
 

USNESENÍ 
 

z 26. zasedání Zastupitelstva m ěsta Olomouce, konaného dne 31. 5. 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 Rozpočtové zm ěny roku 2010  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu, týkající se rozpočtových změn roku 2010 
 
2. schvaluje 
rozpočtové změny roku 2010 dle upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Martinák Jiří, náměstek primátora 
Bod programu: 2.; hlasování č. 13 
 
 
2 Majetkoprávní záležitosti  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. schvaluje 
1. nepřijetí nabídky dle předkupního práva na odkup jiné stavby č. p. 939 
s pozemkem parc. č. st. 692 zast. pl. a nádvoří o výměře 1 666 m2 (hlavní sklad), 
vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc z vlastnictví Muzea Olomoucké pevnosti, 
o.s. do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 1.   
 
2. bezúplatný převod pozemku parc. č. 380/2 ostatní plocha o výměře 2 414 m2 
v k. ú. Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování 
státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Olomouce s tím, že 
odbor majetkoprávní bude dále jednat s ČR - Úřadem pro zastupování státu ve 
věcech majetkových o podmínkách převodu dle důvodové zprávy bod č. 9. 
 
3. bezúplatný převod pozemků parc. č. 2119 ostatní plocha o výměře 164 m2, parc. 
č. 2120 ostatní plocha o výměře 108 m2 a  1/2 ideálního spoluvlastnického podílu 
k celku nemovitosti parc. č. 2123 ostatní plocha o výměře 1055 m2, vše v k. ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 
10. 
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4. bezúplatný převod pozemku parc. č. 140/19 orná půda o výměře 388 m2 v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 
11.  
 
5. bezúplatný převod 1/6 ideálního spoluvlastnického podílu k celku pozemků parc. č. 
61/1 zahrada o výměře 210 m2 a parc. č. 62 zahrada o výměře 641 m2 vše v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc z vlastnictví ČR - Pozemkového fondu ČR do vlastnictví 
statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 12. 
 
6. bezúplatný převod části pozemku parc. č. 940/3 orná půda  o výměře 20 711 m2 
v k. ú. Slavonín, obec Olomouc z vlastnictví ČR - Pozemkového fondu ČR do 
vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 13. 
 
7. bezúplatný převod části pozemku parc. č. 949/1 trvalý travní porost o výměře 
600 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc z vlastnictví ČR - Pozemkového fondu ČR do 
vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 14.  
 
8. doplnění smluvních podmínek u bezúplatného převodu pozemku parc. č. 161 
ostatní plocha o výměře 17 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc z vlastnictví 
ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního 
města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 15.  
 
9. bezúplatný převod pozemku parc. č. 305/1 orná půda o výměře 681 m2 v k. ú. 
Holice u Olomouce, obec Olomouc z vlastnictví ČR – Pozemkového fondu ČR do 
vlastnictví statutárního města Olomouce včetně smluvních podmínek dle důvodové 
zprávy bod č. 16.    
 
10. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemek parc. č. 494/2 orná půda 
o výměře 474 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc s panem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - 
rozšíření subjektu na straně budoucího kupujícího dle důvodové zprávy bod č. 17.   
 
11. odprodej části pozemku parc. č. 150/3 ostat. pl.  (dle GP parc. č. st. 1591 zast. 
pl.)  o výměře 6 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc společnosti ČEZ Distribuce, a. s.  
za kupní cenu ve výši 6 980,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 18. 
 
12. odprodej pozemku parc. č. 235/50 ostat. pl. o výměře 20 m2 v k. ú. Povel, obec 
Olomouc společnosti STAFOS spol. s r.o. za kupní cenu ve výši  33 000,- Kč dle 
důvodové zprávy bod č. 19.   
 
13. odprodej pozemku parc. č. st. 1207/10 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 
18 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
za kupní cenu 38 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 20.    
 
14. odprodej pozemku parc. č. 127/2 zahrada o výměře 749 m2 v k. ú. Nové Sady 
u Olomouce, obec Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxza kupní cenu ve výši 
760 280,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 21. 
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15. odprodej části pozemku parc. č. 642/3 ostat. pl. o výměře 5 m2 (dle GP parc. č. 
642/6) v k. ú. Droždín, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve 
výši 10 800,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 22.   
 
16. odprodej části pozemku parc. č. 551/1 zahrada (dle GP parc. č. 551/34) o výměře 
124 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve 
výši 91 020,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 23.  
 
17. odprodej části pozemku parc. č. 551/1 zahrada (dle GP parc. č. 551/35) o výměře 
84 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve 
výši 63 020,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 24.  
 
18. odprodej části pozemku parc. č. 551/1 zahrada (dle GP parc. č. 551/36) o výměře 
7 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 
ve výši 9 120,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 24.   
 
19. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na části pozemků parc. č. 1086/19 
ostat. pl. o výměře 270 m2 a parc. č. 841/41 ostat. pl. o výměře 32 m2, vše v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc se společností URGA, s.r.o. při kupní ceně ve výši 
276 600,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 25. 
 
20. darování částí pozemku parc. č. 98/3 ostat. pl. o celkové výměře 2476 m2 (dle 
GP díly "n" a "j"), části pozemku parc. č. 98/6  ostat. pl. o výměře 8 m2 (dle GP díl 
"h") a částí pozemku parc. č. 116/17 ostat. pl. o celkové výměře 411 m2 (dle GP díly 
"r" a "p"), vše v k. ú. Pavlovičky, obec Olomouc z vlastnictví statutárního města 
Olomouce do vlastnictví ČR - Ředitelství silnic a dálnic ČR dle důvodové zprávy bod 
č. 26.    
 
21. výkup objektu bez č.p./č.e., jiná stavba na pozemku parc. č. st. 1403 zast. pl., 
objektu bez č.p./č.e., jiná stavba na pozemku parc. č. st. 1404 zast. pl., pozemků 
parc. č. st. 1403 zast. pl. o výměře 10 m2, parc. č. st. 1404 zast. pl. o výměře 451 m2 
a částí pozemku parc. č. 285/1 ostat. pl. (dle GP parc. č. 285/5 ostat. pl. o výměře 
5 579 m2 a parc. č. 258/6 ostat. pl. o výměře 911 m2), vše v k. ú. Olomouc - město, 
obec Olomouc z vlastnictví společnosti České dráhy, a. s. do vlastnictví statutárního 
města Olomouce za kupní cenu ve výši 9 600 000,- Kč dle návrhu odboru 
majetkoprávního dle důvodové zprávy bod č. 27. 
 
2. nevyhovuje žádosti 
1. pana xxxxxxxxxxxxxxx o odprodej části budovy bez č.p./č.e. (garáž) na pozemcích 
parc. č. st. 1345/1, parc. č. st. 1345/2 a parc. č. 1345/3, vše zast. pl. a pozemku parc. 
č. st. 1345/1 zast. pl. o výměře 408 m2, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod č. 2.   
 
2. společnosti ČEZ Distribuce, a.s. o odprodej části pozemku parc. č. 1000/1 ostat. 
pl. o výměře 6 m2 v k. ú. Řepčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3. 
 
3. pana xxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej pozemků parc. č. 1023/2 ostat. pl. o výměře 
10 469 m2, parc. č. 1023/1 orná půda o výměře 14 875 m2, parc. č. 1022 ostat. pl. 
o výměře 850 m2, parc. č. 1021 ostat. pl. o výměře 9 757 m2, parc. č. 1019 ostat. pl. 
o výměře 13 385 m2, parc. č. 1018 ostat. pl. o výměře 1 990m2, parc. č. 1017 ostat. 
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pl. o výměře 2 636 m2 a parc. č. 1029/1 orná půda o výměře 146 631 m2, vše v k. ú. 
Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4. 
 
4. manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej pozemků parc. č. 1654/3 orná půda 
o výměře 1 917 m2 a 1653 zahrada o výměře 1 339 m2,vše v k. ú. Holice 
u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 5. 
 
5. paní xxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej části pozemku parc.  č. 480 ostat. pl. o výměře 
48 m2 v k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc při kupní ceně ve výši 30,- Kč/m2 dle 
důvodové zprávy bod č. 6. 
 
6. pana xxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej části pozemku parc. č. 480 ostat. pl. o výměře 
48  m2 v k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc při kupní ceně ve výši 30,- Kč/m2 dle 
důvodové zprávy bod č. 6. 
 
7. paní xxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej části pozemku parc. č. 480 ostat. pl. o výměře 
48 m2 v k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc při kupní ceně ve výši 30,- Kč/m2 dle 
důvodové zprávy bod č. 6. 
 
8. pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej části pozemku parc. č. 480 ostat. 
pl. o výměře 49 m2 v k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc při kupní ceně ve výši 30,- 
Kč/m2 dle důvodové zprávy bod č. 6.  
 
9. paní xxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej pozemku parc. č. 704/13 orná půda o výměře 
332 m2 v k. ú. Chomoutov, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 7. 
 
3. nevyhovuje 
1. nabídce ČR – Ministerstva obrany na výkup pozemků parc. č. 324/141 ost. plocha 
o výměře 2321 m2 a parc. č. 324/149 ost. plocha o výměře 148 m2, vše v k. ú. 
Neředín, obec Olomouc z vlastnictví ČR – Ministerstva obrany do vlastnictví 
statutárního města Olomouce za kupní cenu ve výši 816 270,- Kč dle důvodové 
zprávy bod č. 8. 
 
2. nabídce ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na výkup 
pozemku parc. č. 380/2 ostatní plocha o výměře 2 414 m2 v k. ú. Nedvězí 
u Olomouce, obec Olomouc z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 
9. 
 
3. nabídce ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na výkup 
pozemků parc. č. 2119 ostatní plocha o výměře 164 m2, parc. č. 2120 ostatní plocha 
o výměře 108 m2 a  1/2 ideálního spoluvlastnického podílu k celku nemovitosti parc. 
č. 2123 ostatní plocha o výměře 1055 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc 
z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví 
statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 10. 
 
4. revokuje 
1. usnesení ZMO ze dne 21. 9. 2009, bod programu 5., bod 45. ve věci schválení 
bezúplatného převodu 1/4 ideálního spoluvlastnického podílu k celku pozemků parc. 
č. 61/1 zahrada o výměře 210 m2 a parc. č. 62 zahrada o výměře 641 m2 vše v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc z vlastnictví ČR - Pozemkového fondu ČR do vlastnictví 
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statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 12. 
 
2. usnesení ZMO ze dne 23. 6. 2008 bod programu 4., bod 26. ve věci schválení 
bezúplatného převodu pozemku parc. č. 305 orná půda o výměře 967 m2 v k. ú. 
Holice u Olomouce, obec Olomouc z vlastnictví ČR – Pozemkového fondu ČR do 
vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 16. 
 
Předložil: Rada města Olomouce 
Bod programu: 3.; hlasování č. 4 
 
 
 
3 Majetkoprávní záležitosti OI  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu. 
 
2. revokuje 
část usnesení Zastupitelstva města Olomouce ze dne 27.4.2010 v bodě, kterým bylo 
schváleno uzavření směnné smlouvy na pozemek, parcela č. 1678/317 o výměře 
69 m2 (oddělený z pozemku parc. č. 1678/101) v katastrálním území Holice 
u Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví České republiky, správa nemovitostí ve 
vlastnictví státu Pozemkový fond České republiky za pozemek parc. č. 147/43 
o výměře 69 m2 (oddělený z  pozemku parc. č. 147/37) v katastrálním území 
Chválkovice, obec Olomouc, ve vlastnictví Statutárního města Olomouce bez 
cenového doplatku 
a 
schvaluje uzavření směnné smlouvy na pozemek, parcela č. 1678/317 o výměře 
69 m2 (oddělený z pozemku parc. č. 1678/101) v katastrálním území Holice 
u Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví České republiky, správa nemovitostí ve 
vlastnictví státu Pozemkový fond České republiky za pozemek parc. č. 147/43 
o výměře 69 m2 (oddělený z  pozemku parc. č. 147/37) v katastrálním území 
Chválkovice, obec Olomouc, ve vlastnictví Statutárního města Olomouce, za 
doplatek cenového rozdílu pozemků ve výši 61.200,- Kč, dle bodu 1 předložené 
důvodové zprávy. 
 
3. schvaluje 
uzavření směnné smlouvy na pozemek parc.č. 32/1 ostatní plocha o výměře 676 m2 
v k.ú. Chválkovice, obec Olomouc, který je ve vlastnictví Vodohospodářské 
společnosti Olomouc a.s. za pozemky parc.č. st. 513 zastavěná plocha a nádvoří 
o výměře 517 m2, parc.č.st. 514  zastavěná plocha a nádvoří o výměře 69 m2 
a parc.č.st. 515 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 102 m2, vše v k.ú. Černovír, 
obec Olomouc, které jsou v majetku Statutárního města Olomouc. Směna bude 
realizována bez cenového doplatku, dle bodu 2 předložené důvodové zprávy. 
 
4. schvaluje 
uzavření budoucí kupní smlouvy na část pozemku o výměře cca 65 m2, parc. č. 
1422/2 trvalý travní porost v k.ú. Chválkovice, obec Olomouc ve vlastnictví 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.  Kupní smlouva bude uzavřena nejpozději do 5 let od uzavření 
budoucí kupní smlouvy za kupní cenu ve výši 500,- Kč/m2, dle bodu 3 předložené 
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důvodové zprávy. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 4.; hlasování č. 5 
 
 
4 Prodej dom ů 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. nevyhovuje žádosti 
společnosti Hotel LAFAYETTE, s.r.o. o revokaci usnesení Zastupitelstva města 
Olomouce ze dne 27.04.2010 bod 6, část 35 ve věci odprodeje budovy č. p. 411, 415 
(tř. Svobody 27 – Švédská 12) na pozemku parc. č. st. 377/2, zastavěná plocha 
a nádvoří, a pozemku parc. č. st. 377/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 985 
m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, Bytovému družstvu PASÁŽKA na Tř. 
Svobody 411/27 a ulici Švédská 415/12 za kupní cenu ve výši 36.000.000,- Kč 
a vypsání nového výběrového řízení, dle důvodové zprávy bod 2.1. 
 
3. schvaluje 
prodej budovy č. p. 11 (Pavelčákova 1) na pozemku parc. č. st. 433/5, zastavěná 
plocha a nádvoří, a pozemku parc. č. st. 433/5, zastavěná plocha a nádvoří, 
o výměře 320 m2, vše k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, společnosti ORRERO 
a.s., za kupní cenu celkem 19.001.000,- Kč, z toho za budovu 15.874.600,- Kč 
a pozemek 3.126.400,- Kč, splatnou do 20 dnů od uzavření kupní smlouvy, dle 
důvodové zprávy bod 2.2. 
 
4. nevyhovuje 
nabídce ze dne 05. 03. 2010 společnosti OIN Development a.s. ve věci prodeje 
budovy  č. p. 11 (Pavelčákova 1) na pozemku parc. č. st. 433/5, zastavěná plocha 
a nádvoří, a pozemku parc. č. st. 433/5, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 320 
m2, vše k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 2.2. 
 
5. nevyhovuje 
nabídce ze dne 17. 05. 2010 společnosti OIN Development a.s. ve věci prodeje 
budovy č. p. 11 (Pavelčákova 1) na pozemku parc. č. st. 433/5, zastavěná plocha 
a nádvoří, a pozemku parc. č. st. 433/5, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 
320 m2, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 2.2. 
 
6. nevyhovuje žádosti 
společnosti DOMY MORAVIA spol. s r.o., pana xxxxxxxxxxxxxxx, společnosti  
Validus a.s., společnosti  SLAVIA INVEST a. s. ve věci prodeje budovy č. p. 11 
(Pavelčákova 1) na pozemku parc. č. st. 433/5, zastavěná plocha a nádvoří, a 
pozemku parc. č. st. 433/5, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 320 m2, v k. ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 2.2. 
 
7. nevyhovuje žádosti 
pana xxxxxxxxxxxxxxxx ve věci prodeje budovy č. p. 11 (Pavelčákova 1) na pozemku 
parc. č. st. 433/5, zastavěná plocha a nádvoří, a pozemku parc. č. st. 433/5, 
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 320 m2, v k. ú. Olomouc-město, obec 
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Olomouc, a o zvážení možnosti úhrady části kupní ceny pozemkem parc. č. 992/2, 
ostatní plocha, o výměře 760 m2, v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, ve vlastnictví 
společnosti AUTO ČECHÁK s.r.o., dle důvodové zprávy bod 2.2. 
 
8. revokuje 
své usnesení ze dne 25. 06. 2003, bod 9, část  1, ve věci ponechání budovy č. p. 11 
(Pavelčákova 1) na pozemku parc. č. st. 433/5, zastavěná plocha a nádvoří, 
a pozemku parc. č. st. 433/5, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 320 m2, v k. ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc, v majetku statutárního města Olomouce, dle 
důvodové zprávy bod 2.2. 
 
9. schvaluje 
ponechání nebytové jednotky č. 722/61 v budově č. p. 722 (Voskovcova 6) na 
pozemku parc. č. st. 800, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem 
o velikosti 121/39901 na společných částech budovy č. p. 722 a se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 121/39901 na pozemku parc. č. st. 800, zastavěná plocha 
a nádvoří, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, v majetku statutárního 
města Olomouce, dle důvodové zprávy bod 2.3. 
 
10. nevyhovuje žádosti 
Společenství vlastníků Voskovcova 722/6, Olomouc, ve věci prodeje nebytové 
jednotky č. 722/61 v budově č. p. 722 (Voskovcova 6) na pozemku parc. č. st. 800, 
zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 121/39901 na 
společných částech budovy č. p. 722 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
121/39901 na pozemku parc. č. st. 800, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nové 
Sady u Olomouce, obec Olomouc, za nabídkovou cenu ve výši 80.000,- Kč, dle 
důvodové zprávy bod 2.3. 
 
11. nevyhovuje žádosti 
manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ve věci odprodeje bytové jednotky č. 743/2 v budově 
č. p. 743 (Wanklova 4) na pozemku parc. č. st. 1055, zastavěná plocha a nádvoří, se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 657/6968 na společných částech budovy č. p. 
743 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 657/6968 na pozemku parc. č. st. 
1055, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, dle 
důvodové zprávy bod 3.1. 
 
12. schvaluje 
prodloužení splatnosti kupní ceny za bytovou jednotku č. 726/38 v budově č. p. 726 
(Voskovcova 4) na pozemku parc. č. st. 801, zastavěná plocha a nádvoří, se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 1055/39592 na společných částech budovy č. p. 
726 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1055/39592 na pozemku parc. č. st. 
801, zastavěná plocha a nádvoří, vše k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, 
ve výši 685.750,- Kč, manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, a to do 18.06.2010, 
dle důvodové zprávy bod 3.2. 
 
13. schvaluje 
prodloužení splatnosti kupní ceny za bytovou jednotku č. 625/1 v budově č. p. 625, 
626 (Rožňavská 1, 3) na pozemku parc. č. st. 920, 931, zastavěná plocha a nádvoří, 
se spoluvlastnickým podílem o velikosti 665/32139 na společných částech budovy č. 
p. 625, 626 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 665/32139 na pozemku parc. č. 
st. 920, 931, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec 
Olomouc, ve výši  698.000,- Kč, manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, a to do 
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31.08.2010, dle důvodové zprávy bod 3.3. 
 
Předložil: Rada města Olomouce 
Bod programu: 5.; hlasování č. 6, 7, 8 
 
 
 
5 Cena města Olomouce  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
udělení Ceny města Olomouce a Ceny za počin roku 2009 dle předložené důvodové 
zprávy 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 6.; hlasování č. 9 
 
 
 
6 SK Sigma Olomouc, a.s. - navýšení základního kapit álu 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou DZ. 
 
2. schvaluje 
Smlouvu o podmínkách dalšího kapitálového vstupu statutárního města Olomouc do 
společnosti SK Sigma Olomouc, a.s. a ukládá primátorovi podepsat tuto smlouvu do 
24.6.2010. 
 
3. deleguje 
zástupce statutárního města Olomouce (včetně náhradníků) na valnou hromadu SK 
Sigma Olomouc, a.s. dne 24.6. 2010 s platností i pro případný náhradní termín dle 
důvodové zprávy, zejména pak k rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu 
peněžitými vklady v návaznosti na Smlouvu o podmínkách dalšího kapitálového 
vstupu statutárního města Olomouc do společnosti SK Sigma Olomouc, a. s. 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  

Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 7.; hlasování č. 10 
 
 
 
7 AQUAPARK OLOMOUC  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou DZ. 
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2. schvaluje 
záměr Koncesionáře zřídit právo věcného břemene a doporučuje ZMO schválit 
udělení souhlasu Koncesionáři ke zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni dle 
bodu č. 1 DZ 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 8.; hlasování č. 11 
 
 
 
8 AQUAPARK OLOMOUC, a.s. - navýšení základního kapit álu 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
dodatek č. 7 koncesní smlouvy a ukládá primátorovi podepsat dodatek č. 7 koncesní 
smlouvy  
T: 22. 6. 2010 
O: Novotný Martin, primátor m ěsta  
 
3. deleguje 
zástupce SMOl (včetně náhradníků) na valnou hromadu AQUAPARKU OLOMOUC, 
a.s., dne 24.6.2010 s platností i pro případný náhradní termín dle bodu 2b) důvodové 
zprávy 
 
4. souhlasí 
se změnou provozní doby Aquaparku Olomouc dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  

Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 8. 1.; hlasování č. 12 
 
 
 

 

 

 

Martin Novotný v. r.  
primátor m ěsta Olomouce 

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

  
 


