. 51, zastavěná plocha 
a nádvoří, a pozemku parc. č. st. 51, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 428 m2, 
v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, Českému červenému kříži, oblastnímu spolku 
ČČK Olomouc, za kupní cenu ve výši 12.530.000,- Kč, z toho za budovu 
10.355.720,- Kč, pozemek 2.144.280,- Kč a náklady 30.000,- Kč, za podmínky 
zřízení předkupního práva dle § 603 odst. 2 občanského zákoníku ve prospěch 
statutárního města Olomouce, a to po dobu 5 let od uzavření kupní smlouvy, dle 
dodatku důvodové zprávy bod 1.2. 
 
17. nevyhovuje 
žádostem sdružení SPORT & RESCUE Olomouc, občanské sdružení, společnosti 
DOMY MORAVIA spol. s r. o., pana xxxxxxxxxxx, společnosti Validus a. s., 
společnosti SLAVIA INVEST a.s. o odprodej budovy budovy č. p. 542 (Sokolská 32) 
na pozemku parc. č. st. 51, zastavěná plocha a nádvoří, a pozemku parc. č. st. 51, 
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 428 m2, v k. ú. Olomouc-město, obec 
Olomouc, z majetku statutárního města Olomouce, dle dodatku důvodové zprávy bod 
1.2. 
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18. revokuje 
část svého usnesení ze dne 13. 08. 2007 bod 6, část 17 ve věci schválení záměru 
prodat budovu č. p. 551 (Sokolská  48) s pozemkem parc. č. st. 42/2, zastavěná 
plocha a nádvoří, o výměře 1155 m2, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, dle 
dodatku důvodové zprávy bod 1.3. 
 
19. schvaluje 
ponechání budovy č. p. 551 (Sokolská  48) na pozemku parc. č. st. 42/2, zastavěná 
plocha a nádvoří, a pozemku parc. č. st. 42/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 
1155 m2, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, v majetku statutárního města 
Olomouce, dle dodatku důvodové zprávy bod 1.3. 
 
20. nevyhovuje 
žádostem společnosti POTYLA s.r.o., pana xxxxxxxxxx, společnosti CENTRAL 
PARKING OLOMOUC, s.r.o., paní xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx (IMPACT UK), 
Spolku přátel olomouckého jazzu, o odprodej budovy č. p. 551 (Sokolská  48) 
na pozemku parc. č. st. 42/2, zastavěná plocha a nádvoří, a pozemku parc. č. st. 
42/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1155 m2, v k. ú. Olomouc-město, obec 
Olomouc, z majetku statutárního města Olomouce, dle dodatku důvodové zprávy bod 
1.3. 
 
21. nevyhovuje 
žádostem paní  xxxxxxxxxxx a sdružení Oddělení Walhalla, Sdružení Podané ruce, 
o.s., o odprodej nebytových prostorů v budově č. p. 551 (Sokolská  48) na pozemku 
parc. č. st. 42/2, zastavěná plocha a nádvoří, a pozemku parc. č. st. 42/2, zastavěná 
plocha a nádvoří, o výměře 1155 m2, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, 
z majetku statutárního města Olomouce, dle dodatku důvodové zprávy bod 1.3. 
 
22. schvaluje 
bezúplatný převod Historického mobiliáře Krajinské lékárny dle přílohy                       
č. 3 umístěného v budově č. p. 323, 324 (Horní náměstí 10 – Ostružnická 4) stojící 
na pozemku parc. č. st. 273, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Olomouc-město, 
obec Olomouc, Vlastivědnému muzeu v Olomouci, dle dodatku důvodové zprávy bod 
1.4. 
 
Předložil: Rada města Olomouce 
Bod programu: 10.; hlasování č. 13 
 
 
10 Smlouvy s obcemi  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
obecné znění smluv o zajištění dopravní obslužnosti dle přílohy č. 1 důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
podepsat smlouvy s obcemi 
T: 22. 6. 2010 
O: vedoucí odboru dopravy 
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Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 11.; hlasování č. 14 
 
 
11 Projekty EU - závazky kone čného p říjemce  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
vyčlenění finančních prostředků na projekt "Obnova mobiliáře a cestní sítě 
v olomouckých historických sadech - Smetanovy sady" z rozpočtu města na zajištění: 
1. předfinancování a spolufinancování v roce 2011 ve výši 29.423.700,- Kč 
na úhradu výdajů uvedených v projektové žádosti o poskytnutí dotace z ROP Střední 
Morava 
2. udržitelnosti po dobu 5 let od ukončení jeho realizace, v souladu s metodikou ROP 
Střední Morava 
 
3. schvaluje 
vyčlenění finančních prostředků na projekt "Obnova mobiliáře a cestní sítě 
v olomouckých historických sadech - Čechovy a Bezručovy sady" z rozpočtu města 
na zajištění: 
1. předfinancování a spolufinancování v roce 2011-2012 ve výši 63.506.730,- Kč 
na úhradu výdajů uvedených v projektové žádosti o poskytnutí dotace z ROP Střední 
Morava 
 
4. schvaluje 
vyčlenění finančních prostředků z rozpočtu města na zajištění udržitelnosti projektu 
"Rekonstrukce IC Olomouc" po dobu 5 let od ukončení jeho realizace, v souladu 
s metodikou ROP Střední Morava 
 
5. schvaluje 
vyčlenění finančních prostředků z rozpočtu města na zajištění udržitelnosti projektu 
"Informační systém ZOO Olomouc" po dobu 5 let od ukončení jeho realizace, 
v souladu s metodikou ROP Střední Morava 
 
6. schvaluje 
vyčlenění finančních prostředků z rozpočtu města na zajištění udržitelnosti projektu 
"Jednotný systém značení památek a památných domů" po dobu 5 let od ukončení 
jeho realizace, v souladu s metodikou ROP Střední Morava 
 
7. schvaluje 
vyčlenění finančních prostředků na projekt "Turistický multimediální průvodce 
Olomoucí pro mobilní telekomunikační technologie (OLINA)" z rozpočtu města 
na zajištění: 
1. předfinancování a spolufinancování v roce 2011 ve výši 856.400,- Kč na úhradu 
výdajů uvedených v projektové žádosti o poskytnutí dotace z ROP Střední Morava 
2. udržitelnosti po dobu 5 let od ukončení jeho realizace, v souladu s metodikou ROP 
Střední Morava 
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Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 12.; hlasování č. 15 
 
 
12 Návrh M ěstského programu prevence kriminality na rok 2010  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
návrh Městského programu prevence kriminality na rok 2010 dle bodu II.důvodové 
zprávy 
 
3. schvaluje 
návrh na rozpočtové změny dle bodu III.důvodové zprávy 
 
4. ukládá 
předložit na MV ČR, odbor prevence kriminality usnesení Zastupitelstva města 
Olomouce ze dne 2.3.2010 
T: ihned 
O: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Rada města Olomouce 
Bod programu: 13.; hlasování č. 16 
 
 
13 OZV č. 1/2010, kterou se m ění a dopl ňuje OZV č. 20/1996 

o MPO   
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
předloženou obecně závaznou vyhlášku č. 1/2010, kterou se mění a doplňuje 
vyhláška č. 20/1996 o MPO 
 
Předložil: Martinák Jiří, náměstek primátora 
Bod programu: 14.; hlasování č. 17 
 
 
 
14 Přísedící Okresního soudu v Olomouci  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
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2. zvolilo 
v souladu se zák. č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě 
soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), přísedící 
Okresního soudu v Olomouci pro funkční období 2010 - 2014 dle upravené důvodové 
zprávy 
 
Předložil: Rada města Olomouce 
Bod programu: 15.; hlasování č. 18 
 
 
15 Pověření k oddávání  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. pověřuje 
oddáváním  RNDr. Ivana Kosatíka 
 
3. ukládá 
začlenit oddávajícího do seznamu matriky 
T: ihned 
O: vedoucí odboru správy 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 16.; hlasování č. 19 
 
 
16 Pojmenování ulice  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s pojmenováním ulice dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
informovat příslušné instituce o novém názvu ulice dle schválených směrnic 
T: ihned 
O: vedoucí odboru vn ějších vztah ů a informací 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 17.; hlasování č. 20 
 
 
17 Základní škola a Mate řská škola  Olomouc -  Nemilany, Raisova 

1 - Dodatek č.1 zřizovací listiny  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 



 19

2. schvaluje 
Dodatek č.1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská 
škola Olomouc - Nemilany, Raisova 1 dle přílohy důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
informovat o přijatém usnesení ředitelku školy 
T: březen 2010 
O: vedoucí odboru školství 
 
Předložil: Rada města Olomouce 
Bod programu: 18.; hlasování č. 21 
 
 
18 22. kolo Fondu rozvoje bydlení  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
poskytnutí účelových úvěrů 22. kola Fondu rozvoje bydlení dle tabulky žadatelů 
 
Předložil: Martinák Jiří, náměstek primátora 
Bod programu: 19.; hlasování č. 10 
 
 
 

 

 

 

Martin Novotný v. r. 
primátor m ěsta Olomouce 

Mgr. Svatopluk Š čudlík v. r. 
1. náměstek primátora 

  
 


