USNESENÍ
z 29. zasedání Zastupitelstva města Olomouce, konaného dne 14. 9. 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)
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Kontrola usnesení ZMO

Zastupitelstvo města Olomouce
1.

bere na vědomí

informace o plnění usnesení ZMO dle důvodové zprávy
2.

prodlužuje

termíny plnění usnesení ZMO dle důvodové zprávy
3.

vypouští ze sledování

část 2 a 3 bodu 19 usnesení ZMO ze dne 28.4.2008, týkající se bodu Různé informace z jednání Správní rady UP Olomouc
Předložil:
Novotný Martin, primátor města
Bod programu: 2.; hlasování č. 4
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Rozpočtové změny roku 2010

Zastupitelstvo města Olomouce
1.

bere na vědomí

důvodovou zprávu, včetně dodatku č. 1
2.

schvaluje

rozpočtové změny dle dodatku č. 1
Předložil:
Martinák Jiří, Bc., náměstek primátora
Bod programu: 3.; hlasování č. 5
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Majetkoprávní záležitosti + dodatek

Zastupitelstvo města Olomouce
1.

schvaluje

1. bezúplatný převod pozemků parc. č. st. 1152 zastavěná plocha a nádvoří
o výměře 68 m2, parc. č. 1061/1 ostatní plocha o výměře 351 m2, parc. č. 1061/2
ostatní plocha o výměře 101 m2, vše v k. ú. Nová Ulice a pozemku parc. č. 2/2
ostatní plocha v k. ú. Týneček, vše obec Olomouc z vlastnictví ČR - Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města

Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 10.
2. bezúplatný převod části pozemku parc. č. 115/4 ostat. pl. (dle GP parc. č. 115/4
ostat. pl.) o výměře 24 m2 a částí pozemku parc. č. 115/1 ostat. pl. (dle GP parc. č.
115/25 ostat. pl. o výměře 39 m2, parc. č. 115/26 ostat. pl. o výměře 84 m2 a parc. č.
115/27 ostat. pl. o výměře 33 m2) o celkové výměře 156 m2, vše v k. ú. Lazce, obec
Olomouc z vlastnictví Olomouckého kraje do vlastnictví statutárního města Olomouce
dle důvodové zprávy bod č. 11.
3. bezúplatný převod částí pozemku parc. č. 115/17 ostat. pl. (dle GP parc. č. 115/22
ostat. pl. díl „c“ o výměře 235 m2 a parc č. 115/23 ostat. pl. o výměře 66 m2)
o celkové výměře 301 m2 a části pozemku parc. č. 30/15 ostat. pl. (dle GP parc. č.
115/22 ostat. pl. díl „c1“) o výměře 13 m2, vše v k. ú. Lazce, obec Olomouc
z vlastnictví statutárního města Olomouce do vlastnictví Olomouckého kraje dle
důvodové zprávy bod č. 11.
4. směnu části pozemku parc. č. 1647/6 orná půda o výměře 174 m2 (dle GP díl „b“)
a části pozemku parc. č. 1647/3 orná půda o výměře 1 457 m2 (dle GP díl „d“), vše
v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce
za část pozemku parc. č. 1647/1 orná půda o výměře 320 m2 a 957 m2 (dle GP díl
„a“ a díl „c“) v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc a část pozemku parc. č. 30/5
ostat. pl. o výměře 354 m2 (dle GP parc. č. 30/23) v k. ú. Bělidla, obec Olomouc ve
vlastnictví společnosti REKOS stavební společnost, spol. s r.o. bez cenového
doplatku dle důvodové zprávy bod č. 12.
5. odprodej části pozemku parc. č. 50/1 ostat. pl. o výměře 33 m2 (dle GP parc. č.
50/7 ostat. pl.) v k. ú. Hodolany, obec Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu
ve výši 33 198,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 13.
6. odprodej pozemku parc. č. 539/54 zahrada o výměře 26 m2 v k. ú. Černovír, obec
Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní
cenu ve výši 5 960,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 14.
7. darování pozemku parc. č. 265/138 ostat. pl. o výměře 896 m2 k. ú. Neředín, obec
Olomouc ve vlastnictví společnosti 1. Městská akciová společnost, a.s. do vlastnictví
statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 20.
8. směnu pozemků parc. č. 265/5 ostat. pl. o výměře 3 303 m2, parc. č. 265/ 139
ostat. pl. o výměře 682 m2, parc. č. 265/140 ostat. pl. o výměře 397 m2 a parc. č.
265/262 orná půda o výměře 232 m2, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve
vlastnictví pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za pozemky parc. č. 446/1 orná půda
o výměře 899 m2, parc. č. 446/12 ostat. pl. o výměře 809 m2, parc. č. 447/1 orná
půda o výměře 1 461 m2 a parc. č. 450/1 zahrada o výměře 1 903 m2, vše v k. ú.
Slavonín, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce s tím, že pan
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx doplatí statutárnímu městu Olomouc cenový rozdíl ve výši
1 057 760,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 20.
9. odprodej části pozemku parc. č. 616/2 ostat. pl. (dle GP díl „a“) o výměře 512 m2
v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc společnosti TOOL Construction s. r. o. za kupní
cenu ve výši 514 400,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 21.
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10. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na ideální podíl 2/3 pozemku parc. č.
61/1 zahrada o výměře 210 m2, ideální podíl 2/3 části pozemku parc. č. 62 zahrada
o výměře 401 m2 a ideální podíl 1/2 pozemku parc. č. st. 77 zastavěná plocha a
nádvoří o výměře 31 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc s panem
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx při kupní ceně ve výši 353 252,- Kč dle důvodové zprávy bod
č. 22.
11. bezúplatný převod pozemku parc. č. 842/10 ostat. pl. o výměře 166 m2 v k. ú.
Hodolany, obec Olomouc z vlastnictví Olomouckého kraje do vlastnictví statutárního
města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 23.
12. bezúplatný převod pozemků parc. č. 677/5 ostat. pl. o výměře 107 m2, parc. č.
710/30 ostat. pl. o výměře 441 m2 a parc. č. 842/8 ostat. pl. o výměře 308 m2, vše
v k. ú. Hodolany, obec Olomouc z vlastnictví statutárního města Olomouce do
vlastnictví Olomouckého kraje dle důvodové zprávy bod č. 23.
13. bezúplatný převod pozemku parc. č. 835/2 orná půda o výměře 822 m2 v k. ú.
Nemilany, obec Olomouc z vlastnictví ČR - Pozemkového fondu ČR do vlastnictví
statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 24.
14. bezúplatný převod části pozemku parc. č. 431/1 (dle GP parc. č. 431/8) ostatní
plocha o výměře 561 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc z vlastnictví ČR – Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města
Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 26.
2.

nevyhovuje žádosti

1. společnosti České dráhy, a.s. 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. společnosti TECHNO, spol. s r.o. o odprodej částí pozemku parc. č. 999/4 ostatní
plocha o celkové výměře 150 m2 v k. ú. Řepčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy
bod č. 2.
3. pana xxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej části pozemku parc. č. 1487/2 orná půda
o výměře 667 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.
4. manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a paní
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a pana xxxxxxxxxxxxxx o odprodej budovy bez č. p./č.
e. (jiná stavba) s pozemkem parc. č. st. 1399 zast. pl. o výměře 2 395 m2 v k. ú.
Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.
5. pana xxxxxxxxxxxxxxx o revokaci části usnesení ZMO ze dne 31. 5. 2010, bod
programu 3, bod 24 ve věci výše kupní ceny za odprodej části pozemku parc. č.
551/1 zahrada (dle GP parc. č. 551/35) o výměře 84 m2 v k. ú. Nemilany, obec
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 6.
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6. manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o revokaci části usnesení ZMO ze dne
31. 5. 2010, bod programu 3, bod 20 ve věci výše kupní ceny za odprodej pozemku
parc. č. st. 1207/10 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 18 m2 v k. ú. Nová Ulice,
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 7.
7. společnosti DITREX s.r.o. o odprodej části budovy bez č.p./č.e. (jiná stavba) na
pozemcích parc. č. st. 1346/1, parc. č. st. 1346/2, parc. č. st. 1346/3, parc. č. st.
1346/4 a parc. č. st. 1346/5, vše zast. pl. a pozemku parc. č. st. 1346/1 zast. pl.
o výměře 1 268 m2, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č.
16.
8. Společenství vlastníků jednotek PAHOREK Olomouc, PSČ 77900, J. Glazarové
354/9, k.ú. Olomouc-Hejčín o směnu částí pozemku parc. č. 315/8 o celkové výměře
197 m2 (dle GP parc. č. 315/14 o výměře 58 m2 a parc. č. 315/15 o výměře 139 m2)
a části pozemku parc. č 315/13 o výměře 87 m2 (dle GP parc. č. 315/13), vše ostat.
pl. v k. ú. Hejčín, obec Olomouc ve vlastnictví Společenství vlastníků jednotek
PAHOREK Olomouc, PSČ 77900, J. Glazarové 354/9, k.ú. Olomouc-Hejčín za část
pozemku parc. č. 315/9 o výměře 68 m2 (dle GP parc. č. 315/17) a část pozemku
parc. č. 315/11 o výměře 208 m2 (dle GP parc. č. 315/11), vše ostat. pl. v k. ú.
Hejčín, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové
zprávy bod č. 17.
9. společnosti DEVELOP BUILDING s.r.o. o odprodej pozemků parc. č. 784/1
zahrada o výměře 3 502 m2 a parc. č. 784/2 lesní pozemek o výměře 7 648 m2, vše
v k. ú Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 18.
10. pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej části pozemku parc. č. 307/1 ostat. pl.
o výměře 13 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č.
19.
11. pana xxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej ideálního podílu 1/2, popřípadě ideálního
podílu 2/3 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 dle důvodové zprávy bod č.
22.
12. manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej ideálního
podílu 1/2, popřípadě ideálního podílu 2/3 části pozemku parc. č. 62 zahrada
o výměře 180 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 22.
13. manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej ideálního podílu 1/2,
popřípadě ideálního podílu 2/3 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 dle
důvodové zprávy bod č. 22.
14. paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej pozemku parc. č. 63/3 zahrada o výměře
326 m2, ideálního podílu 1/2, popřípadě ideálního podílu 2/3 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 dle důvodové zprávy bod č. 22.
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15. společnosti ECA s.r.o. o odprodej ideálního podílu 1/2, popřípadě ideálního
podílu 2/3 pozemků pozemku parc. č. 61/1 zahrada o výměře 210 m2, parc. č. 62
zahrada o výměře 641 m2 a ideálního podílu 1/2 pozemku parc. č. st. 77 zast. pl.
(zbořeniště) o výměře 31 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové
zprávy bod č. 22.
3.

bere na vědomí

změnu smluvních podmínek u odprodeje části pozemku parc. č. 551/1 zahrada (dle
GP parc. č. 551/34) o výměře 124 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc paní
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 5.
4.

revokuje

1. usnesení ZMO ze dne 21. 9. 2009, bod programu 5., bod 44. ve věci schválení
bezúplatného převodu částí pozemku parc. č. 111/12 ostatní plocha o celkové
výměře 24 000 m2 v k. ú. Hejčín, obec Olomouc z vlastnictví ČR - Pozemkového
fondu ČR do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 8.
2. usnesení ZMO ze dne 30. 11. 2009, bod programu 4, bod 24. ve věci schválení
bezúplatného převodu pozemku parc. č. 111/33 ostatní plocha o výměře 8 563 m2
v k. ú. Hejčín, obec Olomouc z vlastnictví ČR - Pozemkového fondu ČR do vlastnictví
statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 9.
3. usnesení ZMO ze dne 15. 12. 2008, bod programu 7, bod 30 ve věci schválení
odprodeje částí pozemků parc. č. 424/4 orná půda o výměře 176 m2 a parc. č. 425/4
ostat. pl. o výměře 15 m2, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc manželům
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 195 450,- Kč dle důvodové zprávy
bod č. 15.
4. usnesení ZMO ze dne 27. 4. 2010, bod programu 5, bod 19 ve věci vzetí na
vědomí změnu smluvních podmínek u odprodeje částí pozemků parc. č. 424/4 orná
půda o výměře 176 m2 a parc. č. 425/4 ost. pl. o výměře 15 m2, vše v k. ú. Slavonín,
obec Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši
195 450,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 15.
5. usnesení ZMO ze dne 27. 4. 2010, bod programu 5, bod 19 ve věci nevyhovění
žádosti manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o revokaci části usnesení ZMO ze dne
15. 12. 2008, bod programu 7, bod 30 ve věci výše kupní ceny za odprodej částí
pozemků parc. č. 424/4 orná půda o výměře 176 m2 a parc. č. 425/4 ostat. pl.
o výměře 15 m2, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 15.
6. usnesení ZMO ze dne 22. 6. 2010, bod programu 4, bod 11 ve věci schválení
odprodeje 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 důvodové zprávy bod č. 21.
7. usnesení ZMO ze dne 13. 12. 2001 bod programu 3., bod 28. ve věci schválení
odprodeje ideální 1/2 pozemku parc. č. 77 zast. pl. v. k. ú. Hodolany panu
xxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 9.689,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 22.
8. usnesení ZMO ze dne 31. 5. 2010 bod programu 3., bod 11. ve věci schválení
bezúplatného převodu pozemku parc. č. 140/19 orná půda o výměře 388 m2 v k. ú.
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Hodolany, obec Olomouc z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č.
25.
5.

schvaluje

1. 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, včetně součástí a příslušenství z vlastnictví společnosti České dráhy,
a. s. do vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní cenu ve výši 9 600 000,Kč dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 8.
2. výkup pozemků parc. č. 115/78 ostat. pl. o výměře 141 m2 a parc. č. 115/79 ostat.
pl. o výměře 34 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc z vlastnictví společnosti
OHL ŽS, a.s. do vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní cenu ve výši 1,Kč dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 9.
3. bezúplatný převod pozemku parc. č. 82/6 ostatní plocha o výměře 348 m2 v k. ú.
Nový Svět u Olomouce, obec Olomouc z vlastnictví ČR - Pozemkového fondu ČR do
vlastnictví statutárního města Olomouce dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 12.
4. darování pozemku parc. č. 132/17 ostat. pl. o výměře 883 m2 v k. ú. Nové Sady
u Olomouce, obec Olomouc Tělovýchovné jednotě MILO Olomouc dle dodatku
k důvodové zprávě bod č. 15.
5. odprodej částí pozemků parc. č. 615/1 o výměře 1 073 m2 (dle GP díl „a“), parc. č.
809/4 o výměře 464 m2 (dle GP díl „b“) a parc. č. 809/9 o výměře 1 m2 (dle GP díl
„c“), vše ostat. pl. v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc společnosti PROJEKT
WELLNEROVA s. r. o. za kupní cenu ve výši 2 287 930,- Kč dle dodatku k důvodové
zprávě bod č. 16.
6. odprodej pozemku parc. č. st. 2340 zast. pl. o výměře 18 m2 v k. ú. Hodolany,
obec Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 12 600,- Kč dle
dodatku k důvodové zprávě bod č. 17.
7. odprodej pozemku parc. č. st. 2342 zast. pl. o výměře 18 m2 v k. ú. Hodolany,
obec Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 20 960,Kč dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 18.
8. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemky parc. č. 841/120 ostat. pl.
o výměře 139 m2, parc. č. 841/121 ostat. pl. o výměře 122 m2 a parc. č. 841/25
ostat. pl. o výměře 99 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc s panem
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx při kupní ceně ve výši 77 000,- Kč + inflační koeficient dle
dodatku k důvodové zprávě bod č. 19.
9. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 841/37
ostat. pl. o výměře 87 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc s panem
xxxxxxxxxxxxxxxxxx při kupní ceně ve výši 19 800,- Kč + inflační koeficient dle
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dodatku k důvodové zprávě bod č. 20.
10. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 841/37
ostat. pl. o výměře 55 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc s panem
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx při kupní ceně ve výši 13 400,- Kč + inflační koeficient dle
dodatku k důvodové zprávě bod č. 21.
11. odprodej pozemků parc. č. 1670/1 trvalý travní porost o výměře 2 885 m2 včetně
sloupu veřejného osvětlení, parc. č. 1666/12 lesní pozemek o výměře 12 586 m2 a
části pozemku parc. č. 1684 zast. pl. (dle GP parc. č. 1684/2 zast. pl.) o výměře 271
m2, vše v k. ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou panu
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 1 322 128,- Kč dle dodatku k důvodové
zprávě bod č. 22.
12. odprodej částí pozemku parc. č. 608/3 lesní pozemek o celkové výměře 313 m2
(dle GP díl „a“ o výměře 262 m2 a díl „b“ o výměře 51 m2) v k. ú. Unčovice, obec
Litovel ČR – Agentuře ochrany přírody a krajiny České republiky za kupní cenu ve
výši 17 410,-Kč + náklady za vypracování znaleckého posudku ve výši 4 000,- Kč
dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 23.
13. darování části pozemku parc. č. 864 ostat. pl. o výměře 2191 m2 (dle GP parc. č.
864/2 ostat. pl.) a část pozemku parc. č. 871 ostat. pl. o výměře 1148 m2 (dle GP
parc. č. 871/4), vše v k. ú. Křelov, obec Křelov - Břuchotín z vlastnictví statutárního
města Olomouc do vlastnictví Olomouckého kraje dle dodatku k důvodové zprávě
bod č. 24.
14. odprodej pozemku parc. č. 671 orná půda o výměře 460 m2 v k. ú. Holice
u Olomouce, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši
80 000,- Kč dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 25.
15. odprodej pozemku parc. č. 438/35 zahrada o výměře 314 m2 v k. ú. Chválkovice,
obec Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 473 000,- Kč dle
dodatku k důvodové zprávě bod č. 26.
16. odprodej pozemku parc. č. 64/13 zahrada o výměře 25 m2 v k. ú. Neředín, obec
Olomouc do podílového spoluvlastnictví pana xxxxxxxxxxxxxxxxxx (ideální 1/2) za
kupní cenu ve výši 27 625,- Kč a pana xxxxxxxxxxxxxxxxxx (ideální 1/2) za kupní
cenu ve výši 27 625,- Kč dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 27.
17. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 784/1
zahrada o výměře 651 m2 (část A) v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc s panem
xxxxxxxxxxxxxxxxxx při kupní ceně ve výši 852 810,- Kč dle dodatku k důvodové
zprávě bod č. 29.
18. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvy na části pozemků parc. č. 100/10
ostat. pl. o výměře 14 m2 a parc. č. 1120/1 ostat. pl. o výměře 9 m2, vše v k. ú.
Slavonín, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx při kupní ceně ve výši
39 570,- Kč dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 30.
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19. darování pozemků parc. č. 406/15 o výměře 76 m2 a parc. č. 407/4 o výměře 608
m2, vše ostat. pl., vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc z vlastnictví statutárního
města Olomouce do vlastnictví Olomouckého kraje dle dodatku k důvodové zprávě
bod č. 31..
20. odprodej pozemku parc. č. 306/34 orná půda o výměře 921 m2 v k. ú. Holice
u Olomouce, obec Olomouc společnosti Investiční a majetková, spol. s r.o. za kupní
cenu ve výši 1 383 500,-Kč dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 32.
21. odprodej pozemku parc. č. st. 388/9 zast. pl. o výměře 91 m2 v k. ú. Černovír,
obec Olomouc společnosti Školagro s.r.o. za kupní cenu ve výši 93 000,- Kč dle
dodatku k důvodové zprávě bod č. 33.
22. odprodej pozemku parc. č. 287/2 ostat. pl. o výměře 72 m2 v k. ú. Nové Sady
u Olomouce, obec Olomouc a pozemků parc. č. 779/7 ostat. pl. o výměře 383 m2
a parc. č. 779/10 ostat. pl. o výměře 172 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc
Povodí Moravy, s.p. za kupní cenu ve výši 339 540,- Kč dle dodatku k důvodové
zprávě bod č. 34.
23. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemek parc. č. 180/1 orná půda
o výměře 28 225 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc společnosti
HORSTAV Olomouc, spol. s r.o. při kupní ceně 1 300,- Kč/m2 dle dodatku
k důvodové zprávě bod č. 35.
24. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemky parc. č. 1721/19 ostat.
pl. o výměře 1 858 m2, parc. č. 1721/20 orná půda o výměře 1 996 m2 a části
pozemků parc. č. 1721/18 ostat. pl. o výměře 1 361 m2 a parc. č. 1721/2 ostat. pl.
o výměře 80 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc se společností
NAPRO s.r.o. při kupní ceně ve výši 1 313 750,- Kč dle dodatku k důvodové zprávě
bod č. 37.
25. odprodej pozemků parc. č. 184/64 o výměře 669 m2, parc. č. 184/68 o výměře
702 m2, parc. č. 184/42 o výměře 835 m2, parc. č. 184/43 o výměře 573 m2, parc. č.
184/44 o výměře 583 m2, parc. č. 184/45 o výměře 1 347 m2, parc. č. 184/34
o výměře 663 m2, parc. č. 184/19 o výměře 1 253 m2, parc. č. 184/55 o výměře 70
m2, parc. č. 184/39 o výměře 370 m2, parc. č. 184/38 o výměře 168 m2, parc. č.
184/69 o výměře 447 m2, parc. č. 184/37 o výměře 43 m2, parc. č. 184/35 o výměře
450 m2, parc. č. 184/56 o výměře 13 m2, parc. č. 184/80 o výměře 279 m2, parc. č.
184/81 o výměře 61 m2, parc. č. 184/76 o výměře 1 226 m2, parc. č. 136/78
o výměře 536 m2, parc. č. 136/68 o výměře 250 m2, parc. č. 136/76 o výměře 218
m2, vše orná půda, parc. č. 247/52 ostat. pl. o výměře 285 m2, parc. č. 184/11 ostat.
pl. o výměře 51 m2, parc. č. 247/21 trvalý travní porost o výměře 405 m2, parc. č.
247/12 trvalý travní porost o výměře 996 m2 a parc. č. 247/25 zahrada o výměře 456
m2, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
za kupní cenu ve výši 8 805 320,- Kč dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 38.
26. odprodej pozemků parc. č. 173/2 o výměře 6 416 m2, parc. č. 173/3 o výměře
2 223 m2, parc. č. 171/4 o výměře 848 m2, parc. č. 166/3 o výměře 8 191 m2, parc.
č. 173/4 o výměře 940 m2, vše orná půda, parc. č. 182/3 ostat. pl. o výměře 2 203
m2, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc, a to ideální podíl 1/2 shora uvedených
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nemovitostí panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a ideální podíl 1/2 shora uvedených
nemovitostí panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 14 158 280,- Kč dle
dodatku k důvodové zprávě bod č. 38.
27. směnu pozemku parc. č. st. 477 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 56 m2,
části pozemku parc. č. st. 204/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 2 455 m2,
části pozemku parc. č. st. 204/3 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 40 m2 a části
pozemku parc. č. 653 zahrada o výměře 1 548 m2, vše v k. ú. Nové Sady
u Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví společnosti A-Munitor s.r.o. za pozemek
parc. č. 124/17 ostatní plocha o výměře 4 934 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec
Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce s tím, že statutární město
Olomouc uhradí cenový rozdíl ve výši 195.000,- Kč a statutární město Olomouc dále
uhradí společnosti A-Munitor s.r.o. poměrnou část nákladů na demolice a sanace ve
výši 13.211.160,- Kč dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 39.
6.

nevyhovuje žádosti

1. paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej pozemku parc. č. 7 ostat. pl. o výměře
244 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 1.
2. manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej části pozemku parc. č. 933/3 trvalý
travní porost o výměře 153 m2 v k. ú. Řepčín, obec Olomouc dle dodatku k důvodové
zprávě bod č. 2.
3. manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej části pozemku parc. č. 1940 ostat.
pl. o výměře 98 m2 a části pozemku parc. č. 1938 ostat. pl. o výměře 45 m2, vše v k.
ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 3.
4. pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej části pozemku parc. č. 1005/1 orná půda
o výměře 24 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle dodatku k důvodové zprávě
bod č. 4.
5. manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej části pozemku
parc. č. 487/4 ostat. pl. o výměře 28 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle dodatku k
důvodové zprávě bod č. 5.
6. společnosti DANTRADE a.s. o odprodej části pozemku parc. č. 1419/2 ostat. pl.
o výměře 10 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle dodatku k důvodové zprávě
bod č. 6.
7. společnosti DANTRADE a.s. o výkup pozemků parc. č. 347 ostat. pl. o výměře
469 m2 a parc. č. 346 ostat. pl. o výměře 456 m2, vše v k. ú. Chválkovice, obec
Olomouc z vlastnictví společnosti DANTRADE a.s. do vlastnictví statutárního města
Olomouce dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 6.
8. společnosti DANTRADE a.s. o směnu části pozemku parc. č. 1419/2 ostat. pl.
o výměře 10 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města
Olomouce za pozemky parc. č. 347 ostat. pl. o výměře 469 m2 a parc. č. 346 ostat.
pl. o výměře 456 m2, vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc ve vlastnictví
společnosti DANTRADE a.s. dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 6.
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9. paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o revokaci části usnesení ZMO ze dne 22. 6. 2010,
bod programu 4, bod 24 dodatku k důvodové zprávě ve věci výše kupní ceny za
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 dle dodatku k
důvodové zprávě bod č. 7.
10. manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o revokaci části usnesení ZMO ze dne
22. 6. 2010 bod programu 4, bod 18 dodatku k důvodové zprávě ve věci výše kupní
ceny za 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 dle dodatku
k důvodové zprávě bod č. 7.
11. pana xxxxxxxxxxxxxxxxx o revokaci části usnesení ZMO ze dne 21. 9. 2009 bod
programu 5, bod 27 dodatku k důvodové zprávě ve věci výše kupní ceny za
odprodej pozemku parc. č. st. 946 zast. pl. o výměře 16 m2 a části pozemku parc. č.
1856 zahrada o výměře 351 m2 (dle GP parc. č. 1856/8), vše v k. ú. Chválkovice,
obec Olomouce dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 7.
12. manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o revokaci části usnesení ZMO ze dne
22. 6. 2010 bod programu 4, bod 23 dodatku k důvodové zprávě ve věci výše kupní
ceny za odprodej pozemku parc. č. st. 845 zast. pl. o výměře 17 m2 a části 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 dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 7.
13. manželů xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx o revokaci části usnesení ZMO ze dne
22. 6. 2010 bod programu 4, bod 26 dodatku k důvodové zprávě ve věci výše kupní
ceny za 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 dle dodatku k důvodové
zprávě bod č. 7.
14. paní xxxxxxxxxxxxxxxxx o revokaci části usnesení ZMO ze dne 30. 11. 2009 bod
programu 4, bod 5 ve věci výše kupní ceny za odprodej pozemku parc. č. st. 916
zast. pl. o výměře 16 m2 a části pozemku parc. č. 1729 zahrada o výměře 339 m2
(dle GP parc. č. 1729/6), vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle dodatku
k důvodové zprávě bod č. 7.
15. pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o revokaci části usnesení ZMO ze dne 21. 9. 2009
bod programu 5, bod 18 dodatku k důvodové zprávě ve věci výše kupní ceny za
odprodej části pozemku parc. č. 1856 zahrada (dle GP parc. č. 1856/4) o výměře 387
m2 a pozemku parc. č. st. 1010 zast. pl. a nádvoří o výměře 17 m2, vše v k. ú.
Chválkovice, obec Olomouc dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 7.
16. manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o revokaci části usnesení ZMO ze dne
21. 9. 2009 bod programu 5, bod 21 dodatku k důvodové zprávě ve věci výše kupní
ceny při odprodeji pozemku parc. č. st. 972 zast. pl. o výměře 19 m2 a části pozemku
parc. č. 1729 zahrada o výměře 351 m2 (dle GP parc. č. 1729/8), vše v k. ú.
Chválkovice, obec Olomouc dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 7.
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17. Tělovýchovné jednoty MILO Olomouc o darování části pozemku parc. č. 132/23
ostat. pl. o výměře 11 580 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle
dodatku k důvodové zprávě bod č. 15.
18. pana xxxxxxxxxxxxxxxxx o následný odprodej pozemků parc. č. 841/120 ostat. pl.
o výměře 139 m2, parc. č. 841/121 ostat. pl. o výměře 122 m2 a parc. č. 841/25
ostat. pl. o výměře 99 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle dodatku
k důvodové zprávě bod č. 20.
19. pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej pozemku parc. č. 64/13 zahrada
o výměře 25 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle dodatku k důvodové zprávě bod
č. 28.
20. manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxxxxxxxxx
o odprodej části pozemku parc. č. 784/1 zahrada o výměře 651 m2 (část A) v k. ú.
Chválkovice, obec Olomouc dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 29.
21. manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej pozemků parc. č.
406/15 o výměře 76 m2 a parc. č. 407/4 o výměře 608 m2, vše ostat. pl., vše v k. ú.
Hodolany, obec Olomouc dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 31.
22. společnosti HORSTAV Olomouc, spol. s r.o. o snížení kupní ceny u odprodeje
pozemku parc. č. 180/1 orná půda o výměře 28 225 m2 v k. ú. Nové Sady
u Olomouce, obec Olomouc dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 35.
23. společnosti HORSTAV Olomouc, spol. s r.o. o změnu smluvních podmínek
u odprodeje pozemku parc. č. 180/1 orná půda o výměře 28 225 m2 v k. ú. Nové
Sady u Olomouce, obec Olomouc dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 35.
24. společnosti HORSTAV Olomouc, spol. s r.o. o výkup části pozemku parc. č.
180/13 orná půda o výměře 380 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc
z vlastnictví pana xxxxxxxxxxxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Olomouce
dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 36.
25. společnosti HORSTAV Olomouc, spol. s r.o. o výkup pozemku parc. č. 613/4
ostat. pl. o výměře 6 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc z vlastnictví
ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního
města Olomouce dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 36.
26. společnosti HORSTAV Olomouc, spol. s r.o. o výkup části pozemku parc. č.
165/6 ostat. pl. o výměře 128 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc
z vlastnictví manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města
Olomouce dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 36.
27. společnosti HORSTAV Olomouc, spol. s r.o. o výkup části pozemku parc. č.
165/5 ostat.pl. o výměře 70 m2 a části pozemku parc. č. 165/3 ostat. pl. o výměře 61
m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc z vlastnictví společnosti
DENT-EFFECT, s.r.o. do vlastnictví statutárního města Olomouce dle dodatku
k důvodové zprávě bod č. 36.
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28. společnosti HORSTAV Olomouc, spol. s r.o. o výkup části pozemku parc. č.
165/2 ostat. pl. o výměře 94 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc
z vlastnictví společnosti STAV-TRADE, společnost s ručením omezeným, Olomouc
do vlastnictví statutárního města Olomouce dle dodatku k důvodové zprávě bod č.
36.
29. společnosti STAVBY A BARVY MORAVA, s. r. o. o odprodej pozemků parc. č.
184/19 o výměře 1 253 m2 a parc. č. 184/39 o výměře 370 m2, vše orná půda v k. ú.
Neředín, obec Olomouc.
30. manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej pozemků parc. č. 184/19
o výměře 1 253 m2, případně o přilehlé pozemky parc. č. 184/55 o výměře 70 m2
a parc. č. 184/34 o výměře 663 m2, vše orná půda v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle
dodatku k důvodové zprávě bod č. 38.
31. manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej pozemků parc. č. 136/78 o výměře
536 m2, parc. č. 184/34 o výměře 663 m2, parc. č. 184/55 o výměře 70 m2 a parc. č.
184/19 o výměře 1 253 m2, vše orná půda v k. ú. Neředín, obec Olomouce dle
dodatku k důvodové zprávě bod č. 38.
32. manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o směnu pozemků parc. č. 121/15
o výměře 528 m2 a parc. č. 121/16 o výměře 1 784 m2, vše orná půda v k. ú.
Neředín, obec Olomouc ve vlastnictví manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za
pozemky parc. č. parc. č. 184/11 ostat. pl. o výměře 51 m2, parc. č. 184/19 orná
půda o výměře 1 253 m2, parc. č. 184/35 orná půda o výměře 450 m2, parc. č.
184/37 orná půda o výměře 43 m2, parc. č. 184/38 orná půda o výměře 168 m2,
parc. č. 184/39 orná půda o výměře 370 m2, parc. č. 184/76 orná půda o výměře
1 226 m2, parc. č. 184/80 orná půda o výměře 279 m2, parc. č. 184/81 orná půda
o výměře 61 m2, parc. č. 247/12 trvalý travní porost o výměře 996 m2, parc. č.
247/21 trvalý travní porost o výměře 405 m2, parc. č. 247/22 zahrada o výměře 406
m2, parc. č. 247/24 trvalý travní porost o výměře 397 m2, parc. č. 247/25 zahrada
o výměře 456 m2 a parc. č. 247/52 ost. pl. o výměře 285 m2, vše v k. ú. Neředín,
obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce dle dodatku k důvodové
zprávě bod č. 38.
33. realitní kanceláře BOX reality o odprodej pozemků parc. č. 184/34 orná půda
o výměře 663 m2, parc. č. 184/19 orná půda o výměře 1 253 m2 a parc. č. 136/68
orná půda o výměře 250 m2, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle dodatku
k důvodové zprávě bod č. 38.
34. pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej pozemků parc. č. 184/19 orná půda
o výměře 1 253 m2 a parc. č. 136/68 orná půda o výměře 250 m2, vše v k. ú.
Neředín, obec Olomouc dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 38.
35. manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o směnu pozemků parc. č. 166/3 o výměře 8 191 m2,
parc. č. 171/4 o výměře 848 m2, parc. č. 173/4 o výměře 940 m2, parc. č. 173/3 o
výměře 2 223 m2, parc. č. 173/2 o výměře 6 416 m2, vše orná půda a parc. č. 182/3
ostat. pl. o výměře 2 203 m2, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve vlastnictví
statutárního města Olomouce za pozemky parc. č. 171/1 o výměře 1 115 m2, parc. č.
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178/3 o výměře 7 084 m2, parc. č. 183/5 o výměře 33 304 m2, vše ostat. pl. v k. ú.
Neředín, obec Olomouc ve spoluvlastnictví pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a pozemek parc. č. 170/3 ostat. pl. o výměře 1 955 m2 v k.
ú. Neředín, obec Olomouc ve vlastnictví xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle dodatku k
důvodové zprávě bod č. 38.
36. společnosti GEMO OLOMOUC, spol. s r. o. o odprodej pozemků parc. č. 136/78
orná půda o výměře 536 m2, parc. č. 166/3 orná půda o výměře 8 191 m2, parc. č.
171/4 orná půda o výměře 848 m2, parc. č. 173/2 orná půda o výměře 6 416 m2,
parc. č. 173/3 orná půda o výměře 2 223 m2, parc. č. 182/3 ost. pl. o výměře 2 203
m2, parc. č. 184/11 ost. pl. o výměře 51 m2, parc. č. 184/19 orná půda o výměře
1 253 m2, parc. č. 184/34 orná půda o výměře 663 m2, parc. č. 184/35 orná půda
o výměře 450 m2, parc. č. 184/37 orná půda o výměře 43 m2, parc. č. 184/38 orná
půda o výměře 168 m2, parc. č. 184/39 orná půda o výměře 370 m2, parc. č. 184/42
orná půda o výměře 835 m2, parc. č. 184/43 orná půda o výměře 573 m2, parc. č.
184/44 orná půda o výměře 583 m2, parc. č. 184/45 orná půda o výměře 1 347 m2,
parc. č. 184/55 orná půda o výměře 70 m2, parc. č. 184/56 orná půda o výměře 13
m2, parc. č. 184/64 orná půda o výměře 669 m2, parc. č. 184/68 orná půda o výměře
702 m2, parc. č. 184/69 orná půda o výměře 447 m2, parc. č. 184/76 orná půda
o výměře 1 226 m2, parc. č. 184/80 orná půda o výměře 279 m2, parc. č. 184/81
orná půda o výměře 61 m2, parc. č. 136/68 orná půda o výměře 250 m2, parc. č.
136/76 orná půda o výměře 218 m2 a parc. č. 173/4 orná půda o výměře 940 m2,
vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 38.
37. společnosti GEMO OLOMOUC, spol. s r. o. o směnu pozemku parc. č. 1081/37
orná půda o výměře 11 486 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve vlastnictví
společnosti GEMO OLOMOUC, spol. s r. o. za pozemky parc. č. 184/64 o výměře
669 m2, parc. č. 173/2 o výměře 6 416 m2, parc. č. 184/68 o výměře 702 m2, parc. č.
173/3 o výměře 2 223 m2, parc. č. 184/42 o výměře 835 m2, parc. č. 184/43
o výměře 573 m2, parc. č. 184/44 o výměře 583 m2, parc. č. 171/4 o výměře 848 m2,
parc. č. 166/3 o výměře 8 191 m2, parc. č. 184/45 o výměře 1 347 m2, parc. č.
184/34 o výměře 663 m2, parc. č. 184/19 o výměře 1 253 m2, parc. č. 184/55
o výměře 70 m2, parc. č. 184/39 o výměře 370 m2, parc. č. 184/38 o výměře 168 m2,
parc. č. 184/69 o výměře 447 m2, parc. č. 184/37 o výměře 43 m2, parc. č. 184/35
o výměře 450 m2, parc. č. 184/56 o výměře 13 m2, parc. č. 184/80 o výměře 279 m2,
parc. č. 184/81 o výměře 61 m2, parc. č. 184/76 o výměře 1 226 m2, parc. č. 136/78
o výměře 536 m2, parc. č. 136/68 o výměře 250 m2, parc. č. 136/76 o výměře 218
m2, parc. č. 173/4 o výměře 940 m2, vše orná půda, parc. č. 247/52 ostat. pl.
o výměře 285 m2, parc. č. 182/3 ostat. pl. o výměře 2 203 m2, parc. č. 184/11 ostat.
pl. o výměře 51 m2 a parc. č. 247/21 trvalý travní porost o výměře 405 m2, parc. č.
247/12 trvalý travní porost o výměře 996 m2 a parc. č. 247/25 zahrada o výměře 456
m2 vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce
dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 38.
7.

nevyhovuje

nabídce ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na výkup
pozemku parc. č. st. 907 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 334 m2 v k. ú. Nové
Sady u Olomouce, obec Olomouc z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve
věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní cenu ve
výši 543 000,- Kč dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 13.
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8.

bere na vědomí

změnu smluvních podmínek u odprodeje 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
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 45 160,- Kč dle dodatku k
důvodové zprávě bod č. 14.
9.

revokuje

1. usnesení ZMO ze dne 31. 5. 2010 bod programu 3, bod 27 důvodové zprávy ve
věci schválení výkupu 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
dodatku k důvodové zprávě bod č. 8.
2. usnesení ZMO ze dne 31. 5. 2010, bod programu 3., bod 13. ve věci schválení
bezúplatného převodu 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 dodatku k důvodové zprávě bod č. 10.
3. usnesení ZMO ze dne 31. 5. 2010, bod programu 3., bod 14. ve věci schválení
bezúplatného převodu 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 dodatku k důvodové zprávě bod č. 11.
4. usnesení ZMO ze dne 19. 12. 2007, bod programu 5, bod 17 dodatku k důvodové
zprávě ve věci schválení odprodeje pozemku parc. č. st. 2340 zast. pl. a nádvoří
o výměře
18
m2
v
k.
ú.
Hodolany,
obec
Olomouc
manželům
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 12 600,- Kč dle dodatku
k důvodové zprávě bod č. 17.
5. usnesení ZMO ze dne 19. 12. 2007, bod programu 5, bod 17 dodatku k důvodové
zprávě ve věci schválení odprodeje pozemku parc. č. st. 2342 zast. pl. a nádvoří
o výměře 18 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
za kupní cenu ve výši 12 600,- Kč dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 18.
6. usnesení ZMO ze dne 27. 6. 2002, bod programu 3.1., bod 28 ve věci schválení
odprodeje pozemku parc. č. 438/48 ost. pl. o výměře 61 m2, parc. č. 438/35 zahrada
o výměře 314 m2 a části pozemku parc. č. 438/1 ost. pl. o výměře 24 m2, vše v k. ú.
Chválkovice, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve
výši 178 917,- Kč dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 26.
Předložil:
Rada města Olomouce
Bod programu: 4.; hlasování č. 6, 7, 8
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4

Majetkoprávní záležitosti odboru investic

Zastupitelstvo města Olomouce
1.

bere na vědomí

předloženou důvodovou zprávu.
2.

schvaluje

uzavření kupní smlouvy na pozemek parc.č.1517/150 ostatní plocha o výměře 101
m2 a parc.č. 1517/151 travní porost o výměře 83 m2, oba v k.ú. Horka nad Moravou,
obec Olomouc, které jsou ve vlastnictví manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní
cenu ve výši 18.000,- Kč, včetně úhrady daně z převodu nemovitostí, dle bodu 1
předložené důvodové zprávy.
3.

schvaluje

uzavření smlouvy kupní na prodej části pozemku parc.č. 724/24 ostatní plocha v k.ú.
Hodolany, obec Olomouc o výměře 87 m2, který je ve vlastnictví SPINOPA REAL
s.r.o. za kupní cenu ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 2 přeložené důvodové
zprávy.
Předložil:
Major Martin, JUDr., náměstek primátora
Bod programu: 5.; hlasování č. 9

5

Prodej domů + dodatek

Zastupitelstvo města Olomouce
1.

bere na vědomí

předloženou důvodovou zprávu.
2.

nevyhovuje žádosti

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ve věci prodeje částí pozemku parc. č. 364/9, zahrada,
o výměře 122 m2 a 13 m2, v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, dle důvodové zprávy
bod 1.1.
3.

schvaluje

prodej pozemku parc. č. 54, zahrada, o výměře 485 m2, v k. ú. Hejčín, obec
Olomouc, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu celkem 198.960,- Kč, z toho
pozemek 195.000,- Kč a náklady 3.960,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.2.
4.

schvaluje

prodej pozemku parc. č. 50, zahrada, o výměře 1037 m2, v k. ú. Hejčín, obec
Olomouc, do SJM manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu celkem
443.960,- Kč, z toho pozemek 440.000,- Kč a náklady 3.960,- Kč, dle důvodové
zprávy bod 1.3.
5.

schvaluje

prodej pozemku parc. č. 105/10, zahrada, o výměře 589 m2, v k. ú. Olomouc-město,
obec Olomouc, do podílového spoluvlastnictví kupujících, a to: ideálních 393/4653
společnosti KANA CZECH, s.r.o. za 85.040,- Kč, ideálních 1734/4653 společnosti
Debus Information Technology s.r.o. za 375.214,- Kč, ideálních 1777/4653 do SJM
manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za 384.518,- Kč, ideálních
749/4653 společnosti Findutch s. r. o. za 162.073,- Kč, kupní cena celkem
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1.006.845,- Kč, z toho pozemek 1.004.245,- Kč a náklady 2.600,- Kč, dle důvodové
zprávy bod 1.4
6.

revokuje

své usnesení ze dne 30. 11. 2009 bod 5, část 21, 22 ve věci schválení prodeje
budovy č. p. 1202 (Horní Lán 25) na pozemku parc. č. st. 2215/1, zastavěná plocha a
nádvoří, a pozemku parc. č. st. 2215/1, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 236
m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, do podílového spoluvlastnictví nájemcům
budovy č. p. 1202 za kupní cenu celkem 17.290.500,- Kč, z toho za budovu č. p.
1202 částku 16.928.500,- Kč, za pozemek parc. č. st. 2215/1, zastavěná plocha a
nádvoří, částku 354.000,- Kč a náklady 8.000,- Kč, a schválení prodeje pozemku
parc. č. 913/72, ostatní plocha, o výměře 85 m2, v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc,
panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dle důvodové zprávy bod 2.1.
7.

schvaluje

prodej budovy č. p. 1202 (Horní Lán 25) na pozemku parc. č. st. 2215/1, zastavěná
plocha a nádvoří, a pozemku parc. č. st. 2215/1, zastavěná plocha a nádvoří, vše
v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, po bytových jednotkách dle zákona č. 72/1994
Sb., o vlastnictví bytů, nájemcům za kupní cenu celkem ve výši 10.328.000,- Kč,
z toho za budovu č. p. 1202 částku 9.946.000,- Kč, za pozemek parc. č. st. 2215/1
částku 354.000,- Kč a náklady 28.000,- Kč. Kupující a kupní ceny jsou uvedeny
v příloze č. 1 důvodové zprávy, dle důvodové zprávy bod 2.1.
8.

schvaluje

prodej pozemku parc. č. 913/72, ostatní plocha, o výměře 85 m2, v k. ú. Nová Ulice,
obec Olomouc, panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu celkem
117.500,- Kč, dle důvodové zprávy bod 2.1.
9.

nevyhovuje žádosti

pana xxxxxxxxxxxxxxxxxx o odkoupení budovy č. p. 65 (Gorazdovo náměstí 3, 3a)
na pozemku parc. č. st. 62, zastavěná plocha a nádvoří, a pozemku parc. č. st. 62,
o výměře 824 m2, vše v k. ú Klášterní Hradisko, obec Olomouc, dle důvodové
zprávy bod 2.2.
10. nevyhovuje žádosti

společnosti PREMIÉR MARKETING GROUP, spol. s r. o. o odkoupení budovy č. p.
79 (Gorazdovo nám. 4) na pozemku parc. č. 63/1 a pozemku parc. č. st. 63/1,
zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc, dle
důvodové zprávy bod 2.2.
11. schvaluje

společný prodej budovy č. p. 65 (Gorazdovo náměstí 3, 3a) na pozemku parc. č. st.
62, zastavěná plocha a nádvoří, a pozemku parc. č. st. 62, zastavěná plocha a
nádvoří, o výměře 824 m2, a budovy č. p. 79 (Gorazdovo náměstí 4) na pozemku
parc. č. st. 63/1, zastavěná plocha a nádvoří, a pozemku parc. č. st. 63/1, zastavěná
plocha a nádvoří, o výměře 755 m2, vše v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc,
po bytových jednotkách dle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, oprávněným
nájemcům, za kupní ceny vypočtené dle přílohy č. 3 důvodové zprávy, to je za
7.500,- Kč/m2 podlahové plochy bytů, dle důvodové zprávy bod 2.2.
12. nevyhovuje žádosti

nájemníků budovy č. p. 65 (Gorazdovo náměstí 3, 3a) na pozemku parc. č. st. 62,
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zastavěná plocha a nádvoří a budovy č. p. 79 (Gorazdovo náměstí 4) na pozemku
parc. č. st. 63/1, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Klášterní Hradisko, obec
Olomouc ze dne 17. 06. 2010 o snížení kupních cen za 1m2 podlahové plochy bytů
na částku 6.500,- Kč/m2 podlahové plochy bytů, dle důvodové zprávy bod 2.2.
13. nevyhovuje žádosti

pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o snížení kupní ceny bytové jednotky č. 65/7 v budově
č. p. 65, 79 (Gorazdovo náměstí 3, 3a, 4) na pozemku parc. č. st. 62, 63/1 zastavěná
plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 735/20411 na společných
částech budovy č. p. 65, 79 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 735/20411 na
pozemku parc. č. st. 62, 63/1, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Klášterní
Hradisko, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 2.2.
14. schvaluje

prodej budovy č. p. 5 (Paseka – Pasecký Žleb) na pozemku parc. č. st. 274,
zastavěná plocha a nádvoří, pozemku parc. č. st. 274, zastavěná plocha a nádvoří,
o výměře 485 m2, a pozemku parc. č. 2879, zahrada, o výměře 1256 m2, vše v k. ú.
Paseka u Šternberka, obec Paseka, okres Olomouc, do SJM manželům
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu celkem 450.000,- Kč, z toho za budovu
378.590,- Kč, za pozemek parc. č. st. 274, zastavěná plocha a nádvoří, 33.160,- Kč,
pozemek parc. č. 2879, zahrada, 34.350,- Kč a náklady 3.900,- Kč, dle důvodové
zprávy bod 2.3
15. nevyhovuje žádosti

paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ze dne 10.06.2010 o odprodej půdních prostor
v budově č. p. 889 (Masarykova 3) na pozemku parc. č. st. 790, zastavěná plocha a
nádvoří, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, za účelem rozšíření bytové jednotky,
dle důvodové zprávy bod 2.4.
16. schvaluje

prodej nebytové jednotky č. 693/33 v budově č. p. 693 (Nešverova 1) na pozemku
parc. č. st. 882, zastavěná plocha a nádvoří, 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, společnosti Církevní gymnázium německého
řádu, spol. s r. o. za kupní cenu ve výši 276.400,- Kč, z toho za jednotku 220.375,Kč, za pozemek 50.625,- Kč a náklady 5.400,- Kč, dle důvodové zprávy bod 2.5.
17. revokuje

své usnesení ze dne 27. 04. 2010, bod 6, část 55, ve věci schválení prodeje bytové
jednotky č. 726/11 v budově č. p. 726 (Voskovcova 4) na pozemku parc. č. st. 801,
zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 742/39592 na
společných částech budovy č. p. 726 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti
742/39592 na pozemku parc. č. st. 801, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú.
Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, panu xxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu ve
výši 819.000,- Kč, z toho za jednotku 811.590,- Kč, za podíl na pozemku 3.410,- Kč a
náklady 4.000,- Kč, dle důvodové zprávy bod 3.1.
18. schvaluje

prodej bytové jednotky č. 726/11 v budově č. p. 726 (Voskovcova 4) na pozemku
parc. č. st. 801, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti
742/39592 na společných částech budovy č. p. 726 a se spoluvlastnickým podílem
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o velikosti 742/39592 na pozemku parc. č. st. 801, zastavěná plocha a nádvoří, vše
v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za
kupní cenu ve výši 819.000,- Kč, z toho za jednotku 811.590,- Kč, za podíl na
pozemku 3.410,- Kč a náklady 4.000,- 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 důvodové zprávy bod 3.1.
19. schvaluje

prodej bytové jednotky č. 571/2 v budově č. p. 570, 571, 572 (Skupova 7, 9, 11) na
pozemku parc. č. st. 836, 837, 838 se spoluvlastnickým podílem o velikosti
784/42311 na společných částech budovy č. p. 570, 571, 572, vše v k. ú. Nové Sady
u Olomouce, obec Olomouc, paní xxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu ve výši
798.000,- Kč, z toho za jednotku 795.000,- Kč a náklady 3.000,- Kč, dle důvodové
zprávy bod 3.2.
20. schvaluje

prodej bytové jednotky č. 1023/2 v budově č. p. 1022, 1023 (Vojanova 18, 20) na
pozemku parc. č. st. 1371, 1372, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým
podílem o velikosti 325/26273 na společných částech budovy č. p. 1022, 1023, a se
spoluvlastnickým podílem o velikosti 325/26273 na pozemku parc. č. st. 1371, 1372,
zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, paní
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu ve výši 448.987,- Kč, z toho za jednotku
442.882,- Kč, za pozemek 2.118,- Kč a náklady 3.987,- Kč, dle důvodové zprávy bod
3.3.
21. schvaluje

prodej bytové jednotky č. 727/28 v budově č. p. 727 (Voskovcova 2) na pozemku
parc. č. st. 802, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti
318/40311 na společných částech budovy č. p. 727 a se spoluvlastnickým podílem
o velikosti 318/40311 na pozemku parc. č. st. 802, zastavěná plocha a nádvoří, vše
v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za
kupní cenu ve výši 429.500,- Kč, z toho za jednotku 423.428,- Kč, za pozemek
1.572,- Kč a náklady 4.500,- Kč, dle důvodové zprávy bod 3.4.
22. schvaluje

prodej bytové jednotky č. 722/12 v budově č. p. 722 (Voskovcova 6) na pozemku
parc. č. st. 800, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti
748/39901 na společných částech budovy č. p. 722 a se spoluvlastnickým podílem
o velikosti 748/39901 na pozemku parc. č. st. 800, zastavěná plocha a nádvoří, vše
v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
za kupní cenu ve výši 733.000,- Kč, z toho za jednotku 726.247,- Kč, za pozemek
3.753,- Kč a náklady 3.000,- Kč, dle důvodové zprávy bod 3.5.
23. schvaluje

prodej bytové jednotky č. 727/37 v budově č. p. 727 (Voskovcova 2) na pozemku
parc. č. st. 802, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti
752/40311 na společných částech budovy č. p. 727 a se spoluvlastnickým podílem
o velikosti 752/40311 na pozemku parc. č. st. 802, zastavěná plocha a nádvoří, vše
v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, paní xxxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní
cenu ve výši 679.500,- Kč, z toho za jednotku 671.282,- Kč, za pozemek 3.718,- Kč a
náklady 4.500,- Kč, dle důvodové zprávy bod 3.6.
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24. schvaluje

prodej bytové jednotky č. 727/47 v budově č. p. 727 (Voskovcova 2) na pozemku
parc. č. st. 802, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti
752/40311 na společných částech budovy č. p. 727 a se spoluvlastnickým podílem
o velikosti 752/40311 na pozemku parc. č. st. 802, zastavěná plocha a nádvoří, vše
v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za
kupní cenu ve výši 783.000,- Kč, z toho za jednotku 776.282,- Kč, za pozemek
3.718,- Kč a náklady 3.000,- Kč, dle důvodové zprávy bod 3.7.
25. nevyhovuje žádosti

paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ve věci snížení kupní ceny bytové jednotky č. 727/47
v budově č. p. 727 (Voskovcova 2) na pozemku parc. č. st. 802, zastavěná plocha a
nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 752/40311 na společných částech
budovy č. p. 727 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 752/40311 na pozemku
parc. č. st. 802, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce,
obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 3.7.
26. schvaluje

prodloužení splatnosti kupní ceny za nebytovou jednotku č. 338/8 v domě č. p. 338
(Ostružnická 32) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 735/7260 na společných
částech domu č. p. 338 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 735/7260 na
pozemku parc. č. st. 287, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 430 m2, vše v k. ú.
Olomouc-město, obec Olomouc, panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx do 30. 09. 2010, dle důvodové zprávy bod 4.1.
27. schvaluje

prodloužení splatnosti kupní ceny za bytovou jednotku č. 726/40 v budově č. p. 726
(Voskovcova 4) na pozemku parc. č. st. 801, zastavěná plocha a nádvoří, se
spoluvlastnickým podílem o velikosti 742/39592 na společných částech budovy č. p.
726, a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 742/39592 na pozemku parc. č. st.
801, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec
Olomouc, paní xxxxxxxxxxxxxxx, a to do 31. 01. 2011, dle důvodové zprávy bod 4.2.
28. schvaluje

prodloužení splatnosti kupní ceny za bytovou jednotku č. 485/13 v budově č. p. 485
(Selské náměstí 65) na pozemku parc. č. st. 91/3, zastavěná plocha a nádvoří, se
spoluvlastnickým podílem o velikosti 1114/8573 na společných částech budovy č. p.
485 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1114/8573 na pozemku parc. č. st.
91/3, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc, manželům
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, a to do 31. 10. 2010, dle důvodové zprávy bod 4.3.
29. schvaluje

prodloužení splatnosti kupní ceny za bytovou jednotku č. 722/49 v budově č. p. 722
(Voskovcova 6) na pozemku parc. č. st. 800, zastavěná plocha a nádvoří, se
spoluvlastnickým podílem o velikosti 748/39901 na společných částech domu č. p.
722 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 748/39901 na pozemku parc. č. st.
800, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc,
manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, a to do 31. 10. 2010, dle důvodové
zprávy bod 4.4.
30. schvaluje

prodloužení splatnosti kupní ceny za bytovou jednotku č. 726/38 v budově č. p. 726
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(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,
manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, a to do 30. 09. 2010, dle důvodové zprávy
bod 4.5.
31. schvaluje

prodloužení splatnosti kupní ceny za bytovou jednotku č. 189/6 v budově č. p. 189,
190, 191 (Hněvotínská 11, 13, 15) na pozemku parc. č. st. 1961, 1962, 1963,
zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 496/24952 na
společných částech budovy č. p. 189, 190, 191 a se spoluvlastnickým podílem
o velikosti 496/24952 na pozemku parc. č. st. 1961, 1962, 1963, zastavěná plocha a
nádvoří, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
a to do 30. 09. 2010, dle důvodové zprávy bod 4.6.
32. revokuje

své usnesení ze dne 02. 03. 2010, bod 9, část 2, ve věci schválení prodeje 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 dodatku důvodové zprávy bod 1.1.
33. schvaluje

ponechání budovy bez čp/če (Křičkova 4) 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, v majetku statutárního města
Olomouce, dle dodatku důvodové zprávy bod 1.1.
34. schvaluje

změnu smluvních podmínek Směnné smlouvy č. OPD-S/9/2009/Va ze dne
31.03.2009 dle dodatku důvodové zprávy bod 1.2.
35. schvaluje

prodej nebytové jednotky č. 111/7 v budově č. p. 111 (Litovelská 1) na pozemku
parc. č. st. 138/1, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem
o velikosti 3626/18360 na společných částech budovy č. p. 111 a se
spoluvlastnickým podílem o velikosti 3626/18360 na pozemku parc. č. st. 138/1,
zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, společnosti
ESMEDIA a.s. za kupní cenu celkem ve výši 3.500.001,- Kč, z toho za jednotku
3.310.217,- Kč a za podíl na pozemku 189.784,- Kč, dle dodatku důvodové zprávy
bod 1.3.
36. nevyhovuje žádosti

společnosti ESMEDIA a.s. o úhradu nabízené kupní ceny 3.500.001,- Kč za
nebytovou jednotku č. 111/7 v budově č. p. 111 (Litovelská 1) na pozemku parc. č. st.
138/1, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti
3626/18360 na společných částech budovy č. p. 111 a se spoluvlastnickým podílem
o velikosti 3626/18360 na pozemku parc. č. st. 138/1, zastavěná plocha a nádvoří,
vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, formou splátkového kalendáře a zástavy
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nebytové jednotky č. 111/7 ve prospěch statutárního města Olomouce, dle dodatku
důvodové zprávy bod 1.3.
37. nevyhovuje žádosti

nájemců bytu č. 20 manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, a bytu č. 12
pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odkoupení bytů č. 12 a č. 20 v budově č. p. 195
(Dolní náměstí 6) na pozemku parc. č. st. 616, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú.
Olomouc-město, obec Olomouc, dle dodatku důvodové zprávy bod 1.4.
38. schvaluje

prodej bytové jednotky č. 722/8 v budově č. p. 722 (Voskovcova 6) na pozemku
parc. č. st. 800, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti
323/39901 na společných částech budovy č. p. 722, a se spoluvlastnickým podílem
o velikosti 323/39901 na pozemku parc. č. st. 800, zastavěná plocha a nádvoří, vše
v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za
kupní cenu ve výši 438.960,- Kč, z toho za jednotku 433.379,- Kč, za pozemek
1.621,- Kč a náklady 3.960,- Kč, dle dodatku důvodové zprávy bod 2.1.
39. schvaluje

prodej bytové jednotky č. 722/26 v budově č. p. 722 (Voskovcova 6) na pozemku
parc. č. st. 800, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti
748/39901 na společných částech budovy č. p. 722, a se spoluvlastnickým podílem
o velikosti 748/39901 na pozemku parc. č. st. 800, zastavěná plocha a nádvoří, vše
v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
za kupní cenu ve výši 768.960,- Kč, z toho za jednotku 761.247,- Kč, za pozemek
3.753,- Kč a náklady 3.960,- Kč, dle dodatku důvodové zprávy bod 2.2.
40. schvaluje

prodej bytové jednotky č. 627/6 v budově č. p. 627 (Tř. Míru 135) na pozemku parc.
č. st. 1237, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti
723/8222 na společných částech budovy č. p. 627 a se spoluvlastnickým podílem
o velikosti 723/8222 na pozemku parc. č. st. 1237, zastavěná plocha a nádvoří, vše
v k. ú. Neředín, obec Olomouc, paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu ve
výši 633.000,- Kč, z toho za jednotku 619.461,- Kč, za pozemek 10.539,- Kč a
náklady 3.000,- Kč, dle dodatku důvodové zprávy bod 2.3.
41. schvaluje

prodej bytové jednotky č. 625/16 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 429/32139 na společných částech budovy č. p. 625, 626 a se
spoluvlastnickým podílem o velikosti 429/32139 na pozemku parc. č. st. 920, 931,
zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc,
panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu ve výši 528.000,- Kč, z toho za jednotku
521.787,- Kč, za pozemek 3.213,- Kč a náklady 3.000,- Kč, dle dodatku důvodové
zprávy bod 2.4.
42. schvaluje

žádost o 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
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u Olomouce, obec Olomouc, manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, a to do 31. 12. 2010,
dle dodatku důvodové zprávy bod 3.1.
Předložil:
Rada města Olomouce
Bod programu: 6.; hlasování č. 10, 11, 12

6

Vydání souboru změn č.VI regulačního plánu MPR Olomouc

Zastupitelstvo města Olomouce
1.

bere na vědomí

důvodovou zprávu v předloženém znění
2.

ověřilo

tímto, že soubor změn č.VI regulačního plánu MPR Olomouc není v rozporu
s výsledky projednání a s požadavky uvedenými v §68 odst. (1) zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (stavební
zákon) - s vydanou územně plánovací dokumentací a s cíli a úkoly územního
plánování, zejména s charakterem území a s požadavky na ochranu
architektonických a urbanistických hodnot v území
3.

vydává

v souladu s ustanovením §69 odst.(2) stavebního zákona soubor změn č.VI
regulačního plánu MPR 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 souboru změn č. VI regulačního
plánu MPR Olomouc veřejnou vyhláškou
T:
O:

ihned
vedoucí odboru koncepce a rozvoje

Předložil:
Novotný Martin, primátor města
Bod programu: 7.; hlasování č. 13

7

Plnění Strategického plánu

Zastupitelstvo města Olomouce
1.

bere na vědomí

předloženou důvodovou zprávu
2.

schvaluje

plnění prioritních cílů Strategického plánu dle přílohy č. 1 důvodové zprávy
Předložil:
Rada města Olomouce
Bod programu: 8.; hlasování č. 14
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8

OZV SMOl o regulaci provozu výherních hracích přístrojů

Zastupitelstvo města Olomouce
1.

bere na vědomí

předloženou důvodovou zprávu
2.

vydává

obecně závaznou vyhlášku č. 7/2010 o regulaci provozu výherních hracích přístrojů
Předložil:
Martinák Jiří, Bc., náměstek primátora
Bod programu: 9.; hlasování č. 15

9

Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací - škol

Zastupitelstvo města Olomouce
1.

bere na vědomí

důvodovou zprávu
2.

schvaluje

Dodatek č.1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská
škola Olomouc, Nedvědova 17, Dodatek č.1 ke zřizovací listině příspěvkové
organizace Mateřská škola Olomouc, Michalské stromořadí 11, Dodatek č.1 ke
zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola Olomouc, Heyrovského 33 a
Dodatek č.1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola Olomouc,
Zeyerova 28 dle přílohy důvodové zprávy
3.

ukládá

informovat o přijatém usnesení ředitele příspěvkových organizací - škol
T:
O:

září 2010
vedoucí odboru školství

Předložil:
Rada města Olomouce
Bod programu: 10.; hlasování č. 16

10

Dodatek č.1 ke Zřizovací listině Hřbitovy města Olomouce,
příspěvková organizace

Zastupitelstvo města Olomouce
1.

bere na vědomí

předloženou důvodovou zprávu včetně přílohy č.1
2.

schvaluje

dodatek č. 1 ke Zřizovací listině Hřbitovy města Olomouce, příspěvková organizace
Předložil:
Martinák Jiří, Bc., náměstek primátora
Bod programu: 11.; hlasování č. 17
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11

Navýšení základního kapitálu – Lesy města Olomouce,a.s.

Zastupitelstvo města Olomouce
1.

bere na vědomí

předloženou důvodovou zprávu
2.

schvaluje

zvýšení základního kapitálu Lesy města Olomouce, a.s. o 18 mil. Kč
3.

zmocňuje

primátora statutárního města Olomouce, Martina Novotného, učinit formou
notářského zápisu rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné
hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti Lesy města Olomouce, a.s.
nepeněžitým vkladem - vkladem příspěvkové organizace Správa lesů města
Olomouce.
T:
O:

říjen 2010
Martinák Jiří, Bc., náměstek primátora

4.

zmocňuje

primátora statutárního města Olomouce, Martina Novotného, k podpisu smlouvy
o upsání akcií ve společnosti Lesy města Olomouce, a.s.
5.

ukládá

zpracovatelům učinit veškeré úkony ke zvýšení základního kapitálu nepeněžitým
vkladem dle důvodové zprávy
T:
O:

říjen 2010
Martinák Jiří, Bc., náměstek primátora

Předložil:
Martinák Jiří, Bc., náměstek primátora
Bod programu: 12.; hlasování č. 18
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Vodovod Pomoraví, svazek obcí

Zastupitelstvo města Olomouce
1.

bere na vědomí

předloženou důvodovou zprávu
2.

souhlasí

s návrhem 11. znění stanov svazku obcí "Vodovod Pomoraví"
3.

ukládá

zástupcům statutárního města Olomouce ve valné hromadě svazku obcí "Vodovod
Pomoraví" prosazovat stanovisko ZMO dle bodu 2 usnesení
T:
O:

prosinec 2010
vedoucí odboru koncepce a rozvoje

Předložil:
Novotný Martin, primátor města
Bod programu: 13.; hlasování č. 19
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Kapitálové dovybavení družstev

Zastupitelstvo města Olomouce
1.

bere na vědomí

předloženou důvodovou zprávu
2.

schvaluje

navýšení členského vkladu v BD Jižní a BD Jiráskova dle důvodové zprávy
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 14.; hlasování č. 20
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Tramvajová trať Šantovka - Smlouva o spolupráci, Plánovací
smlouva

Zastupitelstvo města Olomouce
1.

bere na vědomí

předloženou důvodovou zprávu
2.

schvaluje

uzavření Plánovací smlouvy a Smlouvy o spolupráci dle důvodové zprávy
3.

ukládá

Náměstkyni primátora Haně Kaštilové Tesařové podepsat Plánovací smlouvu dle
přílohy důvodové zprávy
T:
O:

říjen 2010
vedoucí majetkoprávního odboru

4.

ukládá

primátorovi Martinu Novotnému podepsat Smlouvu o spolupráci dle přílohy důvodové
zprávy
T:
O:

říjen 2010
vedoucí odboru investic

Předložil:

Novotný Martin, primátor města
Major Martin, JUDr., náměstek primátora
Kaštilová Tesařová Hana, náměstkyně primátora
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 15.; hlasování č. 21

15

AQUAPARK OLOMOUC, a.s. - Dodatek č. 2 akcionářské
dohody

Zastupitelstvo města Olomouce
1.

bere na vědomí

předloženou důvodovou zprávu
2.

schvaluje

dodatek č. 2 Akcionářské dohody a ukládá primátorovi podepsat dodatek č. 2
Akcionářské dohody do 17.9.2010
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Předložil:

Novotný Martin, primátor města
Major Martin, JUDr., náměstek primátora
Bod programu: 16.; hlasování č. 22

16

Česko Britská Mezinárodní škola a Mateřská škola, s.r.o. Smlouva o půjčce

Zastupitelstvo města Olomouce
1.

bere na vědomí

důvodovou zprávu
2.

schvaluje

Smlouvu o půjčce s Česko Britskou Mezinárodní školou a Mateřskou školou, s.r.o dle
přílohy důvodové zprávy
3.

ukládá

podepsat Smlouvu o půjčce
T:
O:

září 2010
Novotný Martin, primátor města

Předložil:
Rada města Olomouce
Bod programu: 17.; hlasování č. 23
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Žádosti o úvěry z Fondu rozvoje bydlení

Zastupitelstvo města Olomouce
1.

bere na vědomí

předloženou důvodovou zprávu
2.

schvaluje

poskytnutí úvěrů z Fondu rozvoje bydlení
Předložil:
Martinák Jiří, Bc., náměstek primátora
Bod programu: 18.; hlasování č. 24
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Obecně závazné vyhlášky SMOl o místních poplatcích

Zastupitelstvo města Olomouce
1.

bere na vědomí

předloženou důvodovou zprávu
2.

vydává

- obecně závaznou vyhlášku č. 8/2010 o místním poplatku ze psů
- obecně závaznou vyhlášku č. 9/2010 o místním poplatku za lázeňský nebo
rekreační pobyt
- obecně závaznou vyhlášku č. 10/2010 o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství
- obecně závaznou vyhlášku č. 11/2010 o místním poplatku ze vstupného
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- obecně závaznou vyhlášku č. 12/2010 o místním poplatku z ubytovací kapacity
- obecně závaznou vyhlášku č. 13/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní
hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení
Předložil:
Martinák Jiří, Bc., náměstek primátora
Bod programu: 19.; hlasování č. 25
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OZV Požární řád

Zastupitelstvo města Olomouce
1.

bere na vědomí

předloženou důvodovou zprávu
2.

vydává

OZV Požární řád města Olomouce č. 14/2010
Předložil:
Rada města Olomouce
Bod programu: 20.; hlasování č. 26
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Prominutí pohledávek

Zastupitelstvo města Olomouce
1.

bere na vědomí

předloženou důvodovou zprávu
2.

schvaluje

prominutí pohledávky ve výši 187.916,24 Kč dle důvodové zprávy bod 1
Předložil:
Rada města Olomouce
Bod programu: 21.; hlasování č. 27

Martin Novotný v. r.
primátor města Olomouce

Mgr. Svatopluk Ščudlík v. r.
1. náměstek primátora
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