
 

USNESENÍ 
 

z 27. zasedání Zastupitelstva m ěsta Olomouce, konaného dne 22. 6. 2010  
 
 
 

Poznámka:  
- zveřejněna je upravená verze Usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu 

zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů v platném znění; 

-    do úplné verze Usnesení mohou občané města Olomouce v případě potřeby  
           nahlédnout na organizačním oddělení (1. patro radnice, dveře č. 12) 

 
 
 

1 Kontrola usnesení ZMO  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
informace o plnění usnesení ZMO dle důvodové zprávy 
 
2. prodlužuje 
termíny plnění usnesení ZMO dle důvodové zprávy 
 
3. vypouští ze sledování 
bod 11, část 3 usnesení ZMO ze dne 23.02.2009, týkající se návrhu zadání dílčí 
změny č. XX/31 ÚPnSÚ Olomouc 
 
Předložil: Rada města Olomouce 
Bod programu: 2.; hlasování č. 5 
 
 
2 Rozpočtové zm ěny roku 2010  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu týkající se rozpočtových změn roku 2010 
 
Předložil: Martinák Jiří, náměstek primátora 
Bod programu: 3.; hlasování č. 6 
 
 
3 Majetkoprávní záležitosti + dodatek  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. schvaluje 
1. doplnění smluvních podmínek u bezúplatného převodu pozemků parc. č. st. 1965 
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 330 m2, parc. č. st. 1966 zastavěná plocha 
a nádvoří o výměře 330 m2, parc. č. st. 1967 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 
399 m2, parc. č. 346/1 ostatní plocha o výměře 5 307 m2, parc. č. 349/2 ostatní 
plocha o výměře 293 m2, objektu občanské vybavenosti č. p. 1161 na pozemku parc. 
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č. st. 1967, objektu občanské vybavenosti č. p. 1175 na pozemku parc. č. st. 1966 
a objektu občanské vybavenosti č. p. 1176 na pozemku parc. č. st. 1965 vše v k. ú. 
Nová Ulice, obec Olomouc včetně jejich součástí a příslušenství (které tvoří zejména 
technické vybavení, terénní a sadové úpravy, teplovod, parovod, kanalizace, 
vodovodní přípojka, elektropřípojka, oplocení, chodníky, vozovka a elektrocentrála) 
z vlastnictví ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví 
statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 5. 
 
2. uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na část pozemku  parc. č. 1918/1 
ostat. pl. o výměře 142 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc mezi 
Olomouckým krajem jako budoucím dárcem, a statutárním městem Olomouc jako 
budoucím obdarovaným dle důvodové zprávy bod č. 6. 
 
3. 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 manžely 
xxxxxxxxxxxxxxx, paní  xxxxxxxxxxx a panem xxxxxxxxxxxx formou obálkové metody 
na výši kupní ceny, kdy minimální výše kupní ceny činí 1 000,- Kč/m2 dle důvodové 
zprávy bod č. 7. 
 
4. 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 manžely  xxxxxxxxxxxxxxxxx při kupní ceně ve výši 1 141 680,- Kč 
dle důvodové zprávy bod č. 8.  
 
5. odprodej části pozemku parc. č. 224 ostat. pl. (dle GP parc. č. 224/2 ostat. pl.) 
o výměře 52 m2 v k. ú. Lošov, obec Olomouc manželům  xxxxxxxxxxxxxx za kupní 
cenu ve výši 45 160,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 9. 
 
6. odprodej části pozemku parc. č. 1929/4 ostat. pl. (dle GP parc. č. 1929/15 ostat. 
pl.) o výměře 8 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc panu  xxxxxxxxxxxxxxx 
za kupní cenu ve výši 14 760,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 10. 
 
7. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemek parc. č. 20 zahrada 
o výměře 253 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc s paní xxxxxxxxxxxxxxxx při kupní 
ceně  ve výši  242 150,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 11.  
 
8. výběr kupujícího pozemku parc. č. 64/13 zahrada o výměře 25 m2, v k. ú. Neředín, 
obec Olomouc mezi bratry  xxxxxxxxxxxxxxx a  xxxxxxxxxxxxxxxxxx formou obálkové 
metody na výši kupní ceny, kdy minimální výše kupní ceny činí 2 200,- Kč/m2 
dle důvodové zprávy bod č. 12. 
 
2. nevyhovuje žádosti 
1. manželů  xxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej pozemků parc. č. 383/1 orná půda 
o výměře 1 839 m2, parc. č. 440/3 ostat. pl. o výměře 92 m2 a parc. č. 383/2 zahrada 
o výměře 171 m2, vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 
č. 1.  
 
2. manželů  xxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej části pozemku parc. č. 256/1 trvalý travní 
porost o výměře 549 m2 v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2. 
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3. pana  xxxxxxxxxxxxx o odprodej části pozemku parc. č. 805/6 ostat. pl. o výměře 
60 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3. 
 
4. manželů  xxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej  části pozemku parc. č. 784/1 zahrada 
o výměře 651 m2 (část A) v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy 
bod č. 7.  
 
5. paní  xxxxxxxxxxxx o odprodej pozemku parc. č. 20 zahrada o výměře 253 m2      
v k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 11. 
 
6. pana  xxxxxxxxxxx a pana  xxxxxxxxxx o odprodej pozemku parc. č. 64/9 ostat. pl. 
o výměře 55 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 12.  
 
7. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej části pozemku parc. č. 64/9 ostat. pl. o výměře 
16 m2 a pozemku parc. č. 64/2 zahrada o výměře 30 m2, vše v k. ú. Neředín, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 13. 
 
3. revokuje 
1. část usnesení ZMO ze dne 28. 4. 2008, bod programu 6, bod 34 dodatku 
k důvodové zprávě ve věci výše kupní ceny při odprodeji části pozemku parc. č. 81/3 
zahrada o výměře 450 m2 v k. ú. Nový Svět u Olomouce, obec Olomouc manželům  
xxxxxxxxxxxxxxxxxx a schvaluje kupní cenu ve výši 229 570,- Kč  dle důvodové 
zprávy bod č. 4.  
   
2. usnesení ZMO ze dne 19. 12. 2007, bod programu 5, bod 1 ve věci nevyhovění 
odprodeje části pozemku parc. č. 1929/4 ostat. pl. o výměře 9 m2 v k. ú. Holice 
u Olomouce, obec Olomouc panu  xxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 10. 
 
4. schvaluje 
1. darování pozemku parc. č. 1916/45 ostat. pl. o výměře 97 m2 v k. ú. Holice 
u Olomouce, obec Olomouc z vlastnictví ČR - Ředitelství silnic a dálnic ČR 
do vlastnictví statutárního města Olomouce dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 4. 
 
2. nepřijetí nabídky ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových 
na výkup pozemku parc. č. 451/43 ostatní plocha o výměře 21 m2 v k. ú. Povel, obec 
Olomouc z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových 
do vlastnictví statutárního města Olomouce dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 8. 
 
3. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemek parc. č. st. 935/2 zast. pl. 
o výměře 5 m2 a část pozemku parc. č. 235/23 orná půda o výměře 258 m2, vše 
v k. ú. Povel, obec Olomouc se společností STAFOS – REAL, s.r.o. při kupní ceně 
ve výši 528 000,- Kč dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 9. 
 
4. odprodej ideálního podílu 598/77279 pozemků parc. č. st. 2285/2 o výměře 
167 m2, parc. č. st. 1288 o výměře 461 m2, parc. č. st. 2313/1 o výměře 431 m2, 
parc. č. st. 2313/3 o výměře 1 m2, parc. č. st. 2322/2 o výměře 14 m2,  parc. č. st. 
2322/3 o výměře 76 m2, vše zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc panu  xxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 12.756,- Kč dle dodatku 
k důvodové zprávě bod č. 10. 
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5. odprodej části pozemku parc. č. 616/2 ostat. pl. (dle GP díl „a“) o výměře 515 m2 
v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc společnosti TOOL Construction s. r. o. za kupní 
cenu ve výši 517 400 ,- Kč dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 11. 
 
6. odprodej části pozemku 1721/22 ostat. pl. o celkové výměře 5 257 m2 (dle GP „díl 
b“ o výměře 4 155 m2 a parc. č. 1721/91 zast. pl. o výměře 1 102 m2) a části 
pozemku parc. č. 1721/18 ostat. pl. o výměře 392 m2 (dle GP „díl a“), vše v k. ú. 
Holice u Olomouce, obec Olomouc společnosti DAPON OKNA s.r.o. za kupní cenu 
ve výši 1 694 700,- Kč dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 12.  
 
7. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 1721/22 
ostat. pl. o výměře 1 454 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc 
se společností CERTAS CZ, spol. s r.o. při kupní ceně ve výši 727 000,- Kč dle 
dodatku k důvodové zprávě bod č. 13.  
 
8. odprodej části pozemku parc. č. 263/5 ostat. pl. (dle GP parc. č. st. 2495 zast. pl.) 
o výměře 14 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc společnosti ČEZ Distribuce, a.s. 
za kupní cenu ve výši 14 020,- Kč dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 14. 
 
9. odprodej části pozemku parc. č. 289/9 ostat. pl. (dle GP parc. č. st. 2492 zast. pl.) 
o výměře 12 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc společnosti ČEZ Distribuce, a. s. 
za kupní cenu ve výši 19 220,- Kč dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 15. 
 
10. odprodej pozemku parc. č. st. 529/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 9 m2 
v  k. ú. Řepčín, obec Olomouc paní  xxxxxxxxxxxx za  kupní cenu ve výši 11 000,- Kč 
dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 16. 
 
11. odprodej části pozemku parc. č.  808/1  ostat. pl. (dle GP parc. č. 808/9 ostat. pl.) 
o výměře 60 m2 a  části pozemku parc. č. 808/1 ostat. pl. (dle GP parc. č. 808/10 
ostat. pl.) o výměře 13 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc manželům  
xxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 60 590,- Kč dle dodatku k důvodové zprávě 
bod č. 17. 
 
12. odprodej části pozemku  parc. č. 1729/7 zahrada o výměře 374 m2 (dle GP parc. 
č. 1729/11 zahrada) v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc manželům  xxxxxxxxxxxxxxx 
za kupní cenu ve výši 71.930,- Kč dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 18. 
 
13. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemky parc. č. 1294/53 orná 
půda o výměře 1 113 m2, parc. č. 1294/55 orná půda o výměře 1 101 m2, parc. č. 
1294/22 orná půda o výměře 1 721 m2, parc. č. 1295/1 trvalý travní porost o výměře 
1 483 m2, parc. č. 1295/2 orná půda o výměře 971 m2, parc. č. 1295/5 trvalý travní 
porost o výměře 1 449 m2, parc. č. 1295/6 trvalý travní porost o výměře 67 m2 
a parc. č. 1295/8 orná půda o výměře 519 m2, vše v k. ú. Droždín, obec Olomouc 
se společností DELTA INVEST, s.r.o. při kupní ceně ve výši 5 060 350,- Kč dle 
dodatku k důvodové zprávě bod č. 19. 
 
14. směnu části pozemku parc. č. 292/7 vodní plocha (dle GP parc. č. 292/7 ostat. 
pl.) o výměře 43 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc ve vlastnictví občanského 
sdružení "Stromeček" za část pozemku parc. č. 292/1 vodní plocha (dle GP díl "b" 
ostat. pl.) o výměře 14 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního 
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města Olomouce bez doplatku cenového rozdílu dle dodatku k důvodové zprávě bod 
č. 20. 
 
15. darování části pozemku parc. č. 294/1 orná půda (dle GP parc. č. 294/9 ostat. pl.) 
o výměře 31 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc z vlastnictví manželů  
xxxxxxxxxxxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Olomouce dle dodatku 
k důvodové zprávě bod č. 20. 
 
16. darování části pozemku parc. č. 294/3 orná půda (dle GP parc. č. 294/11 ostat. 
pl.) o výměře 40 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc z vlastnictví manželů  
xxxxxxxxxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Olomouce dle dodatku 
k důvodové zprávě bod č. 20. 
 
17. darování části pozemku parc. č. 294/4 orná půda (dle GP parc. č. 294/12 ostat. 
pl.) o výměře 39 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc z vlastnictví manželů  
xxxxxxxxxxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Olomouce dle dodatku 
k důvodové zprávě bod č. 20. 
 
18. darování části pozemku parc. č. 295/4 orná půda (dle GP parc. č. 295/8 ostat. pl.) 
o výměře 38 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc z vlastnictví paní  xxxxxxxxxxxxxxxxx 
do vlastnictví statutárního města Olomouce dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 
20. 
 
19. darování části pozemku parc. č. 295/3 orná půda (dle GP parc. č. 295/9 ostat. pl.) 
o výměře 37 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc z vlastnictví manželů  
xxxxxxxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Olomouce dle dodatku k důvodové 
zprávě bod č. 20. 
 
20. darování části pozemku parc. č. 295/2 orná půda (dle GP parc. č. 295/10 ostat. 
pl.) o výměře 40 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc z vlastnictví manželů  
xxxxxxxxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Olomouce dle dodatku k důvodové 
zprávě bod č. 20. 
 
21. darování části pozemku parc. č. 296/5 orná půda (dle GP parc. č. 296/21 ostat. 
pl.) o výměře 80 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc z vlastnictví paní  xxxxxxxxxxxxx 
do vlastnictví statutárního města Olomouce dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 
20. 
 
22. darování části pozemku parc. č. 296/4 orná půda (dle GP parc. č. 296/22 ostat. 
pl.) o výměře 39 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc z vlastnictví manželů  
xxxxxxxxxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Olomouce dle dodatku 
k důvodové zprávě bod č. 20 
 
23. darování části pozemku parc. č. 296/3 orná půda (dle GP parc. č. 296/23 ostat. 
pl.) o výměře 42 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc z vlastnictví manželů  
xxxxxxxxxxxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Olomouce dle dodatku 
k důvodové zprávě bod č. 20. 
 
24. darování pozemků parc. č. 296/6  orná půda o výměře 186 m2 a parc. č. 294/5 
orná půda o výměře 70 m2, vše v k. ú. Droždín, obec Olomouc z vlastnictví 
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společnosti DELTA INVEST, s.r.o. do vlastnictví statutárního města Olomouce dle 
dodatku k důvodové zprávě bod č. 20. 
 
25. darování pozemků parc. č. 292/5 ostat. pl. o výměře 27 m2 a parc. č. 1286/27 
ostat. pl. o výměře 18 m2, vše v k. ú. Droždín, obec Olomouc z vlastnictví pana 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Olomouce dle dodatku 
k důvodové zprávě bod č. 20. 
 
26. darování pozemků parc. č. 296/10 orná půda o výměře 216 m2 a parc. č. 296/11 
orná půda o výměře 55 m2, vše v k. ú. Droždín, obec Olomouc ze spoluvlastnictví 
paní  xxxxxxxxxxxxx ideální podíl 1/6, pana  xxxxxxxxxxxxx ideální podíl 1/6, paní  
xxxxxxxxxxxx ideální podíl 1/2 a paní  xxxxxxxxxxxxx ideální podíl 1/6 do vlastnictví 
statutárního města Olomouce dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 20. 
 
27. uzavření dohody o zrušení závazku vyplývající z uzavřené smlouvy o budoucí 
kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 5/8 ostatní plocha o výměře 904 m2 v k. ú. 
Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc mezi statutárním městem Olomouc 
a společností Výstavba bytů s.r.o. dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 21. 
 
28. směnu části pozemku parc. č. 5/8 ostat. pl. o celkové výměře 828 m2 (dle GP 
parc. č. 5/55 ostat. pl. o výměře 702 m2,  díl „d“ o výměře 24 m2, díl „ e“ o výměře 
78  m2 a díl „ f“ o výměře 24 m2) ve vlastnictví statutárního města Olomouce za část 
pozemku 729 ostat. pl. o výměře 547 m2 (dle GP parc. č. 729/4 ostat. pl.) a část 
pozemku parc. č. 730/2 ostat. pl. o výměře 213 m2 (dle GP parc. č. 730/2 ostat. pl.) 
ve vlastnictví společnosti Výstavba bytů s.r.o., vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, 
obec Olomouc s tím, že společnost Výstavba bytů s.r.o. uhradí statutárnímu městu 
Olomouc cenový rozdíl ve výši 59 840,- Kč dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 21. 
 
29. doplnění smluvních podmínek u odprodeje pozemků parc. č. 1676/5 o výměře 
41  m2, parc. č. 1676/8 o výměře 345 m2, parc. č. 1676/9 o výměře 3 227 m2, parc. 
č. 1676/14 o výměře 1 458 m2, parc. č. 1676/24 o výměře 66 m2, parc. č. 1677/4 
o výměře 295 m2, parc. č. 1678/3 o výměře 726 m2, parc. č. 1678/8 o výměře 
169 m2 a parc. č. 1678/12 o výměře 60 m2, vše trvalý travní porost v k. ú. Horka nad 
Moravou, obec Horka nad Moravou ČR - Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR za 
kupní cenu ve výši 73 240,- Kč dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 22. 
 
30. odprodej pozemku parc. č. st. 845 zast. pl. o výměře 17 m2 a část pozemku parc. 
č. 1856/3 zahrada (dle GP pozemek parc. č. 1856/13 zahrada) o výměře 413 m2, vše 
v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc manželům  xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu  
ve výši 79.380,- Kč dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 23. 
 
31. odprodej části pozemku parc. č. 1856/3 zahrada  (dle GP pozemek parc. č. 
1856/14 zahrada) o výměře 348 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc paní  
xxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 49.890,- Kč dle dodatku k důvodové zprávě bod 
č. 24.   
 
32. odprodej pozemku parc. č. st. 1051 zast. pl. o výměře 17 m2 a části pozemku 
parc. č. 1856/3 zahrada (dle GP pozemek parc. č.  1856/11 zahrada) o výměře 
458 m2, vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc manželům  xxxxxxxxxxxxx za kupní 
cenu ve výši 86.210,- Kč dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 25. 
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33. odprodej pozemku parc. č. st. 1009 zast. pl. o výměře 17 m2 a části pozemku 
parc. č. 1856/3 zahrada (dle GP pozemek parc. č. 1856/12 zahrada) o výměře 
370 m2, vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc manželům  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
za kupní cenu ve výši 72.860,- Kč dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 26.  
 
34. výkup části pozemku parc. č. 345/1 ostat. pl. o výměře 4 200 m2 (dle GP parc. č. 
345/14 ostat. pl.)  v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc z vlastnictví 
společnosti ČOLOT a. s. do vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní cenu 
ve výši  5 250 000,- Kč dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 27.  
 
35. odprodej části pozemku parc. č. 88/1 ostat. pl. o výměře 1 820 m2 (dle GP parc. 
č. 88/18 ostat. pl.) v k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc společnosti JACOBO 
EUROPE CZ a.s. za kupní cenu ve výši 764 400,- Kč dle dodatku k důvodové zprávě 
bod č. 27.  
 
5. nevyhovuje žádosti 
1. manželů  xxxxxxxxxxxxxxx o odprodej části pozemku parc. č. 625/2  ostat. pl. 
o výměře 238 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle dodatku k důvodové zprávě 
bod č. 1. 
 
2. manželů  xxxxxxxxxxxxxxxxxx o směnu části pozemku parc. č. 241 trvalý travní 
porost o výměře 74 m2 v k. ú. Chomoutov, obec Olomouc ve vlastnictví manželů  
xxxxxxxxxxxxxxxx za část pozemku parc. č. 240 trvalý travní porost o výměře 320 m2 
v k. ú. Chomoutov, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce dle 
dodatku k důvodové zprávě bod č. 2. 
 
3. manželů  xxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej pozemků parc. č. 572 ostat. pl. o výměře 
257 m2 a parc. č. 9/1 zahrada o výměře 525 m2, vše v k. ú. Povel, obec Olomouc dle 
dodatku k důvodové zprávě bod č. 3. 
 
4. pana  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej pozemků parc. č. 1729 o výměře 345 138 
m2, parc. č. 1736/1 o výměře 315 613 m2, parc. č. 1736/2 o výměře 15 075 m2, 
parc. č. 1736/80 o výměře 33 014 m2, parc. č. 1736/60 o výměře 13 426 m2, parc. č. 
1736/69 o výměře 5 442 m2, parc. č. 1736/71 o výměře 3 057 m2, parc. č. 1736/76 o 
výměře 9 760 m2, parc. č. 1736/77 o výměře 11 003 m2, parc. č. 1736/78 o výměře 
16 205 m2, parc. č. 1736/79 o výměře 25 026 m2, parc. č. 1736/89 o výměře 26 354 
m2, parc. č. 1736/59 o výměře 1 890 m2, parc. č. 1736/64 o výměře 5 939 m2, parc. 
č. 1736/13 o výměře 1 196 m2, parc. č. 1736/14 o výměře 3 997 m2, parc. č. 1736/10 
o výměře 405 m2, parc. č. 1736/102 o výměře 328 m2, parc. č. 1736/6 o výměře 533 
m2, parc. č. 1736/98 o výměře 513 m2, parc. č. 1736/99 o výměře 513 m2, parc. č. 
1736/84 o výměře 2 861 m2, parc. č. 1736/49 o výměře 39 m2, parc. č. 1736/15 o 
výměře 1 070 m2, parc. č. 1736/8 o výměře 73 m2, vše orná půda, parc. č. 1734/1 
trvalý travní porost o výměře 10 501 m2, parc. č. 1735/1 ostat. pl. o výměře 347 m2, 
vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc a pozemků parc. č. 283/5 orná půda o 
výměře 97 993 m2 a parc. č. 283/7 ostat. pl. o výměře 921 m2, vše v k. ú. Nové Sady 
u Olomouce, obec Olomouc dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 5. 
 
5. společnosti DELTA INVEST, s.r.o. o snížení rozsahu předmětu prodeje v budoucí 
kupní smlouvě o pozemky parc. č. 1294/22 orná půda o výměře 1 721 m2, parc. č. 
1294/53 orná půda o výměře 1 113 m2 a pozemku parc. č. 1295/8 orná půda 
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o výměře 519 m2, vše v k. ú. Droždín, obec Olomouc dle dodatku k důvodové zprávě 
bod č. 19. 
 
6. společnosti DELTA INVEST, s.r.o. o vázání termínu odprodeje u budoucí kupní 
smlouvy na dobu do 30 dnů po nabytí právní moci posledního kolaudačního 
rozhodnutí ke stavbám infrastruktury dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 19. 
 
7. společnosti Výstavba bytů s.r.o. o odprodej části pozemku parc. č. 5/8 ostat. pl. 
o celkové výměře 828 m2 (dle GP parc. č. 5/55 ostat. pl. o výměře 702 m2,  díl „d“ 
o výměře 24 m2, díl „ e“ o výměře 78 m2 a díl „ f“ o výměře 24 m2) v k. ú. Nové Sady 
u Olomouce, obec Olomouc dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 21. 
 
6. trvá 
na usnesení ZMO ze dne  22. 6. 2009, bod programu 4, bod 55 ve věci schválení 
odprodeje části pozemku parc. č. 768/1 ostat. pl. o výměře 59 m2 (dle GP díl „a“) a 
části pozemku parc. č. 770/1 orná půda o výměře 40 m2 (dle GP díl „b“), vše v k. ú. 
Nemilany, obec Olomouc paní  xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 108 902,- 
Kč dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 6. 
 
7. souhlasí 
s úhradou nákladů ve výši 634 098,- Kč za vybudování parkovacích stání na 
pozemcích parc. č. 350/10 a parc. č. 350/21, vše ostat. pl. v k. ú. Povel, obec 
Olomouc společnosti JACOBO EUROPE CZ a.s. dle dodatku k důvodové zprávě bod 
č. 27. 
 
8. nesouhlasí 
s vydržením části pozemku parc. č. 768/1 ostat. pl. o výměře 59 m2 (dle GP díl „a“) 
a části pozemku parc. č. 770/1 orná půda o výměře 40 m2 (dle GP díl „b“), vše v k. ú. 
Nemilany, obec Olomouc paní  xxxxxxxxxxxxxxxx dle dodatku k důvodové zprávě 
bod č. 6.  
 
9. bere na v ědomí 
změnu smluvních podmínek u směny části pozemku parc. č. 235/20 ostat. pl. 
o výměře 113 m2 (dle GP díl „b“) v k. ú. Povel, obec Olomouc ve vlastnictví 
společnosti K - stav stavební a.s. za část pozemku parc. č. 235/26 orná půda 
o výměře 110 m2 (dle GP díl „d“) v k. ú. Povel, obec Olomouc ve vlastnictví 
statutárního města Olomouce bez cenového doplatku dle dodatku k důvodové 
zprávě bod č. 7. 
 
10. revokuje 
1. část usnesení ZMO ze dne 15. 12. 2008, bod programu 7, bod 62 ve věci 
schválení  odprodeje  ideálního podílu 598/77279 pozemků parc. č. st. 2285/2 
o výměře 167 m2, parc. č. st. 1288 o výměře 461 m2, parc. č. st. 2313/1 o výměře 
431 m2, parc. č. st. 2313/3 o výměře 1 m2, parc. č. st. 2322/2 o výměře 14 m2,  parc. 
č. st. 2322/3 o výměře 76 m2, vše zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Nová Ulice, 
obec Olomouc  xxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 12.756,- Kč dle dodatku 
k důvodové zprávě bod č. 10. 
 
2. usnesení ZMO ze dne 22. 6. 2009, bod programu 4, bod 57 ve věci schválení 
výkupu části pozemku parc. č. 345/1 ostat. pl. o výměře 4 200 m2 (dle GP parc. č. 
345/14 ostat. pl.)  v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc z vlastnictví 
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společnosti ČOLOT a. s. do vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní cenu 
ve výši  4 200 000,- Kč dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 27.  
 
3. usnesení ZMO dne 22. 6. 2009, bod programu 4, bod  57 ve věci schválení 
odprodeje části pozemku parc. č. 88/1 ostat. pl. o výměře 1 820 m2 (dle GP parc. č. 
88/18 ostat. pl.) v k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc společnosti JACOBO 
EUROPE CZ a.s. za kupní cenu ve výši 2 469 740,- Kč dle dodatku k důvodové 
zprávě bod č. 27.   
 
4. usnesení ZMO ze dne 22. 6. 2009, bod programu  4, bod  57 ve věci schválení 
odprodeje pozemků parc. č. 987/10 ostat. pl. o výměře 661 m2 a parc. č. 987/11 
ostat. pl. o výměře 201 m2, oba v k. ú. Hodolany, obec Olomouc společnosti ČOLOT 
a. s.  za kupní cenu ve výši   862 000,- Kč dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 27.   
 
5. usnesení ZMO ze dne 22. 6. 2009, bod programu  4, bod  57 ve věci nesouhlasu 
s úhradou nákladů ve výši 634 100,- Kč za vybudování parkovacích stání na 
pozemcích parc. č. 350/10 a parc. č. 350/21, vše ostat. pl. v k. ú. Povel, obec 
Olomouc společnosti JACOBO EUROPE CZ a.s. dle dodatku k důvodové zprávě bod 
č. 27. 
 
6. usnesení ZMO ze dne 21. 9. 2009, bod programu 5, bod 41 ve věci trvání na 
rozhodnutí ZMO ze dne 22. 6. 2009, bod programu 4, bod 57 ve věci nesouhlasu 
s úhradou nákladů ve výši 634 100,- Kč za vybudování parkovacích stání na 
pozemcích parc. č. 350/10 a parc. č. 350/21, vše ostat. pl. v k. ú. Povel, obec 
Olomouc společnosti JACOBO EUROPE CZ a.s. dle dodatku k důvodové zprávě bod 
č. 27. 
 
7. usnesení ZMO ze dne 21. 9. 2009, bod programu 5, bod 41 ve věci trvání  na 
rozhodnutí ZMO dne 22. 6. 2009, bod programu 4, bod 57  ve věci schválení výkupu 
části pozemku parc. č. 345/1 ostat. pl. o výměře 4 200 m2 (dle GP parc. č. 345/14 
ostat. pl.)  v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc z vlastnictví společnosti 
ČOLOT a. s. do vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní cenu ve výši  
4 200 000,- Kč dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 27.  
 
8. usnesení ZMO ze dne 21. 9. 2009, bod programu 5, bod  41 ve věci trvání na 
rozhodnutí ZMO ze dne 22. 6. 2009, bod programu 4, bod 57 ve věci schválení 
odprodeje části pozemku parc. č. 88/1 ostat. pl. o výměře 1 820 m2 (dle GP parc. č. 
88/18 ostat. pl.) v k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc společnosti JACOBO 
EUROPE CZ a.s. za kupní cenu ve výši 2 469 740,- Kč dle dodatku k důvodové 
zprávě bod č. 27.  
 
9. usnesení ZMO ze dne 21. 9. 2009, bod programu 5, bod 41 ve věci trvání na 
rozhodnutí ZMO dne 22. 6. 2009, bod programu 4, bod 57 ve věci schválení 
odprodeje pozemků parc. č. 987/10 ostat. pl. o výměře 661 m2 a parc. č. 987/11 
ostat. pl. o výměře 201 m2, oba v k. ú. Hodolany, obec Olomouc společnosti ČOLOT 
a. s.  za kupní cenu ve výši   862 000,- Kč dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 27.  
 
Předložil: Rada města Olomouce 
Bod programu: 4.; hlasování č. 12, 13 
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4 Majetkoprávní záležitosti OI  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu. 
 
2. schvaluje 
uzavření budoucí směnné smlouvy na pozemky parc.č.476 trvalý travní porost 
o výměře 1166 m2, parc.č. 478 trvalý travní porost o výměře 1011 m2, parc.č. 487 
trvalý travní porost o výměře 455 m2, parc.č. 488 trvalý travní porost o výměře 
513 m2, vše v k. ú. Radíkov u Olomouce, obec Olomouc, které jsou ve vlastnictví 
manželů  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a pozemek parc.č. 482 trvalý travní prorost o 
výměře 505 m2 v k. ú. Radíkov u Olomouce, obec Olomouc, který je ve vlastnictví 
společnosti TOURIST CENTRUM s.r.o., jejímiž jednateli jsou manželé  
xxxxxxxxxxxxxxxx za část pozemku  parc. č. 615/1 ostat.  pl. o výměře cca 450 m2, 
pozemek parc. č. st. 1891/1 zast. pl. o výměře 12 m2,  parc. č. st. 1892/1 zast. pl. o 
výměře 9 m2, parc. č. st. 1893/1 zast. pl. o výměře 5 m2, parc. č. st. 1894/1 zast. pl. 
o výměře 1 m2, parc. č. st. 1899/1 zast. pl. o výměře 14m2, parc. č. st. 1900/1 zast. 
pl. o výměře 18 m2, parc. č. st. 1901 zast. pl. o výměře 20 m2, parc. č. st. 1902 zast. 
pl. o výměře 20 m2, parc. č. st. 1903 zast. pl. o výměře 20 m2, parc. č. st. 1904 zast. 
pl. o výměře 20 m2, parc. č. st. 1905 zast. pl.  o výměře 20 m2, parc. č. st. 1906 zast. 
pl. o výměře 19 m2, parc. č. st. 1909/2  zast. pl. o výměře 2 m2, parc. č. st. 1910/2 
zast. pl. o výměře 6 m2, parc. č. st. 1911/2 zast. pl. o výměře 10 m2, parc. č. st. 
1912/2 zast. pl. o výměře 14 m2, parc. č. st. 1913/2 zast. pl. o výměře 18 m2, parc. č. 
st. 1914 zast. pl. o výměře 20 m2, parc. č. st. 1745/2 zast. pl. o výměře 6 m2, parc. č. 
st. 1746 zast. pl. o výměře 20 m2, parc. č. st. 1747 zast. pl. o výměře 20 m2, parc. č. 
st. 1748 zast. pl. o výměře 20 m2, parc. č. st. 1749 zast. pl. o výměře 20 m2, parc. č. 
st. 1750/1 zast. pl. o výměře 19 m2, parc. č. st. 1751/2 zast. pl. o výměře 2 m2, parc. 
č. 615/3 ost. pl. o výměře 124 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, které jsou 
ve vlastnictví statutárního města Olomouc, s doplatkem cenového rozdílu na základě 
dohody smluvních stran ve výši dle důvodové zprávy 
a zároveň 
nevyhovuje žádosti společnosti Ekogroup czech s. r. o. o odprodej  pozemku parc. č. 
st. 1745/2 zast. pl. o výměře 6 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, dle bodu 1 
předložené důvodové zprávy.     
 
3. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí bezúplatný převod části 
pozemku parc. č. 495/1 ostatní plocha o výměře cca 25 m2 v k.ú. Povel, obec 
Olomouc a části pozemku, parc. č. 1232/9 ostatní plocha o výměře 10 m2 v k.ú. 
Slavonín, obec Olomouc mezi Olomouckým krajem jako budoucím dárcem 
a Statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným. Darovací smlouva 
bude uzavřena nejpozději do jednoho roku ode dne vydání kolaudačního souhlasu, 
kterým bude stavba kolaudována. Statutární město Olomouc uhradí veškeré náklady 
spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad 
vlastnického práva do katastru nemovitostí, dle bodu 2 předložené důvodové zprávy. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 5.; hlasování č. 14 
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5 Prodej dom ů + dodatek  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu a dodatek důvodové zprávy. 
 
2. nevyhovuje žádosti 
společnosti HANYCH-REAL spol. s r.o. ve věci prodeje části pozemku parc. č. 954/1, 
ostatní plocha, o výměře 250 m2 (5 m2 x 50 m2), v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, 
dle důvodové zprávy bod 1.1. 
 
3. revokuje 
své usnesení ze dne 21. 12. 2009, bod 6, část 5, ve věci prodeje části pozemku parc. 
č. 136/1, ostatní plocha, pod novým označením parc. č. 136/81, ostatní plocha, 
o výměře 142 m2, v k. ú. Neředín, obec Olomouc, dle geometrického plánu č. 1108-
429/2009, do podílového spoluvlastnictví kupujících, a to podíl o velikosti ideální 1/2  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx za 111.058,- Kč a podíl o velikosti ideální 1/2  xxxxxxxxxxxxxx 
za 111.059,- Kč, kupní cena celkem 222.117,- Kč, z toho pozemek 213.000,- Kč 
a náklady 9.117,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.2. 
 
4. schvaluje 
prodej části pozemku parc. č. 136/1, ostatní plocha, pod novým označením parc. č. 
136/81, ostatní plocha, o výměře 142 m2, v k. ú. Neředín, obec Olomouc, dle 
geometrického plánu č. 1108-429/2009, do podílového spoluvlastnictví kupujících, 
a to podíl o velikosti ideální 1/2   xxxxxxxxxxxxxxxxx za 57.808,- Kč a podíl o velikosti 
ideální 1/2  xxxxxxxxxxxxxxxxx za 57.809,- Kč, kupní cena celkem 115.617,- Kč, 
z toho pozemek 106.500,- Kč a náklady 9.117,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.2. 
 
5. nevyhovuje žádosti 
nájemců ze dne 21.03.2010 o snížení kupní ceny za budovu č. p. 616 (Hněvotínská 
18) na pozemku parc. č. st. 700, zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parc. č. st. 
700, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 587 m2 a pozemek parc. č. 255/8, 
zahrada, o výměře 754 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, dle důvodové 
zprávy bod 2.1. 
 
6. nevyhovuje žádosti 
paní  xxxxxxxxxxxxxxxxx ve věci odprodeje bytu č. 7 v budově č. p. 616 (Hněvotínská 
18) na pozemku parc. č. st. 700, zastavěná plocha a nádvoří, a poměrné části 
pozemku parc. č. st. 700, zastavěná plocha a nádvoří, a pozemku parc. č. 255/8, 
zahrada, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 2.1. 
 
7. nevyhovuje žádosti 
paní   xxxxxxxxxxxxxxx ve věci odprodeje budovy č. p. 616 (Hněvotínská 18) 
na pozemku parc. č. st. 700, zastavěná plocha a nádvoří, pozemku parc. č. st. 700, 
zastavěná plocha a nádvoří, a pozemku parc. č. 255/8, zahrada,  vše v k. ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 2.1. 
 
8. nevyhovuje žádosti 
společnosti DOMY MORAVIA spol. s r. o. ve věci odprodeje budovy č. p. 1184 
(Mošnerova 7) na pozemku parc. č. st. 1300, zastavěná plocha a nádvoří, a pozemku 
parc. č. st. 1300, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 279 m2, vše v k. ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 2.3. 
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9. nevyhovuje žádosti 
pana  xxxxxxxxxxxxx o snížení kupní ceny za bytovou jednotku č. 615/11 v budově č. 
p. 615 (Tř. Svobody 25) na pozemku parc. č. st. 378/2, zastavěná plocha a nádvoří, 
se spoluvlastnickým podílem o velikosti 631/17883 na společných částech budovy č. 
p. 615 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 631/17883 na pozemku parc. č. st. 
378/2, zastavěná plocha a nádvoří, vše v  k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc a trvá 
na svém usnesení ze dne 27. 04. 2010, bod 6, část 19 ve věci prodeje bytové 
jednotky č. 615/11 v budově č. p. 615 (Tř. Svobody 25) na pozemku parc. č. st. 
378/2, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
631/17883 na společných částech budovy č. p. 615 a se spoluvlastnickým podílem 
o velikosti 631/17883 na pozemku parc. č. st. 378/2, zastavěná plocha a nádvoří, vše 
v  k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, panu xxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu ve 
výši 878.500,- Kč, z toho za jednotku 757.101,- Kč, za pozemek 117.899,- Kč a 
náklady 3.500,- Kč, dle důvodové zprávy bod 3.2. 
 
10. schvaluje 
prodej bytové jednotky č. 95/2 v budově č. p. 95 (Blažejské náměstí 10) se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 1066/4516 na společných částech budovy č. p. 
95 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1066/4516 na pozemku parc. č. st. 519, 
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 312 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec 
Olomouc, panu  xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 2.563.000,- Kč, z toho 
za jednotku 2.191.026,- Kč, za pozemek 368.974,- Kč a náklady 3.000,- Kč, dle 
důvodové zprávy bod 3.3. 
 
11. nevyhovuje žádosti 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manželů 
xxxxxxxxxxxxx, manželů  xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx, zastoupených 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, ve věci  náhrady škody ve výši 30.550,- Kč, dle důvodové zprávy 
bod 4.1. 
 
12. schvaluje 
prodej pozemku parc. č. st. 380, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Nová  Ulice, 
obec Olomouc, manželům xxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu celkem 94.900,- Kč, z toho 
za pozemek 93.000,- Kč a náklady 1.900,- Kč, dle dodatku důvodové zprávy bod 1.1. 
 
13. revokuje 
své usnesení ze dne 21. 12. 2009, bod 6, část 18, ve věci  prodeje podílu o velikosti 
ideální 1/4 na budově bez čp/če (objektu garáží) na pozemku parc. č. st. 486, 
zastavěná plocha a nádvoří, a podílu o velikosti ideální 1/4 na pozemku parc. č. st. 
486, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 104 m2, vše v k. ú. Nové Sady 
u Olomouce, obec Olomouc, Středisku SOS pro vzájemnou pomoc občanů, za kupní 
cenu 140.700,-Kč, z toho podíl na budově 121.696,-Kč, podíl na pozemku 18.304,-Kč 
a náklady 700,-Kč, za podmínky, že ostatní spoluvlastníci budovy bez čp/če (objektu 
garáží) na pozemku parc. č. st. 486, zastavěná plocha a nádvoří, a pozemku parc. č. 
st. 486, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec 
Olomouc, před podpisem kupní smlouvy na výše uvedené podíly na nemovitostech 
uzavřou se statutárním městem Olomouc dohodu o neuplatnění předkupního práva, 
dle dodatku důvodové zprávy bod 2.1. 
 
14. schvaluje 
prodej ideálního podílu o velikosti 1/4 na budově bez čp/če (objektu garáží) na 
pozemku parc. č. st. 486, zastavěná plocha a nádvoří, a podílu o velikosti 1/4 na 
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pozemku parc. č. st. 486, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 104 m2, vše v k. ú. 
Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, paní xxxxxxxxxxxx, za kupní cenu 140.700,- 
Kč, z toho podíl na budově 121.696,- Kč, podíl na pozemku 18.304,- Kč a náklady 
700,- Kč, za podmínky, že ostatní spoluvlastníci budovy bez čp/če (objektu garáží) na 
pozemku parc. č. st. 486, zastavěná plocha a nádvoří, a podílu o velikosti 1/4 na 
pozemku parc. č. st. 486, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 104 m2, vše v k. ú. 
Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, před podpisem kupní smlouvy na výše 
uvedené nemovitosti uzavřou se statutárním městem Olomouc dohodu o neuplatnění 
předkupního práva, dle dodatku důvodové zprávy bod 2.1. 
 
Předložil: Rada města Olomouce 
Bod programu: 6.; hlasování č. 15 
 
 
6 Žádost o úv ěr z Fondu rozvoje bydlení  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu včetně dodatku č. 1 
 
2. schvaluje 
poskytnutí úvěru z Fondu rozvoje bydlení dle důvodové zprávy včetně dodatku č. 1 
 
Předložil: Martinák Jiří, náměstek primátora 
Bod programu: 7.; hlasování č. 7 
 
 
7 Transformace správy m ěstského majetku  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu  
 
2. ruší 
Příspěvkovou organizaci Správa lesů města Olomouce ke dni 30.9.2010 
 
3. schvaluje 
založení akciové společnosti s názvem Lesy města Olomouce,a.s. 
 
4. schvaluje 
zakladatelskou listinu a stanovy akciové společnosti Lesy města Olomouce dle 
přílohy č. 1 
 
5. zmocňuje 
primátora statutárního města Olomouce Martina Novotného k provedení všech úkonů 
k založení společnosti Lesy města Olomouce,a.s., zejména k podpisu příslušných 
notářských zápisů 
 
6. ukládá 
zpracovatelům v termínu do 31.10.2010 učinit veškeré úkony ke vzniku akciové 
společnosti a ke zvýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem dle důvodové 
zprávy 
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O: Martinák Ji ří, náměstek primátora 
 
Předložil: Martinák Jiří, náměstek primátora 
Bod programu: 8.; hlasování č. 8 
 
 
8 Naplnění zákona o volbách do zastupitelstev obcí  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
v souladu s § 27 odst. 1 zákona č. 491/2001 Sb., a § 67 a § 68 zákona č. 128/2000 
Sb., vytvoření 5 volebních obvodů ve městě Olomouci pro volby do zastupitelstev 
obcí konaných v roce 2010 dle příloh č. 1 a 2 s voleným počtem 9 členů 
Zastupitelstva města Olomouce v každém volebním obvodu, a celkovým počtem 
45 členů Zastupitelstva města Olomouce 
 
3. ukládá 
zveřejnit  
a)   seznam vytvořených volebních obvodů a  jejich popis,  
b)   stanovený počet členů ZMO pro příští volební období,   
c)   počty členů ZMO, kteří budou v jednotlivých volebních obvodech voleni, 
d)  potřebný počet podpisů na peticích ke kandidátní listině pro nezávislého 
kandidáta a sdružení  nezávislých kandidátů  
T: ihned 
O: Večeř Jan, Bc., tajemník 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 9.; hlasování č. 16, 17 
 
 
9 Petice "Za jednu Olomouc"  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu vč. přílohy 
 
2. ukládá 
odpovědět petentům dle usnesení k bodu 9. naplnění zákona o volbách 
do zastupitelstev obcí 
O: Novotný Martin, primátor m ěsta  
 
Předložil: Rada města Olomouce 
Bod programu: 9. 1.; hlasování č. 18 
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10 Vydání zm ěny č. XV ÚPnSÚ Olomouc  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu v předloženém znění 
 
2. nevyhovuje 
námitce uplatněné xxxxxxxxxxxxxxxxxx v souladu s návrhem rozhodnutí o námitce 
dle důvodové zprávy 
 
3. ověřilo 
tímto, že změna č. XV ÚPnSÚ Olomouc není v rozporu: 
1. s Politikou územního rozvoje České republiky, schválenou usnesením vlády České 
republiky č. 929 ze dne 20.7.2009 
2. se Zásadami územního rozvoje Olomouckého kraje, vydanými usnesením 
Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/21/32/2008 ze dne 3.1.2008 
3. se stanovisky dotčených orgánů 
4. se stanoviskem Krajského úřadu Olomouckého kraje vydaným dne 29.3. 2010 
 
4. vydává 
v souladu s ustanovením § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu ve znění zákona č. 68/2007 Sb. a zákona č. 191/2008 Sb. 
(stavební zákon) změnu č. XV ÚPnSÚ Olomouc formou opatření obecné povahy, 
které je přílohou tohoto usnesení 
 
5. ukládá 
odboru koncepce a rozvoje oznámit v souladu s § 173 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád ve znění pozdějších předpisů, vydání změny č. XV ÚPnSÚ Olomouc 
veřejnou vyhláškou 
T: ihned 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 10.; hlasování č. 19 
 
 
11 Vydání zm ěny č. XIX/21 ÚPnSÚ Olomouc  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu v předloženém znění 
 
2. ověřilo 
tímto, že změna č. XIX/21 ÚPnSÚ Olomouc není v rozporu: 
1. s Politikou územního rozvoje České republiky, schválenou usnesením vlády České 
republiky č. 929 ze dne 20.7.2009 
2. se zásadami územního rozvoje Olomouckého kraje, vydanými usnesením 
Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/21/32/2008 ze dne 3.1.2008 
3. se stanovisky dotčených orgánů 
4. se stanoviskem Krajského úřadu Olomouckého kraje vydaným dne 24.3.2010 
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3. vydává 
v souladu s ustanovením § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon) změnu č. XIX/21 
ÚPnSÚ Olomouc formou opatření obecné povahy, které je přílohou tohoto usnesení 
 
4. ukládá 
odboru koncepce a rozvoje oznámit v souladu s § 173 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád ve znění pozdějších předpisů, vydání změny č. XIX/21 ÚPnSÚ Olomouc 
veřejnou vyhláškou 
T: ihned 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 11.; hlasování č. 20 
 
 
12 Návrh na rozhodnutí o námitkách podaných k návrhu s ouboru 

změn č. XX/5,9,16,19,21 ÚPnSÚ Olomouc  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu v předloženém znění 
 
2. vyhovuje 
námitkám uplatněným xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx, 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, 
xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, společností STAVING Olomouc s.r.o. zastoupenou jednatelem  
xxxxxxxxxxxxxxxx, zástupcem veřejnosti xxxxxxxxxxxxxxxx zmocněným 325 občany 
v souladu s návrhem rozhodnutí o námitkách dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
odboru koncepce a rozvoje zajistit úpravu návrhu souboru změn č. XX/5,9,16,19,21 
ÚPnSÚ Olomouc a předložit upravený soubor změn bez  dílčí změny č. XX/21- 
Hodolany, ul. Purkyňova, bydlení k vydání na nejbližším zasedání  ZMO.   
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Novotný Martin, primátor m ěsta  
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 12.; hlasování č. 21 
 
 
13 OZV o Cenové map ě 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
 
 



 17

2. vydává 
obecně závaznou vyhlášku č. 4/2010, kterou se vydává Cenová mapa stavebních 
pozemků na území statutárního města Olomouce (2010/2011) s účinností od 
1. 7. 2010 
 
Předložil: Rada města Olomouce 
Bod programu: 13.; hlasování č. 22 
 
 
14 OZV o symbolech m ěsta a jejich užívání  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. vydává 
Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2010 o symbolech města a jejich užívání 
 
Předložil: Rada města Olomouce 
Bod programu: 15.; hlasování č. 23 
 
 
15 OZV č. 2/2010, kterou se  m ění a dopl ňuje OZV  č. 6/2009 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu včetně návrhu vyhlášky 
 
2. vydává 
OZV č. 2/2010, kterou se mění a doplňuje OZV č. 6/2009 o místním poplatku 
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání  a 
odstraňování komunálních odpadů 
 
Předložil: Martinák Jiří, náměstek primátora 
Bod programu: 16.; hlasování č. 9 
 
 
16 OZV č. 3/2010, kterou se m ění a dopl ňuje OZV č. 9/2009 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu včetně přílohy 
 
2. vydává 
Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2010, kterou se mění a doplňuje OZV č. 9/2009 
O stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitosti na území města Olomouce 
 
Předložil: Martinák Jiří, náměstek primátora 
Bod programu: 17.; hlasování č. 10 
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17 Základní škola a Mate řská škola Olomouc, Svatoplukova 11 -  
výjimka z po čtu žáků 

Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. povoluje 
výjimku z počtu žáků příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola 
Olomouc, Svatoplukova 11 pro školní rok 2010/2011 dle důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
úhradu zvýšených nákladů na vzdělávání ve výši 231.900,--Kč na období od 
1.9.2010 do 31.12.2010 dle důvodové zprávy 
 
4. ukládá 
informovat o přijatém usnesení ředitele příspěvkové organizace 
T: červen 2010 
O: vedoucí odboru školství 
 
Předložil: Rada města Olomouce 
Bod programu: 18.; hlasování č. 24 
 
 
18 Přísedící  Okresního soudu v Olomouci  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou 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), 
přísedícího Okresního soudu v Olomouci pro funkční období 2010 - 2014 dle 
důvodové zprávy 
 
Předložil: Rada města Olomouce 
Bod programu: 19.; hlasování č. 25 
 
 
19 Smlouva o partnerství s obcí K řelov-B řuchotín  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
Smlouvu o partnerství s obcí Křelov-Břuchotín dle přílohy důvodové zprávy 
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3. ukládá 
podepsat smlouvu o partnerství 
T: červen 2010 
O: Novotný Martin, primátor m ěsta  
 
Předložil: Rada města Olomouce 
Bod programu: 20.; hlasování č. 26 
 
 
20 Informace o činnosti kontrolního výboru v I. pololetí 2010  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. bere na v ědomí 
závěry z provedených kontrol dle důvodové zprávy a přiložených zápisů 
 
Předložil: předseda kontrolního výboru 
Bod programu: 21.; hlasování č. 27 
 
 
21 Čerpání finan čních prost ředků z Evropské investi ční banky  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu  
 
2. schvaluje 
a) přijetí nabídnuté indikativní úrokové sazby pro III. tranži ve výši 250 mil. Kč 
b) pověření náměstka primátora p. Jiřího Martináka k potvrzení úrokové sazby pro III. 
tranži v Evropské investiční bance 
 
Předložil: Martinák Jiří, náměstek primátora 
Bod programu: 22.; hlasování č. 11 
 
 
22 Hospoda ření sdružení České dědictví UNESCO  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. bere na v ědomí 
závěrečný účet a zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření dobrovolného 
svazku obcí ''České dědictví UNESCO'' dle přílohy č. 1 důvodové zprávy 
 
Předložil: Rada města Olomouce 
Bod programu: 23.; hlasování č. 28 
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23 Zastoupení Olomouckého kraje v Bruselu - ú čast SMOl  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
založení zájmového sdružení právnických osob „OK4EU“ dle důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
zakladatelskou smlouvu a stanovy zájmového sdružení právnických osob „OK4EU“ 
dle důvodové zprávy 
 
4. deleguje 
Hanu Kaštilovou Tesařovou, náměstkyni primátora jako zástupce SMOl na valné 
hromadě zájmového sdružení právnických osob „OK4EU“ dle důvodové zprávy 
 
5. nominuje 
Hanu Kaštilovou Tesařovou, náměstkyni primátora jako zástupce SMOl ve správní 
radě zájmového sdružení právnických osob "OK4EU" dle důvodové zprávy 
 
6. schvaluje 
poskytnutí členského příspěvku pro rok 2010 za SMOl ve výši 50 tis. Kč zájmovému 
sdružení právnických osob „OK4EU“ dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Rada města Olomouce 
Bod programu: 24.; hlasování č. 29 
 
 
 
 

 

 

Martin Novotný v. r. 
primátor m ěsta Olomouce 

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

  
 


