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24. ZASEDÁNÍ    ZASTUPITELSTVA    M ĚSTA   OLOMOUCE 
 
 KONANÉ   DNE  2. BŘEZNA 2010 
 
      V BUDOVĚ MAGISTRÁTU MĚSTA OLOMOUCE, VELKÉM ZASEDACÍM SÁLE,    
 
    HYNAISOVA 10  V  OLOMOUCI   
___________________________________________________________________ 
 
 
Poznámka:  

- zveřejněna je upravená verze Zápisu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu 
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů v platném znění; 

-    do úplné verze Zápisu mohou občané města Olomouce v případě potřeby  
           nahlédnout na organizačním oddělení (1. patro radnice, dveře č. 12) 
 
 
 
 
PŘÍTOMNI: 
 
 
1.  ČLENOVÉ  ZASTUPITELSTVA  MĚSTA  OLOMOUCE  -  DLE  PREZENCE 
                                        
2.  VEDOUCÍ  ODBORŮ  A  PRACOVNÍCI  MAGISTRÁTU  MĚSTA  OLOMOUCE 
                                           
3.  ŘEDITELÉ  PŘÍSP.  ORGANIZACÍ  MĚSTA   A  AKCIOVÝCH SPOLEČNOSTÍ 
 
4.  ZÁSTUPCI  SDĚLOVACÍCH  PROSTŘEDKŮ 
 
5.  VEŘEJNOST,  HOSTÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zápis  ze  zasedání  Zastupitelstva  města  Olomouce  byl  vyhotoven dne 08.03.2010 
........................................................................................................................................ 
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Zahájení  
Dvacáté čtvrté zasedání zastupitelstva města Olomouce, konané 2. března 2010 zahájil v 
9.00 hodin primátor města Martin Novotný; toto zasedání dále řídil. 
Zasedání bylo svoláno do velkého zasedacího sálu, budovy magistrátu města Olomouce 
v Hynaisově ulici.  
Bylo přistoupeno k zahájení jednání, konstatováním, že dle prezenčních listin bylo v úvodu 
přítomno 42 členů zastupitelstva, tj. nadpoloviční většina.  
Bylo provedeno zkušební hlasování, kterým byla prověřena funkčnost hlasovacího zařízení; 
hlasováním byl zjištěn aktuální počet zastupitelů v sále – 41. V průběhu jednání se počet 
přítomných měnil; bylo přítomno max.  43  členů zastupitelstva. 
Z 24. zasedání zastupitelstva se omluvili: Mgr. Petr Vejbor, MUDr. Ivo Mareš. V průběhu 
zasedání  se omluvili MUDr. Tozzi (přítomen do 9:45 hod), Mgr. Ščudlík (přítomen do 9:45 
hod 
Primátor uvedl, že k zápisu z 23. zasedání zastupitelstva, které se konalo 21. prosince 2009 
nebyla podána námitka  a v souladu se zákonem o obcích a Jednacím řádem zastupitelstva 
je tento zápis pokládán za schválený. 
Na zasedání bylo využíváno elektronické hlasovací zařízení. 
V souladu se zákonem o obcích a jednacím řádem ZMO byli jako ověřovatelé zápisu určeni                                           
Jan Gottwald a Mgr. Jana Nováková. Zapisovatelkou byla určena Gabriela Sedláková. 
Dále pokračovalo jednání schválením programu: 
 
SCHVÁLENÍ PROGRAMU: 
Předsedající konstatoval, že zastupitelé v souladu s jednacím řádem obdrželi podkladové 
materiály s návrhem programu.  
Po jednání rady města, které se konalo 23.února 2010 byly dodatečně dne 24. února 2010 
rozeslány materiály: 

- Dodatek č. 1 k bodu 4 – Rozpočtové změny roku 2010 
- Dodatek k bodu 8 – Majetkoprávní záležitosti 
- Dodatek k bodu 10 – Prodej domů 
- Dodatek k bodu 15 – Přísedící Okresního soudu v Olomouci 
- bod 17 – Pojmenování ulice 
- bod 18 – Dodatek zřizovací listiny ZŠ a MŠ Nemilany 
- nový bod 19 – 22. kolo Fondu rozvoje bydlení 

J. Martinák – požádal o předsunutí bodu 19 programu za bod 7.  
Primátor vyhověl jeho žádosti a konstatoval, že bod 19 bude projednán po bodu 7 programu, 
avšak body nebudou přečíslovány. 
 
Rekapitulace  návrhu programu: 

1. Zahájení, schválení programu 
2. Kontrola usnesení 
3. Rozpočtové změny r. 2009 
4. Rozpočtové změny r. 2010 + dodatek č. 1 
5. Rozpočtové změny r. 2010 – finanční vypořádání hospodaření SmOl na rok 2009 
6. Změna pravidel Fondu rozvoje bydlení 
7. Zrušení Povodňového fondu oprav bydlení 
8. Majetkoprávní záležitosti + dodatek 
9. Majetkoprávní záležitosti odboru investic 
10. Prodej domů + dodatek 
11. Smlouvy s obcemi 
12. Projekty EU – závazky konečného příjemce 
13. Návrh Městského programu prevence kriminality na rok 2010  
14. OZV, kterou se mění a doplňuje OZV č. 20/1996 o MPO 
15. Přísedící Okresního soudu v Olomouci + dodatek 
16. Pověření k oddávání 
17. Pojmenování ulice  
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18. Dodatek zřizovací listiny ZŠ a MŠ Nemilany  
19. 22. kolo Fondu rozvoje bydlení 
20. Různé 
21. Závěr 

 
Hlasování o programu: 
42 pro  
0 proti 
0 zdržel se hlasování 
0 nehlasoval 
Závěr:  Primátor konstatoval, že program zasedání zastupitelstva byl schválen. 
 
Primátor v souladu s jednacím řádem zastupitelstva nechal odsouhlasit možnost vystoupení 
konzultantů k projednávaným bodům programu - en bloc : 
k bodům týkajícím se Rozpočtových změn – pí Látalová 
k bodům týkajícím se FRB a Povodňového fondu – pí Látalová, pí Spáčilová 
k Majetkoprávním záležitostem – Mgr. Křížková, pí Jiříčková, Mgr. Stejskalová, Ing. Šnajdr 
k Prodeji domů  –  p. Studeník 
k bodu Smlouvy s obcemi – Ing. Motyčková 
k bodu Projekty EU – závazky konečného příjemce – Ing. Sítek 
k bodu Návrh Městského programu prevence kriminality – PaedDr.Pilát,PhDr. Fritscherová 
k OZV o Městské policii – Mgr. Budinská 
k bodu Pojmenování ulice – Mgr. Línek 
k bodu Dodatek zřizovací listiny ZŠ a MŠ Nemilany – PhDr. Fantová 
k bodu 22. kolo Fondu rozvoje bydlení – pí Spáčilová 
 
Hlasování o konzultantech: 
42 pro 
0 proti 
0 zdržel se hlasování 
0 nehlasoval 
Závěr: vystoupení konzultantů bylo schváleno 
 
Primátor konstatoval, že  v souladu s jednacím řádem se do diskuse  přihlásil občan: 
Jan Chladnuch – k bodu programu 20 Různé 
 
Dle schváleného programu následovalo projednání jednotlivých bodů:   
 
 
Bod 2 programu:  
Kontrola usnesení ZMO  
Primátor provedl materiálem po stranách. 
Materiál byl projednán bez diskuse. 
Pozměňovací návrh na úpravu usnesení nebyl podán.  
Hlasování o předloženém návrhu usnesení: 
42 pro 
0 proti 
0 zdržel se hlasování 
0 nehlasoval 
Závěr: Předložený návrh usnesení byl schválen; k uvedenému bodu programu bylo přijato 
usnesení bod 1. 
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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) 
 
 
Bod 3 programu: 
Rozpočtové zm ěny roku 2009  
J. Martinák – uvedl bod. 
Poté materiálem provedl po stranách – bez diskuse. 
Pozměňovací návrh na úpravu usnesení nebyl podán.  
Hlasování o předloženém návrhu usnesení: 
40 pro 
0 proti 
0 zdržel se hlasování 
2 nehlasoval 
Závěr: Předložený návrh usnesení byl schválen; k uvedenému bodu programu bylo přijato 
usnesení bod 2. 
 
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 
 
 
Bod 4 programu:  
Rozpočtové zm ěny roku 2010 + dodatek  
J. Martinák – uvedl, že k tomuto bodu byl rozeslán dodatek č.1, který bude projednán 
současně se základním materiálem. 
Konstatoval, že tentokrát je materiál rozdělen do tří částí  a provedl jím po stranách.  
Část A - úprava transferů ze státního rozpočtu - konstatoval, že jde o globální dotaci, tj. o 
příspěvek na výkon státní správy, přičemž je v tabulce na str. 1 důvodové zprávy uveden 
jeho předpoklad i reálný stav. Projednáno bez úprav. 
Část B  - rozpočtové změny v kompetenci schválení radou města, projednáno bez úprav. 
Část C - rozpočtové změny v kompetenci schválení zastupitelstvem – bez úprav. 
Upozornil na přílohu č. 1 důvodové zprávy, kde je uvedena tabulka obsahující subjekty, 
kterým je v rámci grantových systému navrhována podpora v oblasti sociálních služeb a 
v příloze č. 2 se jedná o podpory v oblasti kultury. 
Primátor doplnil, že se jedná o podpory převyšující 50 tis. Kč, jelikož podpory nižší než 50 tis. 
Kč jsou v kompetenci schválení radou města. 
Dále byl po stranách projednán dodatek č. 1. J. Martinák upozornil na přílohu č. 1, která 
obsahovala granty v oblasti sportu. 
Primátor doplnil, že snahou města je, aby i přes hospodářskou krizi město pokračovalo 
v podpoře organizací zabývajícími se činností ve všech uvedených oblastech, tj. kultury, 
sportu i soc. potřeb v nezměněné míře. 
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Předložený návrh usnesení byl na návrh předkladatele upraven zapracováním textu: „včetně 
dodatku č. 1“ do bodu 1 i 2 usnesení. 
Jiný pozměňovací návrh na úpravu usnesení nebyl podán.  
Hlasování o upraveném návrhu usnesení: 
42 pro 
0 proti 
0 zdržel se hlasování 
1 nehlasoval 
Závěr: Upravený návrh usnesení byl schválen; k uvedenému bodu programu bylo přijato 
usnesení bod 3. 
 
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 
 
2. schvaluje 
rozpočtové změny roku 2010 dle důvodové zprávy, včetně dodatku č. 1 - část C včetně 
příloh č. 1 a č. 2 
 
 
Bod 5 programu: 
Rozpočtové zm ěny roku 2010 - finan ční vypo řádání hospoda ření SmOl za rok 2009  
J. Martinák – konstatoval, že materiál obsahuje rozpočtové změny, na základě kterých budou 
do rozpočtu r. 2010 zapojeny prostředky z roku 2009. 
Uvedl, že hospodaření SmOl v roce 2009 skončilo úhrnným přebytkem ve výši 43,5 mil. Kč, 
přičemž je nutné si uvědomit, že se nejedná o volné fin. prostředky, ale většinou jsou vázány 
na fondech nebo na účelově vázaných účtech, které se týkají především akcí prováděných 
z prostředků EU.  
Konstatoval, že po odpočtu zůstatků fondů a účelově vázaných prostředků zůstává volný 
disponibilní zůstatek ve výši 1 mil. Kč, který bude dán k dispozici RMO a ZMO na blíže 
nespecifikované účely. 
Pozměňovací návrh na úpravu usnesení nebyl podán.  
Hlasování o předloženém návrhu usnesení: 
41 pro 
0 proti 
0 zdržel se hlasování 
2 nehlasoval 
Závěr: Předložený návrh usnesení byl schválen; k uvedenému bodu programu bylo přijato 
usnesení bod 4. 
 
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 
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Bod 6 programu: 
Změna pravidel Fondu rozvoje bydlení  
J. Martinák – uvedl bod. 
Mimo jiné konstatoval, že v současné době je díky přístupnosti úvěrového systému bank pro 
občana snadnější řešit úvěr na opravu nemovitosti jiným způsobem, než úvěrem z Fondu 
rozvoje bydlení, výsledkem čehož je malý zájem o tento typ úvěru. Uvedl, že z toho důvodu  
je navrhována úprava pravidel FRB, která spočívá ve snížení prostředků, které je nutno 
vázat na poskytování úvěru – ročně maximálně 5 mil. Kč. Jako další změnu označil zrušení 
vyhlašování výběrových řízení s tím, že občané si budou moci požádat o úvěr během celého 
roku. Žádosti o úvěr projedná komise FRB, která se bude scházet operativně a předloží je 
radě města ke schválení. 
PaedDr. Kania – uvítal zpřístupnění fondu občanům a kladně ohodnotil i fakt, že hranice 5 
mil. Kč nebude nepřekročitelná, ale bude se v průběhu roku  navyšovat. Vyjádřil této změně 
podporu. 
Pozměňovací návrh na úpravu usnesení nebyl podán.  
Hlasování o předloženém návrhu usnesení: 
42 pro 
0 proti 
0 zdržel se hlasování 
1 nehlasoval 
Závěr: Předložený návrh usnesení byl schválen; k uvedenému bodu programu bylo přijato 
usnesení bod 5. 
 
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 
 
 
Bod 7 programu: 
Zrušení Povod ňového fondu oprav bydlení  
J. Martnák – uvedl bod. 
Označil návrh na zrušení fondu pozitivním krokem, jelikož jde o uvolnění fin. prostředků do 
rozpočtu města na speciální účet s názvem “Rezerva na řešení krizových situací“, což 
umožní městu operativně reagovat v případě nutnosti uvolnění fin. prostředků z různých 
důvodů. 
Navrhl fond, který byl vytvořen v roce 1997 v souvislosti s tehdejšími záplavami zrušit, 
přičemž doplnil, že veškeré závazky vůči ministerstvu pro místní rozvoj jsou již vypořádány a 
finanční prostředky na tomto účtu  jsou již výhradně prostředky statutárního města.  
Primátor v této souvislosti doplnil jeho vystoupení informacemi, týkajícími se aktuální 
povodňové situace v Olomouci v tom smyslu, že řeka Morava v noci kulminovala na úrovni 3 
cm pod prvním stupněm povodňové aktivity, Bystřice - po dosažení 1. stupně povodňové 
aktivity v odpoledních hodinách začala klesat se stále sestupnou tendencí. Uvedl, že 
předpověď počasí  je s hlediska hrozby povodní v současné době dobrá, očekává se 
stagnace vodních toků nebo pokles jejich hladin. 
Pozměňovací návrh na úpravu usnesení nebyl podán.  
Hlasování o předloženém návrhu usnesení: 
41 pro 
0 proti 
0 zdržel se hlasování 
2 nehlasoval 



 7 

Závěr: Předložený návrh usnesení byl schválen; k uvedenému bodu programu bylo přijato 
usnesení bod 6. 
 
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 
 
3. pověřuje 
ekonomický odbor realizací finančního vypořádání Povodňového fondu oprav bydlení dle 
důvodové zprávy a dle přílohy č. 1 
 
Primátor – informoval, že z dalšího průběhu jednání se omluvil MUDr. Tozzi, z důvodu 
návštěvy lékaře a dále Mgr. Ščudlík, který odešel na jednání s náměstkyní ombudsmana dr. 
Seitlovou. 
 
 
Bod 8 programu:  
Majetkoprávní záležitosti + dodatek  
H. Kaštilová Tesařová – navrhla hlasovat o základním materiálu a dodatku současně. 
Provedla materiálem po stranách. 
str. 25, bod 29 – pronájem s následným odprodejem části pozemku parc. č. 784/1 v k. ú. 
Chválkovice 
Na návrh předkladatelky staženo, jelikož žadatel odstoupil od své žádosti. 
str. 59, bod 29 – majetkoprávní vypořádání mezi statutárním městem Olomouc a 
společnostmi ČOLOT, a.s. a JACOBO EUROPE CZ, a.s. 
Na návrh předkladatelky staženo. 
Současně byl po stranách projednán DODATEK – projednáno bez úprav. 
Předložený návrh usnesení základního materiálu byl upraven vyškrtnutím části 8 bodu 1 
usnesení, části 6 bodu 2 usnesení a částí 5, 6, 7, 8 bodu 3 usnesení. 
Jiný pozměňovací návrh na úpravu usnesení nebyl podán.  
Hlasování o upraveném návrhu usnesení základního materiálu a dodatku: 
0 pro 
0 proti 
0 zdržel se hlasování 
0 nehlasoval 
Závěr: Upravený návrh usnesení základního materiálu a dodatku byl schválen; k uvedenému 
bodu programu bylo přijato usnesení bod 7. 
 
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.  
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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 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 
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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. 
 
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 



 10

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. 
 
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) 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. 
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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. 
 
 
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. 
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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. 
 
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. 
 
 
Bod 9 programu:  
Majetkoprávní záležitosti OI  
JUDr. Major – provedl materiálem po stranách – projednáno bez diskuse. 
Pozměňovací návrh na úpravu usnesení nebyl podán.  
 
Hlasování o předloženém návrhu usnesení: 
38 pro 
0 proti 
0 zdržel se hlasování 
3 nehlasoval 
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Závěr: Předložený návrh usnesení byl schválen; k uvedenému bodu programu bylo přijato 
usnesení bod 8. 
 
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. 
 
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 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 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. 
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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.  
 
 
Bod 10 programu:  
Prodej dom ů + dodatek  
H. Kaštilová Tesařová – navrhla projednat a hlasovat současně o základním materiálu a 
dodatku. Materiál byl projednán po stranách. 
str. 12, bod 2.2. – prodej bytové jednotky č. 191/7 v budově Hněvotínská 11,13,15 
Na návrh předkladatelky staženo; z důvodu nedořešení některých technicko smluvních 
problémů. 
Dále byl základní materiál projednán bez diskuse. 
Současně byl projednán DODATEK: 
str. 1, bod 1.1. – prodej budovy Horní Lán 25 – návrh na revokaci 
Na návrh předkladatelky staženo; jako důvod stažení náměstkyně primátora uvedla 
nedořešení vytápění objektu, což je potřeba ještě dále projednat. 
V souvislosti se stažením výše uvedených bodů byl předložený návrh usnesení upraven 
vypuštěním bodů 10, 17, 18, 19 usnesení s tím, že zbývající  body byly přečíslovány. 
Pozměňovací návrh na úpravu usnesení nebyl podán.  
Hlasování o upraveném návrhu usnesení: 
37 pro 
0 proti 
0 zdržel se hlasování 
4 nehlasoval 
Závěr: Upravený návrh usnesení byl schválen; k uvedenému bodu programu bylo přijato 
usnesení bod 9. 
 
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 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 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 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. 
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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 xxxxxxxxxxxxxxxxxxx do jeho výlučného 
vlastnictví za kupní cenu 1.703.000,- Kč, 
ideální podíl 1/5 shora uvedené budovy a pozemků xxxxxxxxxxxxxxxxxx do jeho výlučného 
vlastnictví za kupní cenu 1.703.000,- Kč, 
ideální podíl 1/5 shora uvedené budovy a pozemků xxxxxxxxxxxxxxxxxxx do jejího 
výlučného vlastnictví za kupní cenu 1.703.000,- Kč, 
ideální podíl 1/5 shora uvedené budovy a pozemků xxxxxxxxxxxxxxxxxxx do jeho výlučného 
vlastnictví za kupní cenu 1.703.000,- Kč, 
ideální podíl 1/5 shora uvedené budovy a pozemků xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 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. 
 
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. 
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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, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxx 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, 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  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 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 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 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 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 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 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 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. 
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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 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 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 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, společnosti Validus a. s., společnosti 
SLAVIA INVEST a.s. o odprodej 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. 
 
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 xxxxxxxxxxxxxxxxxx, společnosti CENTRAL 
PARKING OLOMOUC, s.r.o., paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx (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 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 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. 
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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. 
 
 
Bod 11 programu:  
Smlouvy s obcemi  
Primátor v nepřítomnosti náměstka Mgr. Ščudlíka  uvedl bod. 
Navrhl schválit navržené vyčíslení účasti jednotlivých obcí, které se tímto podílí na pokrytí 
ztráty dopravce. 
Materiál byl projednán bez diskuse. 
Pozměňovací návrh na úpravu usnesení nebyl podán.  
Hlasování o předloženém návrhu usnesení: 
37 pro 
0 proti 
0 zdržel se hlasování 
4 nehlasoval 
Závěr: Předložený návrh usnesení byl schválen; k uvedenému bodu programu bylo přijato 
usnesení bod 10. 
 
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 
 
 
Bod 12 programu: 
Projekty EU - závazky kone čného p říjemce  
RNDr. Šnevajs – uvedl bod. 
Mimo jiné konstatoval, že nově stanovená nutnost schválení předloženého materiálu 
zastupitelstvem by měla představovat záruku vyšší odpovědnosti obcí při sestavování 
rozpočtu a současně zajistit, že náklady na projekty spolufinancované z EU budou vyčleněny 
z prostředků obcí tak, aby se nestávalo, že v průběhu realizace budou obci chybět 
prostředky na dofinancování, nebo zajištění udržitelnosti projektu.  
Provedl důvodovou zprávou, která obsahovala 6 projektů, které postoupily do 2. kola 
schvalování. Dále upozornil na souhrn požadavků na vyčlenění fin. prostředků z rozpočtu 
města v jednotlivých letech 2010, 2011 a 2012 s tím, že více než 55 % financí se vrátí 
v podobě dotace. Požádal o podporu předloženého materiálu. 
Ing. Tesařík – doplnil, že výbor regionálního rady činí některé kroky, aby financování bylo 
urychleno. Konstatoval, že garance finančních prostředků v rozpočtu obce na období dalších 
let  je nutná a je v  zájmu všech příjemců, aby bylo zaručeno, že na dotace dosáhli ti 
nejlepší. 
Primátor – zmínil v této souvislosti problematiku stanovení formy ročních 
rozpočtů hospodaření měst, přičemž upozornil na skutečnost, že obcemi jsou uzavírány 
závazky i na několik let dopředu. Uvedl, že je již dlouho očekávána úprava zákona o 
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rozpočtových pravidlech, aby města mohla hospodařit s jiným časovým horizontem než 
jeden rok. 
Ing. Tesařík – uved, že takto schválený jednoznačný závazek musí platit přes všechna 
volební období. Upozornil, že záležitost by měla být řešena podobně jako např. splátky 
přijatých úvěrů.  
Pozměňovací návrh na úpravu usnesení nebyl podán.  
Hlasování o předloženém návrhu usnesení: 
39 pro 
0 proti 
0 zdržel se hlasování 
2 nehlasoval 
Závěr: Předložený návrh usnesení byl schválen; k uvedenému bodu programu bylo přijato 
usnesení bod 11. 
 
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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Bod 13 programu: 
Návrh M ěstského programu prevence kriminality na rok 2010  
RNDr. Šnevajs – uvedl bod. 
Konstatoval, že schválení materiálu je podmínkou ministerstva vnitra, které řadu projektů 
spolufinancuje a požaduje záruku, že program prevence kriminality je schválen, a že tyto 
projekty jsou v souladu s tímto koncepčním materiálem. Konstatoval, že zpráva o 
bezpečnostní situaci ve městě vychází pro Olomouc příznivě, upozornil na souhrnnou 
tabulku, která obsahuje 18 navrhovaných projektů. Uvedl, že v letošním roce je podíl města 
na financování projektů ve výši 2 mil. Kč. Požádal o podporu materiálu v předložené podobě.  
Materiál byl projednán bez diskuse.  
Pozměňovací návrh na úpravu usnesení nebyl podán.  
Hlasování o předloženém návrhu usnesení: 
39 pro 
0 proti 
0 zdržel se hlasování 
2 nehlasoval 
Závěr: Předložený návrh usnesení byl schválen; k uvedenému bodu programu bylo přijato 
usnesení bod 12. 
 
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., náměstek primátora 
 
 
Bod 14 programu: 
OZV č. 1/2010, kterou se m ění a dopl ňuje OZV č. 20/1996 o MPO   
J. Martinák – uvedl bod. 
Konstatoval, že materiál je předkládán z důvodu legislativní změny v zákoně o obecní policii. 
Předložená vyhláška reaguje právě na tyto změny. Upozornil na přiložený právní rozbor 
návrhu vyhlášky v příloze důvodové zprávy. 
Materiál byl projednán bez diskuse. 
Pozměňovací návrh na úpravu usnesení nebyl podán.  
Hlasování o předloženém návrhu usnesení: 
41 pro 
0 proti 
0 zdržel se hlasování 
0 nehlasoval 
Závěr: Předložený návrh usnesení byl schválen; k uvedenému bodu programu bylo přijato 
usnesení bod 13. 
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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 
 
 
Bod 15 programu:  
Přísedící Okresního soudu v Olomouci  
Primátor – se vzdal úvodního komentáře. Požádal o zapracování dodatku, ve smyslu 
doplnění seznamu přísedících o pana Ing. Petra Domácího. 
PaedDr. Skácel – upozornil na chybu ve jménu jedné kandidátky Jarmily Hladíkové – 
správně by mělo být uvedeno Jarmila Hlačíková. Důvodová zpráva byla v tomto smyslu 
upravena. 
Předložený návrh usnesení byl upraven doplněním slova „upravené“ do bodu usnesení 1 a 
2. 
Jiný pozměňovací návrh na úpravu usnesení nebyl podán.  
Hlasování o upraveném návrhu usnesení: 
39 pro 
0 proti 
0 zdržel se hlasování 
2 nehlasoval 
Závěr: Upravený návrh usnesení byl schválen; k uvedenému bodu programu bylo přijato 
usnesení bod 14. 
 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
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 
 
 
Bod 16 programu:  
Pověření k oddávání  
Primátor – uvedl bod. 
Materiál byl projednán bez diskuse. 
Pozměňovací návrh na úpravu usnesení nebyl podán.  
Hlasování o předloženém návrhu usnesení: 
39 pro 
0 proti 
0 zdržel se hlasování 
2 nehlasoval 
Závěr: Předložený návrh usnesení byl schválen; k uvedenému bodu programu bylo přijato 
usnesení bod 15. 
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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 
 
 
Bod 17 programu: 
Pojmenování ulice  
RNDr. Holpuch – okomentoval materiál, který se týkal návrhu na prodloužení ulice Jarmily 
Glazarové. 
Zároveň zmínil, že zastupitelům byla dnes rozdána publikace autora Milana Ticháka  Lexikon 
olomouckých ulic, která shrnuje názvy 665 olomouckých ulic a náměstí. Uvedl, že statutární 
město se podílelo na vydání této knihy spoluautorsky a současně i tím, že odkoupilo část 
nákladu pro potřeby městských částí, magistrátu a zastupitelů. 
Materiál byl projednán bez diskuse. 
Pozměňovací návrh na úpravu usnesení nebyl podán.  
Hlasování o předloženém návrhu usnesení: 
38 pro 
0 proti 
0 zdržel se hlasování 
3 nehlasoval 
Závěr: Předložený návrh usnesení byl schválen; k uvedenému bodu programu bylo přijato 
usnesení bod 16. 
 
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 vnějších vztahů a informací 
 
 
 
Bod 18 programu: 
Základní škola a Mate řská škola  Olomouc - Nemilany, Raisova 1 - Dodatek č.1 
zřizovací listiny  
Primátor – uvedl, že vše podstatné je uvedeno v důvodové zprávě, proto se vzdal úvodního 
slova. 
Materiál byl projednán bez diskuse. 
Pozměňovací návrh na úpravu usnesení nebyl podán.  
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Hlasování o předloženém návrhu usnesení: 
38 pro 
0 proti 
0 zdržel se hlasování 
3 nehlasoval 
Závěr: Předložený návrh usnesení byl schválen; k uvedenému bodu programu bylo přijato 
usnesení bod 17. 
 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
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 
 
 
 
Bod 19 programu:  
22. kolo Fondu rozvoje bydlení  
J. Martinák – uvedl bod. 
Zmínil, že do 22. kole Fondu rozvoje bydlení  bylo podáno 11 žádostí v celkové výši 1 910 
tis. Kč. 
Materiál byl projednán bez diskuse. 
Pozměňovací návrh na úpravu usnesení nebyl podán.  
Hlasování o předloženém návrhu usnesení: 
40 pro 
0 proti 
0 zdržel se hlasování 
3 nehlasoval 
Závěr: Předložený návrh usnesení byl schválen; k uvedenému bodu programu bylo přijato 
usnesení bod 18. 
 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
poskytnutí účelových úvěrů 22. kola Fondu rozvoje bydlení dle tabulky žadatelů 
 
 
 
Bod 20 programu: 
Různé 
K tomuto bodu programu se do diskuse přihlásil pan Jan Chladnuch: 
Pan Chladnuch – předeslal, že jeho vystoupení se bude týkat olomouckého obchodního 
domu Prior a uvedl, že vystoupení si rozdělil do několika částí. 
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- úvodem sdělil, že jej překvapilo rozhodnutí zastupitelstva o zrušení podloubí objektu 
Prioru, z toho důvodu zjišťoval určité informace o společnosti CL Trade, která objekt 
vlastní. Některé informace citoval, týkaly se např. předchozích vlastníků objektu, 
majetku společnosti CL Trade a jejích akcionářů.  

- dále zmínil své připomínky k zadání regulačního plánu a upozornil na skutečnost, že 
mu bylo doporučeno udělat si v této souvislosti právní rozbor. Konstatoval však, že 
nikdo nemá zájem mu v této věci pomoci. Vyjádřil přesvědčení, že věta v paragrafu 
64 odst. 1 by mu měla být právně vysvětlena zástupci města a uvedl, že dle jeho 
názoru mělo být projednávání jeho podnětu odloženo. 

- vznesl dotaz, zda se bude moci seznámit se smlouvou, která byla schválena radou 
města 9. února 2010 o právu provést stavbu na parc. č. st. 330 v k.ú. Olomouc-
město, který je ve vlastnictví CL Trade, a která souvisí s realizací akce rekonstrukce 
ulice 8. května. Dále požádal o nahlédnutí do plánů, jak bylo kolejiště navrhováno 
původně  a jak je navrženo v současné době. 

- uvedl, že současně probíhaly dvě záležitosti, a to změna regulačního plánu a územní 
rozhodnutí k úpravě obchodního domu. Upozornil na skutečnost, že jelikož vlastník 
objektu požádal o zastavení stavebního řízení,  připomínkami k uvedené úpravě se 
již nikdo nezabýval. 

- upozornil, že 26. ledna 2010 RMO  rozhodla o prodeji pozemků parc. č. 116/35 a 
116/37, k čemuž napsal stanovisko ve smyslu, že a) odprodat pozemky je nežádoucí,  
b) přístup k procesu dělení pozemků je účelový a lze jej řešit jen na základě 
územního rozhodnutí. Informoval, že odezva na toto stanovisko je ve fázi, že 
odprodejem pozemku se bude zabývat majetkoprávní komise, k části b) se nikdo 
zatím nevyjádřil. V této souvislosti upozornil na zákon č. 106/1999 o svobodném 
přístupu k informacím a konstatoval, že dle této normy by s ním mělo být i jednáno. 
Poukázal na skutečnost, že pracovníci odboru koncepce a rozvoje nebo Stavebního 
úřadu s ním jednali vstřícně, ovšem jednání pracovníků na majetkoprávním odboru jej 
zaskočilo. 

Primátor poděkoval p. Chladnuchovi za jeho vystoupení a vzhledem k množství podnětů, 
které v něm zazněly mu doporučil, aby je předložil v písemné formě tak, aby odpovědní 
pracovníci se jimi mohli zabývat. Přislíbil, že v zákonné lhůtě do 30 dnů mu na tyto podněty 
bude písemnou formou odpovězeno. 
 
PaedDr. Kania – navrhl panu Chladnuchovi, že v případě podobných podnětů a vystoupení, 
by mohl poskytnout uvedené podklady v písemné formě poslaneckým klubům, aby se 
zastupitelé  jimi mohli zabývat a byli připraveni na ně reagovat. 
 
Ing. Tesařík – navázal na informace o případné hrozbě povodní ve městě Olomouci, které 
přednesl primátor v rámci jednoho z předchozích bodů.  Uvedl, že i v celém kraji je situace 
podobná, tedy kolem 1. stupně povodňové aktivity s tím, že předpověď je příznivá. 
Dále se vyjádřil k chystané stávce dopravců v tom smyslu, že vedení Českých drah potvrdilo, 
že ve čtvrtek 4. března se stávka konat bude. Konstatoval, že v případě autobusové dopravy 
by problémy vzniknout neměly, ovšem bezesporu vniknou problémy, když se zastaví 
doprava provozovaná Českými drahami. Uvedl, že kraj se proto  nyní soustředí na posílení 
autobusových spojů na klíčových dopravních  tepnách. Vyjádřil snahu  informovat veřejnost, 
a to prostřednictvím  internetových stránek olomouckého kraje nebo formou informační 
telefonní linky. Uvedl možnost navýšení osobní dopravy v souvislosti se stávkou a 
informoval, že proto požádal krajského policejního ředitele o posílení dopravních hlídek pro 
případ, že by došlo k dopravním problémům. 
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Primátor – k tomu dodal, že zástupci města budou ještě během dnešního dne prověřovat 
stanovisko odborové organizace Dopravního podniku města Olomouce s tím, že dosud bylo 
avizováno, že když stávka proběhne, tak se k ní zaměstnanci DPMO připojí. 
 
RNDr. Holpuch – informoval, že v tomto týdnu se podaří završit projekt, který trvá již od roku 
2000, kdy bylo usnesením zastupitelstva rozhodnuto o podpoře vydání Dějin města 
Olomouce. Konstatoval, že kniha byla vydána ve dvou svazcích v nákladu 3 500 ks. Přislíbil, 
že zastupitelé knihu obdrží při příležitosti příštího zasedání zastupitelstva. Informoval, že 
slavnostní představení knihy proběhne ve čtvrtek 4.3.2010 v 18 hodin v Kapli Božího Těla. 
Uvedl, že knihu je možno si zakoupit také v Informačním centru, případně u některých 
knihkupců za cenu 1 100 Kč za oba svazky. 
 
Mgr. Michálek – vznesl dotaz jak pokračují projektové práce na protipovodňových opatřeních 
ve městě Olomouci a okolí. 
 
Primátor – informoval, že se připravují dvě etapy označené 2A a 2B. Připomenul, že 1. etapa 
představovala výstavbu obtokového kanálu. Etapa 2A se týká území dolního toku – od území 
v okolí Šantovy ulice až po lokalitu Nové Sady, část 2B se týká centra města – od Bristolu po 
obtokový kanál. Uvedl, že na obě etapy už existuje územní rozhodnutí, kdy nositelem 
projektu je Povodí Moravy, čili město je pouze jedním s partnerských subjektů. Zmínil, že dle 
posledních informací bude etapu 2A  možno zahájit již koncem tohoto roku. Předal slovo Ing. 
Šnajdrovi z odboru investic, který potvrdil, že Povodí Moravy by letos chtělo zahájit etapu 2A, 
přičemž informoval, že město se na této etapě podílí přeložkou kanalizačního sběrače C, 
která je situována v lokalitě od mostu na Velkomoravské ulici po most u kojeneckého ústavu. 
Konstatoval, že náklady na akci „Přeložka kanalizačního sběrače C“ jsou předpokládány ve 
výši cca 80 mil. Kč a akce by letos měla být vysoutěžena a připustil i možnost zahájení její 
realizace. 
Primátor shrnul, že v současné době je výstavba protipovodňových opatření zpožděna cca o 
¾ roku oproti původnímu plánu Povodí Moravy. Uvedl, že etapa 2A by měla být zrealizovaná 
během příštího roku a pak by se mělo přistoupit k realizaci etapy 2B, která je nejsložitější a 
která obsahuje rozšíření koryta řeky v centru města. Uvedl, že etapa 2B je technicky a 
zejména finančně náročná a je možné předpokládat, že bude zahájena v období let 2012, 
2013. Zároveň upozornil, že dodržení termínů zahájení realizace závisí na Povodí Moravy a 
státu a také souvisí s tím, zda dotčené orgány při územním řízení a získávání stavebního 
povolení  podají připomínky či protesty.  Konstatoval, že po realizaci i této etapy bude velká 
část města upravena na hladinu Q 650. Doplnil, že poté bude přistoupeno k poslední etapě – 
zajištění protipovodňové ochrany severní části města v okolí Chomoutova. Informoval, že 
tato část  je největší problém ve smyslu, že v současné době bylo vyčísleno, že při počtu 
obyvatel, kteří v Chomoutově bydlí, by ohrázování toku v této městské části stálo více peněz, 
než kolik by stála výstavba nových rodinných domů pro obyvatele Chomoutova na jiném 
místě. Uvedl, že řešením tohoto problému je třeba se zabývat, přičemž informoval, že na 
posledním jednání KMČ Chomoutov se tato komise  vyjádřila, že by preferovala některá dílčí 
opatření, která znamenají např. snížení části vozovky a další úpravy, které by umožnily rozliv 
vody do okolních polí. Vyjádřil snahu s Povodím Moravy diskutovat o těchto menších 
opatřeních tak, aby Chomoutov se dočkal protipovodňových opatření co nejdříve. V případě 
potřeby konkrétních informací odkázal zastupitele na pracovníky odboru koncepce a rozvoje, 
případně odboru investic. 
 
Primátor – informoval, že termín příštího  zasedání zastupitelstva je předběžně stanoven na 
úterý 27. dubna 2010. 
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Bod 21 programu: 
Závěr 
Primátor poděkoval všem občanům, hostům i zastupitelům za účast  a v 10:50 hodin dvacáté 
čtvrtém zasedání zastupitelstva ukončil. 
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