29.

ZASEDÁNÍ

ZASTUPITELSTVA

MĚSTA OLOMOUCE

KONANÉ DNE 14. ZÁŘÍ 2010
V BUDOVĚ MAGISTRÁTU MĚSTA OLOMOUCE, VELKÉM ZASEDACÍM SÁLE,
HYNAISOVA 10 V OLOMOUCI
___________________________________________________________________

Poznámka:
- zveřejněna je upravená verze Zápisu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů v platném znění;
- do úplné verze Zápisu mohou občané města Olomouce v případě potřeby
nahlédnout na organizačním oddělení (1. patro radnice, dveře č. 12)

PŘÍTOMNI:

1. ČLENOVÉ ZASTUPITELSTVA MĚSTA OLOMOUCE - DLE PREZENCE
2. VEDOUCÍ ODBORŮ A PRACOVNÍCI MAGISTRÁTU MĚSTA OLOMOUCE
3. ŘEDITELÉ PŘÍSP. ORGANIZACÍ MĚSTA A AKCIOVÝCH SPOLEČNOSTÍ
4. ZÁSTUPCI SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKŮ
5. VEŘEJNOST, HOSTÉ

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Olomouce byl vyhotoven dne 20.09.2010
........................................................................................................................................
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Zahájení
Dvacáté deváté zasedání zastupitelstva města Olomouce, konané 14. září 2010 zahájil
v 9.00 hodin primátor města Martin Novotný; toto zasedání dále řídil.
Zasedání bylo svoláno do velkého zasedacího sálu, budovy magistrátu města Olomouce
v Hynaisově ulici.
Bylo přistoupeno k zahájení jednání, konstatováním, že dle prezenčních listin bylo v úvodu
přítomno 39 členů zastupitelstva, tj. nadpoloviční většina.
Bylo provedeno zkušební hlasování, kterým byla prověřena funkčnost hlasovacího zařízení;
hlasováním byl zjištěn aktuální počet zastupitelů v sále – 39. V průběhu jednání se počet
přítomných měnil; bylo přítomno max. 41 členů zastupitelstva.
Z 29. zasedání zastupitelstva se omluvili: PhDr. Eva Baslerová, Mgr. Jan Hándl, Radim
Schubert, Ing. Oldřich Šputa.
Primátor uvedl, že k zápisu z 28. zasedání zastupitelstva, které se konalo 16. srpna 2010
nebyla podána námitka a v souladu se zákonem o obcích a Jednacím řádem zastupitelstva
je tento zápis pokládán za schválený.
Na zasedání bylo využíváno elektronické hlasovací zařízení.
V souladu se zákonem o obcích a jednacím řádem ZMO byli jako ověřovatelé zápisu určeni
Jan Gottwald a Mgr. Jana Nováková. Zapisovatelkou byla určena Gabriela Sedláková.
Dále pokračovalo jednání schválením programu:
SCHVÁLENÍ PROGRAMU:
Předsedající konstatoval, že zastupitelé v souladu s jednacím řádem obdrželi podkladové
materiály s návrhem programu.
Po jednání rady města, které se konalo 7. září 2010 byly dodatečně dne 10. září 2010
rozeslány materiály:
- Dodatek č. 1 k bodu 3 programu Rozpočtové změny r. 2010
- Dodatek k bodu 4 programu Majetkoprávní záležitosti
- Dodatek k bodu 6 programu Prodej domů
- nový bod 14. Vodovod Pomoraví, Svazek obcí
- nový bod 15. Kapitálové dovybavení družstev
- nový bod 16. Tramvajová trať Šantovka – Smlouva o spolupráci, Plánovací smlouva
- nový bod 17. Aquapark Olomouc, a.s. – Dodatek č. 2 akcionářské dohody
- nový bod 18. Česko Britská Mezinárodní škola – Smlouva o půjčce
- nový bod 19. Žádosti o úvěr z Fondu rozvoje bydlení
- nový bod 20. OZV SMOl o místních poplatcích
- nový bod 21. OZV Požární řád
- nový bod 22. Prominutí pohledávek
„Na stůl“ byl rozdán k výměně nový materiál k bodu 13 programu Navýšení základního
kapitálu – Lesy města Olomouce, a.s. , včetně nového návrhu usnesení.
Primátor jako předkladatel bodu 8 programu „Vydání souboru změn č. XX ÚPnSÚ Olomouc“
uvedl, že z důvodu koordinace záležitosti uvedeného souboru změn s projektem Tramvajová
trať Nové Sady je nutné bod z jednání stáhnout a předložit jej až na dalším zasedání
zastupitelstva. V této souvislosti byl bod stažen a následující body programu byly na návrh
primátora přečíslovány.
Rekapitulace návrhu programu:
1.
Zahájení, schválení programu
2.
Kontrola usnesení
3.
Rozpočtové změny r. 2010 + dodatek č. 1
4.
Majetkoprávní záležitosti + dodatek
5.
Majetkoprávní záležitosti odboru investic
6.
Prodej domů + dodatek
7.
Vydání souboru změn č. VI RP MPR Olomouc
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8.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Vydání souboru změn č. XX ÚPnSÚ Olomouc (staženo)
Plnění Strategického plánu
OZV SMOL o regulaci provozu výherních hracích přístrojů
Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací – škol
Dodatek č. 1 zřizovací listiny p. o. Hřbitovy města Olomouce
Navýšení základního kapitálu - Lesy města Olomouce, a.s.
Vodovod Pomoraví, Svazek obcí
Kapitálové dovybavení družstev
Tramvajová trať Šantovka – Smlouva o spolupráci, Plánovací smlouva
Aquapark Olomouc, a.s. – Dodatek č. 2 akcionářské dohody
Česko Britská Mezinárodní škola – Smlouva o půjčce
Žádosti o úvěr z Fondu rozvoje bydlení
OZV SMOl o místních poplatcích
OZV Požární řád
Prominutí pohledávek
Různé
Závěr

Hlasování o programu:
40 pro
0 proti
0 zdržel se hlasování
0 nehlasoval
Závěr: Primátor konstatoval, že program zasedání zastupitelstva byl schválen.
Primátor v souladu s jednacím řádem zastupitelstva nechal odsouhlasit možnost vystoupení
konzultantů k projednávaným bodům programu - en bloc :
k bodu Rozpočtové změny r. 2010 – Bc. Vičarová, pí Látalová
k Majetkoprávním záležitostem – Mgr. Křížková,Ing. Kličková,Mgr. Stejskalová,Mgr. Konečná
k Prodeji domů – p. Studeník, prof. Zatloukal
k bodu Žádost o úvěr z Fondu rozvoje bydlení– JUDr. Dokoupilová
k bodům týkajícím se změn územního plánu – Ing. Dosoudil
k bodu Plnění strategického plánu – Ing. Doležel
k bodu OZV SMOL o regulaci provozu výherních hracích přístrojů – Mgr. Pospíšilová
k bodu Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací – škol – PhDr. Fantová
k bodu Dodatek č. 1 zřizovací listiny p. o. Hřbitovy města Olomouce – JUDr. Dokoupilová
k bodu Navýšení základního kapitálu - Lesy města Olomouce, a.s. – JUDr. Dokoupilová
k bodu Vodovod Pomoraví, Svazek obcí – Ing. Polcr, Ing. Procházka
k bodu Tramvajová trať Šantovka – Smlouva o spolupráci, Plánovací smlouva – Ing.
Michalička, Mgr. Křížková, A. Horák, p. Nádvorník
k bodu Aquapark Olomouc – Dodatek č. 2 – Mgr. Ing. Konečný, Ing. Vykopal, dr. Protivánek
k bodu Česko Britská Mezinárodní škola – Smlouva o půjčce – PhDr. Fantová, JUDr.
Slouková, Mgr. Stejskalová
k bodu OZV SMOl o místních poplatcích - Mgr. Pospíšilová
k bodu OZV Požární řád – Ing. Zapletal
k bodu Prominutí pohledávek – JUDr. Slouková
Hlasování o konzultantech:
40 pro
0 proti
0 zdržel se hlasování
0 nehlasoval
Závěr: vystoupení konzultantů bylo schváleno
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Na 29. zasedání zastupitelstva se do diskuse z řad občanů přihlásili:
- k bodu 2 programu Kontrola usnesení
- Jan Chladnuch
- k bodu 6 programu Prodej domů
- Lukáš Hajduk,
- Pavel Zatloukal
- k bodu 8 programu Plnění strategického plánu
- Jan Chladnuch
- k bodu 9 programu OZV o reg. a provozu VHP
- Jan Chladnuch
- k bodu 17 programu Česko Britská Mezinárodní škola - Petr Pospíšil
- k bodu 22 programu Různé
- Jan Chladnuch
Dle schváleného programu následovalo projednání jednotlivých bodů:

Bod 2 programu:
Kontrola usnesení ZMO
K tomuto bodu programu se do diskuse přihlásil 1 občan:
Jan Chladnuch – uvedl, že jeho vystoupení se týká informace o plnění úkolu k návrhu zadání
změny č. VII regulačního plánu MPR Olomouc. K uvedenému plnění uvedl, že nevystihuje
dostatečně současný stav a nepopisuje další postup. Vyjádřil názor, že zastupitelům již měl
být dán k dispozici podkladový materiál, aby se mohli v předstihu se záležitostí seznámit a
podrobit ji rozboru. Jmenoval podklady, které by měly být zastupitelům k dispozici. Dále
uvedl, že text plnění usnesení se opírá o dopis Ministerstva kultury ČR a v souvislosti s tím
kritizoval, že není uveden celý rozsah žádosti a plnění obsahuje jen část týkající se prostoru
Merkurovy kašny. Dále uvedl, že jsou opomíjeny další důležité skutečnosti a obeznámil
přítomné s rozsahem svých připomínek. Závěrem uvedl, že není naplněna celá řada úkonů,
které měly být provedeny a řádně vyhodnoceny.
Primátor – provedl důvodovou zprávou po stranách.
K úkolu na str. 1 týkajícího se návrhu zadání změny č. VII regulačního plánu MPR Olomouc,
ke kterému vystoupil pan Chladnuch požádal o krátkou reakci vedoucího odboru koncepce a
rozvoje Ing. Dosoudila.
Ing. Dosoudil vysvětlil, že úkolem materiálu Kontrola usnesení je informovat o plnění úkolů
zadaných zastupitelstvem města, proto také text plnění obsahuje pouze hlavní sdělení, a to
že ministerstvo kultury považuje připomínky pana Chladnucha v rámci projednání návrhu
změny č. VII jako opodstatněné. Uvedl, že na dnešní zasedání ZMO nemohl být materiál
předložen, jelikož je potřeba z důvodu připomínek p. Chladnucha upravit návrh a znovu jej
veřejně projednat. Informoval, že po tomto projednání bude předložen kompletní materiál
včetně všech podkladů, které p. Chladnuch ve svém vystoupení zmínil. Vyjádřil názor, že
text plnění úkolu je v pořádku.
Primátor – veřejně oslovil pana Chladnucha, připomenul mu, že je možné problémy řešit
průběžně a jednat s vedením radnice v rámci běžné pracovní doby, nejen formou vystoupení
na zasedání ZMO. Vyjádřil názor, že společným zájmem je jistě rozvoj města Olomouce a
zájem na tom, aby stavby jako je např. budova OD Prior co nejdříve zmizely. Uvedl, že
dosáhnout toho lze buď rychle a co nejefektivněji a nebo tak, jak volí pan Chladnuch
s periodou zastupitelstev a formou námitek. Konstatoval, že v případě zvolení druhé cesty
bude stát prior v jeho současné podobě ještě mnoho let. Konstatoval, že ctí zákon
umožňující občanům svobodně vystupovat na zasedání zastupitelstva a vyjadřovat se
k veřejným věcem, ovšem jeho prvotním zájmem v této věci je to, aby budova prioru
vypadala lépe co nejdříve. Požádal pana Chladnucha o kooperativnější přístup, aby důležité
záměry města Olomouce nebyly odsouvány o další roky. Primátor závěrem vyjádřil svůj
postoj v tom smyslu, že osobně dává přednost práci před exhibicí.
Primátor dokončil projednání materiálu po stranách.
Materiál byl projednán bez diskuse.
Pozměňovací návrh na úpravu usnesení nebyl podán.
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Hlasování o předloženém návrhu usnesení:
40 pro
0 proti
0 zdržel se hlasování
1 nehlasoval
Závěr: Předložený návrh usnesení byl schválen; k uvedenému bodu programu bylo přijato
usnesení bod 1.
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

Bod 3. programu:
Rozpočtové změny roku 2010
Bc. Martinák – provedl materiálem po stranách.
Mgr. Pavel Kvapil – vznesl dotaz ke str. 17 a 14 týkající se nákupu softwaru. Požádal o
informaci, jaký software a výpočetní technika se pořizovala.
PhDr. Holpuch – informoval, že se jedná o vyúčtování částky na pořízení centrálního
informačního systému, jehož součástí je spisová služba a jde o částku, která již byla v rámci
rozpočtu schvalována.
Bc. Martinák - dokončil projednávání základního materiálu a současně i dodatku po stranách
– dále bez diskuse.
Bc. Martinák navrhl úpravu návrhu usnesení – doplnění textu „dle dodatku č. 1“ do bodu 1
návrhu usnesení a doplnění nového bodu usnesení „ZMO schvaluje rozpočtové změny dle
dodatku č. 1“
Jiný pozměňovací návrh na úpravu usnesení nebyl podán.
Hlasování o upraveném návrhu usnesení:
41 pro
0 proti
0 zdržel se hlasování
0 nehlasoval
Závěr: Upravený návrh usnesení byl schválen; k uvedenému bodu programu bylo přijato
usnesení bod 2.
Zastupitelstvo města Olomouce
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu, včetně dodatku č. 1
2. schvaluje
rozpočtové změny dle dodatku č. 1
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Bod 4 programu:
Majetkoprávní záležitosti + dodatek
Hana Kaštilová Tesařová – uvedla bod a zahájila projednávání materiálu po stranách:
Str. 39, bod 20 – směna pozemků v k.ú. Neředín ve vlastnictví pana Kappa za pozemky
v k.ú. Slavonín ve vlastnictví SMOl
Mgr. Hušek -Technická poznámka – požádal o samostatné hlasování o tomto bodě.
Primátor konstatoval, že o tomto návrhu se bude hlasovat.
Dále byl základní materiál projednán bez diskuse.
Současně byl projednán také dodatek – bez diskuse.
Mgr. Hušek – vysvětlil, že důvodem jeho žádosti je reakce občanů Slavonína a KMČ na
skutečnost, že nevyřešené problémy s pozemky v Neředíme mají být řešeny na účet občanů
Slavonína. Uvedl, že akceptuje názor občanů, že by došlo k určité křivdě, kdyby byl problém
řešen dle předloženého návrhu.
JUDr. Major – k této problematice uvedl, že se jí RMO delší dobu zabývala, informoval o
záměru realizovat na zmíněné ploše v Neředíme dětské hřiště a další parkové úpravy.
Konstatoval, že občané Neředína si ve velmi vysokém počtu stěžovali na problémy
s uvedenými pozemky, v této souvislosti byly jimi zaslány také petice. Uvedl, že rada města
zvážila všechny aspekty směny, proto doporučil hlasovat v souladu s předloženým návrhem.
Ing. Tesařík – uvedl, že akceptuje návrh na vyřešení dlouhodobého problému v lokalitě
v Neředíme, na druhé straně ovšem vnímá potřeby zahrádkářů ve Slavoníně. Vznesl dotaz,
zda by město nemohlo poskytnout ze svého portfolia lokalit zahrádkářských kolonií pozemky
a zajistit tak občanům možnost nadále vykonávat tuto činnost.
Primátor vyjádřil snahu tento přístup aplikovat a připojil se k tomuto návrhu.
Hlasování o možnosti hlasovat o bodu 1 usnesení části 7 a 8, týkající se výše uvedené
směny samostatně.
31 pro
6 proti
4 zdržel se hlasování
0 nehlasoval
Závěr: Samostatné hlasování bylo schváleno.
Samostatné hlasování o bodu 1 usnesení části 7 a 8, týkající se výše uvedené směny:
26 pro
7 proti
8 zdržel se hlasování
0 nehlasoval
Závěr: Předložený návrh usnesení k bodu 1, část 7 a 8 byl přijat.
Jiný pozměňovací návrh na úpravu usnesení nebyl podán.
Hlasování o předloženém návrhu usnesení zbývajících bodů základního materiálu a dodatku:
41 pro
0 proti
0 zdržel se hlasování
0 nehlasoval
Závěr: Předložený návrh usnesení byl schválen; k uvedenému bodu programu bylo přijato
usnesení bod 3.
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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.
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.
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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.
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.
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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.
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.
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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 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.
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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.
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 nemovitostí panu
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a ideální podíl 1/2 shora uvedených nemovitostí panu
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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.
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.
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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.
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.
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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.
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
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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. 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
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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.
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.
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Bod 5 programu.
Majetkoprávní záležitosti odboru investic
JUDr. Major – uvedl bod. Požádal o případné dotazy k předloženému materiálu.
Materiál byl projednán bez diskuse.
Pozměňovací návrh na úpravu usnesení nebyl podán.
Hlasování o předloženém návrhu usnesení:
40 pro
0 proti
0 zdržel se hlasování
1 nehlasoval
Závěr: Předložený návrh usnesení byl schválen; k uvedenému bodu programu bylo přijato
usnesení bod 4.
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 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 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.

Bod 6 programu:
Prodej domů + dodatek
Primátor konstatoval, že k tomuto bodu se do diskuse přihlásili 2 občané:
1. Lukáš Hajduk – uvedl, že vystupuje jménem nájemníků v domě na Gorazdově náměstí č.
3, 3a) a 4 a poděkoval členům RMO a náměstkyni Kaštilové Tesařové za vstřícný přístup a
ochotu při jednání v jejich věci a majetkoprávnímu odboru a SNO, a.s. za přípravu materiálů.
Zároveň uvedl svůj nesouhlas s vyjádřením Správy nemovitostí města Olomouce v důvodové
zprávě k tomuto bodu, kde se uvádí, že uvedený dům je umístěn v klidném prostředí a oáze
zeleně, což dle jeho vyjádření není pravda. Dále se vyjádřil k důvodům žádosti nájemníků na
snížení kupní ceny za nemovitost, které spočívají ve špatném technickém stavu nemovitosti,
nekvalitně provedené rekonstrukce z devadesátých let nebo nedostatečné údržbě. Ubezpečil
zastupitele, že jejich žádost byla podána z důvodu zajištění si bydlení, ne spekulace s byty.
Poděkoval zastupitelům za podporu při hlasování o jejich záležitosti.
2. Zdeněk Zatloukal (Primátor konstatoval, že prof. Zatloukal byl na dnešním zasedání
schválen také jako konzultant k právě projednávanému bodu, proto navrhl, aby vystoupil až
v rámci projednávání části týkající se směny pozemků v souvislosti se záměrem SEFO.
Prof. Zatloukal souhlasil.)
Hana Kaštilová Tesařová – uvedla bod.
Provedla základním materiálem po stranách – bez diskuse.
Současně byl po stranách projednán také dodatek.
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Str. 5, bod 1.2. – směna pozemku v k.ú. Olomouc-město ve vlastnictví Miroslava Barneta za
objekt na Horním náměstí 5 – 8.května 36 ve vlastnictví SMOl – změny smluvních podmínek
H. Kaštilová Tesařová okomentovala záležitost, připomenula, že směnná smlouva je
podmíněna poskytnutím dotace Ministerstva kultury a je uzavřena do 31.12.2010.
Informovala, že součástí smlouvy je také doplatek 28,5 mil. Kč, s tím, že za pozemky bude
poskytnuta náhrada ve výši 9,5 mil. Kč. Uvedla, že předmětem materiálu je prodloužení
účinnosti směnné smlouvy.
Doc. Vomáčka – technická poznámka – navrhl o uvedeném bodu hlasovat samostatně.
Primátor konstatoval, že o tomto návrhu se bude hlasovat.
H. Kaštilová Tesařová – požádala prof. Zatloukala o vysvětlení důvodů prodloužení účinnosti
směnné smlouvy.
Prof. Zatloukal – konstatoval, že projekt tzn. Žádost o dotaci je již úplná a bude odeslána
k podání na ministerstvo kultury. Vysvětlil důvody opoždění projektu, který měl být podán již
před rokem. Uvedl, že jedním z důvodů byl pád vlády a příchod nového ministra kultury a
vedoucího oddělení projektů ministerstva, který radikálně změnil pravidla podání, ale také
pravidla poskytnutí finančních prostředků. Vyjádřil přesvědčení, že projekt byl zpracován
pečlivě a má velkou šanci na úspěch.
Primátor - uvedl, že navrhované prodloužení je z jeho pohledu již poslední a věří, že
záležitost bude dořešena.
H. Kaštilová Tesařová – dokončila projednávání dodatku – dále bez diskuse.
Ing. Tesařík – (mimo projednávaný materiál) informoval, že v červenci t.r. obdržel otevřený
dopis paní Hany Mackové a požádal o informaci, jak je její žádost řešena.
Primátor přiblížil, že se jedná o prodej domu na ul Hněvotínské, informoval, že záležitost byla
projednává na majetkoprávní komisi.
Předkladatelka informovala, že s paní Mackovou, která zastupuje nájemníky domu na ul.
Hněvotínské se sešla a po diskusi bylo dohodnuto, že je nutné zadat zpracování nového
znaleckého posudku, který posoudí technický stav domu, který byl původně ohodnocen na 9
mil. Kč, což je pro nájemníky domu neakceptovatelné. Ti navrhují cenu max. 3 mil. Kč.
Uvedla, že znalecký posudek byl již zadán ke zpracování.
Primátor požádal o informaci, zda tuto záležitost bude možné projednat zastupitelstvem
ještě za současného složení.
Křížková – informovala, že dle objednávky má znalec termín zpracování do poloviny října t.r.,
ovšem pokusí se spojit se s ním a zpracování posudku urychlit tak, aby byl materiál
předložen na posledním zasedání ZMO v tomto volebním období.
Hlasování o možnosti hlasovat o bodu 34 usnesení samostatně:
27 pro
7 proti
7 zdržel se hlasování
1 nehlasoval
Závěr: Samostatné hlasování bylo schváleno.
Samostatné hlasování o bodu 34 usnesení:
29 pro
7 proti
4 zdržel se hlasování
1 nehlasoval
Závěr: Předložený návrh usnesení k bodu 34 byl přijat.
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Jiný pozměňovací návrh na úpravu usnesení nebyl podán.
Hlasování o předloženém návrhu usnesení ke zbývajícím bodům základního materiálu a
dodatku:
40 pro
0 proti
1 zdržel se hlasování
0 nehlasoval
Závěr: Předložený návrh usnesení byl schválen; k uvedenému bodu programu bylo přijato
usnesení bod 5.
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 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
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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, 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
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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 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.
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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.
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
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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
(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

24

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 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.
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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 u Olomouce, obec Olomouc, manželům
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, a to do 31. 12. 2010, dle dodatku důvodové zprávy bod 3.1.

Bod 7 programu:
Vydání souboru změn č.VI regulačního plánu MPR Olomouc
Primátor – uvedl bod.
Požádal konzultanta Ing. Dosoudila o krátký komentář.
Ing. Dosoudil konstatoval, že se jedná o poslední krok v rámci vydání souboru změn č. VI
regulačního plánu a v případě, že zastupitele předložený návrh usnesení schválí, změna
bude vydána a po patnácti dnech vyvěšení nabude právní moci. Připomenul, že změna
spočívá v možnosti zastavění vnitrobloku, v souvislosti se záměrem výstavby SEFO. Uvedl,
že změna byla projednána s Ministerstvem kultury ČR a po veřejnoprávním projednání a
vyhodnocení připomínek, které jsou součástí materiálu je navrhováno její schválení.
Materiál byl projednán bez diskuse.
Pozměňovací návrh na úpravu usnesení nebyl podán.
Hlasování o předloženém návrhu usnesení:
36 pro
0 proti
1 zdržel se hlasování
4 nehlasoval
Závěr: Předložený návrh usnesení byl schválen; k uvedenému bodu programu bylo přijato
usnesení bod 6.
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: ihned
O:vedoucí odboru koncepce a rozvoje
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Bod 8 programu:
Plnění Strategického plánu
K uvedenému bodu se do diskuse přihlásil 1 občan:
Jan Chladnuch – konstatoval, že aktualizace strategického plánu schválená zastupitelstvem
dne 19.12. 2007 byla na jednání ZMO dne 15.12. 2008 schválením materiálu redukována
pouze na plnění prioritních cílů s tím, že vypuštěné cíle nejsou obsahově vyhodnoceny
v předložené důvodové zprávě. Upřesnil, že jej zajímá cíl B.2.1. Olomoucká fortová pevnost,
konkrétně tzv. Šibeniční vrch, nacházející se v bývalém areálu AOZ, který má být vyhlášen
za kulturní památku a zajímal se o jeho další osud. Dále připustil, že tuto oblast nahrazuje cíl
C.1.5. Revitalizace areálu. Vysvětlil, že jeho zájem pramení ze skutečnosti, že v této lokalitě
bydlí a angažuje se také ve věci umístění firmy SITA pracující s odpady. Dále se vyjádřil
k cíly A.3.1. – aktivita 2, která zahrnuje rekonstrukci ulice 8. května a revitalizace
souvisejících veřejných prostranství. V této souvislosti uvedl, že by měl být vydán podklad
jak bude řešena průchodnost kolem obchodního domu Prior po zrušení podloubí a dopředu
by měl být projednat prostor mezi obchodním domem a kostelem Sv. Mořice.
Primátor – uvedl bod.
V reakci na vystoupení pana Chladnucha uvedl, že z hlediska cílů týkajících se využití
potenciálu fortové pevnosti v Olomouci je snaha získat evropské dotace jako součást
Integrovaného plánu rozvoje území, které by měly podpořit např. Korunní pevnůstku,
Fortovou pevnost v Radíkově a další. Informoval, že Fort na Šibeníku je v soukromém
vlastnictví a záleží na aktivitě a kapitálové síle majitele pevnosti. Uvedl, že bližší informace je
možné zaslat písemně. Vyjádřil se také k areálu firmy SITA v tom smyslu, že činnost firmy
zabývající se nakládání s odpady není pro obydlenou část města příjemná. Uvedl, že
přítomnost firmy je časově omezená a firma se bude muset z této lokality přemístit.
K vystoupení p. Chladnucha týkajícího se veřejného prostranství kolem obchodního domu
Prior uvedl, že strategický plán neřeší dílčí problémy, ty budou projednány při schvalování
změny regulačního plánu v okolí Prioru.
Materiál byl projednán bez diskuse.
Pozměňovací návrh na úpravu usnesení nebyl podán.
Hlasování o předloženém návrhu usnesení:
38 pro
0 proti
0 zdržel se hlasování
3 nehlasoval
Závěr: Předložený návrh usnesení byl schválen; k uvedenému bodu programu bylo přijato
usnesení bod 7.
Zastupitelstvo města Olomouce
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
plnění prioritních cílů Strategického plánu dle přílohy č. 1 důvodové zprávy

Bod 9 programu:
OZV SMOl o regulaci provozu výherních hracích přístrojů
Bc. Martinák – uvedl bod.
Upozornil, že v příloze č. 1 je uveden seznam heren, ve kterých jsou v současné době
provozovány výherní hrací přístroje. Uvedl, že po schválení dnešního materiálu bude
v případě žádosti o zřízení dalšího VHP nutné předložit tuto žádost ke schválení
zastupitelstvu města.
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Mgr. Pavel Kvapil – uvítal možnost regulace VHP a vznesl dotaz, zda povolení je časově
limitováno a pokud ano, zda při žádosti o prodloužení je možnost hernu dále nepovolit.
Bc. Martinák - reagoval, že povolení je vydáváno na dobu určitou, většinou na dobu 6
měsíců nebo 1 roku. Konstatoval, že je možné neprodloužit činnost výherních hracích
přístrojů, ale je nutno si uvědomit, že výherní hrací přístroje nejspíš budou nahrazeny
výherními hracími terminály, takže nebude dosaženo žádného úspěchu, navíc upozornil, že
hrací terminály jsou schvalovány ministerstvem financí.
Pozměňovací návrh na úpravu usnesení nebyl podán.
Hlasování o předloženém návrhu usnesení:
40 pro
0 proti
0 zdržel se hlasování
1 nehlasoval
Závěr: Předložený návrh usnesení byl schválen; k uvedenému bodu programu bylo přijato
usnesení bod 8.
Zastupitelstvo města Olomouce
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. vydává
obecně závaznou vyhlášku č. 7/2010 o regulaci provozu výherních hracích přístrojů

Bod 10 programu:
Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací - škol
Primátor – uvedl bod. Citoval seznam škol, kterých se schválení dodatků týká a uvedl, že
důvody doplnění zřizovacích listin jsou popsané v důvodové zprávě.
Materiál byl projednán bez diskuse.
Pozměňovací návrh na úpravu usnesení nebyl podán.
Hlasování o předloženém návrhu usnesení:
37 pro
0 proti
0 zdržel se hlasování
4 nehlasoval
Závěr: Předložený návrh usnesení byl schválen; k uvedenému bodu programu bylo přijato
usnesení bod 9.
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: září 2010
O: vedoucí odboru školství
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Bod 11 programu:
Dodatek č.1 ke Zřizovací listině Hřbitovy města Olomouce, příspěvková organizace
Bc. Martinák – uvedl bod. Jako důvod ke schválení dodatku uvedl zúžení rozsahu majetku
předmětného subjektu.
Materiál byl projednán bez diskuse.
Pozměňovací návrh na úpravu usnesení nebyl podán.
Hlasování o předloženém návrhu usnesení:
37 pro
0 proti
0 zdržel se hlasování
4 nehlasoval
Závěr: Předložený návrh usnesení byl schválen; k uvedenému bodu programu bylo přijato
usnesení bod 10.
Zastupitelstvo města Olomouce
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu včetně přílohy č.1
2. schvaluje
dodatek č. 1 ke Zřizovací listině Hřbitovy města Olomouce, příspěvková organizace

Bod 12 programu:
Navýšení základního kapitálu – Lesy města Olomouce,a.s.
Bc. Martinák – upozornil, že byl rozdán nový materiál, který se liší tím, že byl doplněn o
ocenění majetku společnosti. Zdůvodnil, že při zpracování původní verze důvodové zprávy
ještě nebylo ocenění majetku od znaleckého ústavu k dispozici.
Bc. Martinák okomentoval materiál. Upozornil, že majetek společnosti byl oceněn ve výši 18
mil. Kč a navrhl, aby tato částka byla schválena jako základní kapitál společnosti.
Materiál byl projednán bez diskuse.
Pozměňovací návrh na úpravu usnesení nebyl podán.
Hlasování o předloženém návrhu usnesení:
29 pro
0 proti
3 zdržel se hlasování
9 nehlasoval
Závěr: Předložený návrh usnesení byl schválen; k uvedenému bodu programu bylo přijato
usnesení bod 11.
Zastupitelstvo města Olomouce
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
zvýšení základního kapitálu Lesy města Olomouce, a.s. o 18 mil. Kč
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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: říjen 2010
O: 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: říjen 2010
O: Martinák Jiří, Bc., náměstek primátora

Bod 13 programu:
Vodovod Pomoraví, svazek obcí
Primátor – uvedl bod. Konstatoval že město Olomouc je součástí projektu svazku obcí od
roku 1993, přičemž výstavba byla ukončena v roce 1999. Konstatoval, že město Olomouc ve
svazku reprezentuje Ing. Procházka, kterého požádal, aby okomentoval důvody úpravy
stanov.
Ing. Procházka – vysvětlil, že město Olomouc dosud zaplatilo v členských a investičních
podílech přes 33 mil. Kč, podíl z dotací činí 24,5 mil. Kč, za členské příspěvky zaplatilo od
roku 1994 přes 2 mil. Kč, roční příspěvek letos činil 156 tis. Kč a bude se dále snižovat až
do nuly. K otázce možnosti vystoupení ze svazku uvedl, že téměř nic tomu nebrání, město
by ale přišlo o podíl z dotací 25,5 milionu Kč. Konstatoval, že v současné době vystoupit
nelze jelikož vodovod není z pohledu majetkoprávních vztahů vypořádán a není ani
zkolaudován a proto jej nelze předat jinému majiteli. K vlastní úpravě stanov poznamenal,
že se jedná o formální úpravy, na kterých se dohodlo více než 50 dalších obcí.
Primátor se vyjádřil, že bude nutné i nadále radu města o dalším postupu v této věci
informovat a konstatoval nutnost tuto stavbu co nejdříve zkolaudovat.
Ing. Tesařík – využil přítomnosti Ing. Procházky a vznesl dotaz na postavení obce Police
v tomto svazku.
Ing. Procházka uvedl, že obec Police chce již delší dobu vystoupit ze svazku, ale jelikož
nemá vypořádány majetkové podíly a dluží svazku určité finance není její vystoupení možné.
Pozměňovací návrh na úpravu usnesení nebyl podán.
Hlasování o předloženém návrhu usnesení:
39 pro
0 proti
0 zdržel se hlasování
2 nehlasoval
Závěr: Předložený návrh usnesení byl schválen; k uvedenému bodu programu bylo přijato
usnesení bod 12.
Zastupitelstvo města Olomouce
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. souhlasí
s návrhem 11. znění stanov svazku obcí "Vodovod Pomoraví"
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3. ukládá
zástupcům statutárního města Olomouce ve valné hromadě svazku obcí "Vodovod
Pomoraví" prosazovat stanovisko ZMO dle bodu 2 usnesení
T: prosinec 2010
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje

Bod 14 programu:
Kapitálové dovybavení družstev
RNDr. Šnevajs – okomentoval materiál, byl projednán bez diskuse.
Pozměňovací návrh na úpravu usnesení nebyl podán.
Hlasování o předloženém návrhu usnesení:
37 pro
0 proti
0 zdržel se hlasování
4 nehlasoval
Závěr: Předložený návrh usnesení byl schválen; k uvedenému bodu programu bylo přijato
usnesení bod 13.
Zastupitelstvo města Olomouce
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
navýšení členského vkladu v BD Jižní a BD Jiráskova dle důvodové zprávy

Bod 15 programu:
Tramvajová trať Šantovka - Smlouva o spolupráci, Plánovací smlouva
Primátor – uvedl bod.
Zmínil, že byla podána žádost o dotaci z tzv. Švýcarských fondů, která se dostala mezi 4
nejlepší projekty, které mají naději na úspěch na získání dotace.
Informoval, že s financováním případného protažení tramvajové trati až po ul. Schweitzerova
souhlasí i EIB, takže v případě, že zastupitelstvo rozhodne o realizaci celého projektu, je
možné zajistit financování i této části z prostředků úvěru EIB.
Upozornil na nutnost spolupráce všech zúčastněných subjektů v lokalitě, které zajišťují
financování svých záměrů a nutnost koordinace jejich činnosti, což označil jako důvod
k uzavření předložených smluv. Uvedl, že dle jeho názoru se jedná o nejvýznamnější záměr
z hlediska městské hromadné dopravy ve městě.
JUDr. Major – požádal o opravu formální chyby v textu důvodové zprávy, kde je ve spodní
části str. 1 uvedena částka 400.258.214,- Kč. Uvedl, že se jedná o předpokládané náklady
společnosti SMC Development, a.s. a správně má být uvedeno 401.258.214,- Kč.
RNDr. Šnevajs – doplnil primátora o informaci, že hodnotící komise ministerstva životního
prostředí vybrala projekt tramvajové trati Nové Sady mezi 4 nejúspěšnější, které budou
doporučeny Švýcarské straně k financování. Uvedl, že město Olomouc se uchází o dotaci
přes 220 mil. Kč, přičemž celková částka na realizaci investiční akce by měla činit 365 mil.
Kč. Konstatoval, že pokud se nestane nic výjimečného, tak budeme se žádostí o dotaci
úspěšní.
Pozměňovací návrh na úpravu usnesení nebyl podán.
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Hlasování o předloženém návrhu usnesení:
40 pro
0 proti
0 zdržel se hlasování
1 nehlasoval
Závěr: Předložený návrh usnesení byl schválen; k uvedenému bodu programu bylo přijato
usnesení bod 14.
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:říjen 2010
O:vedoucí majetkoprávního odboru
4. ukládá
primátorovi Martinu Novotnému podepsat Smlouvu o spolupráci dle přílohy důvodové zprávy
T:říjen 2010
O:vedoucí odboru investic

Bod 16 programu:
AQUAPARK OLOMOUC, a.s. - Dodatek č. 2 akcionářské dohody
JUDr. Major – uvedl bod.
Konstatoval, že předmětem schválení dnešního materiálu je rozhodnutí, jak se bude pohlížet
na nové akcie. Navrhl, aby bylo postupováno podle stejných pravidel, jaké byly nastaveny na
počátku projektu. Současně poznamenal, že v případě zlepšení ekonomické situace ve
společnosti je možné, aby byl základní kapitál opět snížen.
Materiál byl projednán bez diskuse.
Pozměňovací návrh na úpravu usnesení nebyl podán.
Hlasování o předloženém návrhu usnesení:
28 pro
1 proti
10 zdržel se hlasování
2 nehlasoval
Závěr: Předložený návrh usnesení byl schválen; k uvedenému bodu programu bylo přijato
usnesení bod 15.
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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Bod 17 programu:
Česko Britská Mezinárodní škola a Mateřská škola, s.r.o. - Smlouva o půjčce
K tomuto bodu se do diskuse přihlásil 1 občan:
Petr Pospíšil – popsal činnost Česko Britské Mezinárodní školy a Mateřské školy a vyjádřil
názor, že důvodem zařazení jejich projektu do Integrovaného plánu rozvoje města v kapitole
Atraktivní a konkurenceschopná Olomouc je skutečnost, že mezinárodní škola na území
města je důležitá hlavně pro ekonomický rozvoj města, jelikož vytváří podmínky pro
vytvoření základní školní docházky dětem zahraničních zaměstnanců firem, které pomáhají
v zavádění nové výroby v regionu a tím ve vytváření pracovních míst. Uvedl, že škola byla
nově otevřena i pro děti občanů Olomouce, což zapříčinilo, že kapacita již není dostačující a
musí být rozšířena. Popsal konkrétní úpravy, které by měly v budově školy nastat. Uvedl, že
právě Smlouva o půjčce řeší mechanismus, kterým je škola ochotna poskytnout městu
finance, aby bylo dořešeno spolufinancování projektu z Regionálního operačního programu a
městu nevznikly další finanční nároky. Dodal, že splácení půjčky je předběžně dohodnuto
formou zápočtu na nájemném.
Primátor – uvedl bod. Konstatoval, že činnost školy je dlouhodobě ze strany města
sledována odborem školství i oddělením hospodářského rozvoje. Uvedl, že zvolenou formou
spolupráce město vyšlo vstříc tomuto subjektu ke získání dotačního titulu.
Materiál byl projednán bez diskuse.
Pozměňovací návrh na úpravu usnesení nebyl podán.
Hlasování o předloženém návrhu usnesení:
40 pro
0 proti
1 zdržel se hlasování
0 nehlasoval
Závěr: Předložený návrh usnesení byl schválen; k uvedenému bodu programu bylo přijato
usnesení bod 16.
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:září 2010
O:Novotný Martin, primátor města

Bod 18 programu:
Žádosti o úvěry z Fondu rozvoje bydlení
Bc. Martinák – uvedl bod.
Konstatoval, že jsou předloženy 2 žádosti v celkovém objemu 200 tis. Kč. Komise FRB
žádosti projednala a doporučila je ke schválení.
Materiál byl projednán bez diskuse.
Pozměňovací návrh na úpravu usnesení nebyl podán.
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Hlasování o předloženém návrhu usnesení:
37 pro
0 proti
0 zdržel se hlasování
4 nehlasoval
Závěr: Předložený návrh usnesení byl schválen; k uvedenému bodu programu bylo přijato
usnesení bod 17.
Zastupitelstvo města Olomouce
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
poskytnutí úvěrů z Fondu rozvoje bydlení

Bod 19 programu:
Obecně závazné vyhlášky SMOl o místních poplatcích
Bc. Martinák – uvedl bod. Konstatoval, že se jedná o sladění obecně závazných vyhlášek
města s legislativou, která vstoupí v platnost 1.1.2011.
Upozornil na jedinou změnu, týkající se OZV o místním poplatku z ubytovací kapacity, kde je
navrhováno schválení výjimky pro ubytovací kapacity ve zdravotnických zařízeních. Vysvětlil,
že tato výjimka znamená pro město možnost odpuštění poplatků za ubytování zaměstnanců
nemocnice, které by Fakultní nemocnice Olomouc musela městu platit.
Materiál byl projednán bez diskuse.
Pozměňovací návrh na úpravu usnesení nebyl podán.
Hlasování o předloženém návrhu usnesení:
40 pro
0 proti
0 zdržel se hlasování
1 nehlasoval
Závěr: Předložený návrh usnesení byl schválen; k uvedenému bodu programu bylo přijato
usnesení bod 18.
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
- 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
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Bod 20 programu:
OZV Požární řád
Bc. Martinák – uvedl bod. Konstatoval, že Ministerstvo vnitra ČR předložilo řadu připomínek,
které bylo nutno zapracovat a jsou součástí textu předloženého materiálu.
Materiál byl projednán bez diskuse.
Pozměňovací návrh na úpravu usnesení nebyl podán.
Hlasování o předloženém návrhu usnesení:
41 pro
0 proti
0 zdržel se hlasování
0 nehlasoval
Závěr: Předložený návrh usnesení byl schválen; k uvedenému bodu programu bylo přijato
usnesení bod 19.
Zastupitelstvo města Olomouce
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. vydává
OZV Požární řád města Olomouce č. 14/2010

Bod 21 programu:
Prominutí pohledávek
Ing. Pokorný – okomentoval materiál a uvedl důvody návrhu odepsání pohledávky.
Materiál byl projednán bez diskuse.
Pozměňovací návrh na úpravu usnesení nebyl podán.
Hlasování o předloženém návrhu usnesení:
40 pro
0 proti
0 zdržel se hlasování
1 nehlasoval
Závěr: Předložený návrh usnesení byl schválen; k uvedenému bodu programu bylo přijato
usnesení bod 20.
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

Bod 22 programu:
Různé
K tomuto bodu programu se do diskuse přihlásil 1 občan:
Jan Chladnuch – uvedl, že jeho vystoupení se týká plánované výstavby Administrativního a
parkovacího objektu na Hynaisově ul. Konstatoval, že podstatná část objektu má být
vyčleněna pro potřeby Magistrátu města Olomouce a je tedy nutné zjistit, jak finančně
výhodné bude objekt využívat a po jakou dobu. Požádal o odpovědi na následující otázky:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Je již uzavřena nájemní smlouva?
Není-li ještě uzavřena, kdy bude?
Jaká je předpokládaná doba nájmu?
Je provedena kalkulace s porovnáním současného stavu s nájemným?
Jak je stanovena cena nájmu, případně předpokládaná cena?
Jaká je cena za 1 m2 v Kč pronajatých ploch v členění kancelářské, parkovací,
ostatní?
7. Je uvažováno o odkupu namísto pronájmu objektu?
8. Jaký bude výnos pro město ze stávajících ploch tzv. „parkoviště Hynaisova“?

V závěru reagoval na připomínku primátora z úvodu zasedání zastupitelstva k jeho osobě
v tom smyslu, že již na minulém zasedání zastupitelstva se cítil být urážen poznámkami
primátora a stejně tak i dnes. Konstatoval, že nechce pouze kritizovat, proto vyjádřil
poděkování odboru koncepce a rozvoje. Uvedl, že v souvislosti s jeho aktivitami mu již bylo i
fyzicky vyhrožováno. Závěrem se pozastavoval nad způsobem projednávání materiálů v
zastupitelstvu.
Primátor – reagoval, že ve svém vystoupení panu Chladnuchovi nabízel jinou formu
efektivnější spolupráce řešení veřejných problému statutárního města Olomouce a na
celkovém hodnocení si trvá. Zopakoval nabídku, že je možné řešit věci průběžně, aby se
děly k lepšímu rychleji a netrvalo to roky.
Primátor – dále uvedl, že by rád poděkoval zastupitelům za jejich čtyřletou práci
v zastupitelstvu města, a proto oznámil, že za tímto účelem proběhne ještě jedno krátké
zasedání zastupitelstva, které by mělo mít spíš společenský charakter s tím, že by
obsahovalo také krátkou pracovní část. Uvedl, že termín tohoto jednání bude stanoven na
pondělí 4.10.2010 od 9:00 hodin.
doc. Vomáčka – zmínil chystaný záměr týkající se měření rychlosti ve městě a s tím spojený
pronájem radarů od soukromé firmy, která by toto zařízení provozovala. Vyjádřil názor, že
pronájem se mu pro město nejeví jako výhodný a vznesl dotaz, zda tento materiál bude
předložen zastupitelstvu města k projednání, jelikož se tento problém dotýká velkého okruhu
obyvatel města. Dále poznamenal, že toto zařízení by měla provozovat Policie ČR, případně
Městská policie. Požádal případného předkladatele materiálu o odpověď zda bude tato
problematika předložena v ZMO a v jakém časovém horizontu.
Bc. Martinák – reagoval, že v této věci je postupováno dle zákona o zadávání veřejných
zakázek; informoval, že na termín 29.9.2010 je svolána komise pro otevírání obálek. Uvedl,
že je nutné poté dodržet další termíny stanovené zákonem, tedy je již jasné, že
k vyhodnocení a schválení vítězného uchazeče dojde až po komunálních volbách. Uvedl, že
bude tedy až na nově zvoleném zastupitelstvu a radě města, jakým způsobem tuto věc
projedná. Na druhou část otázky reagoval v tom smyslu, že pronajaté zařízení bude využívat
a provozovat městská policie s tím, že celá věc byla po ekonomické stránce posuzována a
byly prováděny propočty, z nichž vyplynulo, že pronájem zařízení je pro město výhodnější.
doc.Vomáčka – vznesl dotaz, zda o tom tedy zastupitelstvo nebude rozhodovat.
Primátor – uvedl, že v případě, že někdo ze zastupitelů požádá radu města o předložení
tohoto materiálu v ZMO není problém, aby jej zastupitelstvo projednalo, na druhou stranu dle
zákona o obcích má rada města určité kompetence a mandát rozhodovat.
doc. Vomáčka – navrhl hlasovat o usnesení „ZMO ukládá radě města předložit záležitost
pronájmu radarů ke schválení“
Primátor požádal o písemnou formu tohoto návrhu.
Bc.Martinák – zmínil možnost kolize se zákonem o veřejných zakázkách, vyjádřil nutnost
přesně zjistit v jakém režimu byla veřejná zakázka vypsána a zda je prostor pro to, aby
zastupitelstvo svým usnesením mohlo do této záležitosti vstoupit.
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Ing. Rozbořil – doplnil vysvětlení, že uvedená veřejná zakázka byla radou vypsána právě
proto, aby byla zjištěna cena a ekonomické dopady celé transakce a informoval, že bylo
přistoupeno i k obranému mechanismu, že v případě nevýhodnosti nabídky pro město se
veřejná zakázka zruší. Zopakoval, že rozhodovat o tom bude až budoucí složení
zastupitelstva a rady města.
doc. Vomáčka – vzal zpět svůj návrh usnesení, jelikož uvedený problém bude řešit
zastupitelstvo a rada v budoucím složení.

Bod 23 programu:
Závěr
Primátor poděkoval všem přítomným za účast a 29. zasedání zastupitelstva ve 12.05 hodin
ukončil.

Martin Novotný v. r.
primátor města Olomouce

Mgr. Jana Nováková
ověřovatelka v. r.

Jan Gottwald
ověřovatel v. r.

Gabriela Sedláková
zapisovatelka v. r.
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