
 

USNESENÍ 
 

z 20. zasedání Zastupitelstva m ěsta Olomouce, konaného dne 21. 9. 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. 4 
 
 
2 Rozpočtové zm ěny roku 2009  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu, týkající se rozpočtových změn roku 2009 - část A     
a část B, včetně dodatku č. 1 
 
2. schvaluje 
rozpočtové změny roku 2009 dle důvodové zprávy - část B, včetně dodatku č. 1 
 
Předložil: Martinák Jiří, náměstek primátora 
Bod programu: 3.; hlasování č. 5 
 
 
3 Žádost FRB  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
žádost pana xxxxxxxxxx 
 
Předložil: Martinák Jiří, náměstek primátora 
Bod programu: 4.; hlasování č. 6 
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4 Majetkoprávní záležitosti + dodatek  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. schvaluje 
1. výběr nájemce a budoucího kupujícího části pozemku parc. č. 269 zast. pl.             
o výměře 414 m2 a pozemku parc. č. 270 zahrada o výměře 152 m2, vše v k. ú. 
Slavonín, obec Olomouc mezi manžely xxxxxxxxxx, panem xxxxxxxxxx, paní 
xxxxxxxxxx, panem xxxxxxxxxx, paní xxxxxxxxxx, manžely xxxxxxxxxx, manžely 
xxxxxxxxxx, paní xxxxxxxxxx a manžely xxxxxxxxxx formou obálkové metody na výši 
kupní ceny, kdy minimální výše kupní ceny činí 950,- Kč/m2 za podmínky, že 
nájemce a budoucí kupující na vlastní náklady zajistí přeložku stávajícího vedení NN 
dle důvodové zprávy bod č. 11. 
 
2. nepřijetí nabídky dle předkupního práva na odkup ideálního podílu  1314/46792     
k pozemkům parc. č. st. 991/2 zast. pl. a nádvoří o výměře 14 m2, parc. č. st. 991/3 
zast. pl. a nádvoří o výměře 1 m2 a parc. č. st. 991/1 zast. pl. a nádvoří o výměře   
696 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc z vlastnictví  manželů 
xxxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 
22. 
 
3. bezúplatný převod pozemku parc. č. 293 orná půda o výměře 1358 m2 v k. ú. 
Nemilany, obec Olomouc z vlastnictví ČR - Pozemkového fondu ČR do vlastnictví 
statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 23. 
 
4. darování částí pozemků parc. č. 842/11 ostat. pl. (dle GP díl "c") o výměře 97 m2, 
parc. č. 680/29 ostat. pl. (dle GP díl "b") o výměře 4 m2 a parc. č. 804/10 ostat. pl. 
(dle GP díl "a") o výměře 10 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc z vlastnictví 
statutárního města Olomouce do vlastnictví Olomouckého kraje, do správy Správy 
silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace dle důvodové zprávy bod č. 24. 
 
5. darování částí pozemků parc. č. 800/2 o výměře 31 770 m2 (dle GP parc. č. 
800/35) a parc. č. 800/5 o výměře 4 241 m2 (dle GP parc. č. 800/45), vše ostat. pl., 
vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, části pozemku parc. č. 526/1 o výměře 19 754 
m2 (dle GP parc. č. 526/6) ostat. pl. v k. ú. Neředín, obec Olomouc, části pozemku 
parc. č. 1177/11 o výměře 9 750 m2 (dle GP parc. č. 1177/11) ostat. pl. v k. ú. 
Řepčín, obec Olomouc, části pozemku parc. č. 1917 o výměře 44 366 m2 (dle GP 
parc. č. 1917/1) ostat. pl. v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc z vlastnictví 
statutárního města Olomouce do vlastnictví ČR - Ředitelství silnic a dálnic ČR dle 
důvodové zprávy bod č. 25. 
 
6. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na  pozemky parc. č. 1721/19 ost. pl.    
o výměře 1858 m2, parc. č.1721/20 orná půda o výměře 1996 m2, část parc. č. 
1721/16 ost. pl. o výměře 917 m2, část parc. č. 1721/17 ost. pl. o výměře 927 m2, 
část parc. č. 1721/18 ost. pl. o výměře 1755 m2, část parc. č. 1721/22 ost. pl.             
o výměře 1385 m2, část parc. č. 1721/34 ost. pl. o výměře 607 m2, část parc. č. 
1721/35 ost. pl. o výměře 1479 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc se 
společností DAPON OKNA s.r.o. při kupní ceně ve výši 300,- Kč/m2 dle důvodové 
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zprávy bod č. 26.  
 
7. odprodej pozemku parc. č. 629/29 zahrada o výměře 62 m2 v k. ú. Chválkovice, 
obec Olomouc manželům xxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 57 600,- Kč dle 
důvodové zprávy bod č. 27. 
 
8. odprodej části pozemku parc. č. 584/1 ostat. pl. o výměře 120 m2 (dle GP parc. č. 
584/9 ostat. pl.) v k. ú. Neředín, obec Olomouc xxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 220 
644,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 28. 
 
9. snížení kupní ceny části pozemku parc. č. 2/1 ostatní plocha o výměře 104 m2        
v k. ú. Neředín, obec Olomouc z 175 804,- Kč (tj. 1610,- Kč/m2 + náklady ve výši      
8 364,- Kč) na 101 964,- Kč (tj. 900,- Kč/m2 + náklady ve výši 8 364,- Kč) dle 
důvodové zprávy bod č. 42. 
 
10. bezúplatný převod části pozemku parc. č. 111/1 ostatní plocha o výměře 3 555 
m2 v k. ú. Hejčín, obec Olomouc z vlastnictví ČR - Pozemkového fondu ČR do 
vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 43.  
 
11. bezúplatný převod 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. 44. 
 
12. bezúplatný převod 1/4 ideálního spoluvlastnického podílu k celku pozemků parc. 
č. 61/1 zahrada o výměře 210 m2 a parc. č. 62 zahrada o výměře 641 m2 vše v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc z vlastnictví ČR - Pozemkového fondu ČR do vlastnictví 
statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 45. 
 
13. směnu pozemku parc. č. 704/60 orná půda o výměře 2 001 m2 v k. ú. 
Chomoutov, obec Olomouc ve vlastnictví paní xxxxxxxxxx za pozemky parc. č. 137 
orná půda o výměře 1 355 m2 a parc. č. 726 zahrada o výměře 204 m2, vše   v k. ú. 
Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce s 
tím, že paní xxxxxxxxxx uhradí statutárnímu městu Olomouc cenový rozdíl ve výši    
1 088 560,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 46. 
 
14. odprodej pozemků parc. č. 84 zahrada o výměře 79 m2 a parc. č. 88/22 zahrada 
o výměře 45 m2, vše v k. ú. Povel, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxx za kupní 
cenu ve výši 139 400,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 48. 
 
15. odprodej části pozemku parc. č. st. 264/1 zast. pl. (dle GP díl „a“) o výměře 2 m2 
v k. ú. Bělidla, obec Olomouc panu xxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 11 114,- Kč dle 
důvodové zprávy bod č. 49. 
 
16. odprodej části pozemku parc. č. 306/3 orná půda (dle GP parc. č. 306/36 orná 
půda) o výměře 127 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc společnosti 
Investiční a majetková, spol. s r.o. za kupní cenu ve výši 109 193,- Kč dle důvodové 
zprávy bod č. 50. 
 
17. odprodej části pozemku parc. č. 306/3 orná půda (dle GP parc. č. 306/37 orná 
půda) o výměře 1 518 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc společnosti 
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Solné mlýny, a. s. za kupní cenu ve výši 1 221 993,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 
50. 
 
18. změnu smluvních podmínek u smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemky 
parc. č. 849/3 o výměře 18 937 m2 a parc. č. 849/29 o výměře 4 919 m2, vše orná 
půda v k. ú. Řepčín, obec Olomouc se společností Moravia Star Invest s.r.o. při kupní 
ceně ve výši 23 863 868,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 51. 
 
19. odprodej pozemků parc. č. st. 909 zast. pl. o výměře 104 m2, parc. č. 82 zahrada 
o výměře 144 m2 a parc. č. 83 zahrada o výměře 131 m2, vše v k. ú. Povel, obec 
Olomouc manželům xxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 166 760,- Kč dle důvodové 
zprávy bod č. 52. 
 
20. darování částí pozemků parc. č. 1026/19 o výměře 54 m2, parc. č. 1028/19          
o výměře 26 m2, parc. č. 1028/20 o výměře 23 m2 (dle GP parc. č. 1026/25), parc. č. 
1028/19 o výměře 4 m2 (dle GP parc. č. 1028/23), parc. č. 1028/20 o výměře 64 m2, 
parc. č. 1026/19 o výměře 8 m2 (dle GP parc. č. 1028/22), vše ostat. pl., vše v k. ú. 
Řepčín, obec Olomouc z vlastnictví Olomouckého kraje, správy Správa silnic 
Olomouckého kraje, příspěvková organizace do vlastnictví statutárního města 
Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 53. 
 
21. darování části pozemku parc. č. 1026/20 ostat. pl. o výměře 41 m2 (dle GP parc. 
č. 1026/24) v k. ú. Řepčín, obec Olomouc z vlastnictví statutárního města Olomouce 
do vlastnictví Olomouckého kraje, správy Správa silnic Olomouckého kraje, 
příspěvková organizace dle důvodové zprávy bod č. 53. 
 
22. odprodej pozemku parc. č. 159/6 ostat. pl. o výměře 372 m2 v k. ú. Pavlovičky, 
obec Olomouc panu xxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 550,- Kč/m2, tj. 204 600,- Kč 
dle důvodové zprávy bod č. 62.   
 
23. odprodej pozemku parc. č. 159/7 ostat. pl. o výměře 26 m2 v k. ú. Pavlovičky, 
obec Olomouc panu xxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 900,- Kč/m2, tj. 23 400,- Kč 
dle důvodové zprávy bod č. 62.    
 
24. bezúplatný převod pozemku parc. č. 160/1 ostatní plocha o výměře 17 m2 v k. ú. 
Holice u Olomouce, obec Olomouc z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve 
věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové 
zprávy bod č. 64. 
 
25. darování pozemku parc. č. 70 ostat. pl. o výměře 528 m2 v k. ú. Droždín, obec 
Olomouc z vlastnictví ČR - Ředitelství silnic a dálnic ČR do vlastnictví statutárního 
města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 65. 
 
26. změnu smluvních podmínek smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemek parc. 
č. 1654/4 orná půda o výměře 792 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc       
s panem xxxxxxxxxx a panem xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 66.   
 
27. změnu smluvních podmínek u smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemek 
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. 67.  
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28. změnu smluvních podmínek u smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemek 
parc. č. 494/2 orná půda o výměře 474 m2 v  k. ú. Droždín, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod č. 68.  
 
29. odprodej části pozemku parc. č. 306/17 orná půda o výměře 8 481 m2 a části 
pozemku parc. č. 308/1 ostat. pl. o výměře 391 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, 
obec Olomouc společnosti Stavitelství Pospíšil s.r.o. za kupní cenu ve výši  
3 105 200,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 69. 
 
30. odprodej pozemků parc. č. 1726/1 orná půda o výměře 38 109 m2 a parc. č. 
1725/1  ostat. pl. o výměře 1 007 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc 
Výzkumnému ústavu rostlinné výroby, v.v.i. za kupní cenu ve výši 3 131 280 Kč, tj. 
80,- Kč/m2 + náklady ve výši 2 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 70. 
 
31. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 784/1 
zahrada o výměře 620 m2 (část B) v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc s manžely 
xxxxxxxxxx při kupní ceně ve výši 1 000,- Kč/m2, tj. 620 000,- Kč dle důvodové 
zprávy bod č. 71.   
 
32. odprodej části pozemku parc. č. 145/1 ostatní plocha o výměře 22 m2 (dle GP 
parc. č. 145/12 ostatní plocha) v k. ú. Neředín, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxx 
za kupní cenu ve výši 41 420,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 73. 
 
33. odprodej části pozemku parc. č. 75/3 zahrada o výměře 126 m2 (dle GP parc. č. 
75/10 zahrada) v k. ú. Neředín, obec Olomouc panu xxxxxxxxxx za kupní cenu ve 
výši 282 900,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 74. 
 
34. odprodej části pozemku parc. č. 76 orná půda o výměře 160 m2 (dle GP parc. č. 
76/2 orná půda) v k. ú. Pavlovičky, obec Olomouc paní xxxxxxxxxx za kupní cenu ve 
výši 181 672,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 75. 
 
35. odprodej části pozemku parc. č. 76 orná půda o výměře 91 m2 (dle GP parc. č. 
76/3 orná půda) v k. ú. Pavlovičky, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxx za kupní 
cenu ve výši 108 532,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 76. 
 
36. odprodej části pozemku parc. č. 1721/65 ostat. pl. (dle GP parc. č. 1721/83 zast. 
pl.) o výměře 6 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc společnosti ČEZ 
Distribuce, a.s. za kupní cenu ve výši 4 600,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 77.   
 
37. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 102 ostat. 
pl. o výměře 20 m2 v k. ú. Topolany u Olomouce, obec Olomouc s manžely 
xxxxxxxxxx při kupní ceně ve výši 730,- Kč/m2, tj. 14 600,- Kč + náklady ve výši 3 
000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 78.  
 
38. směnu části pozemku parc. č. parc. č. 706 ostat. pl. (dle GP parc. č. 706/2)          
o výměře 21 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc ve vlastnictví manželů xxxxxxxxxx za 
část pozemku parc. č. 708 ostat. pl. (dle GP díl „a“) o výměře 21 m2 v k. ú. Droždín, 
obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce bez cenového doplatku 
dle důvodové zprávy bod č. 79. 
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2. nevyhovuje žádosti 
1. pana xxxxxxxxxx o odprodej pozemku parc. č. 151/1 orná půda o výměře 985 m2 
v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1. 
 
2. manželů xxxxxxxxxx o revokaci části usnesení ZMO ze dne 20. 4. 2009, bod 
programu 5, bod 75 ve věci výše kupní ceny při odprodeji části pozemku parc. č. 99/1 
ostat. pl. o výměře 122 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové 
zprávy bod č. 2. 
 
3. manželů xxxxxxxxxx o odprodej části pozemku parc. č. 1001 ostat. pl. o výměře     
1 200 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3. 
 
4. společnosti BONTE intes EU s.ro. o odprodej pozemku parc. č. 787/1 zahrada       
o výměře 895 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4. 
 
5. manželů xxxxxxxxxx o odprodej pozemku parc. č. 865 zahrada  o výměře 826 m2 
v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 5. 
 
6. pana xxxxxxxxxx o směnu pozemku parc. č. 1843/71 orná půda o výměře 1989 
m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve spoluvlastnictví id. podíl 1/2 
xxxxxxxxxx a id. podíl 1/2 xxxxxxxxxx za pozemek parc. č. 865 zahrada o výměře 
826 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města 
Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 5. 
 
7. paní xxxxxxxxxx, paní xxxxxxxxxx, pana xxxxxxxxxx a pana xxxxxxxxxx o výkup 
pozemků parc. č. 762/38 ostat. pl. o výměře 25 m2, parc. č. 809/26 trvalý travní 
porost o výměře 113 m2, parc. č. 942/3 vodní plocha       o výměře 265 m2 a parc. č. 
1045/42 ostat. pl. o výměře 342 m2, vše v k. ú. Černovír, obec Olomouc z vlastnictví 
paní xxxxxxxxxx, paní xxxxxxxxxx, pana xxxxxxxxxx a pana xxxxxxxxxx do vlastnictví 
statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 6. 
 
8. manželů xxxxxxxxxx o odprodej části pozemku parc. č. 800/2 ostat. pl. o výměře 
30 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 7.  
 
9. pana xxxxxxxxxx o odprodej a darování části pozemku parc.  č. 755/1 ostatní 
plocha o výměře 123 m2 v k. ú. Chomoutov, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 
č. 8. 
 
10. xxxxxxxxxx o odprodej pozemku parc. č.  555/3 orná půda o výměře 151 m2 v     
k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 9. 
 
11. společnosti PROJEKT WELLNEROVA s.r.o. o odprodej části pozemku parc. č. 
809/19 ostat. pl. o výměře 36 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc společnosti 
PROJEKT WELLNEROVA s.r.o. a uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na 
část pozemku parc. č. 809/8 ostat. pl. o výměře 23 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc se společností PROJEKT WELLNEROVA s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 
10. 
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12. společnosti PROJEKT WELLNEROVA s.r.o. o směnu části pozemku parc. č. 
809/19 ostat. pl. o výměře 36 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve vlastnictví 
statutárního města Olomouce za část pozemku parc. č. 809/8 ostat. pl. o výměře 23 
m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve vlastnictví Zdravotní pojišťovny METAL – 
ALIANCE dle důvodové zprávy bod č. 10.   
 
13. manželů xxxxxxxxxx a pana xxxxxxxxxx o odprodej pozemků parc. č. 269 zast. 
pl. o výměře 433 m2 a parc. č. 270 zahrada    o výměře 152 m2, vše v k. ú. Slavonín, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 11. 
 
14. manželů xxxxxxxxxx o odprodej pozemků parc. č. 765/4  o výměře 119 m2, parc. 
č. 765/5 o výměře 178 m2 a parc. č. 763/1 o výměře 332 m2, vše ostat. pl. v k. ú. 
Chomoutov, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 12. 
 
15. paní xxxxxxxxxx o odprodej pozemků parc. č. 98/20 zahrada o výměře 310 m2 a 
parc. č. st. 250 zast. pl. o výměře 3 m2, vše v k. ú. Lazce, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod č. 13. 
 
16. manželů xxxxxxxxxx o odprodej části pozemku parc. č. 1420/3 ostatní plocha o 
výměře 150 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 14. 
 
17. pana xxxxxxxxxx o odprodej části pozemku parc. č. 105/18 ostat. pl.  o výměře  
3 m2 v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 15.  
 
18. paní xxxxxxxxxx o odprodej části pozemku parc. č. 140/20 orná půda o výměře 
208 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 16. 
 
19. manželů xxxxxxxxxx o odprodej části pozemku parc. č. 140/20 orná půda o 
výměre 300 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 16. 
 
20. pana xxxxxxxxxx o  odprodej části pozemku parc. č. 140/20 orná půda  o výměre 
350 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 16. 
 
21. manželů xxxxxxxxxx o odprodej části pozemku parc. č. 140/1 orná půda o 
výměře 310 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 16. 
 
22. manželů xxxxxxxxxx o odprodej části pozemku parc. č. 140/1 orná půda o 
výměře 310 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 16. 
 
23. pana xxxxxxxxxx o odprodej části pozemku parc. č. 140/1 orná půda o výměře 
321 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 16. 
 
24. paní xxxxxxxxxx o odprodej části pozemku parc. č. 140/1 orná půda o výměře 
292 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 16. 
 
25. pana xxxxxxxxxx o odprodej části pozemku parc. č. 140/20 orná půda o výměře 
300 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 16. 
 
26. paní xxxxxxxxxx o odprodej části pozemku parc. č. 140/1 orná půda o výměře 
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500 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 16. 
 
27. pana xxxxxxxxxx o odprodej části pozemku parc. č. 140/1 orná půda o výměře 
296 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 16. 
 
28. paní xxxxxxxxxx o odprodej části pozemku parc. č. 140/1 orná půda  o výměře 
296 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 16. 
 
29. manželů xxxxxxxxxx o odprodej části pozemku parc. č.140/1 orná půda o výměře 
330 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 16. 
 
30. manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej části pozemku parc. č. 140/1 orná půda 
o výměře 326 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 16. 
 
31. manželů xxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej části pozemku parc. č. 140/20 orná půda 
o výměre 300 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 16.    
 
32. Ředitelství silnic a dálnic ČR o směnu pozemků parc. č. 824/2 o výměře 50 854 
m2, parc. č. 710/6 o výměře 14 396 m2, parc. č. 937/1 o výměře 318 m2, parc. č. 
937/9 o výměře 957 m2, parc.č. 1062/51 o výměře 6 394 m2, parc. č. 824/1 o výměře 
10 667 m2, parc. č. 824/27 o výměře 10 m2, parc. č. 824/28 o výměře 28 m2, parc. č. 
824/30 o výměře 247 m2 a parc. č. 824/33 o výměře 74 m2, vše ostat. pl. v k. ú. 
Hodolany, parc. č. 1917 ostat. pl. o výměře 44 515 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, 
parc. č. 718/7 o výměře 47 m2, parc. č. 718/8 o výměře 5 515 m2, parc. č. 718/10      
o výměře 170 m2, parc. č. 718/11 o výměře 1 500 m2 a parc. č. 719/4 o výměře 235 
m2, vše ostat. pl. v k. ú. Nové Sady u Olomouce, parc. č. 1177/11 o výměře 10 694 
m2, parc. č. 1177/13 o výměře 2 498 m2, parc. č. 1177/14 o výměře 434 m2 a parc. 
č. 1177/15 o výměře 100 m2, vše v k. ú. Řepčín, parc. č. 800/5 o výměře 11 591 m2, 
parc. č. 800/2 o výměře 45 080 m2 a parc. č. 1115 o výměře 11 775 m2, vše ostat. 
pl. v k. ú. Nová Ulice, parc. č. 460/7 o výměře 12 140 m2 a parc. č. 460/19 o výměře 
4 237 m2, vše ostat. pl. v k. ú. Povel, parc. č. 210/1 ostat. pl. o výměře 7 005 m2       
v k. ú. Bělidla, parc. č. 98/3 o výměře 3 992 m2 a parc. č. 116/17 o výměře 4 542 m2, 
vše ostat. pl. v k. ú. Pavlovičky, parc. č. 1106/24 o výměře 83 m2, parc. č. 1348         
o výměře 15 934 m2 a parc. č. 1349/3 o výměře 223 m2, vše ostat. pl. v k. ú. 
Slavonín, parc. č. 385/3 o výměře 2 796 m2 a parc. č. 385/17 o výměře 8 957 m2, 
vše ostat. pl. v k. ú. Týneček, vše obec Olomouc parc. č. 802 o výměře 75 747 m2, 
parc. č. 864 o výměře 14 145 m2 a parc. č. 871 o výměře 10 121 m2, vše ostat. pl. v 
k. ú. Křelov, obec Křelov-Břuchotín, vše ve vlastnictví statutárního města Olomouce 
za pozemky parc. č. 460/13 o výměře 12 502 m2 a parc. č. 460/1 o výměře 6 642 
m2, vše ostat. pl. v k. ú. Povel, obec Olomouc ve vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic 
ČR dle důvodové zprávy bod č. 17.    
 
33. společnosti REALGASPER s.r.o. o odprodej části pozemku parc. č. 235/26 orná 
půda o výměře 110 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 18.  
 
34. pana xxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxxxxxxx o výkup pozemků parc. č. 222 ostat. pl. 
o výměře 5 362 m2 a parc. č. 305 ostat. pl. o výměře 5 104 m2, vše v k. ú. Neředín 
obec Olomouc z vlastnictví sourozenců xxxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města 
Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 19. 
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35. Tělocvičné jednoty SOKOL Olomouc o revokaci usnesení ZMO ze dne              
20. 4. 2009, bod programu 5,  bod  17 ve věci nevyhovění žádosti Tělocvičné jednoty 
SOKOL Olomouc o darování části pozemku parc. č. 124/4 ostat. pl. o výměře 4 292 
m2 v k. ú. Olomouc – město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 20. 
 
36. Tělovýchovné jednoty LOKOMOTIVA Olomouc o revokaci usnesení ZMO ze dne 
20. 4. 2009, bod programu 5, bod 18 ve věci nevyhovění žádosti Tělovýchovné 
jednoty LOKOMOTIVA Olomouc o darování části pozemku parc. č. 124/4 ostat. pl. o 
výměře 1 328 m2 v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 
č. 21. 
 
37. manželů xxxxxxxxxx o odprodej pozemků parc. č. 394 zastavěná plocha a 
nádvoří o výměře 16 m2 a parc. č. 655/24 zahrada o výměře 855 m2, vše v k. ú. 
Černovír, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 30. 
 
38. společnosti ČEZ Distribuce, a.s. o odprodej pozemku parc. č. st. 1511/1 zast. pl. 
o výměře 4 m2 a části parc. č. 615/13 ostat. pl. o výměře 25 m2, vše v k. ú. Neředín, 
obec Olomouc, pozemků parc. č. st. 1799 zast. pl. o výměře 12 m2, části parc. č. 
264/9 zahrada (dle GP parc. č. st. 1836 zast. pl.) o výměře 5 m2 a části parc. č. 
79/29 ostat. pl. (dle GP parc. č. st. 1815 zast. pl.) o výměře 11 m2, vše v k. ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc, pozemků parc. č. st. 2389 zast. pl. o výměře 6 m2, 
parc. č. st. 195/4 zast. pl. o výměře 6 m2 a části parc. č. 1065/2 ostat. pl. (dle GP 
parc. č. st. 2430 zast. pl.) o výměře 12 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, 
pozemku parc. č. 600/2 zast. pl. o výměře 7 m2 v k. ú. Svatý Kopeček, obec 
Olomouc, pozemku parc. č. 652 zast. pl. o výměře 30 m2 v k. ú. Chválkovice, obec 
Olomouc, pozemku parc. č. st. 655 zast. pl. o výměře 5 m2 v k. ú. Hejčín, obec 
Olomouc, pozemků parc. č. st. 2403 zast. pl. o výměře 6 m2 a části parc. č. 46/2 
ostat. pl. o výměře 7 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, části pozemku parc. č. 
1721/2 ostat. pl. (dle GP parc. č. st. 1721/66 zast. pl.) o výměře 7 m2 v k. ú. Holice    
u Olomouce, obec Olomouc, části pozemku parc. č. 298/1 ostat. pl. (dle GP parc. č. 
st. 184 zast. pl.) o výměře 5 m2 v k. ú. Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc a části 
pozemku parc. č. 1347/6 ostat. pl. o výměře 21 m2 a části pozemku parc. č. 776/1 
orná půda (dle GP parc. č. st. 776/40 zast. pl.) o výměře 5 m2, vše v k. ú. Slavonín, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 31. 
 
39. společnosti ČEZ Distribuce, a. s. o odprodej části pozemku parc. č. 959/17 ostat. 
pl. (dle GP parc. č. st. 2453 zast. pl.) o výměře 14 m2 v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 32. 
 
40. společnosti ČEZ Distribuce, a.  s. o odprodej části pozemku parc. č. 123/1 ostat. 
pl. (dle GP parc. č. 123/5)  o výměře 6 m2 v k. ú. Týneček, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod č. 33.   
 
41. pana xxxxxxxxxx o odprodej pozemku parc. č. 680/3 trvalý travní porost o výměře 
4 214 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 
34.  
 
42. paní xxxxxxxxxx o odprodej pozemků parc. č. 735/35  orná půda o výměře 950 
m2, parc. č. 735/24 orná půda o výměře 337 m2, parc. č. 734/3 orná půda o výměře 
345 m2, vše  v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 35.  
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43. pana xxxxxxxxxx o odprodej části pozemku parc. č.  614/3 ostat. pl. o výměře  81 
m2  v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 36. 
 
44. pana xxxxxxxxxx o odprodej pozemku parc. č. st. 291 zast. pl. o výměře 208 m2 
a části pozemku parc. č. 251/2 zahrada o výměře 19 m2 vše v k. ú. Černovír, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 37.  
 
45. společnosti SERGE FASHION s.r.o. o odprodej části pozemku na parc. č. 613 
ostat. pl. o výměře 291 m2 vč. komunikace v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod č. 38. 
 
46. manželů xxxxxxxxxx o odprodej pozemku parc. č. 787/1 zahrada o výměře 895 
m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 39. 
 
47. pana xxxxxxxxxx o odprodej části pozemku parc. č. 265/5 orná půda     o výměře 
7 500 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 
40. 
 
48. společnosti ČOLOT a. s. o zvýšení kupní ceny u výkupu části pozemku parc. č. 
345/1 ostat. pl. o výměře 4 200 m2 (dle GP parc. č. 345/14 ostat. pl.)  v k. ú. Nové 
Sady u Olomouce, obec Olomouc z vlastnictví společnosti ČOLOT a. s. do vlastnictví 
statutárního města Olomouce z 4 200 000,- Kč, (tj. 1 000,- Kč/m2) na 5 040 000,- Kč 
(tj. 1 200,- Kč/m2) dle důvodové zprávy bod č. 41. 
 
49. pana xxxxxxxxxx, paní xxxxxxxxxx, pana xxxxxxxxxx, manželů xxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxx, pana xxxxxxxxxx, pana xxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxx o odprodej 
pozemků parc. č. 137 orná půda o výměře 1 355 m2 a parc. č. 726 zahrada o výměře 
204 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 
č. 47. 
 
50. společnosti Solné mlýny, a.s. o odprodej pozemku parc. č. 306/32 orná půda       
o výměře 1 419 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy 
bod č. 50. 
 
51. pana xxxxxxxxxx o odprodej pozemku parc. č. 938 ostat. pl. o výměře 76 m2 v k. 
ú. Droždín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 54.        
         
52. sdružení Box Klub GAMBARE OLOMOUC o odprodej objektu č. p. 452                 
s pozemkem parc. č. st. 583 zast. pl. o výměře 235 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc 
(Na Letné – C1K4) za symbolickou kupní cenu dle důvodové zprávy bod č. 55. 
 
53. pana xxxxxxxxxx a pana xxxxxxxxxx o odprodej části pozemku parc. č. 1698/1 
orná půda o výměře 302 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové 
zprávy bod č. 57. 
 
54. pana xxxxxxxxxx o odprodej části pozemku parc. č. 53/2 ostatní plocha              
o výměře 14 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 58. 
 
55. manželů xxxxxxxxxx o odprodej částí pozemků parc. č. 572 ostat. pl. o výměře 86 
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m2 a parc. č. 9/1 zahrada o výměře 226 m2, vše v k. ú. Povel, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod č. 59.  
 
56. pana xxxxxxxxxx o odprodej pozemků parc. č. 862 o výměře 2 111 m2, parc. č. 
863 o výměře 1 291 m2,  parc. č. 864 o výměře 839 m2 a parc. č. 865 o výměře 826 
m2, vše zahrada v  k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 
č. 60. 
 
57. manželů xxxxxxxxxx o odprodej pozemků parc. č. 863 zahrada o výměře 1 291 
m2 a parc. č. 864 zahrada o výměře 839 m2, vše  v k. ú. Holice u Olomouce, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 60. 
 
58. manželů xxxxxxxxxx o odprodej pozemků parc. č. 862 zahrada o výměře 2 111 
m2 a parc. č. 865 zahrada o výměře 826 m2, vše  v k. ú. Holice u Olomouce, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 60.  
 
59. pana xxxxxxxxxx o odprodej části pozemku parc. č. 159/3 ostat. pl. o výměře 32 
m2 v k. ú. Pavlovičky, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 61.  
 
60. paní xxxxxxxxxx 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. 71. 
 
61. společnosti ŽIŽKA stavebniny 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 za kupní cenu ve výši 650,- Kč/m2 dle důvodové zprávy 
bod č. 72. 
 
62. pana xxxxxxxxxx, společnosti Domluvíme se? s.r.o., pana xxxxxxxxxx – 
EUROCAR, manželů xxxxxxxxxx, 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. 72. 
 
63. Střední odborné školy, Stromořadí 420, Uničov, s.r.o. o odprodej budovy č.p. 
352, č.o. 40 (objekt občanské vybavenosti) s pozemkem parc. č. st. 179/3 zast. pl.       
o výměře 930 m2 v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 80. 
 
3. revokuje 
1. usnesení ZMO ze dne 22. 6. 2009, bod programu 4, bod 53 ve věci schválení 
odprodeje 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 xxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 
65 706,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 29. 
 
2. usnesení ZMO ze dne 20. 4. 2009 bod programu 5, bod 51 ve věci schválení 
odprodeje pozemku parc. č.  1068 ostat. pl. o výměře 59 m2,  část pozemku parc. č. 
1067 ostat. pl. o výměře 74 m2 a část pozemku parc. č. 1946 ostat. pl. o výměře 18 
m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxx za kupní 
cenu ve výši 157.000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 56. 
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4. trvá 
1. na rozhodnutí ZMO ze dne 22. 6. 2009, bod programu 4, bod 57 ve věci 
nesouhlasu s úhradou nákladů ve výši 634 100,- Kč za vybudování parkovacích stání 
na pozemcích parc. č. 350/10 a parc. č. 350/21, vše ostat. pl. v k. ú. Povel, obec 
Olomouc společnosti JACOBO EUROPE CZ a.s. dle důvodové zprávy bod č. 41. 
 
2. na rozhodnutí ZMO ze dne 22. 6. 2009, bod programu 4, bod 57  ve věci 
nevyhovění žádosti 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. 41.  
 
3. na rozhodnutí ZMO dne 22. 6. 2009, bod programu 4, bod 57  ve věci schválení 
výkupu části pozemku parc. č. 345/1 ostat. pl. o výměře 4 200 m2 (dle GP parc. č. 
345/14 ostat. pl.)  v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc z vlastnictví 
společnosti ČOLOT a. s. do vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní cenu 
ve výši  4 200 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 41.  
 
4. na rozhodnutí ZMO dne 22. 6. 2009, bod programu 4, bod 57 ve věci schválení 
odprodeje části pozemku parc. č. 88/1 ostat. pl. o výměře 1 820 m2 (dle GP parc. č. 
88/18 ostat. pl.) v k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc společnosti JACOBO 
EUROPE CZ a.s. za kupní cenu ve výši 2 469 740,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 
41.  
 
5. na rozhodnutí ZMO dne 22. 6. 2009, bod programu 4, bod 57  ve věci schválení 
odprodeje 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. 41.   
 
6. na rozhodnutí ZMO dne 22. 6. 2009, bod programu 4, bod 57 ve věci schválení 
odprodeje pozemků parc. č. 987/10 ostat. pl. o výměře 661 m2 a parc. č. 987/11 
ostat. pl. o výměře 201 m2, oba v k. ú. Hodolany, obec Olomouc společnosti ČOLOT 
a. s.  za kupní cenu ve výši   862 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 41.  
 
5. schvaluje 
1. odprodej části pozemku parc. č. 604/1 ostat. pl. o výměře 26 m2 (dle GP parc. č. 
604/8) v k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxx za kupní cenu ve 
výši 48 924,- Kč dle dodatku důvodové zprávy bod č. 4. 
 
2. odprodej pozemku parc. č. st. 1208/12 zast. pl. o výměře 18 m2 v k. ú. Nová Ulice, 
obec Olomouc manželům xxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 15 560,- Kč dle dodatku 
důvodové zprávy bod č. 5. 
 
3. bezúplatný převod pozemků parc. č. st. 2017 zastavěná plocha a nádvoří               
o výměře 651 m2 a parc. č. 451/4 ostatní plocha o výměře 6 758 m2, vše v k. ú. 
Nová Ulice, obec Olomouc z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových do vlastnictví statutárního města Olomouce dle dodatku důvodové 
zprávy bod č. 6. 
 
4. výkup pozemku parc. č. 306/18 orná půda o výměře 993 m2 v k. ú. Holice              
u Olomouce, obec Olomouc z vlastnictví Římskokatolické farnosti Olomouc - Holice 
do vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní cenu ve výši 794 400,- Kč dle 
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dodatku důvodové zprávy bod č. 7. 
 
5. bezúplatný převod pozemku parc. č. 387/3 ostatní plocha o výměře 187 m2 v k. ú. 
Týneček, obec Olomouc z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových do vlastnictví statutárního města Olomouce dle dodatku důvodové 
zprávy bod č. 8. 
 
6. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na  části pozemků parc. č. 1721/35 
ostat. pl. o výměře 258 m2, parc. č. 1721/22 ostat. pl. o výměře 1 259 m2,  parc. č. 
1721/17 ostat. pl. o výměře 435 m2 a parc. č. 1721/18 ostat. pl. o výměře 66 m2 (dle 
GP část pozemku parc. č. 1721/2 ostat. pl. o výměře 2 018 m2), vše v k. ú. Holice u 
Olomouce, obec Olomouc se společností MEKOS GROUP a.s.  při kupní ceně 350,- 
Kč/m2, tj. celkem 706 300,- Kč za podmínek dle dodatku důvodové zprávy bod č. 10.  
 
7. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na části pozemků parc. č. 1647/3 orná 
půda o výměře 1 814 m2, parc. č. 1647/4 orná půda o výměře 2 015 m2, parc. č. 
1647/5 ostat. pl. o výměře 1 190 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc 
se společností HOPI POPI, a.s. při kupní ceně ve výši 350,- Kč/m2, tj. 1 756 650,- Kč 
dle dodatku důvodové zprávy bod č. 11. 
 
8. odprodej části pozemku parc. č. 619 ostat. pl. (dle GP parc. č. 619/2) o výměře 38 
m2 v k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxx za kupní cenu  ve 
výši 67 780,-Kč dle dodatku důvodové zprávy bod č. 12. 
 
9. odprodej části pozemku parc. č. 987/12 ostat. pl. o výměře 154 m2 (dle GP parc. 
č. 987/66) v k. ú. Hodolany, obec Olomouc společnosti Fe Produkt, a.s. za kupní 
cenu ve výši  192 838,- Kč dle dodatku důvodové zprávy bod č. 13.  
 
10. odprodej části pozemku parc. č. 1928/1 ostat. pl. (dle GP parc. č. 1928/5 ostat. 
pl.) o výměře 105 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc společnosti SMP 
Net, s.r.o. za kupní cenu ve výši 123 400,- Kč dle dodatku důvodové zprávy bod č. 
14. 
 
11. odprodej části pozemku parc. č. 1856 zahrada (dle GP parc. č. 1856/6 zahrada)    
o výměře 381 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc paní xxxxxxxxxx za kupní cenu 
ve výši 49 643,- Kč dle dodatku důvodové zprávy bod č. 15.. 
 
12. odprodej pozemků části parc. č. 1062/52 (dle GP parc. č. 1062/101 ostat. pl. a 
parc. č. 1062/102 ostat. pl.) o výměře 2 140 m2, parc. č. 1062/5 o výměře 236 m2, 
parc. č. 938/2 o výměře 1 582 m2, části parc. č. 938/23 (dle GP díl „a“) o výměře 76 
m2 a parc. č. 446/2 o výměře 75 m2, vše ostat. pl. v k. ú. Hodolany, obec Olomouc 
společnosti Tech Group a.s. za kupní cenu ve výši 4 219 950,- Kč dle dodatku 
důvodové zprávy bod č. 16. 
 
13. odprodej části pozemku parc. č. 541/1 ostat. pl. (dle GP parc. č. 541/5 ostat. pl.) 
o výměře 34 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxx , a xxxxxxxxxx 
za kupní cenu ve výši 67 498,- Kč dle dodatku důvodové zprávy bod č. 17. 
 
14. 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. 
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Chválkovice, obec Olomouc panu xxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 69 409,- Kč dle 
dodatku důvodové zprávy bod č. 18. 
 
15. odprodej části pozemku parc. č. 139/2 ostat. pl. (dle GP díl „a“) o výměře 33 m2   
v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc paní xxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši  33 390,- 
Kč dle dodatku důvodové zprávy bod č. 19.  
 
16. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemky parc. č. 251/9 o výměře 
136 m2 a parc. č. 251/6 o výměře 3 271 m2, vše orná půda v k. ú. Týneček, obec 
Olomouc se společností SPZ Reality s.r.o. při kupní ceně ve výši 1 705 400,- Kč, tj. 
500,- Kč/m2 + náklady 1 900,- Kč dle dodatku důvodové zprávy bod č. 20. 
 
17. odprodej 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 manželům xxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 64.793,- Kč 
dle dodatku důvodové zprávy bod č. 21. 
 
18. 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 paní xxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 64.801,- Kč dle 
dodatku důvodové zprávy bod č. 22. 
 
19. odprodej  části pozemku parc. č. 1729 zahrada o výměře 346 m2 (dle GP parc. č. 
1729/4) v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxx za kupní cenu ve 
výši 46. 619,- Kč dle dodatku důvodové zprávy bod č. 23.  
 
20. odprodej části pozemku parc. č. 350/19 ostat. pl. o výměře 971 m2 v k. ú. Povel, 
obec Olomouc Stavebnímu bytovému družstvu Olomouc za kupní cenu ve výši      
253 222,- Kč dle dodatku důvodové zprávy bod č. 24.  
 
21. směnu pozemku parc. č. st. 914/1 zast. pl. o výměře 434 m2 v k. ú. Povel, obec 
Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce za části pozemků parc. č. 
235/24 orná půda o celkové výměře 436 m2 (dle GP parc. č. 235/67 o výměře 100 
m2, parc. č. 235/68 o výměře 261 m2, parc. č. 235/69 o výměře 9 m2, parc. č. 235/70 
o výměře 10 m2, parc. č. 235/71 o výměře 36 m2 a parc. č. 235/80 o výměře 20 m2) 
v k. ú. Povel, obec Olomouc ve vlastnictví společnosti STAFOS spol. s r.o. bez 
cenového doplatku dle dodatku důvodové zprávy bod č. 25.  
 
22. odprodej pozemků parc. č. 54 o výměře 2 686 m2, parc. č. 1321/2 o výměře 953 
m2, parc. č. 1321/3 o výměře 576 m2, parc. č. 1321/5 o výměře 3 386 m2, parc. č. 
1321/6 o výměře 207 m2, parc. č. 1604/1 o výměře 2 027 m2, parc. č. 1604/2           
o výměře 359 m2, parc. č. 1608/2 o výměře 375 m2, parc. č. 1608/4 o výměře 65 m2, 
parc. č. 1611/1 o výměře 1 293 m2, parc. č. 1611/2 o výměře 554 m2, vše ostat. pl., 
pozemky parc. č. 1603/8 o výměře 42 903 m2, parc. č. 1605/1 o výměře 101 298 m2, 
parc. č. 1605/3 o výměře 206 m2 a části pozemku parc. č. 1605/11 o celkové výměře 
2 579 m2 (dle GP parc. č. 1605/20 o výměře 1 082 m2 a parc. č. 1605/11 o výměře  
1 497 m2), vše orná půda, pozemky parc. č. 1612/2 o výměře 119 m2, parc. č. 
1612/3 o výměře 1 826 m2, parc. č. 1612/5 o výměře 380 m2, parc. č. 1612/6            
o výměře 1 331 m2 a části pozemku parc. č. 1604/3 o celkové výměře 576 m2 (dle 
GP parc. č. 1604/4 o výměře 141 m2 a parc. č. 1604/3 o výměře 435 m2), vše vodní 
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plocha, pozemky parc. č. 1613/2 o výměře 703 m2, parc. č. 1613/4 o výměře 401 
m2, parc. č. 1613/5 o výměře 2 017 m2, parc. č. 1613/6 o výměře 192 m2, parc. č. 
1613/1 o výměře 4 873 m2, vše travní porost, vše v k. ú. Horka nad Moravou, obec 
Horka nad Moravou a pozemek parc. č. 609 zahrada o výměře 2 796 m2 v k. ú. 
Unčovice, obec Litovel ČR - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky za 
kupní cenu ve výši 4 665 075,- Kč dle dodatku důvodové zprávy bod č. 26.    
 
23. 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 Olomouc panu xxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši  63.793,- Kč dle 
dodatku důvodové zprávy bod č. 27. 
 
24. výkup 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 1 880 000,- Kč dle dodatku důvodové zprávy bod č. 
28.  
 
6. nevyhovuje žádosti 
1. paní xxxxxxxxxx o odprodej části pozemku parc. č. 377/84 orná půda o výměře 
250 m2 v k. ú. Týneček, obec Olomouc dle dodatku důvodové zprávy bod č. 1.  
 
2. manželů xxxxxxxxxx o odprodej části pozemku parc. č. 57/10 orná půda o výměře 
977 m2 v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc dle dodatku důvodové zprávy bod 
č. 2. 
 
3. společnosti ROSPOL s.r.o. o revokaci části usnesení ZMO ze dne 23. 2. 2009, 
bod programu 5, bod 51 ve věci výše kupní ceny za odprodej části pozemku parc. č. 
246/1 ostat. pl. o výměře 206 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle dodatku 
důvodové zprávy bod č. 3. 
 
4. paní xxxxxxxxxx o odprodej části pozemku parc. č. 139/2 ostat. pl. o výměře 870 
m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle dodatku důvodové zprávy bod č. 19.  
 
7. bere na v ědomí 
změnu názvu společnosti ze společnosti St. Hubert s.r.o. na společnost Dražby.net 
s.r.o. a schvaluje uzavření dodatku smlouvy o budoucí kupní smlouvě dle dodatku 
důvodové zprávy bod č. 9. 
 
8. revokuje 
1. usnesení ZMO ze dne 20. 4. 2009, bod programu 5, bod 86 ve věci schválení 
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na části pozemků parc. č. 1721/16 ost. 
pl. o výměře 507 m2, parc. č. 1721/17 ost. pl. o výměře 435 m2, parc. č. 1721/18 ost. 
pl. o výměře 66 m2, parc. č. 1721/22 ost. pl. o výměře 752 m2 a parc. č. 1721/35 ost. 
pl. o výměře 258 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc společnosti 
MEKOS GROUP a.s. při kupní ceně ve výši 350,- Kč/m2, tj. celkem 706 300,- Kč za 
podmínek dle dodatku důvodové zprávy bod č. 10. 
 
2. usnesení ZMO ze dne 20. 6. 2006, bod programu 4, bod 3 ve věci nevyhovění 
žádosti manželů xxxxxxxxxx o odprodej části pozemku parc. č. 619 ostat. pl. o 
výměře 35 m2 v k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc dle dodatku důvodové zprávy 
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bod č. 12. 
 
3. usnesení ZMO ze dne 23. 9. 2003, bod programu 4, bod 57 dodatku ve věci 
schválení odprodeje části pozemku parc. č. 139/2 ostat. pl. o výměře 33 m2 v k. ú. 
Chválkovice, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxx za kupní cenu 21 660,- Kč dle 
dodatku důvodové zprávy bod č. 19. 
 
4. usnesení ZMO ze dne 15. 12. 2008, bod programu 7, bod 20 ve věci schválení 
odprodeje části pozemku parc. č. 350/19 ost. pl. o výměře 1 551 m2 v k. ú. Povel, 
obec Olomouc Stavebnímu bytovému družstvu Olomouc za kupní cenu ve výši 250,- 
Kč/m2, tj.  387 750,- Kč dle dodatku důvodové zprávy bod č. 24.    
 
5. 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 dodatku důvodové zprávy bod č. 28.  
 
6. usnesení ZMO ze dne 22. 6. 2009, bod programu 4, bod 22 ve věci trvání 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 dodatku důvodové zprávy bod č. 28.   
 
7. usnesení ZMO ze dne 22. 6. 2009, bod programu 4, bod 22 ve věci nevyhovění 
žádosti 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 dodatku důvodové zprávy bod č. 
28. 
 
Předložil: Rada města Olomouce 
Bod programu: 5.; hlasování č. 7 
 
 
 
5 Majetkoprávní záležitosti OI + dodatek č. 1 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu. 
 
2. schvaluje 
uzavření budoucí kupní smlouvy na část pozemku parc.č. 78/24 zahrada v k. ú. 
Neředín, obec Olomouc o velikosti cca 1,62 m2, který je v podílovém spoluvlastnictví 
paní xxxxxxxxxx a manželů xxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši dle důvodové zprávy, 
dle bodu číslo 1 předložené důvodové zprávy. 
 



 17

3. schvaluje 
uzavření darovací smlouvy na část pozemku parcela č. 1093/1 ostatní plocha, silnice 
o velikosti 1.535 m2 v katastrálním území Samotíšky, obec Samotišky, a ve 
vlastnictví Olomouckého kraje, správě Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové 
organizace, dle bodu číslo 2 předložené důvodové zprávy. 
 
4. schvaluje 
uzavření darovací smlouvy na darování přečerpávací stanice, která se nachází na 
pozemku parc.č. 74/1 zahrada v k. ú. Radíkov u Olomouce, obec Radíkov, který je ve 
vlastnictví pana xxxxxxxxxx, dle bodu číslo 3 předložené důvodové zprávy. 
 
5. schvaluje 
uzavření darovací smlouvy na darování přečerpávací stanice, která se nachází na 
pozemku parc.č. 60 zahrada v k. ú. Radíkov u Olomouce, obec Radíkov, který je ve 
vlastnictví pana xxxxxxxxxx, dle bodu číslo 4 předložené důvodové zprávy. 
 
 
6. schvaluje 
uzavření darovací smlouvy na darování přečerpávací stanice, která se nachází na 
pozemku parc.č. 64/1 zahrada v k. ú. Radíkov u Olomouce, obec Radíkov, který je v 
podílovém spoluvlastnictví pana xxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxx, dle bodu číslo 5 
předložené důvodové zprávy. 
 
7. schvaluje 
uzavření darovací smlouvy na darování přečerpávací stanice, která se nachází na 
pozemku parc.č. 514/1 zahrada v k. ú. Radíkov u Olomouce, obec Radíkov, který je 
ve společném jmění manželů pana xxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxx, dle bodu číslo 6 
předložené důvodové zprávy. 
 
8. schvaluje 
uzavření darovací smlouvy na darování přečerpávací stanice, která se nachází na 
pozemcích parc.č. 72 zahrada a parc.č. 71 zastavěná plocha a nádvoří, oba v k. ú. 
Radíkov u Olomouce, obec Radíkov, které jsou ve společném jmění manželů pana 
xxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxx, dle bodu číslo 7 předložené důvodové zprávy. 
 
9. schvaluje 
uzavření darovací smlouvy na darování přečerpávací stanice, která se nachází na 
pozemku parc.č. 67 trvalý travní porost v k. ú. Radíkov u Olomouce, obec Radíkov, 
který je ve vlastnictví paní xxxxxxxxxx, dle bodu číslo 8 předložené důvodové zprávy. 
 
10. schvaluje 
uzavření darovací smlouvy na darování přečerpávací stanice, která se nachází na 
pozemku parc.č. 78 zahrada v k. ú. Radíkov u Olomouce, obec Radíkov, který je ve 
vlastnictví paní xxxxxxxxxx, dle bodu číslo 9 předložené důvodové zprávy. 
 
11. schvaluje 
uzavření kupní smlouvy k části pozemku parc.č. 1347 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 10 
předložené důvodové zprávy. 
 
12. revokuje 
usnesení Zastupitelstva města ze dne 23. 2. 2009 v bodě, kterým bylo schváleno 
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uzavření směnné smlouvy na pozemky parcela č. 509/17 orná půda o výměře 869 
m2, parcela č. 893/6 orná půda o výměře 2347 m2, parcela č. 593/1 orná půda o 
výměře 1092 m2 a část parcely č. 1193/1 orná půda o velikosti 700 m2, všechny v 
katastrálním území Chválkovice, obec Olomouc a v podílovém spoluvlastnictví pana 
xxxxxxxxxx (1/2) a paní xxxxxxxxxx (1/2) (celkový součet výměry všech 
směňovaných pozemků činí 5008 m2) za části pozemků parcela č. 1193/22 orná 
půda a parcela č. 1193/26 orná půda o celkové společné výměře 5008 m2, oba v 
katastrálním území Chválkovice, obec Olomouc a ve vlastnictví statutárního města 
Olomouc, kdy směna měla být  realizována bez cenového doplatku, dle bodu číslo 11 
předložené důvodové zprávy. 
 
13. revokuje 
usnesení Zastupitelstva města ze dne 23. 2. 2009 v bodě, kterým bylo schváleno 
uzavření směnné smlouvy na pozemek parcela č. 670/35 orná půda o velikosti 117 
m2 v katastrálním území Chválkovice, obec Olomouc a v podílovém spoluvlastnictví 
pana xxxxxxxxxx (1/2) a paní xxxxxxxxxx (1/2) za část pozemku parcela č. 1193/22 
orná půda a část pozemku parcela č. 1193/26 orná půda v katastrálním území 
Chválkovice, obec Olomouc a ve vlastnictví statutárního města Olomouc,o  souhrnné 
velikosti obou směňovaných dílů 117 m2. Směna bude realizována bez cenového 
doplatku, dle bodu číslo 12 předložené důvodové zprávy. 
 
14. schvaluje 
uzavření směnné smlouvy na pozemky parcela č. 509/17 orná půda o výměře 869 
m2, parcela č. 893/6 orná půda o výměře 2347 m2, parcela č. 593/1 orná půda           
o výměře 1092 m2 a část parcely č. 1193/1 orná půda o velikosti 700 m2, všechny     
v katastrálním území Chválkovice, obec Olomouc a v podílovém spoluvlastnictví 
pana xxxxxxxxxx (15/28), pana xxxxxxxxxx (3/7) a paní xxxxxxxxxx (1/28) (celkový 
součet výměry všech směňovaných pozemků činí 5008 m2) za části pozemků 
parcela č. 1193/22 orná půda a parcela č. 1193/26 orná půda o celkové společné 
výměře 5008 m2, oba v katastrálním území Chválkovice, obec Olomouc a ve 
vlastnictví statutárního města Olomouc. Směna bude realizována bez cenového 
doplatku, dle bodu číslo 13 předložené důvodové zprávy. 
 
15. schvaluje 
uzavření směnné smlouvy na pozemek parcela č. 670/35 orná půda o velikosti 117 
m2 v katastrálním území Chválkovice, obec Olomouc a v podílovém spoluvlastnictví 
pana xxxxxxxxxx (15/28), pana xxxxxxxxxx (3/7) a paní xxxxxxxxxx (1/28) za část 
pozemku parcela č. 1193/22 orná půda a část pozemku parcela č. 1193/26 orná 
půda v katastrálním území Chválkovice, obec Olomouc a ve vlastnictví statutárního 
města Olomouc, o  souhrnné velikosti obou směňovaných dílů 117 m2. Směna bude 
realizována bez cenového doplatku, dle bodu číslo 14 předložené důvodové zprávy. 
 
16. schvaluje 
uzavření budoucí kupní smlouvy na část pozemku parcela č. 700/1 orná půda            
v katastrálním území Nemilany, obec Olomouc o velikosti cca 177 m2 ve vlastnictví 
České republiky, správě Pozemkového fondu ČR, a to za cenu dle znaleckého 
posudku (cenu obvyklou), aktuálního ke dni podpisu kupní smlouvy, a s Metropolitní 
kapitulou u sv. Václava v Olomouci, dle bodu číslo 15 předložené důvodové zprávy. 
 
17. schvaluje 
uzavření kupní smlouvy k části pozemku parc.č. 416/9 orná půda o velikosti cca 990 
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m2 v katastrálním území Povel, obec Olomouc, který je ve vlastnictví xxxxxxxxxx za 
kupní cenu ve výši 600,- Kč/m2 pozemku, za podmínky úhrady kupní ceny 
bezprostředně po podpisu kupní smlouvy, dle bodu číslo 16 předložené důvodové 
zprávy. 
 
18. schvaluje 
uzavření smlouvy o bezúplatném převodu pozemků parc.č. 575/1 ostatní plocha, 
zeleň, parc.č. 575/2 ostatní plocha, zeleň, parc.č. 575/3 ostatní plocha, zeleň, parc.č. 
575/11 ostatní plocha, zeleň, parc.č. 575/38 ostatní plocha, zeleň, parc.č. 575/40 
ostatní plocha, zeleň, parc.č. 51/4 ostatní plocha, jiná plocha a parc.č. 613/4 ostatní 
plocha, ostatní komunikace, všechny v katastrálním území Nové Sady u Olomouce, 
obec Olomouc a ve vlastnictví České republiky, s příslušností hospodařit Úřadu pro 
zastupování státu ve věcech majetkových, jak je pro toto katastrální území zapsáno 
na LV č.  60000, a to za následujících podmínek, uvedených ve smlouvě:  
 
1.  Nabyvatel se zavazuje o nemovitosti, které jsou předmětem bezúplatného 
převodu, řádně pečovat, užívat je pouze k účelům, ke kterým slouží v době uzavření 
smlouvy o bezúplatném převodu, v  souladu s  veřejným zájmem spočívajícím            
v zajištění a zachování obecného užívání pozemků, které patří do obytné zóny v k.ú. 
Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, a tvoří plochu veřejného prostranství kolem 
obytných domů, obchodů a dalších objektů občanské vybavenosti. Nabyvatel se dále 
zavazuje, že tyto nemovitosti nebude využívat ke komerčním účelům, či jiným 
výdělečným účelům a ani je nepřenechá k takovým účelům třetím osobám, a že 
předmětné nemovitosti nezcizí.   
2.  V případě, že by nabyvatel porušil kteroukoli z povinností dle předchozího 
odstavce před uplynutím stanovené lhůty, dle odst. 7 (tj. 10 let od právních účinků 
vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí), dohodly se smluvní strany na 
smluvní pokutě ve výši ceny, kterou nemovitosti měly ke dni účinků vkladu 
vlastnického práva do katastru nemovitostí dle tehdy platného cenového předpisu. 
Smluvní pokutu lze uložit i opakovaně. 
3.  Úhradu provede nabyvatel ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k zaplacení smluvní 
pokuty převodcem písemně vyzván. 
4.  Bude-li zjištění sankce dle odst. 2 spojeno s náklady převodce na vypracování 
znaleckého posudku, případně s jinými účelně vynaloženými náklady, zavazuje se 
nabyvatel uhradit i tyto náklady převodci ve lhůtě a po výzvě uvedené v odst. 3 (tj. ve 
lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k zaplacení smluvní pokuty převodcem písemně 
vyzván). 
5.  Převodce je oprávněn kdykoliv během stanovené lhůty (10 let od právních účinků 
vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí) kontrolovat, zda jsou všechny 
omezující podmínky ze strany nabyvatele dodržovány a nabyvatel je povinen k tomu 
převodci poskytnout odpovídající součinnost.  
6.  Nabyvatel je povinen vždy k 31.12. příslušného roku během celé stanovené lhůty 
(tj. 10 let od právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí) 
předat převodci písemnou zprávu o zachování a rozvoji aktivit, které jsou ve 
veřejném zájmu, k jehož zachování se nabyvatel v této smlouvě zavázal. Za porušení 
tohoto závazku uhradí nabyvatel převodci smluvní pokutu ve výši 75 450 Kč do 30-ti 
dnů poté, kdy bude k zaplacení převodcem písemně vyzván. 
7.  Nabyvatel je povinen omezující podmínky uvedené v ustanoveních tohoto článku 
dodržovat po dobu 10-ti let od právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru 
nemovitostí. 
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a  
 
současně schválení stanoviska, že statutární město Olomouc nemá zájem o úplatný 
převod pozemků parc.č. 575/1 ostatní plocha, zeleň, parc.č. 575/2 ostatní plocha, 
zeleň, parc.č. 575/3 ostatní plocha, zeleň, parc.č. 575/11 ostatní plocha, zeleň, 
parc.č. 575/38 ostatní plocha, zeleň, parc.č. 575/40 ostatní plocha, zeleň, parc.č. 
51/4 ostatní plocha, jiná plocha a parc.č. 613/4 ostatní plocha, ostatní komunikace, 
všechny v katastrálním území Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc a ve 
vlastnictví České republiky, s příslušností hospodařit Úřadu pro zastupování státu ve 
věcech majetkových, jak je pro toto katastrální území zapsáno na LV č.  60000, dle 
bodu číslo 17 předložené důvodové zprávy. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 6.; hlasování č. 8 
 
 
6 Prodej dom ů + dodatek  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. nevyhovuje 
žádosti pana xxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxx ve věci prodeje pozemků parc. č. 1291/2, 
ostatní plocha, o výměře 1.094 m2, parc. č. 1296/1, ostatní plocha,o výměře 3.054 
m2, a parc. č. 1298, lesní pozemek, o výměře 232 m2, vše v k. ú. Slavonín, obec 
Olomouc, dle důvodové zprávy bod 1.1. 
 
2. schvaluje 
prodej pozemku parc. č. 256/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 222 m2, v k. ú. 
Holice u Olomouce, obec Olomouc, xxxxxxxxxx, za kupní cenu celkem 21.048,- Kč, z 
toho pozemek 18.648,- Kč a náklady 2.400,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.2. 
 
3. schvaluje 
prodej pozemku parc. č. 259, zahrada, o výměře 302 m2, v k. ú. Holice u Olomouce, 
obec Olomouc, dle geometrického plánu č. 1170-766/2004, který předmětný 
pozemek rozděluje na dvě části pod novým označením, a to: 
-        parc. č. 259/1, zahrada, o výměře 163 m2, panu xxxxxxxxxx, za kupní cenu 
celkem 40.300,- Kč, z toho pozemek 36.500,- Kč a náklady 3.800,- Kč. 
-        parc. č. 259/2, zahrada, o výměře 139 m2, xxxxxxxxxx, za kupní cenu celkem 
31.590,- Kč, z toho pozemek 29.190,- Kč a náklady 2.400,- Kč, dle důvodové zprávy 
bod 1.2. 
 
4. schvaluje 
prodej pozemku parc. č. 256/1, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 247 m2, v k. ú. 
Holice u Olomouce, obec Olomouc, panu xxxxxxxxxx, za kupní cenu celkem 21.548,- 
Kč, z toho pozemek 20.748,- Kč a náklady 800,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.3. 
 
5. schvaluje 
prodej budovy bez čp/če garáže na pozemku parc. č. st. 1081, zastavěná plocha a 
nádvoří, a pozemku parc. č. st. 1081, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc, podíl o velikosti 37/82 ČEZ Distribuce, a. s. za kupní cenu 
554.748,- Kč, podíl o velikosti 15/82 xxxxxxxxxx za kupní cenu 224.909,- Kč, podíl o 
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velikosti 15/82 xxxxxxxxxx za kupní cenu 224.909,- Kč, podíl o velikosti 15/82 do 
SJM xxxxxxxxxx za kupní cenu 224.909,- Kč, kupní cena celkem 1.229.475,- Kč, z 
toho budova + venkovní úpravy 1.084.895,- Kč, pozemek 132.680,- Kč a náklady 
11.900,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.4. 
 
6. schvaluje 
prodej pozemku parc. č. st. 2177, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 26 m2,         
v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, do SJM xxxxxxxxxx, za kupní cenu celkem 
34.200,- Kč, z toho pozemek 32.500,- Kč a náklady 1.700,- Kč, dle důvodové zprávy 
bod 1.5. 
 
7. nevyhovuje 
žádosti Společenství vlastníků jednotek pro dům Rooseveltova č. p. 163/č. o. 107       
v Olomouci a Společenství vlastníků jednotek Rooseveltova 219/109 ve věci 
bezúplatného převodu či odstranění budovy kotelny u domu č. p. 163 (Rooseveltova 
107), v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 1.6. 
 
8. nevyhovuje 
žádosti pana xxxxxxxxxx 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 1.7. 
 
9. nevyhovuje 
nabídce pana xxxxxxxxxx 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 1.7. 
 
10. schvaluje 
záměr prodat budovu č. p. 616 (Hněvotínská 18) stojící na pozemku parc. č. st. 700, 
zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parc. č. st. 700, zastavěná plocha a nádvoří,     
o výměře 587 m2 a pozemek parc. č. 255/8, zahrada, o výměře 754 m2, vše v k. ú. 
Nová Ulice, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 2.1. 
 
11. schvaluje 
záměr prodat budovu č. p. 1202 (Horní Lán 25) stojící na pozemku parc. č. st. 
2215/1, zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parc. č. st. 2215/1, zastavěná plocha 
a nádvoří, o výměře 236 m2, a pozemek parc. č. 913/72, ostatní plocha,  o výměře 
85 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 2.2. 
 
12. pozastavuje 
prodej budovy č. p. 47 (Lafayettova 9) s pozemkem parc. č. st. 472, zastavěná 
plocha a nádvoří, o výměře 365 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, do 
31. 03. 2015, dle důvodové zprávy bod 2.3. 
 
13. nevyhovuje 
žádostem společnosti POTYLA s.r.o., pana xxxxxxxxxx, pana xxxxxxxxxx, 
občanského sdružení P-centrum, pana xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pana xxxxxxxxxx a 
paní xxxxxxxxxx, ve věci odprodeje budovy č. p. 47 (Lafayettova 9) s pozemkem 
parc. č. st. 472, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 365 m2, vše v k. ú. Olomouc-
město, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 2.3. 
 
 
 



 22

14. revokuje 
své usnesení ze dne 19. 12. 2007, bod 7, část 68, ve věci prodeje budovy č. p. 452, 
453 (8. května  12,  14) s pozemkem parc. č. st. 350, zastavěná plocha a nádvoří,      
o výměře 330 m2, a parc. č. st. 349, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 205 m2, 
vše v k. ú. Olomouc–město, obec Olomouc, nájemcům do podílového 
spoluvlastnictví za kupní cenu celkem ve výši 10.014.131,- Kč, a to podíl 1261/6718 
firmě Pramos, spol. s r.o. za kupní cenu ve výši 3.300.000,- Kč, podíl 1209/6718 
Sdružení pro alergické děti Olomouckého kraje za kupní cenu ve výši 1.200.000,- Kč, 
podíl 883/6718 xxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 920.665,- Kč, podíl 966/6718 do 
SJM manželům xxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 1.007.206,- Kč, podíl 1420/6718 
xxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 1.480.572,- Kč, podíl 494/6718 xxxxxxxxxx za 
kupní cenu ve výši 1.600.000,- Kč, podíl 485/6718 xxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 
505.688,- Kč, dle důvodové zprávy bod 2.4. 
 
15. schvaluje 
prodej budovy č. p. 452, 453 (8. května  12,  14) s pozemkem parc. č. st. 350, 
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 535 m2, vše v  k. ú. Olomouc–město, obec 
Olomouc, do podílového spoluvlastnictví společnosti PRAMOS, spol. s  r. o. a pana 
xxxxxxxxxx, každému jednou ideální polovinou, za kupní cenu celkem 11.000.000,- 
Kč, z toho za budovu 8.254.355,- Kč, za pozemek 2.680.350,- Kč a náklady 65.295,- 
Kč, dle důvodové zprávy bod 2.4. 
 
16. schvaluje 
prodej nebytové jednotky č. 111/7 v budově č. p. 111 (Litovelská 1) se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 3626/18360 na společných částech domu 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, TK 
MANGO Olomouc, o. s. za kupní cenu 4.200.000,- Kč, z toho jednotka 4.010.216,- 
Kč, pozemek 189.784,- Kč, dle důvodové zprávy bod 2.5. 
 
17. nevyhovuje 
žádosti Matta Taylora (Impact UK), společnosti ESMEDIA a. s., společnosti Premiér 
marketing group s. r. o. a xxxxxxxxxx o odkoupení nebytové jednotky č. 111/7 v 
budově č. p. 111 (Litovelská 1) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 3626/18360 
na společných částech domu 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, dle důvodové zprávy bod 2.5. 
 
18. revokuje 
část usnesení ZMO ze dne 22. 6. 2009 bod 5, část 13 ve věci odprodeje 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 Ing. 
xxxxxxxxxx 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 2.6. 
 
19. nevyhovuje 
panu xxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxx ve věci odprodeje 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 
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m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 2.6. 
 
20. 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, manželům xxxxxxxxxx, za kupní cenu celkem ve výši 111.112,- Kč, z 
toho za jednotku 94.189,- Kč, za pozemek 9.671,- Kč a náklady 7.252,- Kč, dle 
důvodové zprávy bod 2.6. 
 
21. schvaluje 
prodej nebytové jednotky č. 607/24 v domě č. p. 607 (Stiborova 22) se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 121/14947 na společných částech domu č. p. 
607 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 121/14947 na pozemku parc. č. st. 
982, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc, Společenství 
vlastníků jednotek pro dům Stiborova 607/22 v Olomouci, za kupní cenu ve výši 
10.000,- Kč, z toho za jednotku 8.972,- Kč, za pozemek 1.028,- Kč, dle důvodové 
zprávy bod 2.7. 
 
22. schvaluje 
prodej nebytové jednotky č. 607/25 v domě č. p. 607 (Stiborova 22) se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 152/14947 na společných částech domu č. p. 
607 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 152/14947 na pozemku parc. č. st. 
982, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc, Společenství 
vlastníků jednotek pro dům Stiborova 607/22 v Olomouci, za kupní cenu ve výši 
10.000,- Kč, z toho za jednotku 8.709,- Kč, za pozemek 1.291,- Kč, dle důvodové 
zprávy bod 2.8. 
 
23. nevyhovuje 
žádosti paní xxxxxxxxxx ve věci prodeje bytové jednotky č. 715/16 v budově č. p. 
714, 715, 716, 717, 718, 719 (Družební 9, 11, 13, 15, 17, 19) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 434/87927 na společných částech domu č. p. 714, 715, 716, 717, 
718, 719 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 434/87927 na pozemku parc. č. 
st. 911, 912, 913, 932, 933, 934, zastavěná plocha  a nádvoří, vše v k. ú. Nové Sady 
u Olomouce, obec Olomouc, za původních podmínek prodeje dle „Pravidel“ za kupní 
cenu ve výši 100.653,- Kč, dle důvodové zprávy bod 3.1. 
 
24. schvaluje 
prodej bytové jednotky č. 715/16 v budově č. p. 714, 715, 716, 717, 718, 719 
(Družební 9, 11, 13, 15, 17, 19) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 434/87927 
na společných částech domu č. p. 714, 715, 716, 717, 718, 719 a se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 434/87927 na pozemku parc. č. st. 911, 912, 
913, 932, 933, 934, zastavěná plocha  a nádvoří, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, 
obec Olomouc, paní xxxxxxxxxx, za kupní cenu ve výši 528.987,- Kč, z toho za 
jednotku 522.057,- Kč, za pozemek 2.943,- Kč a náklady 3.987,- Kč, dle důvodové 
zprávy bod 3.1. 
 
25. schvaluje 
prodej bytové jednotky č. 586/11 v domě č. p. 586 (Wolkerova 44) se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 411/7720 na společných částech domu č. p. 586 
a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 411/7720 na pozemku parc. č. st. 659, 
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zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, paní xxxxxxxxxx, 
za kupní cenu ve výši 586.545,- Kč, z toho za jednotku 572.081,- Kč, za pozemek 
7.919,- Kč a náklady 6.545,- Kč, dle důvodové zprávy bod 3.2. 
 
26. schvaluje 
prodej bytové jednotky č. 528/5 v domě č. p. 528 (Nálevkova 9) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 427/5345 na společných částech domu č. p. 528 a se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 427/5345 na pozemku parc. č. st. 675, 
zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, manželům 
xxxxxxxxxx, za kupní cenu ve výši 278.700,- Kč, z toho za jednotku 246.025,- Kč, za 
pozemek 28.975,- Kč a náklady 3.700,- Kč, dle důvodové zprávy bod 3.3. 
 
27. schvaluje 
prodej bytové jednotky č. 196/16 v domě č. p. 196 (Charkovská 7) se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 470/9451 na společných částech domu č. p. 196 
a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 470/9451 na pozemku parc. č. st. 1322, 
zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, paní 
xxxxxxxxxx, za kupní cenu ve výši 521.545,- Kč, z toho za jednotku 506.675,- Kč, za 
pozemek 8.325,- Kč a náklady 6.545,- Kč, dle důvodové zprávy bod 3.4. 
 
28. schvaluje 
prodej bytové jednotky č. 112/4 v domě č. p. 112 (Dolní nám. 26) se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 519/6180 na společných částech domu č. p. 112 
a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 519/6180 na pozemku parc. č. st. 537/1, 
zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, paní 
xxxxxxxxxx, za kupní cenu ve výši 453.400,- Kč, z toho za jednotku 284.672,- Kč, za 
pozemek 165.328,- Kč, náklady 3.400,- Kč, dle důvodové zprávy bod 3.5. 
 
29. revokuje 
usnesení zastupitelstva města ze dne 14. 05. 2007, bod 8, část 25, ve věci prodeje 
bytové jednotky č. 633/1 v domě č. p. 633, 632 (Zikova 5, 7) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 665/27626 na společných částech domu č. p. 633, 632 a se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 665/27626 na pozemku parc. č. st. 924, 928, 
zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, 
manželům xxxxxxxxxx, za kupní cenu ve výši 185.578,- Kč, z toho za jednotku 
183.311,- Kč, za pozemek 1.109,- Kč, náklady 1.158,- Kč, dle důvodové zprávy bod 
3.6. 
 
30. schvaluje 
prodej bytové jednotky č. 633/1 v domě č. p. 633, 632 (Zikova 5, 7) se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 665/27626 na společných částech domu č. p. 
633, 632 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 665/27626 na pozemku parc. č. 
st. 924, 928, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec 
Olomouc, manželům xxxxxxxxxx, za kupní cenu ve výši 853.500,- Kč, z toho za 
jednotku 845.475,- Kč, za pozemek 4.525,- Kč, náklady 3.500,- Kč, dle důvodové 
zprávy bod 3.6. 
 
31. schvaluje 
prodej bytové jednotky č. 51/6 v budově č. p. 51 (Lafayettova 1) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 839/11567 na společných částech budovy č. p. 51 a se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 839/11567 na pozemku parc. č. st. 508, 
zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Olomouc–město, obec Olomouc, manželům 
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xxxxxxxxxx, za kupní cenu celkem 700.000,- Kč, z toho za jednotku 536.344,- Kč, za 
pozemek 160.156,- Kč a náklady 3.500,- Kč, dle důvodové zprávy bod 3.7. 
 
32. schvaluje 
prodej bytové jednotky č. 1000/17 v domě č. p. 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003 (I. 
P. Pavlova 32, 34, 36, 38, 40, 42) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 315/77747 
na společných částech domu č. p. 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003 a se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 315/77747 na pozemku parc. č. st. 1308, 1309, 
1310, 1311, 1312, 1313, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc, manželům xxxxxxxxxx, za kupní cenu celkem ve výši 478.500,- Kč, z toho 
jednotka 472.909,- Kč, pozemek 2.091,- Kč a náklady 3.500,- Kč, dle důvodové 
zprávy bod 3.8. 
 
33. nevyhovuje 
žádosti společnosti PREMIÉR MARKETING GROUP, spol. s r. o., zastoupené 
jednatelem xxxxxxxxxx, ve věci odprodeje bytové jednotky č. 1000/17 v domě č. p. 
998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003 (I. P. Pavlova 32, 34, 36, 38, 40, 42) se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 315/77747 na společných částech domu č. p. 
998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
315/77747 na pozemku parc. č. st. 1308, 1309, 1310, 1311, 1312, 1313, zastavěná 
plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 
3.8. 
 
34. schvaluje 
prodej bytové jednotky č. 714/12 v domě č. p. 714, 715, 716, 717, 718, 719 
(Družební 9, 11, 13, 15, 17, 19) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 672/87927 
na společných částech domu č. p. 714, 715, 716, 717, 718, 719  a se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 672/87927 na pozemku parc. č. st. 911, 912, 
913, 932, 933, 934, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, 
obec Olomouc, nájemci paní xxxxxxxxxx, za kupní cenu celkem ve výši 703.500,- Kč, 
z toho jednotka 695.442,- Kč, pozemek 4.558,- Kč a náklady 3.500,- Kč, dle 
důvodové zprávy bod 3.9. 
 
35. nevyhovuje 
žádosti společnosti PREMIÉR MARKETING GROUP, spol. s r. o., zastoupené 
jednatelem xxxxxxxxxx, ve věci odprodeje bytové jednotky č.  714/12 v domě č. p. 
714, 715, 716, 717, 718, 719 (Družební 9, 11, 13, 15, 17, 19) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 672/87927 na společných částech domu č. p. 714, 715, 716, 717, 
718, 719  a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 672/87927 na pozemku parc. č. 
st. 911, 912, 913, 932, 933, 934, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nové Sady 
u Olomouce, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 3.9. 
 
36. schvaluje 
prodej bytové jednotky č. 553/1 v domě č. p. 553, 554 (Trnkova 20, 22) stojící na 
pozemku parc. č. st.  854, 855, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 679/28008 na společných částech domu č. p. 553, 554, vše v k. 
ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, nájemcům xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx, 
každé jednou ideální polovinou, za kupní cenu celkem 728.700,- Kč, z toho za 
jednotku 725.000,- Kč,  náklady 3.700,- Kč, dle důvodové zprávy bod 3.10. 
 
37. nevyhovuje 
žádosti paní xxxxxxxxxx o odkoupení bytové jednotky č. 726/11 v budově č. p. 726 
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(Voskovcova 4) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 742/39592 na společných 
částech domu 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, dle důvodové zprávy bod 3.11. 
 
38. schvaluje 
prodloužení splatnosti kupní ceny za bytovou jednotku č. 135/10 v domě č. p. 135 
(Černá cesta 4) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 584/10462 na společných 
částech domu č. p. 135 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 584/10462 na 
pozemku parc. č. st. 338, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Klášterní Hradisko, 
obec Olomouc, paní xxxxxxxxxx do 30. 11. 2009, dle důvodové zprávy bod 4.1. 
 
39. schvaluje 
prodloužení splatnosti kupní ceny za bytovou jednotku č. 726/7 v domě č. p. 726 
(Voskovcova 4) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 742/39592 na společných 
částech domu 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, manželům xxxxxxxxxx, a to do 31. 10. 2009, dle 
důvodové zprávy bod 4.2. 
 
40. schvaluje 
prodloužení splatnosti kupní ceny za bytovou jednotku č. 726/44 v domě č. p. 726 
(Voskovcova 4) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 742/39592 na společných 
částech domu 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, manželům xxxxxxxxxx, a to do 30. 11. 2009, dle 
důvodové zprávy bod 4.3. 
 
41. nevyhovuje 
opětovné žádosti manželů xxxxxxxxxx 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 4.4. 
 
42. schvaluje 
prodej ideální 1/2 pozemku parc. č. 317/12, zahrada, o výměře 472 m2, v k. ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc, xxxxxxxxxx, za kupní cenu celkem 156.500,- Kč, z toho 
pozemek 152.500,- Kč a náklady 4.000,- Kč dle dodatku důvodové zprávy bod 1.1. 
 
43. schvaluje 
prodej pozemku parc. č. 412/1, zahrada, o výměře 604 m2, k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc, Společenství vlastníků jednotek Karolíny Světlé 366/10, za kupní cenu 
celkem 379.500,- Kč, z toho pozemek 377.500,- Kč a náklady 2.000,- Kč dle dodatku 
důvodové zprávy bod 1.2. 
 
44. nevyhovuje 
žádostem paní xxxxxxxxxx, manželů xxxxxxxxxx, vlastníků domu Na Vozovce 12 – 
xxxxxxxxxx, ve věci prodeje pozemku parc. č. 412/1, zahrada, v k. ú. Nová Ulice, 
obec Olomouc, dle dodatku důvodové zprávy bod 1.2. 
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45. schvaluje 
prodej pozemku parc. č. 412/2, zahrada, o výměře 853 m2, k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc, na dvě části na základě geometrického plánu č. 1598-23/2009 pod novým 
označením, a to: 
- parc. č. 412/2, o výměře 711 m2, Společenství vlastníků jednotek Karolíny 
Světlé  366/10, za kupní cenu celkem 447.925,- Kč, z toho pozemek 444.375,- Kč 
a náklady 3.550,- Kč. 
- parc. č. 412/4, o výměře 141 m2, do podílového spoluvlastnictví kupujících, a 
to:  ideální 6/9 Společenství vlastníků jednotek Karolíny Světlé 366/10 za 61.117,- 
Kč, ideální 1/9 do SJM xxxxxxxxxx za 10.186,- Kč, ideální 1/9 xxxxxxxxxx za 10.186,- 
Kč a ideální 1/9 xxxxxxxxxx za 10.186,- Kč, kupní cena celkem 91.675,- Kč, z toho 
pozemek 88.125,- Kč a náklady 3.550,- Kč dle dodatku důvodové zprávy bod 1.3. 
 
46. schvaluje 
prodej stavby bez čp/če garáže na pozemku parc. č. st. 2374, zastavěná plocha a 
nádvoří, a pozemku parc. č. st. 2374, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 32 m2,   
v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, xxxxxxxxxx, za kupní cenu celkem 73.200,- Kč, z 
toho garáž za 30.000,- Kč, pozemek za 40.000,- Kč a náklady 3.200,- Kč dle dodatku 
důvodové zprávy bod 1.4. 
 
47. nevyhovuje 
žádosti paní xxxxxxxxxx ve věci prodeje stavby bez čp/če garáže na pozemku parc. 
č. st. 2374, zastavěná plocha a nádvoří, a pozemku parc. č. st. 2374, zastavěná 
plocha a nádvoří, o výměře 32 m2, v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, dle dodatku 
důvodové zprávy bod 1.4. 
 
48. revokuje 
své usnesení ze dne 22. 06. 2009, bod 5, část 7, ve věci prodeje pozemku parc. č. 
414/4, zahrada, v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, do podílového spoluvlastnictví 
kupujících, a to:  
ideální 1/5 xxxxxxxxxx za 20.136,- Kč, ideální 1/5 xxxxxxxxxx za 20.136,- Kč, ideální 
1/5 xxxxxxxxxx za 20.136,- Kč, ideální 1/5 do SJM manželům xxxxxxxxxx za 20.136,- 
Kč a ideální 1/5 do SJM manželům xxxxxxxxxx za 20.136,- Kč, kupní cena celkem 
100.680,- Kč, z toho pozemek 98.580,- Kč a náklady 2.100,- Kč, dle dodatku 
důvodové zprávy bod 1.5. 
 
49. schvaluje 
prodej pozemku parc. č. 414/4, zahrada, v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, 
Společenství vlastníků jednotek Masarykova č.p. 873, Olomouc, kupní cena celkem 
100.680,- Kč, z toho pozemek 98.580,- Kč a náklady 2.100,- Kč, dle dodatku 
důvodové zprávy bod 1.5. 
 
50. revokuje 
své usnesení ze dne 15. 12. 2008, bod 9, část 8, ve věci prodeje pozemku parc. č. 
2152, ostatní plocha, o výměře 1189 m2, v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, dle 
geometrického plánu č. 1546-334/2008, který rozděluje pozemek na jednotlivé díly 
pod novým označením: 
- pozemek parc. č. 2152/1, ostatní plocha, o výměře 723 m2, Společenství 
vlastníků jednotek pro dům Polívkova 8, 10, Olomouc, za kupní cenu celkem 
473.568,- Kč, z toho pozemek 469.950,- Kč a náklady 3.618,- Kč, 
- pozemek parc. č. 2152/2, ostatní plocha, o výměře 74 m2, do podílového 
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spoluvlastnictví kupujících, a to ideální 1/2 pozemku Společenství vlastníků jednotek 
pro dům Polívkova 8, 10, Olomouc, za kupní cenu 25.859,- Kč, a  ideální 1/2 
pozemku Společenství vlastníků bytů a domů Polívkova č.  4 a 6 Olomouc, za kupní 
cenu 25.859,- Kč, kupní cena celkem 51.718,- Kč, z toho pozemek 48.100,- Kč a 
náklady 3.618,- Kč, 
- pozemek parc. č. 2152/3, ostatní plocha, o výměře 392 m2,  Společenství 
vlastníků bytů a domů Polívkova č.  4 a 6 Olomouc, za kupní cenu celkem 258.418,- 
Kč, z toho pozemek 254.800,- Kč a náklady 3.618,- Kč, dle dodatku důvodové zprávy 
bod 1.6. 
 
51. revokuje 
své usnesení ze dne 15. 12. 2008, bod 9, část 9, ve věci prodeje vstupní zděné 
brány stojící na pozemku parc. č. st. 195/2 a 158/3, vše zastavěná plocha a nádvoří, 
v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, do podílového spoluvlastnictví kupujících, a to 
ideální 1/2 brány Společenství vlastníků jednotek pro dům Polívkova 8, 10, Olomouc, 
za kupní cenu 1.500,- Kč, a ideální 1/2 brány Společenství vlastníků bytů a domů 
Polívkova č.  4 a 6 Olomouc, za kupní cenu 1.500,- Kč, kupní cena celkem 3.000,- 
Kč, dle dodatku důvodové zprávy bod 1.6. 
 
52. schvaluje 
prodej pozemku parc. č. 2152, ostatní plocha, o výměře 1189 m2, v k. ú. Nová Ulice, 
obec Olomouc, dle geometrického plánu č. 1546-334/2008, který rozděluje pozemek 
na jednotlivé díly pod novým označením: 
- pozemek parc. č. 2152/1, ostatní plocha, o výměře 723 m2, Společenství 
vlastníků jednotek pro dům Polívkova 8, 10, Olomouc, za kupní cenu celkem 
473.568,- Kč, z toho pozemek 469.950,- Kč a náklady 3.618,- Kč, 
- pozemek parc. č. 2152/2, ostatní plocha, o výměře 74 m2, do podílového 
spoluvlastnictví kupujících, a to ideální 1/2 pozemku Společenství vlastníků jednotek 
pro dům Polívkova 8, 10, Olomouc, za kupní cenu 25.859,- Kč, a  ideální 1/2 
pozemku Společenství vlastníků jednotek pro dům Polívkova 4, 6 Olomouc, za kupní 
cenu 25.859,- Kč, kupní cena celkem 51.718,- Kč, z toho pozemek 48.100,- Kč a 
náklady 3.618,- Kč, 
- pozemek parc. č. 2152/3, ostatní plocha, o výměře 392 m2,  Společenství 
vlastníků jednotek pro dům Polívkova 4, 6 Olomouc, za kupní cenu celkem 258.418,- 
Kč, z toho pozemek 254.800,- Kč a náklady 3.618,- Kč, dle dodatku důvodové zprávy 
bod 1.6. 
 
53. schvaluje 
prodej vstupní zděné brány stojící na pozemku parc. č. st. 195/2 a 158/3, vše 
zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, do podílového 
spoluvlastnictví kupujících, a to ideální 1/2 brány Společenství vlastníků jednotek pro 
dům Polívkova 8, 10, Olomouc, za kupní cenu 1.500,- Kč, a ideální 1/2 brány 
Společenství vlastníků jednotek pro dům Polívkova 4, 6 Olomouc, za kupní cenu 
1.500,- Kč, kupní cena celkem 3.000,- Kč, dle dodatku důvodové zprávy bod 1.6. 
 
54. nevyhovuje 
žádosti xxxxxxxxxx ve věci prodeje části pozemku parc. č. 2152, ostatní plocha, o 
výměře 18 m2, včetně přístřešku stojícím na pozemku parc. č. 2152, vše     v k. ú. 
Nová Ulice, obec Olomouc, dle dodatku důvodové zprávy bod 1.7. 
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55. nevyhovuje 
žádosti xxxxxxxxxx ve věci směny části pozemku parc. č. st. 443/1, k. ú. Olomouc-
město, obec Olomouc, dle dodatku důvodové zprávy bod 1.8. 
 
56. revokuje 
své usnesení ze dne 28. 04. 2008 bod 11, část 13, ve věci schválení prodeje budovy 
č. p. 394 (Riegrova 17) s pozemkem parc. č. st. 388, zastavěná plocha a nádvoří,    
o výměře 282 m2, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, po jednotkách dle zákona 
č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, oprávněným nájemcům, dle dodatku důvodové 
zprávy bod 2.1. 
 
57. nevyhovuje 
žádosti nájemců bytů v budově Riegrova 17 o snížení kupních cen bytových 
jednotek, dle dodatku důvodové zprávy bod 2.1. 
 
58. schvaluje 
prodej budovy č. p. 394 (Riegrova 17) s pozemkem parc. č. st. 388, zastavěná 
plocha a nádvoří, o výměře 282 m2,  
a s pozemkem parc. č. st. 400/5, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 14 m2, vše    
v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, po jednotkách dle zákona č. 72/1994 Sb.,      
o vlastnictví bytů, a to: 
a) nebytovou jednotku č. 394/1 v budově č. p. 394 se spoluvlastnickým podílem    
o velikosti 1065/5278 na společných částech budovy č. p. 394 a se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 1065/5278 na pozemku parc. č. st. 388, zastavěná plocha a 
nádvoří, a pozemku parc. č. st. 400/5, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc, společnosti Moravel a. s. za kupní cenu ve výši 
4.993.340,- Kč, z toho za jednotku 4.664.920,- Kč, za pozemek parc. č. st. 388 
částku 285.080,- Kč, za pozemek parc. č. st. 400/5 částku 28.250,- Kč a náklady 
15.090,- Kč, 
b) nebytovou jednotku č. 394/2 v budově č. p. 394 se spoluvlastnickým podílem   
o velikosti 526/5278 na společných částech budovy č. p. 394 a se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 526/5278 na pozemku parc. č. st. 388, zastavěná plocha a 
nádvoří, a pozemku parc. č. st. 400/5, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc, paní xxxxxxxxxx, za kupní cenu ve výši 2.971.404,- 
Kč, z toho za jednotku 2.809.200,- Kč, za pozemek parc. č. st. 388 částku 140.800,- 
Kč, za pozemek parc. č. st. 400/5 částku 13.952,- Kč a náklady 7.452,- Kč, 
c) bytovou jednotku č. 394/3 v budově č. p. 394 se spoluvlastnickým podílem       
o velikosti 1504/5278 na společných částech budovy č. p. 394 a se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 1504/5278 na pozemku parc. č. st. 388, zastavěná plocha a 
nádvoří, a pozemku parc. č. st. 400/5, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, každému jednou ideální 
polovinou, za kupní cenu ve výši 3.352.589,- Kč, z toho za jednotku 2.901.557,- Kč, 
za pozemek parc. č. st. 388 částku 402.592,- Kč, za pozemek parc. č. st. 400/5 
částku 39.894,- Kč a náklady 8.546,- Kč, 
d) bytovou jednotku č. 394/4 v budově č. p. 394 se spoluvlastnickým podílem       
o velikosti 1559/5278 na společných částech budovy č. p. 394 a se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 1559/5278 na pozemku parc. č. st. 388, zastavěná plocha a 
nádvoří, a pozemku parc. č. st. 400/5, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc, manželům xxxxxxxxxx,  za kupní cenu ve výši 
3.475.190,- Kč, z toho za jednotku 3.007.665,- Kč, za pozemek parc. č. st. 388 
částku 417.315,- Kč, za pozemek parc. č. st. 400/5 částku 41.352,- Kč a náklady 
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8.858,- Kč, 
e) bytovou jednotku č. 394/5 v budově č. p. 394 se spoluvlastnickým podílem       
o velikosti 624/5278 na společných částech budovy č. p. 394 a se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 624/5278 na pozemku parc. č. st. 388, zastavěná plocha a 
nádvoří, a pozemku parc. č. st. 400/5, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc, manželům xxxxxxxxxx,  za kupní cenu ve výši 
1.390.969,- Kč, z toho za jednotku 1.203.838,- Kč, za pozemek parc. č. st. 388 
částku 167.033,- Kč, za pozemek parc. č. st. 400/5 částku  
16.552,- Kč a náklady 3.546,- Kč, dle dodatku důvodové zprávy bod 2.1. 
 
59. nevyhovuje 
žádosti xxxxxxxxxx o odkoupení nebytové jednotky č. 394/1 v budově č. p. 394 se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 1065/5278 na společných částech budovy č. p. 
394 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1065/5278 na pozemku parc. č. st. 
388, zastavěná plocha a nádvoří, a pozemku parc. č. st. 400/5, zastavěná plocha a 
nádvoří, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, dle dodatku důvodové zprávy 
bod 2.1. 
 
60. revokuje 
své usnesení ze dne 21. 02. 2006, bod 6, část 11, ve věci schválení prodeje domu č. 
p. 95 (Blažejské nám. 10) s pozemkem (dle geom. plánu č. 820-133/2005) parc. č. st. 
519/1, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře  349 m2, parc. č. 58/1, zahrada,            
o výměře 40 m2, a pozemku parc. č. 99/10, zahrada, o výměře 185 m2, vše v k. ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc, oprávněným nájemcům domu po jednotkách, dle 
dodatku důvodové zprávy bod 2.2. 
 
61. revokuje 
své usnesení ze dne 20. 09. 2005, bod 7, část 35, ve věci prodeje nebytové jednotky 
č. 95/3 v bytovém domě č. p. 95 (Blažejské nám. 10) se spoluvlastnickým podílem na 
domě č. p. 95 o velikosti  2428/7108 na společných částech domu a se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti  2428/7108 (dle geom. plánu č. 820-133/2005) k 
pozemku  parc. č. st. 519/1, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře  349 m2, 
pozemku parc. č. 58/1, zahrada, o výměře  40 m2, a pozemku parc. č. 99/10, 
zahrada, o výměře 185 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, 
oprávněnému nájemci panu xxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 2.713.742,-Kč, z toho 
za nebytovou jednotku 1.934.920,-Kč, za podíl na pozemcích 766.242,-Kč, za 
náklady 12.580,- Kč, dle dodatku důvodové zprávy bod 2.2. 
 
62. schvaluje 
prodej bytové jednotky č. 95/1 v budově č. p. 95 (Blažejské náměstí 10) se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 1022/4516 na společných částech budovy č. p. 
95 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1022/4516 na pozemku parc. č. st. 519, 
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 312 m2, dle geom. plánu č. 978-1098/2008, 
vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, nájemci xxxxxxxxxx za kupní cenu ve 
výši 2.605.493,- Kč, z toho za jednotku 2.246.103,- Kč, za podíl na pozemku parc. č. 
st. 519 částku 353.744,- Kč, náklady 5.646,- Kč, dle dodatku důvodové zprávy bod 
2.2. 
 
63. schvaluje 
prodej bytové jednotky č. 95/2 v budově č. p. 95 (Blažejské náměstí 10) se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 1066/4516 na společných částech budovy č. p. 
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95 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1066/4516 na pozemku parc. č. st. 519, 
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 312 m2, dle geom. plánu č. 978-1098/2008, 
vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, nájemcům manželům xxxxxxxxxx za 
kupní cenu ve výši 2.717.667,- Kč, z toho za jednotku 2.342.804,- Kč, za podíl na 
pozemku parc. č. st. 519 částku 368.974,- Kč, náklady 5.889,- Kč, dle dodatku 
důvodové zprávy bod 2.2. 
 
64. schvaluje 
prodej nebytové jednotky č. 95/3 v budově č. p. 95 (Blažejské náměstí 10) se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 2428/4516 na společných částech budovy č. p. 
95 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 2428/4516 na pozemku parc. č. st. 519, 
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 312 m2, dle geom. plánu č. 978-1098/2008, a 
pozemku parc. č. 543, ostatní plocha, o výměře 37 m2, dle geom. plánu č. 978-
1098/2008, a pozemku parc. č. 58/1, zahrada, o výměře 40 m2, a pozemku parc. č. 
99/10, zahrada, o výměře 185 m2, a pozemku parc. č. st. 1651, zastavěná plocha a 
nádvoří, o výměře 45 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, nájemci 
Michaelu Šindlerovi za kupní cenu ve výši 8.786.000,- Kč, z toho za jednotku 
6.400.528,- Kč, za podíl na pozemku parc. č. st. 519 částku 840.402,- Kč, za 
pozemek parc. č. 543 částku 185.370,- Kč, za pozemek parc. č. 58/1 částku 
200.400,- Kč, za pozemek 99/10 částku 926.850,- Kč, za pozemek parc. č. st. 1651 
částku 225.450,- Kč, náklady 6.000,- Kč, dle dodatku důvodové zprávy bod 2.2. 
 
65. revokuje 
své usnesení ze dne 18. 09. 2006, bod 6, část 4, ve věci prodeje objektu bývalé 
trafostanice stojící na pozemku parc. č. st. 211, zastavěná plocha a nádvoří,              
o výměře 288 m2, v k. ú. Povel, obec Olomouc,  Společenství vlastníků jednotek 
Schweitzerova 198/77, za kupní cenu ve výši 10.000,- Kč, dle dodatku důvodové 
zprávy bod 2.3. 
 
66. schvaluje 
prodej objektu bývalé trafostanice stojící na pozemku parc. č. st. 211, zastavěná 
plocha a nádvoří, v k. ú. Povel, obec Olomouc, Společenství vlastníků jednotek 
Schweitzerova 198/77, za kupní cenu celkem 7.321,- Kč, z toho budova 5.000,- Kč a 
náklady 2.321,- Kč, dle dodatku důvodové zprávy bod 2.3. 
 
67. revokuje 
část svého usnesení ze dne 23. 06. 2008, bod 6, část 35, ve věci schválení prodeje 
nebytové jednotky č. 111/3 v budově č. p. 111 stojící na pozemku parc. č. st. 138/1, 
zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, panu xxxxxxxxxx, 
za kupní cenu ve výši 174.171,- Kč, dle dodatku důvodové zprávy bod 2.4. 
 
68. schvaluje 
prodej nebytové jednotky č. 111/3 v budově č. p. 111 (Litovelská 1) stojící na 
pozemku parc. č. st. 138/1, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem 
o velikosti 173/18360 na společných částech budovy č. p. 111 a se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 173/18360 na pozemku parc. č. st. 138/1, zastavěná plocha a 
nádvoří, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, xxxxxxxxxx, za kupní cenu ve výši 
70.000,- Kč, z toho za jednotku 59.774,- Kč, za pozemek 9.055,- Kč, náklady 1.171,- 
Kč, dle dodatku důvodové zprávy bod 2.4. 
 
69. schvaluje 
odložení převodu nebytové jednotky č. 338/8 v domě č. p. 338 (Ostružnická  32) se 
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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 
xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx do 31. 01. 2010, dle dodatku důvodové zprávy bod 2.5. 
 
70. schvaluje 
prodej bytové jednotky č. 727/37 v budově č. p. 727 (Voskovcova 2) 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, 
nájemci xxxxxxxxxx, za kupní cenu celkem 977.600,- Kč, z toho za jednotku 
970.808,- Kč, za pozemek 5.070,- Kč a náklady 1.722,- Kč, a za podmínky zřízení 
předkupního práva dle § 603, odst. 2 občanského zákoníku ve prospěch statutárního 
města Olomouce za kupní cenu celkem 977.600,- Kč, a to po dobu 5ti let od uzavření 
kupní smlouvy, dle dodatku důvodové zprávy bod 3.1. 
 
71. schvaluje 
prodej bytové jednotky č. 727/33 v budově č. p. 727 (Voskovcova 2) 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 xxxxxxxxxx, za kupní cenu ve výši 413.400,- Kč,  z toho za jednotku 410.528,- 
Kč, za pozemek 2.144,- Kč a náklady 728,- Kč, a za podmínky zřízení předkupního 
práva dle § 603, odst. 2 občanského zákoníku ve prospěch statutárního města 
Olomouce za kupní cenu celkem 413.400,- Kč, a to po dobu 5ti let od uzavření kupní 
smlouvy, dle dodatku důvodové zprávy bod 3.2. 
 
72. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu a dodatek důvodové zprávy 
 
Předložil: Rada města Olomouce 
Bod programu: 7.; hlasování č. 9 
 
 
7 Vydání souboru zm ěn č. XIX ÚPnSÚ Olomouc  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu v předloženém znění 
 
2. vyhovuje 
námitkám uplatněným xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a 
xxxxxxxxxx v souladu s návrhem rozhodnutí  o námitkách dle důvodové zprávy 
 
 
 
3. ověřilo 
tímto, že soubor změn č. XIX ÚPnSÚ Olomouc není v rozporu: 
1. s Politikou územního rozvoje České republiky, schválenou usnesením vlády České 
republiky č. 929 ze dne 20.7.2009 
2. se zásadami územního rozvoje Olomouckého kraje, vydanými usnesením 
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Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/21/32/2008 ze dne 3.1.2008 
3. se stanovisky dotčených orgánů 
4. se stanoviskem Krajského úřadu Olomouckého kraje vydaným dne 18.6.2009 
 
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) soubor změn č. XIX 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 souboru změn č. XIX ÚPnSÚ 
Olomouc veřejnou vyhláškou 
O:    vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
T:     14.12.2009 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 8.; hlasování č. 10 
 
 
8 Vydání zm ěny č.2 regula čního plánu sídlišt ě Povel-Čtvrtky  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu v předloženém znění 
 
2. ověřilo 
tímto, že změna č.2 regulačního plánu sídliště Povel-Čtvrtky 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 zákona č.68/2007 Sb. a 
zákona č. 191/2008 Sb. (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 změnu č.2 regulačního 
plánu sídliště Povel-Čtvrtky formou opatření obecné povahy, které je přílohou tohoto 
usnesení 
O: Novotný Martin, primátor m ěsta  
 
4. ukládá 
odboru koncepce a rozvoje oznámit v souladu s §173 zákona č 500/2004 Sb., 
správní řád ve znění pozdějších předpisů, vydání změny č.2 regulačního plánu 
sídliště Povel-Čtvrtky veřejnou vyhláškou 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
T:     14.12.2009 
 
Předložil: 

 
Novotný Martin, primátor města  

Bod programu: 9.; hlasování č. 11 
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9 Návrh zadání souboru zm ěn č. VI regula čního plánu MPR 

Olomouc  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
zadání souboru změn č.VI regulačního plánu MPR Olomouc v rozsahu přílohy 
usnesení v souladu s ustanovením § 64 odst (5) zákona č. 183/2006 o územním 
plánování a stavebním řádu 
 
3. ukládá 
vedoucímu odboru koncepce a rozvoje pokračovat v pořizování souboru změn č.VI 
regulačního plánu MPR Olomouc 
T: ihned 
O: Novotný Martin, primátor m ěsta  
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 10.; hlasování č. 12 
 
 
 
10 Pořízení změny č. VII 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 změny č. VII 
regulačního plánu MPR Olomouc v lokalitě "PRIOR" 
 
3. ukládá 
vedoucímu odboru koncepce a rozvoje zahájit pořízení změny č.VII regulačního 
plánu MPR Olomouc dle důvodové zprávy 
T: ihned 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 11.; hlasování č. 13 
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11 Návrh Z řizovací listiny p říspěvkové organizace H řbitovy m ěsta 

Olomouce  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
a) nové znění Zřizovací listiny pro Hřbitovy města Olomouce, příspěvkovou 
organizaci  
b) pověření náměstka primátora RNDr. Jana Holpucha  Ph.D k podpisu souhlasu pro 
přijetí účelově určených darů 
c) pověření náměstka primátora RNDr. Jana Holpucha  Ph.D k udělení písemného 
souhlasu s povolením nákupu dlouhodobého hmotného majetku ve výši  do 500 tis. 
Kč a dlouhodobého nehmotného majetku  do 500 tis. Kč 
 
Předložil: Martinák Jiří, náměstek primátora 
Bod programu: 12. 1.; hlasování č. 14 
 
 
 
12 Návrh Z řizovací listiny p říspěvkové organizace Zoologická 

zahrada Olomouc  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
a) nové znění Zřizovací listiny pro Zoologickou zahradu Olomouc, příspěvkovou 
organizaci  
b) pověření náměstka primátora Mgr. Svatopluka Ščudlíka k podpisu souhlasu pro 
přijetí účelově určených darů 
c) pověření náměstka primátora Mgr. Svatopluka Ščudlíka udělení písemného 
souhlasu s povolením nákupu dlouhodobého hmotného majetku ve výši  do 500 tis. 
Kč a dlouhodobého nehmotného majetku  do 500 tis. Kč 
 
 
Předložil: Martinák Jiří, náměstek primátora 
Bod programu: 12. 2.; hlasování č. 15 
 
 
 
13 Návrh Z řizovací listiny p říspěvkové organizace Moravská 

filharmonie Olomouc  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. schvaluje 
a) nové znění Zřizovací listiny pro Moravskou filharmonii Olomouc, příspěvkovou 
organizaci  
b) pověření náměstka primátora RNDr. Jana Holpucha  Ph.D k podpisu souhlasu pro 
přijetí účelově určených darů 
c) pověření náměstka primátora RNDr. Jana Holpucha  Ph.D k udělení písemného 
souhlasu s povolením nákupu dlouhodobého hmotného majetku ve výši  do 500 tis. 
Kč a dlouhodobého nehmotného majetku  do 500 tis. Kč 
 
Předložil: Martinák Jiří, náměstek primátora 
Bod programu: 12. 3.; hlasování č. 16 
 
 
 
14 Návrh Z řizovací listiny p říspěvkové organizace Divadlo hudby 

Olomouc  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
a) nové znění Zřizovací listiny pro Divadlo hudby Olomouc, příspěvkovou organizaci  
b) pověření náměstka primátora RNDr. Jana Holpucha  Ph.D k podpisu souhlasu pro 
přijetí účelově určených darů 
c) pověření náměstka primátora RNDr. Jana Holpucha  Ph.D k udělení písemného 
souhlasu s povolením nákupu dlouhodobého hmotného majetku ve výši  do 500 tis. 
Kč a dlouhodobého nehmotného majetku  do 500 tis. Kč 
 
Předložil: Martinák Jiří, náměstek primátora 
Bod programu: 12. 4.; hlasování č. 17 
 
 
15 Návrh Z řizovací listiny p říspěvkové organizace Moravské 

divadlo Olomouc  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
a) nové znění Zřizovací listiny pro Moravské divadlo Olomouc, příspěvkovou 
organizaci  
b) pověření náměstka primátora RNDr. Jana Holpucha  Ph.D k podpisu souhlasu pro 
přijetí účelově určených darů 
c) pověření náměstka primátora RNDr. Jana Holpucha  Ph.D k udělení písemného 
souhlasu s povolením nákupu dlouhodobého hmotného majetku ve výši  do 500 tis. 
Kč a dlouhodobého nehmotného majetku  do 500 tis. Kč 
 
Předložil: Martinák Jiří, náměstek primátora 
Bod programu: 12. 5.; hlasování č. 18 
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16 Návrh Z řizovací listiny p říspěvkové organizace Správ a lesů 

města Olomouce  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
a) nové znění Zřizovací listiny pro Správu lesů města Olomouce příspěvkovou 
organizaci  
b) pověření náměstka primátora Mgr. Svatopluka Ščudlíka k podpisu souhlasu pro 
přijetí účelově určených darů 
c) pověření náměstka primátora Mgr. Svatopluka Ščudlíka udělení písemného 
souhlasu s povolením nákupu dlouhodobého hmotného majetku ve výši  do 500 tis. 
Kč a dlouhodobého nehmotného majetku do 500 tis. Kč 
 
 
Předložil: Martinák Jiří, náměstek primátora 
Bod programu: 12. 6.; hlasování č. 19 
 
 
 
17 Návrh Z řizovací listiny p říspěvkové organizace Knihovna 

města Olomouce  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
a) nové znění Zřizovací listiny pro Knihovnu města Olomouce, příspěvkovou 
organizaci  
b) pověření náměstka primátora RNDr. Jana Holpucha  Ph.D k podpisu souhlasu pro 
přijetí účelově určených darů 
c) pověření náměstka primátora RNDr. Jana Holpucha  Ph.D k udělení písemného 
souhlasu s povolením nákupu dlouhodobého hmotného majetku ve výši  do 500 tis. 
Kč a dlouhodobého nehmotného majetku  do 500 tis. Kč 
 
Předložil: Martinák Jiří, náměstek primátora 
Bod programu: 12. 7.; hlasování č. 20 
 
 
 
18 Zřizovací listiny p říspěvkových organizací -  škol, jejichž 

zřizovatelem je statutární m ěsto Olomouc  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
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2. schvaluje 
zřizovací listiny příspěvkových organizací - škol, jejichž zřizovatelem je Statutární 
město Olomouc, dle důvodové zprávy a dle přílohy důvodové zprávy 
 
Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18 
Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 
Základní škola Olomouc, Gagarinova 19 
Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Gorkého 39 
Fakultní základní škola  Olomouc, Hálkova 4 
Základní škola  Olomouc, Heyrovského 33 
Fakultní základní škola a Mateřská škola Olomouc, Holečkova 10 
Základní škola Olomouc, Mozartova 48 
Základní škola a Mateřská škola Olomouc - Holice, náves Svobody 41 
Základní škola a Mateřská škola Olomouc - Nemilany, Raisova 1 
Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Nedvědova 17 
Základní škola Olomouc, 8. května 29 
Fakultní základní škola dr. Milady Horákové a Mateřská škola Olomouc, Rožňavská 
21 
Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1 
Základní škola  Olomouc, Stupkova 16 
Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11 
Fakultní základní škola  Olomouc, Tererovo nám. 1 
Základní škola Olomouc, tř. Spojenců 8 
Základní škola Olomouc, Zeyerova  28 
 
Mateřská škola Barevný svět Olomouc, Dělnická 17 B 
Mateřská škola Olomouc, Helsinská 11 
Mateřská škola Olomouc, Hermannova 1 
Mateřská škola Olomouc, Jílová 41 
Mateřská škola Olomouc, kpt. Nálepky 10 
Mateřská škola Olomouc, Michalské stromořadí 
Mateřská škola Olomouc, Mozartova 6 
Mateřská škola Olomouc, Rooseveltova 101 
Mateřská škola Sedmikráska Olomouc, Škrétova 2 
Mateřská škola Olomouc, Wolkerova 34 
Mateřská škola Olomouc, Zeyerova 23 
Mateřská škola Olomouc, Žižkovo nám. 3 
 
3. ukládá 
podepsat schválené zřizovací listiny příspěvkových organizací - škol 
T: září 2009 
O: Novotný Martin, primátor m ěsta  
 
4. ukládá 
informovat ředitele příspěvkových organizací - škol o přijatém usnesení a předat 
zřizovací listiny 
T: říjen 2009 
O: vedoucí odboru školství 
 
Předložil: Rada města Olomouce 
Bod programu: 13.; hlasování č. 21 
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19 Změna člena statutárních orgán ů Bytových družstev  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
změnu člena statutárních orgánů Bytových družstev Olomouc, Jižní a Jiráskova 
 
3. navrhuje 
členské schůzi odvolání člena představenstva Bytových družstev Olomouc, Jižní a 
Jiráskova dle DZ 
 
4. navrhuje 
členské schůzi zvolení člena představenstva Bytových družstev Olomouc, Jižní a 
Jiráskova dle DZ 
 
5. deleguje 
zástupce SmOl (včetně náhradníků) na členské schůze bytových družstev Bytové 
družstvo Olomouc, Jiráskova a Bytové družstvo Olomouc, Jižní dle DZ 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 14.; hlasování č. 22 
 
 
20 Přísedící Okresního soudu v Olomouci  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. zvolilo 
v souladu se zák. č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě 
soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), 39 
přísedících Okresního soudu v Olomouci pro funkční období 2009 - 2013 dle 
důvodové zprávy 
 
Předložil: Rada města Olomouce 
Bod programu: 15.; hlasování č. 23 
 
 
21 Bezúplatný p řevod krytu CO – dokon čení realizace  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. revokuje 
odstavec č.3, usnesení ZMO č.15 ze dne 15.9.2008 dle důvodové zprávy 
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3. schvaluje 
návrh smlouvy dle přílohy č.1 důvodové zprávy 
 
Předložil: Rada města Olomouce 
Bod programu: 16.; hlasování č. 24 
 
 
 
 

 

 

Martin Novotný, v. r. 
primátor m ěsta Olomouce 

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

  
 


