
 

USNESENÍ 
 

ze 17. zasedání Zastupitelstva m ěsta Olomouce, konaného dne 22. 6. 2009  
 
 

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

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

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

1 Kontrola usnesení ZMO  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
informace o plnění usnesení ZMO dle důvodové zprávy 
 
2. prodlužuje 
termíny plnění usnesení ZMO dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Rada města Olomouce 
Bod programu: 2.; hlasování č. 5 
 
 
2 Rozpočtové zm ěny roku 2009  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu, týkající se rozpočtových změn roku 2009 - část A a část B 
 
2. schvaluje 
rozpočtové změny dle důvodové zprávy - část B 
 
Předložil: Martinák Jiří, náměstek primátora 
Bod programu: 3.; hlasování č. 6 
 
 
3 Majetkoprávní záležitosti  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. schvaluje 
1. odprodej pozemků parc. č. 564 zast. pl. o výměře 28 m2 a parc. č. 565 zahrada     
o výměře 630 m2, vše v k. ú. Radíkov u Olomouce, obec Olomouc paní 
xxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 300 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4. 
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2. odprodej pozemků parc. č. 1676/5 o výměře 41 m2, parc. č. 1676/8 o výměře     
345 m2, parc. č. 1676/9 o výměře 3 227 m2, parc. č. 1676/14 o výměře 1 458 m2, 
parc. č. 1676/24 o výměře 66 m2, parc. č. 1677/4 o výměře 295 m2, parc. č. 1678/3   
o výměře 726 m2, parc. č. 1678/8 o výměře 169 m2 a parc. č. 1678/12 o výměře      
60 m2, vše trvalý travní porost v k. ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou 
Správě CHKO Litovelské Pomoraví za kupní cenu ve výši 324 850,- Kč dle důvodové 
zprávy bod č. 5.  
 
3. darování pozemků parc. č. 755/173 o výměře 83 m2,  parc. č. 755/175 o výměře 
241 m2, parc. č. 755/176 o výměře 118 m2, parc. č. 755/177 o výměře 18 m2 a parc. 
č. 755/178 o výměře 281 m2, vše orná půda v k. ú. Chomoutov, obec Olomouc z 
vlastnictví společnosti OHL ŽS, a.s. do vlastnictví statutárního města Olomouce dle 
důvodové zprávy bod č. 23. 
 
4. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 499 (dle GP 
parc. č. 499) orná půda o výměře 508 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc s manžely 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx při kupní ceně ve výši 1 000,- Kč/m2, tj. 508 000,- 
Kč dle důvodové zprávy bod č. 24. 
 
5. odprodej pozemku parc. č. st. 190 zast. pl. o výměře 148 m2 a části pozemku 
parc. č. 89/1 orná půda o výměře 426 m2, vše v k. ú. Nedvězí u Olomouce, obec 
Olomouc panu  xxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 143 500,- Kč dle důvodové zprávy 
bod č. 25.  
 
6. darování pozemků parc. č. 1092/1 o výměře 3 601 m2, parc. č. 1092/2 o výměře    
3 099 m2, parc. č. 1092/3 o výměře 933 m2, parc. č. 1093/2 o výměře 227 m2, parc. 
č. 1093/6 o výměře 228 m2, parc. č. 1093/7 o výměře 91 m2, parc. č. 1093/8             
o výměře 23 m2, parc. č. 1093/9 o výměře 70 m2, parc. č. 1093/10 o výměře             
1 080 m2, parc. č. 1093/11 o výměře 741 m2, parc. č. 1093/12 o výměře 2 836 m2, 
parc. č. 1093/13 o výměře 1 156 m2 a parc. č. 1093/14 o výměře 45 m2, vše ostat. 
pl., vše v k. ú. Samotíšky, obec Samotišky z vlastnictví statutárního města Olomouce 
do vlastnictví obce Samotišky dle důvodové zprávy bod č. 26. 
 
7. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 2/3 ostat. pl. 
o výměře 6 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc se společností ČEZ Distribuce, a. s.  
při kupní ceně ve výši 8 600,- Kč, tj. 1 100,- Kč/m2 + náklady 2 000,- Kč dle 
důvodové zprávy bod č. 27. 
 
8. odprodej části pozemku parc. č. st. 264/1 zast. pl. o výměře 286 m2 v k. ú. Bělidla, 
obec Olomouc manželům  xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 247 410,- Kč dle 
důvodové zprávy bod č. 28. 
 
9. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 541/1 ostat. 
pl. o výměře 6 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc s manželi xxxxxxxxxxxxxxxxxxx       
při kupní ceně ve výši 7 660,- Kč, tj. 1 010,- Kč/m2 + náklady 1 600,- Kč dle 
důvodové zprávy bod č. 29. 
 
10. odprodej části pozemku parc. č. 2/1 ostatní plocha o výměře 104 m2 v k. ú. 
Neředín, obec Olomouc manželům  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 
175 804,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 30. 
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11. uzavření smlouvy o budoucí  kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 633/1 
ostat. pl. o výměře 7 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc se společností ČEZ 
Distribuce, a. s. při kupní ceně v celkové výši 9 700,- Kč, tj. 1 100,- Kč/m2 + náklady 
2 000,-Kč dle důvodové zprávy bod č. 31.  
 
12. odprodej pozemku parc. č. st. 1098 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 83 m2 
v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc manželům  xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu         
ve výši 84 500,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 32.   
 
13. změnu smluvních podmínek u kupní smlouvy č. MAJ-PR-KS/15/2004/S ze dne 
18. 5. 2004 a kupní smlouvy č. MAJ-PR-KS/63/2005/Vr ze dne 1. 6. 2006 dle 
důvodové zprávy bod č. 33. 
 
14. odprodej pozemků parc. č. 678/34 o výměře 101 m2, parc. č. 678/35 o výměře 
103 m2, parc. č. 678/36 o výměře 127 m2, parc. č. 678/37 o výměře 102 m2, parc. č. 
678/38 o výměře 107 m2, parc. č. 678/39 o výměře 142 m2, parc. č. 678/40 o výměře 
121 m2 a parc. č. 678/41 o výměře 140 m2, vše orná půda v k. ú. Holice u 
Olomouce, obec Olomouc společnosti REFI DEVELOPMENT s.r.o. za kupní cenu ve 
výši 664 998,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 37.   
 
15. výběr kupujícího části pozemku parc. č. 249/3 (dle GP parc. č. 249/28) trvalý 
travní porost o výměře 2 900 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc mezi 
panem xxxxxxxxxxxxxx, společností Domluvíme se? s.r.o., panem Vojtěchem 
Piňosem – EUROCAR, společností ŽIŽKA stavebniny s.r.o., manžely 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, společností ESROM s.r.o. a společností AUTOSKLA ALKA 
s.r.o. formou obálkové metody, kdy minimální výše kupní ceny činí  900,- Kč/m2 dle 
důvodové zprávy bod č. 39. 
 
16. odprodej části pozemku parc. č. 784/1 zahrada o výměře 150 m2 v k. ú. 
Chválkovice, obec Olomouc manželům  xxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 
161 758,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 40.  
 
17. odprodej pozemků parc. č. 1721/76 ostat. pl. o výměře 294 m2, parc. č. 1721/77 
m2 ostat. pl. o výměře 1 023 m2 a částí pozemků parc. č. 1721/6 ostat. pl. (dle GP díl 
„a“) o výměře 944 m2, parc. č. 1721/32 ostat. pl. (dle GP díl „b“) o výměře 262 m2,  
parc. č. 1721/33 ostat. pl. (dle GP díl „c“) o výměře 618 m2, parc. č. 1721/34 ostat. pl. 
(dle GP díl „d“) o výměře 277 m2 a parc. č. 1721/35 ostat. pl. (dle GP díl „e“)              
o výměře 285 m2 vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc společnosti 
CERTAS CZ, spol. s r.o. za kupní cenu ve výši 1 296 050,- Kč dle důvodové zprávy 
bod č. 41.  
 
18. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 1721/6 ost. 
pl. (sekce B3) o výměře 2 582 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc se 
společností COMET OBALY, s. r. o. při kupní ceně ve výši 350,- Kč/m2, tj. 903 700,- 
Kč dle důvodové zprávy bod č. 42. 
 
19. odprodej části pozemku parc. č. 629/1 ost. pl. (dle GP pozemek parc. č. st. 1193 
zast. pl.) o výměře 7 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc společnosti ČEZ 
Distribuce, a. s. za kupní cenu ve výši 10 120,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 43.  
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20. odprodej pozemku parc. č. 151/4 ostat. pl. o výměře 71 m2 v k. ú. Chválkovice, 
obec Olomouc panu  xxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 51 400,- Kč dle 
důvodové zprávy bod č. 44.  
 
21. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na části pozemků parc. č. 314 
zahrada o výměře 670 m2 a parc. č. 316/1 orná půda o výměře 506 m2, vše v k. ú. 
Slavonín, obec Olomouc s panem  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx při kupní ceně ve výši          
1 779 999,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 45.  
 
22. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemek parc. č. 494/2 orná půda 
o výměře 474 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc s paní  xxxxxxxxxxxxxxxxx při kupní 
ceně ve výši 901,- Kč/m2, tj. 427 074,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 46.  
 
23. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemek parc. č. 632 o výměře 
641 m2 a část pozemku parc. č. 670/5 o výměře 146 m2, vše orná půda v k. ú. 
Chválkovice, obec Olomouc s  manžely  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx při kupní ceně ve 
výši 551,- Kč/m2, tj. 433 637,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 47.  
 
24. výběr nájemce a budoucího kupujícího části pozemku parc. č. 784/1 zahrada       
o výměře 620 m2 (část B) v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc mezi paní  
xxxxxxxxxxxxxxxxxx a manžely  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx formou obálkové metody 
na výši kupní ceny, kdy minimální výše kupní ceny činí 1 000,- Kč/m2 dle důvodové 
zprávy bod č. 48. 
 
25. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemek parc. č. 620/1 zahrada    
o výměře 613 m2 v k. ú. Slavonín, obec s panem  xxxxxxxxxxxxxxx při kupní ceně ve 
výši 1 711,- Kč/m2, tj. 1 048 843,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 49.  
 
26. odprodej části pozemku parc. č. 85/1 o výměře 8 m2 (dle GP parc. č. 85/7) ostat. 
pl. v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc manželům  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx        
za kupní cenu ve výši 16 438,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 50. 
 
27. odprodej části pozemku parc. č. 758/27 ostatní plocha o výměře 15 m2 (dle GP 
parc. č. 758/65 ostat. pl.) v k. ú. Černovír, obec Olomouc manželům  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 23 426,- Kč dle důvodové zprávy 
bod č. 51. 
 
28. odprodej části pozemku  parc. č. 821/1 ostat. pl. (dle GP parc. č. 821/5 ostat. pl.) 
o výměře 26 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
za kupní cenu ve výši 30.712,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 52.   
 
29. odprodej pozemku parc. č. 453/2 zast. pl. o výměře 31 m2 v k. ú. Hlubočky, obec 
Hlubočky a části pozemku parc. č. 691 lesní pozemek (dle GP parc. č. 691/2)             
o výměře 83 m2 v k. ú. Lošov, obec Olomouc panu  xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 
ve výši 65 706,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 53. 
 
30. odprodej částí pozemků parc. č. 1721/6 ostat. pl. (dle GP díl „f“) o výměře             
1 100 m2, parc. č. 1721/35 ostat. pl. (dle GP díl „g“) o výměře 598 m2, parc. č. 
1721/22 ostat. pl. (dle GP díl „h“) o výměře 513 m2, parc. č. 1721/17 ostat. pl. (dle 
GP díl „i“) o výměře 108 m2 a pozemku parc. č. 1721/16 zast. pl. o výměře 902 m2, 
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vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc společnosti MOLPIR GROUP CZ a.s. 
za kupní cenu ve výši 1 127 350,- Kč za podmínek dle důvodové zprávy bod č. 54. 
 
31. odprodej části pozemku parc. č. 768/1 ostat. pl. o výměře 59 m2 (dle GP díl „a“) a 
části pozemku parc. č. 770/1 orná půda o výměře 40 m2 (dle GP díl „b“), vše v k. ú. 
Nemilany, obec Olomouc paní  xxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši  108 902,- 
Kč dle důvodové zprávy bod č. 55. 
 
32. odprodej objektu č. p. 897, č. o. 5 s pozemkem parc. č. st. 1053 zast. pl.               
o výměře 503 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc – (PS Svornosti A) společnosti 
EOS GROUP s.r.o. za kupní cenu ve výši 4 780 520,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 
56.  
 
33. výkup části pozemku parc. č. 345/1 ostat. pl. o výměře 4 200 m2 (dle GP parc. č. 
345/14 ostat. pl.)  v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc z vlastnictví 
společnosti ČOLOT a. s. do vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní cenu 
ve výši  4 200 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 57.  
 
34. odprodej části pozemku parc. č. 88/1 ostat. pl. o výměře 1 820 m2 (dle GP parc. 
č. 88/18 ostat. pl.) v k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc společnosti JACOBO 
EUROPE CZ a.s. za kupní cenu ve výši 2 469 740,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 
57.  
 
35. odprodej části  pozemku parc. č. 350/10 ostat. pl. o výměře 200 m2 (dle GP parc. 
č. 350/44 ostat. pl.) v k. ú. Povel, obec Olomouc společnosti JACOBO EUROPE CZ 
a.s.  za kupní cenu ve výši 248 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 57.   
 
36. odprodej pozemků parc. č. 987/10 ostat. pl. o výměře 661 m2 a parc. č. 987/11 
ostat. pl. o výměře 201 m2, oba v k. ú. Hodolany, obec Olomouc společnosti ČOLOT 
a. s.  za kupní cenu ve výši   862 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 57.  
 
37. odprodej pozemků parc. č. 703/3 ostat. pl. o výměře 5172 m2 a parc. č. st. 701 
zast. pl. o výměře 58 m2, vše v k. ú. Chomoutov, obec Olomouc Mysliveckému 
sdružení Horka nad Moravou za kupní cenu 1.309.500,- Kč dle důvodové zprávy bod 
č. 58. 
 
38. odprodej části pozemku parc. č. 232/15 ostat. pl. o výměře 55 m2 (dle GP díl „a“) 
v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc manželům  xxxxxxxxxxxxxxxxxx    
za kupní cenu ve výši 47 446,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 59.  
 
39. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 809/9 ostat. 
pl. o výměře 13 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc se společností ČEZ Distribuce, 
a. s. při kupní ceně ve výši 25 800,- Kč, tj. 1 600,- Kč/m2 + náklady 5 000,- Kč dle 
důvodové zprávy bod č. 60. 
 
40. vzdání se předkupního práva na ideální 1/2 pozemku parc. č. 1381/3 orná půda     
o výměře 204 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve vlastnictví obce Hněvotín dle 
důvodové zprávy bod č. 61.  
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41. odprodej ideální 1/2 nemovitosti pozemku parc. č. 1381/3 orná půda o výměře 
204 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc společnosti GEMO OLOMOUC, spol. s r. o. 
za kupní cenu ve výši 42 800,-Kč dle důvodové zprávy bod č. 61. 
 
42. uzavření smlouvy o budoucí směnné smlouvě na část pozemku parc. č. 1647/6 
orná půda o výměře 174 m2 (dle GP díl „b“) a část 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 části 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 v budoucím vlastnictví společnosti REKOS stavební 
společnost, spol. s r.o. za podmínky, že se společnost REKOS stavební společnost, 
spol. s r.o. stane vlastníkem těchto nemovitostí, a za 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. dle důvodové zprávy 
bod č. 62.  
 
43. odprodej pozemku parc. č. st. 1751 zast. pl. o výměře 132 m2 v k. ú. Olomouc-
město, obec Olomouc panu  xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 139 790,- Kč dle 
důvodové zprávy bod č. 63. 
 
44. odprodej části pozemku parc. č. 116/39 ostat. pl. o výměře 1 m2 (dle GP parc. č. 
116/135) v k. ú. Olomouc – město, obec Olomouc společnosti Národní dům 
Olomouc, a.s. za kupní cenu ve výši 18 878,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 64.  
 
2. nevyhovuje žádosti 
1. pana  xxxxxxxxxxxx o odprodej pozemku parc. č. 145/1 ostatní plocha o výměře 
880 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1. 
 
2. pana  xxxxxxxxxxxxxxxxx o výkup 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 z vlastnictví pana  xxxxxxxxxxxxxx do vlastnictví statutárního 
města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 2. 
 
3. pana  xxxxxxxxxxxxx o 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  xxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 
č. 2. 
 
4. společnosti 1. Městská akciová společnost, a.s. o výkup pozemku parc. č. 265/138 
ostat. pl. o výměře 896 m2 v k. ú. Neředín, obec  Olomouc z vlastnictví společnosti 1. 
Městská akciová společnost, a.s. do vlastnictví statutárního města Olomouce dle 
důvodové zprávy bod č. 2. 
 
5. společnosti 1. Městská akciová společnost, a.s. o směnu pozemku parc. č. 
265/138 ostat. pl. o výměře 896 m2 v k. ú. Neředín, obec  Olomouc ve vlastnictví 
společnosti 1. Městská akciová společnost, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 2 
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6. manželů  xxxxxxxxxxxxxx o odprodej části pozemku parc. č. 477 orná půda            
o výměře 1 000 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.  
 
7. Správy CHKO Litovelské Pomoraví o odprodej pozemku parc. č. 477/9 vodní 
plocha o výměře 3 820 m2 v k. ú. Černovír, obec Olomouc a pozemků parc. č. 
1679/13 ost. pl. o výměře 32 m2, parc. č. 1679/17 ost. pl. o výměře 44 m2 a parc. č. 
1679/22 ost. pl. o výměře 28 m2, vše v k. ú Horka nad Moravou, obec Horka nad 
Moravou dle důvodové zprávy bod č. 5. 
 
8. manželů  xxxxxxxxxxxxxx o odprodej části pozemku parc. č. 275 zahrada               
o výměře 174 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 6.  
 
9. manželů  xxxxxxxxxxxxxxx o odprodej pozemků parc. č. 1693 orná půda o výměře 
4 406 m2, parc. č. 1691 orná půda o výměře 4 275 m2, parc. č. 1689/1 orná půda o 
výměře 4 207 m2 a část pozemku parc. č. 1687/1 ostat. pl. o výměře 5 500 m2, vše v 
k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 7. 
 
10. paní  xxxxxxxxxxxx o odprodej pozemku parc. č. 247/22 zahrada o výměře       
406 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 8. 
 
11. paní  xxxxxxxxxxxxxx o směnu pozemku parc. č. 659/5 ostat. pl. o výměře     
62 m2 ve vlastnictví paní  xxxxxxxxxxxxxx za část pozemku parc. č. 466/3 orná půda 
o výměře 62 m2 ve vlastnictví statutárního města Olomouce, vše v k. ú. Chomoutov, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 9.  
 
12. paní  xxxxxxxxxxxx o směnu a o výkup pozemku parc. č. 704/6 zahrada        
o výměře 1060 m2 v k. ú. Chomoutov, obec Olomouc z vlastnictví paní  
xxxxxxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod 
č. 10. 
 
13. pana  xxxxxxxxxx o odprodej části pozemku parc. č. 336/1 ostatní plocha             
o výměře 25 m2 v  k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 11. 
 
14. společnosti D-ASINED s.r.o. o odprodej části pozemku parc. č. 287 ostatní 
plocha o výměře 1 060 m2 a části pozemku parc. č. 284 ostatní plocha o výměře    
630 m2, vše v k. ú. Lazce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 12. 
 
15. paní  xxxxxxxxxxxxx o odprodej pozemku parc. č. 244/1 orná půda o výměře        
4 865 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 13. 
 
16. sdružení Orel jednota Olomouc o odprodej pozemků parc. č. 1005/24 orná půda 
o výměře 135 m2, parc. č. 990/34 ostat. pl. o výměře 1 569 m2, parc. č. 990/33 ostat. 
pl. o výměře 20 701 m2, parc. č. 990/32 ostat. pl. o výměře 14 917 m2, parc. č. 990/6 
ostat. pl. o výměře 6 617 m2, parc. č. 990/4 ostat. pl. o výměře 3 106 m2 a parc. č. 
990/2 zast. pl. o výměře 61 m2, vše v k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle důvodové 
zprávy bod č. 14.   
 
17. pana  xxxxxxxxxx o odprodej části pozemku parc. č. 307/1 ostat. pl.  
o výměře 20 m2 v k. ú. Olomouc- město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 
15. 
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18. pana  xxxxxxxxxxxxxx o odprodej části pozemku parc. č. 116/32 ostat. pl.               
o výměře 52 m2 v k. ú. Pavlovičky, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 16. 
 
19. xxxxxxxxxxxxxxx o odprodej částí pozemků parc. č. 115/1 ostatní plocha             
o výměře 4 m2, parc. č. 115/45 orná půda o výměře 18 m2 a parc. č. 1069 zahrada o 
výměře 14 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 17. 
 
20. paní xxxxxxxxxxxx, paní xxxxxxxxxxxxx a pana xxxxxxxxxx o revokaci části 
usnesení ZMO ze dne 15. 12. 2008, bod programu 7, bod 58 ve věci výše kupní ceny 
za odprodej části pozemku parc. č. 629/1 ostat. pl. (dle GP parc. č. 629/41)        
o výměře 121 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc, a to podíl ideální 9/24 výše 
uvedené nemovitosti panu xxxxxxxxxxxxx, dále podíl ideální 5/12 výše uvedené 
nemovitosti paní  xxxxxxxxxxxxxxxxx a podíl ideální 5/24 výše uvedené nemovitosti 
paní  xxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 19. 
 
21. manželů  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o revokaci části usnesení ZMO ze dne 20. 4. 
2009, bod programu 5, bod 51 ve věci výše kupní ceny  za odprodej pozemku parc. 
č. 1068 ostat. pl. o výměře 59 m2, části pozemku parc. č. 1067 ostat. pl. o výměře    
74 m2 a části pozemku parc. č. 1946 ostat. pl. o výměře 18 m2, vše v k. ú. Holice u 
Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 20.  
 
22. pana  xxxxxxxxxxx o výkup pozemku parc. č. 315/6 ostat. pl. o výměře   403 m2   
v k. ú. Hejčín, obec Olomouc z vlastnictví společnosti TEBAR EXPRES, s.r.o. do 
vlastnictví statutárního města Olomouce včetně stavby komunikace dle důvodové 
zprávy bod č. 21. 
 
23. Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových o revokaci části usnesení 
ZMO ze dne 23. 6. 2008, bod programu 4, bod 8 ve věci výše kupní ceny u výkupu 
objektu č. p. 385 s pozemkem parc. č. st. 393 zast. pl. o výměře 77 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 a o schválení kupní 
ceny ve výši 1 880 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 22. 
 
24. manželů  xxxxxxxxxxxxx o odprodej části pozemku parc. č. 1296/1 ostat. pl.         
o výměře 500 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 34. 
 
25. pana  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej částí pozemků parc. č. 1296/1 ostat. pl.  
o výměře 260 m2, parc. č. 1291/2 ostat. pl. o výměře 188 m2 a parc. č. 1302/1 lesní 
pozemek o výměře 7 m2, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy 
bod č. 35.  
 
26. pana  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej části pozemku parc. č. 830 ostat. pl.          
o výměře 965 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 36.  
 
27. manželů  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej pozemku parc. č. 864 zahrada         
o výměře 839 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 
č. 38. 
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28. společnosti ŽIŽKA stavebniny s.r.o. o uzavření budoucí kupní smlouvy na část 
pozemku parc. č. 249/3 (dle GP parc. č. 249/28) trvalý travní porost o výměře 2 900 
m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 39. 
 
29. společnosti ŽIŽKA stavebniny s.r.o. o revokaci části usnesení ZMO ze dne        
15. 12. 2008 bod programu 7, bod  42 ve věci výše kupní ceny při odprodeji části 
pozemku parc. č. 249/3 (dle GP parc. č. 249/28) trvalý travní porost o výměře 2 900 
m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 39. 
 
30. manželů  xxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej části pozemku parc. č. 784/1 zahrada   
o výměře 150 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 40.  
 
31. pana  xxxxxxxxxxxxxxx o odprodej části pozemku parc. č. 1721/6 ost. pl. (sekce 
B3) o výměře 2 582 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové 
zprávy bod č. 42. 
 
32. pana  xxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej pozemku parc. č. 151/4 ostat. pl. o výměře   
71 m2 v k. ú.  Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 44. 
 
33. manželů  xxxxxxxxxxxxxxx o odprodej pozemku parc. č. 151/4 ostat. pl. o výměře 
71 m2 v k. ú.  Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 44. 
 
34. pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxx, manželů  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej částí pozemků parc. č. 314 zahrada             
o výměře 670 m2 a parc. č. 316/1 orná půda o výměře 506 m2, vše v k. ú. Slavonín, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 45. 
 
35. manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manželů 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manželů  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o 
odprodej pozemků parc. č. 314 zahrada o výměře 752 m2 a parc. č. 316/1 orná půda 
o výměře 599 m2, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 
45. 
 
36. manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manželů  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
o odprodej pozemku parc. č. 494/2 orná půda o výměře 474 m2 v k. ú. Droždín, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 46. 
 
37. paní  xxxxxxxxxxxxxx o odprodej pozemku parc. č. 632 o výměře 641 m2 a části 
pozemku parc. č. 670/5 o výměře 146 m2, vše orná půda v k. ú. Chválkovice, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 47. 
 
38. manželů  xxxxxxxxxxxxxxx a manželů Hany  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej 
části pozemku parc. č. 784/1 zahrada o výměře 620 m2 (část B) v k. ú. Chválkovice, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 48.  
 
39. pana xxxxxxxxxxxxxxxxx a manželů  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej 
pozemku parc. č. 620/1 zahrada o výměře 613 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc 
dle důvodové zprávy bod č. 49. 
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40. paní  xxxxxxxxxxxxxxxxxx o darování části pozemku parc. č. 768/1 ostat. pl.   
o výměře 54 m2 a části pozemku parc. č. 770/1 orná půda o výměře 36 m2 v k. ú. 
Nemilany, obec Olomouc z vlastnictví statutárního města Olomouce do vlastnictví 
paní  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 55.  
 
41. společnosti JACOBO EUROPE CZ a.s. o odprodej pozemku parc. č. 93 ostat. pl. 
o výměře 3 710 m2 v k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc včetně stavby parkoviště 
dle důvodové zprávy bod č. 57.  
 
3. revokuje 
1. část usnesení ZMO ze dne 20. 4. 2009, bod programu 5, bod 77 ve věci výše 
kupní ceny při odprodeji části pozemku parc. č. 628 ostatní plocha o výměře 43 m2 v 
k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxx a schvaluje 
kupní cenu ve výši 33 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 18. 
 
2. část usnesení ZMO ze dne 15. 9. 2008, bod programu 4, bod 44 ve věci 
nevyhovění žádosti manželů  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej části pozemku 
parc. č. 499 (dle GP parc. č. 499) orná půda o výměře 508 m2 v k. ú. Droždín, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 24.  
 
3. usnesení ZMO ze dne 15. 9. 2008 bod programu 4, bod 12 ve věci nevyhovění 
žádosti manželů  xxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej části pozemku parc. č. 541/1 ost. pl. 
o výměře cca 6 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 29. 
 
4. usnesení ZMO ze dne 15. 9. 2008 bod programu 4, bod 36 ve věci nevyhovění 
žádosti manželů  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej části pozemku parc. č. 2/1 
ostatní plocha o výměře 105 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy 
bod č. 30. 
 
5. usnesení ZMO ze dne 15. 12. 2008, bod programu 7, bod 42 ve věci schválení 
odprodeje části pozemku parc. č. 249/3 (dle GP parc. č. 249/28) trvalý travní porost   
o výměře 2 900 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc společnosti ŽIŽKA 
stavebniny s.r.o. za kupní cenu 1 526,- Kč/m2,  tj. 4 425 400,- Kč dle důvodové 
zprávy bod č. 39.    
 
6. usnesení ZMO ze dne 15. 12. 2008, bod programu 7, bod 42  ve věci nevyhovění 
žádosti pana xxxxxxxxxxxxxxx, společnosti Domluvíme se? s.r.o., pana Vojtěcha 
Piňose – EUROCAR, manželů xxxxxxxxxxxxxxxxx, společnosti ESROM s.r.o. a 
společnosti AUTOSKLA ALKA s.r.o. o odprodej části pozemku parc. č. 249/3 (dle GP 
parc. č. 249/28) trvalý travní porost o výměře 2 900 m2 v k. ú. Nové Sady u 
Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 39. 
 
4. nesouhlasí 
s úhradou nákladů ve výši 634 100,- Kč za vybudování parkovacích stání na 
pozemcích parc. č. 350/10 a parc. č. 350/21, vše ostat. pl. v k. ú. Povel, obec 
Olomouc společnosti JACOBO EUROPE CZ a.s. dle důvodové zprávy bod č. 57.  
 
) 
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5. trvá 
na usnesení ZMO ze dne 23. 6. 2008, bod programu 4, bod 8 ve věci schválení 
výkupu objektu č. p. 385 s pozemkem parc. č. st. 393 zast. pl. o výměře 77 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 350 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 22.   
 
 
Předložil: Rada města Olomouce 
Bod programu: 4.; hlasování č. 7 
 
 
4 Majetkoprávní záležitosti OI  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu. 
 
2. schvaluje 
uzavření budoucí kupní smlouvy na části pozemků parc.č. st. 3/1 zastavěná plocha a 
nádvoří o velikosti cca 10 m2, parc.č. 1/1 zahrada o velikosti cca 8 m2 a parc.č. 1/14 
ostatní plocha o  velikosti cca 5 m2, všechny v k. ú. Neředín, obec Olomouc, které 
jsou v podílovém spoluvlastnictví pana  xxxxxxxxxxxx (vlastní id. 1/2 uvedených 
pozemků) a paní  xxxxxxxxxxxx (vlastní id. 1/2 uvedených pozemků) za kupní cenu 
ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu číslo 1 předložené důvodové zprávy. 
 
3. schvaluje 
uzavření budoucí kupní smlouvy na část pozemku parc.č. 171/2 ostatní plocha           
o výměře 2568 m2 (dotčená část činí cca 300 m2) v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, 
který je ve vlastnictví společnosti MORAVSKÁ VÝROBNÍ, a.s. za kupní cenu ve výši 
dle důvodové zprávy, dle bodu číslo 2 předložené důvodové zprávy. 
 
4. schvaluje 
uzavření kupní smlouvy na část pozemku parc.č. 790/14 orná půda o výměře části 
cca 86 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, v podílovém spoluvlastnictví  xxxxxxxxx 
(vlastní id. 1/2 pozemku) a   xxxxxxxxxxxxxxxxx (vlastní id. 1/2 pozemku) za kupní 
cenu ve výši 480,- Kč / m2, dle bodu číslo 3 předložené důvodové zprávy. 
 
5. schvaluje 
uzavření kupní smlouvy na část pozemku parc.č. 790/17 orná půda o výměře části 
cca 500 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, ve vlastnictví  xxxxxxxxxxxxx za kupní 
cenu ve výši 200,- Kč / m2, dle bodu číslo 5 předložené důvodové zprávy. 
 
6. revokuje 
část usnesení ZMO ze dne 13. 8. 2007 ve věci uzavření kupní smlouvy na pozemek 
parc.č. 636/2 ostatní plocha o výměře 204 m2 a část pozemku parc.č. 115/6 orná 
půda o výměře 1175 m2, dotčená část 253 m2, vše v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc, 
jak je vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště 
Olomouc, v podílovém spoluvlastnictví xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  
xxxxxxxxxxxxxxxxxx,  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  xxxxxxxxxxxxxxx,  xxxxxxxxxxxxxx,  
xxxxxxxxxxxxx, prof. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  
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xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  
xxxxxxxxxxxxxxx,  xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  xxxxxxxxxxxxxxxx, 
společnosti Czasch spol. s r.o.,  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  xxxxxxxxxxxxxxx,  
xxxxxxxxxxxxxxxx,  xxxxxxxxxxxxxxxxx,  xxxxxxxxxxxxxxxxxx,  xxxxxxxxxxxxxx,  
xxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu ve výši dle znaleckého posudku 
platného ke dni uzavření kupní smlouvy. Kupní smlouva bude uzavřena za 
podmínky, že pozemky v době jejího uzavření nebudou zatíženy zástavním právem 
a  
současně schvaluje uzavření kupní smlouvy na pozemek parc.č. 636/2 ostatní plocha 
o výměře 204 m2 a část pozemku parc.č. 115/6 orná půda o výměře 1175 m2, 
dotčená část 253 m2, vše v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc, jak je vše zapsáno          
u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc,               
v podílovém spoluvlastnictví xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx,  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx, 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
xxxxxxxxxxxxx a společnosti Czasch spol. s r. o. za kupní cenu ve výši dle 
znaleckého posudku platného ke dni uzavření kupní smlouvy. Kupní smlouva bude 
uzavřena za podmínky, že pozemky v době jejího uzavření nebudou zatíženy 
zástavním právem, dle bodu číslo 5 předložené důvodové zprávy. 
 
7. schvaluje 
uzavření kupní smlouvy na část pozemku parc.č. 265/346 ostatní plocha o výměře 
oddělované části 16 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc, který je ve společném jmění 
manželů xxxxxxxxxxxxxxxxx za celkovou kupní cenu ve výši 1,- Kč, dle bodu číslo 6 
předložené důvodové zprávy. 
 
8. schvaluje 
uzavření kupní smlouvy na část pozemku parc.č. 168/16 ostatní plocha o výměře 
oddělované části 755 m2, v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc, ve vlastnictví České 
republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu Ministerstvo obrany, příslušnost    
k organizační složce právnické osoby VUSS Brno, za kupní cenu ve výši dle 
důvodové zprávy, dle bodu číslo 7 předložené důvodové zprávy. 
 
9. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě k části pozemku parc.č. 1346/1 lesní 
pozemek v k. ú. Droždín, obec Olomouc ve vlastnictví České republiky, právo 
hospodařit s majetkem státu Lesy České republiky, s. p. za úplatu ve výši dle 
důvodové zprávy, dle bodu číslo 8 předložené důvodové zprávy. 
 
10. schvaluje 
uzavření kupní smlouvy na pozemek parcela č. 628/4 ostatní plocha, jiná plocha        
o velikosti 216 m2 v katastrálním území Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc a ve 
vlastnictví pana xxxxxxxxx, a to za cenu 170.000,- Kč, dle bodu číslo 9 předložené 
důvodové zprávy. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 5.; hlasování č. 8 
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5 Prodej dom ů + dodatek  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. nevyhovuje žádosti 
pana xxxxxxxxxxx ve věci prodeje pozemku parc. č. st. 1651, zastavěná plocha a 
nádvoří, o výměře 45 m2, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, dle důvodové 
zprávy bod 1.1. 
 
3. nevyhovuje 
nabídce pana xxxxxxxxxxxx ve věci odkoupení stavby bez čp/če stojící na pozemku 
parc. č. st. 1651, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 45 m2, v k. ú. Olomouc-
město, obec Olomouc, statutárním městem Olomouc, dle důvodové zprávy bod 1.1. 
 
4. nevyhovuje žádosti 
pana xxxxxxxxxxxxx ve věci prodeje části pozemku parc. č. 463, ostatní plocha,       
o výměře cca 66 m2, v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, dle důvodové 
zprávy bod 1.2. 
 
5. schvaluje 
prodej pozemku parc. č. 514/13, ostatní plocha, o výměře 161 m2, a pozemku parc. 
č. 514/5, zahrada, o výměře 82 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec 
Olomouc, Společenství vlastníků jednotek Špálova č.p./č.o. 445 a 447/6 a 8, za 
kupní cenu celkem 104.420,- Kč, z toho pozemek parc. č. 514/5, zahrada, za kupní 
cenu 36.080,- Kč, pozemek parc. č. 514/13, ostatní plocha, za kupní cenu 65.840,- 
Kč a náklady 2.500,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.3. 
 
6. schvaluje 
prodej části pozemku parc. č. 5/8, ostatní plocha, pod novým označením parc. č. 
5/53, ostatní plocha, o výměře 167 m2, v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec 
Olomouc, dle geometrického plánu č. 755-1111/2009, panu xxxxxxxxxxxx, za kupní 
cenu celkem 190.402,- Kč, z toho pozemek 180.000,- Kč a náklady 10.402,- Kč, dle 
důvodové zprávy bod 1.4. 
 
7. schvaluje 
prodej pozemku parc. č. 414/4, zahrada, v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, do 
podílového spoluvlastnictví kupujících,  
a to:  
ideální 1/5 xxxxxxxxxxx za 20.136,- Kč, ideální 1/5 xxxxxxxxxxx za 20.136,- Kč, 
ideální 1/5 xxxxxxxxxxxxxxx. za 20.136,- Kč, ideální 1/5 do SJM manželům 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za 20.136,- Kč a ideální 1/5 do SJM manželům 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za 20.136,- Kč, kupní cena celkem 100.680,- Kč, z toho 
pozemek 98.580,- Kč a náklady 2.100,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.5. 
 
8. nevyhovuje žádosti 
Společenství vlastníků jednotek pro dům Polívkova 8, 10, Olomouc ve věci použití 
koeficientu 0,2 při výpočtu kupní ceny a nebo snížení kupní ceny o částku 150.000,- 
Kč při prodeji pozemku parc. č. 2152, ostatní plocha, v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc, dle důvodové zprávy bod 1.6. 
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9. bere na v ědomí 
skutečnost dle důvodové zprávy bod 1.7. 
 
10. nevyhovuje žádosti 
společnosti Reala consulting s.r.o. ve věci odprodeje ideálního podílu na budově č. p. 
19 (Dolní nám. 47) a ideálního podílu na pozemku parc. č. st.  422, zastavěná plocha 
a nádvoří, vše v k. ú. Olomouc – město, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 
2.1. 
 
11. nevyhovuje žádosti 
nájemců o revokaci usnesení Zastupitelstva města Olomouce ze dne 20. 04. 2009, 
bod 6, část 14, a schválení záměru odprodeje budovy  č. p. 65 (Gorazdovo nám. 3, 
3a) s pozemkem parc. č. st. 62, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 824 m2, a  
budovy č. p. 79 (Gorazdovo nám. 4) s pozemkem parc. č. st. 63/1, zastavěná plocha 
a nádvoří, o výměře 755 m2, vše v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc, dle 
důvodové zprávy bod 2.2. 
 
12. schvaluje 
prodej budovy č. p. 1227 (Řezníčkova 10) s pozemkem parc. č. st. 70/2, zastavěná 
plocha a nádvoří, o výměře 92 m2, a dle geometrického plánu č. 1747-1119/2009 
prodej pozemku parc. č. st. 70/1, zastavěná plocha a nádvoří, díl ,,a“ + ,,b“, o výměře 
30 m2, a nově označeného pozemku parc. č. 55/3, zahrada, (oddělená část z 
pozemku parc. č. 55/2, zahrada), o výměře 56 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc, xxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu celkem 818.596,- Kč, z toho budova č. p. 
1227 za 639.800,- Kč, pozemek parc. č. st. 70/2, zastavěná plocha a nádvoří, za 
82.800,- Kč, pozemek parc. č. st. 70/1, zastavěná plocha a nádvoří, díl ,,a“ + ,,b“, za 
27.000,- Kč, nově označený pozemek parc. č. 55/3, zahrada, za 50.400,- Kč a 
náklady 18.596,- Kč, dle důvodové zprávy bod 2.3. 
 
13. schvaluje 
odprodej nebytové jednotky č. 750/16 v domě č. p. 750 (Praskova 11) se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 319/14839 na společných částech domu č. p. 
750 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 319/14839 na pozemku parc. č. st. 
1036, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 489 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, 
obec Olomouc, paní xxxxxxxxxxx za kupní cenu celkem ve výši 202.000,- Kč, z toho 
za jednotku 185.077,- Kč, za pozemek 9.671,- Kč a  náklady 7.252,- Kč, dle 
důvodové zprávy bod 2.4. 
 
14. revokuje 
část svého usnesení ze dne 23. 06. 2008, bod 6, část 35, ve věci prodeje nebytové 
jednotky č. 111/1 v domě č. p. 111 (Litovelská 1) se spoluvlastnickým podílem             
o velikosti 579/18360 na společných částech domu a se spoluvlastnickým podílem      
o velikosti 579/18360 na pozemku parc. č. st. 138/1, zastavěná plocha a nádvoří,      
o výměře 1001 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, xxxxxxxxxx a panu 
xxxxxxxxxxxx , za kupní cenu ve výši 930.318,- Kč, z toho za jednotku 896.095,- Kč, 
pozemek 30.305,- Kč a náklady 3.918,- Kč, dle důvodové zprávy bod 2.5. 
 
15. schvaluje 
prodej nebytové jednotky č. 111/1 v domě č. p. 111 (Litovelská 1) se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 579/18360 na společných částech domu a se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 579/18360 na pozemku parc. č. st. 138/1, 
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1001 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec 



 15

Olomouc, panu xxxxxxxxx, za kupní cenu ve výši 579.000,- Kč, z toho za jednotku 
544.777,- Kč, pozemek 30.305,- Kč a náklady 3.918,- Kč, dle důvodové zprávy bod 
2.5. 
 
16. schvaluje 
prodej bytové jednotky  č. 111/17 v budově č. p. 111 (Litovelská 1) se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 913/18360 na společných částech budovy č. p. 
111 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 913/18360 na pozemku parc. č. st. 
138/1, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, paní  
xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu celkem 208.874,- Kč, z toho za jednotku  
190.276,- Kč, pozemek 12.420,- Kč a náklady 6.178,- Kč, dle důvodové zprávy bod 
3.1. 
 
17. schvaluje 
prodej bytové jednotky č. 693/12 v domě č. p. 693 (Nešverova 1) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 882/63880 na společných částech domu č. p. 693 a se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 882/63880 na pozemku parc. č. st. 822, 
zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Olomouc – město, obec Olomouc,  
xxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu celkem 308.700,- Kč, z toho za jednotku  300.450,- 
Kč, pozemek 7.251,- Kč a náklady 999,- Kč, dle důvodové zprávy bod 3.2. 
 
18. schvaluje 
prodej  bytové jednotky č. 937/12 v domě č. p. 937 (Masarykova 52) se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 870/13432 na společných částech domu č. p. 
937 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 870/13432 na pozemku parc. č. st. 
1086, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, manželům  
xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu celkem 304.500,- Kč, z toho za jednotku 298.129,- 
Kč, pozemek 3.250,- Kč a náklady 3.121,- Kč, dle důvodové zprávy bod 3.3. 
 
19. schvaluje 
prodej bytové jednotky č. 630/6 v domě č. p. 631, 630 (Zikova 9, 11) se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 665/27510 na společných částech domu č. p. 
631, 630 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 665/27510 na pozemku parc. č. 
st. 923,  929, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec 
Olomouc,  xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu celkem 232.750,- Kč, z toho za 
jednotku  230.945,- Kč, pozemek 1.111,- Kč a náklady 694,- Kč, dle důvodové zprávy 
bod 3.4. 
 
20. revokuje 
část svého usnesení ze dne 15. 09. 2008, bod 5, část 18, ve věci schválení prodeje 
bytové jednotky č. 627/9 v budově č. p. 627 (Tř. Míru 135) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 785/8222 na společných částech budovy č. p. 627 a se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 785/8222 na pozemku parc. č. st. 1237, 
zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc,  xxxxxxxxxxxxx, za 
kupní cenu ve výši 431.750,- Kč, dle důvodové zprávy bod 3.5. 
 
21. schvaluje 
prodej bytové jednotky č. 627/9 v budově č. p. 627 (Tř. Míru 135) se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 785/8222 na společných částech budovy č. p. 
627 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 785/8222 na pozemku parc. č. st. 
1237, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc,  
xxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu ve výši 433.372,- Kč, z toho za jednotku 398.109,- 
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Kč, za pozemek 26.891,- Kč a náklady 8.372,- Kč, dle důvodové zprávy bod 3.5. 
 
22. revokuje 
část svého usnesení ze dne 20. 04. 2009, bod 6, část 30, ve věci schválení prodeje 
bytové jednotky č. 191/5 v budově č. p. 189, 190, 191 (Hněvotínská 11, 13, 15) se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 837/24952 na společných částech budovy č. p. 
189, 190, 191 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 837/24952 na pozemku 
parc. č. st. 1961, 1962, 1963, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc,  
xxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu ve výši 502.200,- Kč, dle důvodové zprávy bod 3.6. 
 
23. schvaluje 
prodej bytové jednotky č. 191/5 v budově č. p. 189, 190, 191 (Hněvotínská 11, 13, 
15) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 837/24952 na společných částech 
budovy č. p. 189, 190, 191 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 837/24952 na 
pozemku parc. č. st. 1961, 1962, 1963, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc,  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 502.200,- Kč, z toho za jednotku 
462.049,- Kč, za pozemek 36.917,- Kč a náklady 3.234,- Kč, dle důvodové zprávy 
bod 3.6. 
 
24. revokuje 
část svého usnesení ze dne 15. 12. 2008, bod 9, část 33, ve věci schválení prodeje 
bytové jednotky č. 722/58 v domě č. p. 722 (Voskovcova 6) 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, o výměře 455 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, 
obec Olomouc,  xxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu celkem ve výši 209.950,- Kč, dle 
důvodové zprávy bod 3.7. 
 
25. schvaluje 
prodej bytové jednotky č. 722/58 v domě č. p. 722 (Voskovcova 6) 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, o výměře 455 m2, vše v k. ú. Nové Sady u 
Olomouce, obec Olomouc, manželům  xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu celkem ve 
výši 209.950,- Kč, z toho za jednotku 206.993,- Kč, za pozemek 2.210,- Kč a náklady 
747,- Kč, dle důvodové zprávy bod 3.7. 
 
26. nevyhovuje žádosti 
paní  xxxxxxxxxxxxxx o vyhotovení nového znaleckého posudku na bytovou jednotku 
č. 135/10 v budově č. p. 135 (Černá cesta 4), v k. ú. Klášterní Hradisko, obec 
Olomouc, a prodloužení lhůty pro přijetí nabídky převodu předmětné bytové jednotky 
č. 135/10, dle důvodové zprávy bod 3.8. 
 
27. nevyhovuje žádosti 
paní  xxxxxxxxxxxxxxx ve věci snížení kupní ceny za bytovou jednotku č. 643/20    
v budově č. p. 643 (Palackého 8) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 819/27415 
na společných částech budovy č. p. 643 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
819/31693 na pozemku parc. č. st. 818, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 3.9. 
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28. schvaluje 
prodloužení splatnosti kupní ceny za bytovou jednotku č. 622/10 v budově č. p. 622 
(nám. Národních Hrdinů 4) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 757/13260 na 
společných částech budovy č. p. 622 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
757/13260 na pozemku parc. č. st. 771, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc, manželům xxxxxxxxxxxxxxxxx, a to do 30. 09. 2009, 
dle důvodové zprávy bod 4.1. 
 
29. nevyhovuje žádosti 
manželů  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o zrušení – výmaz předkupního práva ve prospěch 
statutárního města Olomouce k jednotce č. 858/3 v domě č. p. 858 (Komenského 1) 
se spoluvlastnickým podílem o velikosti 498/9756 na společných částech budovy č. 
p. 858 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 498/9756 na pozemku parc. č. st. 
154/2, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Olomouc – město, obec Olomouc, dle 
důvodové zprávy bod 4.2. 
 
30. bere na v ědomí 
informaci ve věci majetkoprávních vztahů v lokalitě Dolní Hejčínská – Štolbova, dle 
důvodové zprávy bod 4.3. 
 
31. revokuje 
část usnesení zastupitelstva města ze dne 23. 06. 2008, bod 6, část 23, ve věci 
prodeje pozemku parc. č. 841, zahrada, o výměře 985 m2, v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc, dle geometrického plánu č. 1506-111/2008, který rozděluje pozemek na 
jednotlivé díly pod novým označením: 
- pozemek parc. č. 841/1, zahrada, o výměře 433 m2, do podílového 
spoluvlastnictví kupujících, a to ideální 1/3  xxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 113.834,- 
Kč, ideální 1/3 do SJM manželům  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 
113.833,- Kč a ideální 1/3  do SJM manželům  xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 
113.833,- Kč, kupní cena celkem 341.500,- Kč, z toho pozemek 340.000,- Kč a 
náklady 1.500,- Kč. 
- pozemek parc. č. 841/2, zahrada, o výměře 32 m2, panu  xxxxxxxxxxxxxx za 
kupní cenu celkem 25.000,- Kč, z toho pozemek 24.000,- Kč a náklady 1.000,- Kč. 
- pozemek parc. č. 841/3, zahrada, o výměře 174 m2, panu xxxxxxxxxxxxxxx, 
za kupní cenu celkem 131.500,- Kč, z toho pozemek 130.500,- Kč a náklady 1.000,- 
Kč. 
- pozemek parc. č. 841/4, zahrada, o výměře 174 m2, do SJM 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu celkem 131.500,- Kč, z toho pozemek 
130.500,- Kč a náklady 1.000,- Kč. 
- pozemek parc. č. 841/5, zahrada, o výměře 174 m2, do SJM 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu celkem 131.500,- Kč, z toho pozemek 
130.500,- Kč a náklady 1.000,- Kč, dle dodatku důvodové zprávy bod 1.1. 
 
32. schvaluje 
prodej pozemku parc. č. 841, zahrada, o výměře 985 m2, v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc, dle geometrického plánu č. 1506-111/2008, který rozděluje pozemek na 
jednotlivé díly pod novým označením: 
- pozemek parc. č. 841/1, zahrada, o výměře 433 m2, do podílového 
spoluvlastnictví kupujících, a to ideální 1/3  xxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 113.834,- 
Kč, ideální 1/3 do SJM manželům  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 
113.833,- Kč a ideální 1/3  do SJM manželům  xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 
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113.833,- Kč, kupní cena celkem 341.500,- Kč, z toho pozemek 340.000,- Kč a 
náklady 1.500,- Kč. 
- pozemek parc. č. 841/2, zahrada, o výměře 32 m2, panu  xxxxxxxxxxxxxxxxx 
za kupní cenu celkem 25.000,- Kč, z toho pozemek 24.000,- Kč a náklady 1.000,- Kč. 
- pozemek parc. č. 841/4, zahrada, o výměře 174 m2, panu 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu celkem 131.500,- Kč, z toho pozemek 
130.500,- Kč a náklady 1.000,- Kč. 
- pozemek parc. č. 841/3, zahrada, o výměře 174 m2, do SJM 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu celkem 131.500,- Kč, z toho pozemek 
130.500,- Kč a náklady 1.000,- Kč. 
- pozemek parc. č. 841/5, zahrada, o výměře 174 m2, do SJM 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu celkem 131.500,- Kč, z toho pozemek 
130.500,- Kč a náklady 1.000,- Kč, dle dodatku důvodové zprávy bod 1.1. 
 
Předložil: Rada města Olomouce 
Bod programu: 6.; hlasování č. 9 - 12 
 
 
6 OZV SmOl, kterou se ruší OZV SmOl č. 10/2003 o místním 

poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem 
do vybraných míst a částí m ěsta 

Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu včetně návrhu vyhlášky 
 
2. schvaluje 
OZV č. 2/2009 SmOl, kterou se ruší OZV SmOl č. 10/2003 o místním poplatku za 
povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí města 
 
Předložil: Martinák Jiří, náměstek primátora 
Bod programu: 7.; hlasování č. 13 
 
 
7 OZV SmOl o stanov ení koeficient ů pro výpo čet daně 

z nemovitosti na území m ěsta Olomouce  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
Důvodovou zprávu včetně návrhu vyhlášky 
 
2. schvaluje 
OZV č. 3/2009 o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitosti na území 
města Olomouce 
 
Předložil: Martinák Jiří, náměstek primátora 
Bod programu: 8.; hlasování č. 14 
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8 OZV SmOl o Cenové map ě 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. vydává 
Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2009, kterou se vydává Cenová mapa stavebních 
pozemků na území statutárního města Olomouce (2009/2010) s účinnosti od 1. 7. 
2009 
 
Předložil: Rada města Olomouce 
Bod programu: 9.; hlasování č. 15 
 
 
9 Vydání zm ěny č. XVI ÚPnSÚ Olomouc  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu v předloženém znění 
 
2. nevyhovuje 
námitce uplatněné zástupcem veřejnosti - Hnutí DUHA, místní skupina Olomouc,       
v souladu s návrhem rozhodnutí o námitce dle důvodové zprávy 
 
3. ověřilo 
tímto, že změna č. XVI ÚPnSÚ Olomouc není v rozporu: 
1. s Politikou územního rozvoje České republiky, schválenou usnesením vlády České 
republiky č. 561 ze dne 17.5.2006 
2. se Zásadami územního rozvoje Olomouckého kraje, vydanými usnesením 
Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/21/32/2008 ze dne 3.1.2008 
3. se stanovisky dotčených orgánů a s výsledkem řešení rozporu 
4. se stanoviskem Krajského úřadu Olomouckého kraje vydaným dne 18.3.2009 
 
4. vydává 
v souladu s ustanovením § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu ve znění zákona č. 68/2007 Sb. a zákona č. 191/2008 Sb. 
(stavební zákon) změnu č. XVI ÚPnSÚ Olomouc formou opatření obecné povahy, 
které je přílohou tohoto usnesení 
 
5. ukládá 
odboru koncepce a rozvoje oznámit v souladu s § 173 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád ve znění pozdějších předpisů, vydání změny č. XVI ÚPnSÚ Olomouc 
veřejnou vyhláškou 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 10.; hlasování č. 16 
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10 Pořízení souboru zm ěn č. VI regula čního plánu MPR Olomouc  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
v souladu s §62 a §64 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu, ve znění zákonů 68/2007 Sb. a 191/2008 Sb., pořízení souboru změn č.VI 
regulačního plánu MPR Olomouc v dílčích lokalitách VI/2, VI/3 a VI/4. 
 
3. neschvaluje 
v souladu s §62 a §64 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu, ve znění zákonů 68/2007 Sb. a 191/2008 Sb., pořízení souboru změn č.VI 
regulačního plánu MPR Olomouc v dílčí lokalitě VI/1. 
 
4. ukládá 
vedoucímu odboru koncepce a rozvoje zahájit pořízení souboru změn č.VI 
regulačního plánu dle důvodové zprávy. 
T: ihned 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 11.; hlasování č. 17, 18 
 
 
11 Pořízení změny ÚPnSÚ Olomouc v lokalit ě Nová Ulice, ul. 

Mošnerova  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
v souladu s § 44 zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,ve 
znění pozdějších předpisů, pořízení změny ÚPnSÚ Olomouc v lokalitě Nová Ulice, ul. 
Mošnerova  
 
3. určuje 
Martina Novotného, primátora města Olomouce, zastupitelem pro spolupráci na 
pořízení změny ÚPnSÚ Olomouc v lokalitě Nová Ulice, ul. Mošnerova v souladu se 
zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 
pozdějších předpisů 
 
4. ukládá 
vedoucímu odboru koncepce a rozvoje zahájit pořízení změny ÚPnSÚ Olomouc dle 
bodu 2 usnesení 
T: ihned 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 12.; hlasování č. 19 
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12 Prominutí pohledávek  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
odpis projektové dokumentace v pořizovací ceně 75.180,50 Kč dle důvodové zprávy 
bod 1 
 
3. schvaluje 
odpis projektové dokumentace v pořizovací ceně 257.278,- Kč dle důvodové zprávy 
bod 2 
 
4. schvaluje 
odpis částky ve výši 704.392,50 Kč dle důvodové zprávy bod 3 
 
5. schvaluje 
odpis projektové dokumentace v pořizovací ceně 38.500,- Kč dle důvodové zprávy 
bod 4 
 
6. schvaluje 
odpis projektové dokumentace v pořizovací ceně 692.781,70 Kč dle důvodové 
zprávy bod 5 
 
7. schvaluje 
odpis částky ve výši 870.719,- Kč dle důvodové zprávy bod 6 
 
8. schvaluje 
odpis projektové dokumentace v pořizovací ceně 34.000,- Kč dle důvodové zprávy 
bod 7 
 
9. schvaluje 
odpis projektové dokumentace v pořizovací ceně 48.000,- Kč dle důvodové zprávy 
bod 8  
 
10. schvaluje 
odpis projektové dokumentace v pořizovací ceně 57.435,- Kč dle důvodové zprávy 
bod 9 
 
11. schvaluje 
odpis částky ve výši 159.180,- Kč dle důvodové zprávy bod 10 
 
12. schvaluje 
odpis projektové dokumentace v pořizovací ceně 99.751,- Kč dle důvodové zprávy 
bod 11 
 
13. schvaluje 
odpis projektové dokumentace v pořizovací ceně 128.454,90 Kč dle důvodové 
zprávy bod 12 
 
14. schvaluje 
odpis projektové dokumentace v pořizovací ceně 1.014.545,- Kč dle důvodové 
zprávy bod 13 
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15. schvaluje 
prominutí pohledávky ve výši 63.736,- Kč  dle důvodové zprávy bod 14  
 
16. schvaluje 
prominutí pohledávky ve výši 27.691,- Kč dle důvodové zprávy bod 15 
 
17. schvaluje 
prominutí pohledávky ve výši 263.022,- Kč  dle důvodové zprávy bod 16 
 
18. schvaluje 
prominutí pohledávky ve výši 35.500,- Kč dle důvodové zprávy bod 17 
 
Předložil: Rada města Olomouce 
Bod programu: 13.; hlasování č. 20 
 
 
13 IPRM Revitalizace a regenerace sídlišt ě - posouzení vlivu na 

životní prost ředí 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu. 
 
2. schvaluje 
IPRM Revitalizace a regenerace sídliště po vydání závěru zjišťovacího řízení dle 
zákona č. 100/2001 Sb. 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 14.; hlasování č. 21 
 
 
14 Základní škola Olomouc, Heyrovského 33 – Dodatek č.3 

zřizovací listiny  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
Dodatek č.3 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola Olomouc, 
Heyrovského 33 dle přílohy důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
informovat o přijatém usnesení ředitele školy 
T: 21. 9. 2009 
O: vedoucí odboru školství 
 
Předložil: Rada města Olomouce 
Bod programu: 15.; hlasování č. 22 
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15 Informace o činnosti kontrolního výboru v I. pololetí 2009  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. bere na v ědomí 
závěry z provedených kontrol dle příloh k důvodové zprávě 
 
3. schvaluje 
Plán kontrolní činnosti kontrolního výboru na II. pololetí 2009 
 
Předložil: kontrolní výbor 
Bod programu: 16.; hlasování č. 23 
 
 
16 Hospoda ření České dědictví UNESCO  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. bere na v ědomí 
závěrečný účet a zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření dobrovolného 
svazku obcí "České dědictví UNESCO" dle přílohy č. 1 důvodové zprávy 
 
Předložil: Rada města Olomouce 
Bod programu: 17.; hlasování č. 24 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Martin Novotný, v. r. 
primátor m ěsta Olomouce 

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

  
 


