
20. ZASEDÁNÍ    ZASTUPITELSTVA    M ĚSTA   OLOMOUCE 
 
 KONANÉ   DNE  21. ZÁŘÍ 2009  
 
      V BUDOVĚ MAGISTRÁTU MĚSTA OLOMOUCE, VELKÉM ZASEDACÍM SÁLE,    
 
    HYNAISOVA 10  V  OLOMOUCI   
___________________________________________________________________ 
 
 
Poznámka:  

- zveřejněna je upravená verze Zápisu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu 
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů v platném znění; 

-    do úplné verze Zápisu mohou občané města Olomouce v případě potřeby  
           nahlédnout na organizačním oddělení (1. patro radnice, dveře č. 12) 
 
 
PŘÍTOMNI: 
 
 
1.  ČLENOVÉ  ZASTUPITELSTVA  MĚSTA  OLOMOUCE  -  DLE  PREZENCE 
                                        
2.  VEDOUCÍ  ODBORŮ  A  PRACOVNÍCI  MAGISTRÁTU  MĚSTA  OLOMOUCE 
                                           
3.  ŘEDITELÉ  PŘÍSP.  ORGANIZACÍ  MĚSTA   A  AKCIOVÝCH SPOLEČNOSTÍ 
 
4.  ZÁSTUPCI  SDĚLOVACÍCH  PROSTŘEDKŮ 
 
5.  VEŘEJNOST,  HOSTÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zápis  ze  zasedání  Zastupitelstva  města  Olomouce  byl  vyhotoven dne 25.9.2009 
........................................................................................................................................ 
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Zahájení  
Dvacáté zasedání zastupitelstva města Olomouce, konané 21. září 2009 zahájil v 9.00 hodin 
primátor města Martin Novotný; toto zasedání dále řídil. 
Zasedání bylo svoláno do velkého zasedacího sálu, budovy magistrátu města Olomouce 
v Hynaisově ulici.  
Bylo přistoupeno k zahájení jednání, konstatováním, že dle prezenčních listin bylo v úvodu 
přítomno 37 členů zastupitelstva, tj. nadpoloviční většina. Bylo provedeno zkušební 
hlasování, kterým byla prověřena funkčnost hlasovacího zařízení; hlasováním byl zjištěn 
aktuální počet zastupitelů v sále – 36. V průběhu jednání se počet přítomných měnil; bylo 
přítomno max.  40 členů zastupitelstva. 
Z 20. zasedání zastupitelstva se omluvili: MUDr. Aleš Skřivánek, Mgr. Pavel Kvapil, Jiří 
Martinák, Mgr. Vladislav Kvapil, Mgr. Jan Hándl.  
MVDr. Procházka se zasedání účastnil od 10.30 hodin. 
Primátor uvedl, že k zápisu z 19. zasedání zastupitelstva, které se konalo 11. srpna 2009 
nebyla podána námitka  a v souladu se zákonem o obcích a Jednacím řádem zastupitelstva 
je tento zápis pokládán za schválený. 
Na zasedání bylo využíváno elektronické hlasovací zařízení. 
V souladu se zákonem o obcích a jednacím řádem ZMO byli jako ověřovatelé zápisu určeni                                           
Jan Gottwald a Mgr. Petr Vejbor. Zapisovatelkou byla určena Gabriela Sedláková. 
 
Dále pokračovalo jednání schválením programu: 
SCHVÁLENÍ PROGRAMU: 
Předsedající konstatoval, že zastupitelé v souladu s jednacím řádem obdrželi podkladové 
materiály s návrhem programu.  
Po jednání rady města, které se konalo 15.9.2009 byly dodatečně dne 16.9.2009 rozeslány 
materiály: 

- Dodatek č. 1 k bodu programu 3 – Rozpočtové změny roku 2009 
- Dodatek k bodu programu 5 – Majetkoprávní záležitosti 
- Dodatek č. 1 k bodu programu 6 – Majetkoprávní záležitosti odboru investic 
- Dodatek k bodu programu 7 – Prodej domů 
- Nový bod programu 16 Bezúplatný převod krytu CO – dokončení realizace 

Na stůl byl zastupitelům rozdán: 
- upravený návrh usnesení a upravená důvodová zpráva k bodu 13 programu Zřizovací 
listiny příspěvkových organizací škol. Primátor požádal zastupitele o výměnu původního 
návrhu usnesení i důvodové zprávy k tomuto materiálu a vysvětlil, že změna spočívá 
v doplnění slova „Fakultní“ u čtyř škol. 
 
Rekapitulace  návrhu programu: 
1. Zahájení, schválení programu 
2. Kontrola usnesení       
3. Rozpočtové změny roku 2009 + dodatek č. 1    
4. Žádost FRB     
5. Majetkoprávní záležitosti + dodatek  
6. Majetkoprávní záležitosti odboru investic + dodatek č. 1 
7. Prodej domů + dodatek   
8. Vydání souboru změn č. XIX ÚPnSÚ Olomouc 
9. Vydání změny č. 2 RP Povel Čtvrtky 
10. Zadání souboru změn č. VI RP MPR 
11. Pořízení změny č. VII RP MPR 
12.1. Návrh Zřizovací listiny příspěvkové organizace Hřbitovy města Olomouce 
12.2. Návrh Zřizovací listiny příspěvkové organizace Zoologická zahrada Olomouc 
12.3. Návrh Zřizovací listiny příspěvkové organizace Moravská filharmonie Olomouc 
12.4. Návrh Zřizovací listiny příspěvkové organizace Divadlo hudby Olomouc 
12.5. Návrh Zřizovací listiny příspěvkové organizace Moravské divadlo Olomouc 
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12.6. Návrh Zřizovací listiny příspěvkové organizace Správa lesů města Olomouce 
12.7. Návrh Zřizovací listiny příspěvkové organizace Knihovna města Olomouce 
13.   Zřizovací listiny příspěvkových organizací škol /nová DZ + návrh usnesení/ 
14.  Změna člena statutárních orgánů Bytových družstev 
15.  Přísedící Okresního soudu v Olomouci 
16.  Bezúplatný převod krytu CO – dokončení realizace /nový bod/ 
17. Různé 
18. Závěr 
 
Hlasování o programu: 
39 pro  
0 proti 
0 zdržel se hlasování 
0 nehlasoval 
Závěr:  Primátor konstatoval, že program zasedání zastupitelstva byl schválen. 
 
 
Primátor v souladu s jednacím řádem zastupitelstva nechal odsouhlasit možnost vystoupení 
konzultantů k projednávaným bodům programu - en bloc : 
k bodu Rozpočtové změny r. 2009 - pí Látalová 
k bodu Žádost FRB – JUDr. Dokoupilová 
k Majetkoprávním záležitostem – Mgr. Křížková, Ing. Kličková, Mgr. Mezuláník 
k Prodeji domů  –  Mgr. Kleisl 
k bodům 8 – 11 týkajících se územního a regulačního plánu - Ing. Dosoudil,  Ing. arch. 
Křenková, Ing. arch. Přidal 
k návrhům Zřizovacích listin příspěvkových organizací – JUDr. Dokoupilová 
ke zřizovacím listinám škol – PhDr. Fantová 
ke Změně člena statutárních orgánů Bytových družstev – Ing. Zelenka 
 
Hlasování o konzultantech: 
39 pro 
0 proti 
0 zdržel se hlasování 
0 nehlasoval 
Závěr: vystoupení konzultantů bylo schváleno 
 
Primátor konstatoval, že  v souladu s jednacím řádem se do diskuse  přihlásili občané: 

- k bodu 7 programu Prodej domů:     Kamila Richterová 
- k bodu 11 programu Pořízení změny č. VII RP MPR:  Jan Chladnuch 
- k bodu 17 programu Různé:     Jan Chladnuch 

 
Dle schváleného programu následovalo projednání jednotlivých bodů:   
 
 
 
Bod 2 programu:  
Kontrola usnesení ZMO  
Primátor – provedl důvodovou zprávou po stranách. 
Ing. Kropáček – ke str. 4 – podnětu týkajícímu se skládkování suti ve Slavoníně, ul. 
Arbesova – poděkoval stavebnímu odboru za obsáhlou odpověď, zároveň však požádal o 
doplnění informace, zda použití recyklační základny na tomto pozemku bylo v souladu se 
zákonem a dále požádal o výsledky laboratorních rozborů suti. 
Mgr. Ščudlík – přislíbil, že na příští jednání ZMO budou předloženy doplňující informace, dle 
požadavku Ing. Kropáčka. 
Pozměňující návrh na úpravu usnesení nebyl podán. 
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Hlasování o předloženém návrhu usnesení: 
39 pro 
0 proti 
0 zdržel se hlasování 
0 nehlasoval 
Závěr: Předložený návrh usnesení byl schválen; k uvedenému bodu programu bylo přijato 
usnesení bod 1. 
 
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 
 
 
 
Bod 3 programu:  
Rozpočtové zm ěny roku 2009  
Primátor – za omluveného náměstka Martináka provedl základním materiálem po stranách. 
Upozornil, že součástí materiálu je i tabulka „Soupis nekrytých požadavků“ aktualizovaná 
verze po schůzi RMO 1.9.2009.  
Současně byl projednán také Dodatek č. 1 důvodové zprávy 
Ing. Kropáček – vznesl dotaz k jedinému bodu dodatku, týkajícímu se příspěvku Farnosti Sv. 
Mořice na opravu krovu kostela. Zajímalo ho, zda prostředky na opravu této památky by 
nebylo možno hradit z jiných zdrojů, než je sociální oblast. 
Primátor reagoval, že bylo potřeba rychle reagovat na žádost farnosti, aby mohly být 
prostředky co nejdříve poukázány a výstavba plynule pokračovat. Uvedl, že na příští schůzi 
rady města má náměstek J. Martinák za úkol předložit finanční rezervu, ze které prostředky 
na sociální oblast budou vráceny. 
RNDr. Šnevajs  doplnil, že tyto prostředky mohly být uvolněny také z důvodu, že na opravu 
azylového domu byla získána dotace. 
Primátor – navrhl úpravu usnesení spočívající v zapracování dodatku č. 1, konkrétně byl do 
bodu 1 a 2 usnesení doplněn text „včetně dodatku č. 1“. 
Jiný pozměňující návrh na úpravu usnesení nebyl podán. 
Hlasování o upraveném návrhu usnesení: 
39 pro 
0 proti 
0 zdržel se hlasování 
0 nehlasoval 
Závěr: Předložený návrh usnesení byl schválen; k uvedenému bodu programu bylo přijato 
usnesení bod 2. 
 
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 
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Bod 4 programu:  
Žádost FRB  
Primátor – v zastoupení omluveného náměstka Martináka uvedl bod. 
Materiál byl projednán bez diskuse. 
Pozměňující návrh na úpravu usnesení nebyl podán. 
Hlasování o předloženém návrhu usnesení: 
37 pro 
0 proti 
0 zdržel se hlasování 
2 nehlasoval 
Závěr: Předložený návrh usnesení byl schválen; k uvedenému bodu programu bylo přijato 
usnesení bod 3. 
 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
žádost pana xxxxxxxxxxxxxx 
 
 
 
Bod 5 programu:  
Majetkoprávní záležitosti + dodatek  
H. Kaštilová Tesařová – provedla materiálem po stranách. 
Diskuse proběhla k těmto bodům důvodové zprávy: 
bod 19, str. 33 – výkup pozemků parc. č. 222 a 305 v k.ú. Neředín z vlastnictví 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Olomouce 
Ing. Kropáček – vznesl dotaz zda město porušilo smlouvu o pronájmu a pronajalo pozemky 
na letišti další společnosti. 
Mgr. Křížková – uvedla, že město nikomu dalšímu nepronajímalo tyto pozemky. Vysvětlila, 
že sourozenci xxxxxxxxxxxxxx upozorňují na skutečnost, že město má pozemky pronajaté za 
účelem provozování letiště. Uvedla, že ze strany města se nejedná o žádnou podnikatelskou 
činnost, ale připustila, že v souvislosti s akcí Fast Tuning Meeting 2009, která zde proběhla  
může záležitost jevit sporně. 
H. Kaštilová Tesařová – informovala, že za účasti náměstka Ščudlíka svolá  jednání s panem 
Dvořákem, kde bude řešeno další provozování letiště. 
bod 63, str. 118 – výkup části pozemku v k.ú. Hejčín z vlastnictví společnosti AIP-byty, s.r.o. 
do vlastnictví statutárního města Olomouce 
Ing. Kropáček – požádal o upřesnění, zda je prostřednictvím uvedeného bodu předkládána 
městu žádost o schválení daňového úniku. Citoval ze strany 119 důvodové zprávy část e-
mailu od společnosti AIP-byty, s.r.o., který jej k tomuto závěru vedl. 
Předkladatelka požádala, aby případné dotazy technického charakteru jí byly předkládány 
z určitou časovou rezervou, aby mohla na tyto dotazy reagovat. Požádala konzultantku o 
odpověď. 
Mgr. Křížková – reagovala, že k tomuto problému by bylo vhodnější vyjádření ekonoma, ale 
připustila, že ve většině případů je městem infrastruktura nabývána ve formě daru, ale 
v poslední době i formou prodeje za symbolickou cenu 1,- Kč. Uvedla,  že není schopna 
posoudit, zda se jedná o daňový únik.  
H. Kaštilová Tesařová – konstatovala, že bod z jednání stahuje, záležitost bude prověřena. 
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bod 80, str. 159 – výpůjčka budovy č.p. 352 v k.ú. Hejčín 
Ing. Tesařík – vznesl dotaz zda do budoucna bude naplněn záměr přeskupení neziskových 
organizací, požádal o aktuální informace k tomuto problému. 
Primátor reagoval, že detailně tento problém zatím není řešen, informoval, že materiál 
obsahující informace o posouzení možnosti využití některých budov ve městě, mezi kterými 
je i uvedený objekt v Hejčíně, nebo např. objekt bývalé chirurgie v Řepčíně bude předložen 
na některé z příštích schůzí rady města.  
PaedDr. Skácel – se zajímal o další fungování mateřské školy v areálu bývalé nemocnice v 
Řepčíně.  
Primátor – konstatoval, že město chystá investiční záměr, kterým by bylo rekonstruováno 
jedno křídlo uvedeného objektu v souvislosti s jeho využitím pro ZŠ Svatoplukova, zároveň 
zmínil nabídku jisté soukromé firmy, která byla městu předložena a dle které by zde mohlo 
být vybudováno zařízení s odlehčovacími službami zejména pro seniory. Uvedl, že je třeba 
posoudit všechny možnosti a až poté se rozhodnout. Konstatoval, že zatím jsou 
zpracovávány podklady a nelze předjímat jak se bude jednání vyvíjet. 
PaedDr. Skácel – upozorňoval na skutečnost, že mateřská škola zde měla být využívána pro 
zástavbu plánovanou v okolí ul. Pražské. Konstatoval, že v případě, že objekt město využije 
jinak,  zablokuje si tím možnost využít jej pro školství. 
Primátor – zopakoval, že zatím nejsou známy konkrétní informace, po posouzení podkladů 
bude možnost o tomto problému diskutovat. 
Současně se základním materiálem byl projednán i DODATEK. 
H. Kaštilová Tesařová – provedla materiálem po stranách. 
Dodatek byl projednán bez diskuse. 
V souvislosti se stažením bodu 63 důvodové zprávy byl upraven předložený návrh usnesení 
vyškrtnutím části 24, bodu 1 usnesení a přečíslováním následujících částí bodu 1. 
Jiný pozměňující návrh na úpravu usnesení nebyl podán. 
Hlasování o upraveném návrhu usnesení k základnímu materiálu a současně i dodatku: 
39 pro 
0 proti 
0 zdržel se hlasování 
0 nehlasoval 
Závěr: Upravený návrh usnesení byl schválen; k uvedenému bodu programu bylo přijato 
usnesení bod 4. 
 
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. 
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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 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. 
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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 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 
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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.  
 
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. 
  
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. 
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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 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.    
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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. 
 
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, 
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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.  
 
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. 
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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 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. 
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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. 
 
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 dodatku důvodové 
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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. 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.  
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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 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. 
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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 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 
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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. 
 
 
 
Bod 6 programu:  
Majetkoprávní záležitosti OI + dodatek č. 1 
JUDr. Major – provedl materiálem po stranách. 
Základní materiál byl projednán bez diskuse. 
Současně byl projednán i DODATEK důvodové zprávy. 
K dodatku předkladatel uvedl, že prioritou současného vedení města je mimo jiné také 
zlepšení parkování v některých částech města, především na sídlištích. Konstatoval, že 
dodatek materiálu řeší navýšení o 150 parkovacích míst na sídlišti Nové Sady, kde by měla 
být využita plocha bývalého antukového hřiště a štěrkové plochy. Informoval, že pozemek se 
podařilo získat po složitých jednání s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, 
který nyní souhlasil s převodem těchto pozemků městu. Nové parkoviště by mohlo být 
využíváno od příštího roku. 
Dodatek byl projednán bez diskuse. 
Pozměňující návrh na úpravu usnesení nebyl podán. 
Hlasování o předloženém návrhu usnesení k základnímu materiálu a dodatku: 
38 pro 
0 proti 
0 zdržel se hlasování 
1 nehlasoval 
Závěr: Předložený návrh usnesení k základnímu materiálu a dodatku byl schválen; 
k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 5. 
 
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. 
 
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. 
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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 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. 
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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 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:  
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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. 
 
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. 
 
 
 
Bod 7 programu:  
Prodej dom ů + dodatek  
K tomuto bodu programu se do diskuse přihlásila 1 občanka: 
Paní Kamila Richterová – uvedla, že je nájemcem bytu č. 33 v domě Voskovcova 2. 
Konstatovala, že byty v uvedeném domě byly zhruba před rokem odsouhlaseny k odprodeji 
za cenu 6.500 Kč/m2. Požádala o zachování této ceny i pro prodej její bytové jednotky. 
Zmínila, že vyšší cena by pro ni byla problém zejména z důvodu, že je v současné době na 
mateřské dovolené. 
H. Kaštilová Tesařová – provedla základním materiálem po stranách. 
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bod 3.12.,str. 52 – prodej bytové jednotky 727/33 Voskovcova 2 – revokace 
Předkladatelka uvedla, že uvedený bod se týká záležitosti paní Richterové, bod z jednání 
stáhla, jako důvod uvedla, že záležitost paní Richterové je obsahem dodatku důvodové 
zprávy. V souvislosti s tímto návrhem byl vyškrtnut s předloženého návrhu usnesení bod 38, 
následující body usnesení byly přečíslovány. 
Současně byl po stranách projednán i DODATEK. 
bod 3.1, str. 31 – prodej bytové jednotky č. 727/33 Voskovcova 2 
H. Kaštilová Tesařová uvedla, že bylo zjištěno, že paní Richterová je spolu s manželem 
vlastníkem rozestavěného rodinného domu a jelikož by přišla o možnost odprodeje bytu, 
převedla svůj podíl na rodinném domě. Předkladatelka konstatovala, že tento případ a 
podobný případ jiného nájemce byl radou města podrobně prodiskutován se závěrem 
odprodat tyto byty jejich nájemcům, ovšem z důvodu podezření ze spekulací, za 
dvojnásobnou cenu a s předkupním právem 5 let. 
Ing. Kropáček – vznesl dotaz jakým způsobem byla stanovena cena 12,5 tis. Kč/m2, zda to 
bylo dle znaleckého posudku.  
Předkladatelka vysvětlila, že v případě prodeje bytu paní Richterové nebyla cena stanovena 
znaleckým posudkem, ale rada města stanovila cenu bytu jako dvojnásobek původní ceny.  
Ing. Hrstková – upozornila na skutečnost, že v důvodové zprávě je uvedená cena bytu 
206.700,- Kč a v závěru pak figuruje cena 413.400,- Kč. 
H. Kaštilová Tesařová – uvedla, že částka 413.400,- Kč  je právě dvojnásobek původní ceny. 
Zopakovala, že rada města chce zabránit spekulativním úmyslům a proto je navrhován 
odprodej za dvojnásobek ceny. 
Předložený návrh usnesení byl upraven v souvislosti s výše uvedeným stažením bodu 3.12. 
základního materiálu. 
Jiný pozměňující návrh na úpravu usnesení nebyl podán. 
Hlasování o předloženém návrhu usnesení základního materiálu a dodatku: 
31 pro 
0 proti 
5 zdržel se hlasování 
3 nehlasoval 
Závěr: Upravený návrh usnesení byl schválen; k uvedenému bodu programu bylo přijato 
usnesení bod 6. 
 
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. 
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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 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 



 25

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. 
 
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 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, 
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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, 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 
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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 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. 
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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 
(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. 
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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. 
 
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, 
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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 
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, 
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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. 
 
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,- 
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Kč, za pozemek parc. č. st. 388 částku 417.315,- Kč, za pozemek parc. č. st. 400/5 částku 
41.352,- Kč a náklady 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. 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. 
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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 
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 



 34

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 
 
 
 
Bod 8 programu:  
Vydání souboru zm ěn č. XIX ÚPnSÚ Olomouc  
Primátor – uvedl bod.  
Konstatoval, že se jedná o poslední fázi projednávání tohoto souboru změn, což znamená 
rozhodnutí o definitivním schválení změn. 
Uvedl, že v průběhu předchozích projednávání  byly některé  položky souboru vypuštěny, a 
to buď z rozhodnutí orgánů ochrany ZPF nebo i z důvodu negativního stanoviska majitelů 
pozemků.  
Ing. Tesařík – se vyjádřil k lokalitě XIX/23 – ul. Pražská, Norská  a  poděkoval jménem 
občanů žijících v této lokalitě, že město vyšlo vstříc jejich požadavku a nedošlo k propojení  
ulic Norská a Erenburgova. 
Pozměňující návrh na úpravu usnesení nebyl podán. 
Hlasování o předloženém návrhu usnesení: 
37 pro 
0 proti 
0 zdržel se hlasování 
1 nehlasoval 
Primátor konstatoval, že hlasoval pro, ovšem hlasovací zařízení jeho volbu nezaznamenalo. 
Výsledek hlasování byl na návrh primátora upraven: 
38 pro 
0 proti 
0 zdržel se hlasování 
1 nehlasoval 
Závěr: Předložený návrh usnesení byl schválen; k uvedenému bodu programu bylo přijato 
usnesení bod 7. 
 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu v předloženém znění 
 
2. vyhovuje 
námitkám uplatněným xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxxx v souladu s návrhem rozhodnutí o námitkách 
dle důvodové zprávy 
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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 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 
T: 14. 12. 2009 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
 
 
Bod 9 programu:  
Vydání zm ěny č.2 regula čního plánu sídlišt ě Povel-Čtvrtky  
Primátor – uvedl bod. 
Předložený materiál byl projednán bez diskuse. 
Pozměňující návrh na úpravu usnesení nebyl podán. 
Hlasování o předloženém návrhu usnesení: 
37 pro 
0 proti 
0 zdržel se hlasování 
2 nehlasoval 
Závěr: Předložený návrh usnesení byl schválen; k uvedenému bodu programu bylo přijato 
usnesení bod 8. 
 
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 města  
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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 
T: 14. 12. 2009 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
 
 
Bod 10 programu:  
Návrh zadání souboru zm ěn č. VI regula čního plánu MPR Olomouc  
Primátor – uvedl bod. 
Předal slovo Konzultantovi, aby krátce okomentoval jednotlivé změny. 
Ing. Dosoudil – uvedl, že obsahem dnešního projednání je schválení zadání souboru změn. 
Připomenul, že při projednání pořízení změn byly oproti původnímu návrhu čtyř lokalit 
schváleny pouze tři. Konstatoval, že po projednání zadání v rámci veřejnoprávního procesu 
a také ze stanovisek dotčených orgánů vyplynulo, že jsou nyní předkládány pouze dvě 
lokality. Informoval, že lokalita č. VI/4 Horní náměstí 26 – pasáž vypadla ze zadání z důvodu, 
že dotčený orgán Ministerstvo kultury souhlasilo pouze s výškou 1 až 1½ podlaží. Žadatel na 
základě tohoto vyjádření přepracoval svůj záměr a schválení změny již není potřeba. 
Ing. Dosoudil krátce popsal obě předložené změny: 

- lokalita VI/2 – Denisova 47 – proluka – jedná se o záměr výstavby Středoevropského 
fóra 

- lokalita VI/3 – Akademická 4 – nástavba  místnosti 
Primátor – konstatoval, že s problematikou Středoevropského fóra se bude opět brzy 
zastupitelstvo zabývat v souvislosti s další účastí města na tomto projektu. 
Ing. Tesařík – informoval o záměru SEF v tom smyslu, že 12. září 2009 byla zástupci 
Olomouckého kraje, města Olomouce, Muzea umění a Ministerstva kultury podepsána 
deklarace o spolupráci. Uvedl, že na tuto deklaraci bude navazovat podepsání smluv, které 
budou obsahovat mimo jiné i finanční zapojení těchto institucí. Předeslal, že v pátek 
25.9.2009 v rámci programu zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje bude projednán 
text smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku na provoz SEF. 
Primátor doplnil, že Zastupitelstvo města Olomouce se bude textem této smlouvy zabývat na 
svém příštím zasedání. 
Mgr. Michálek – k předložené vizualizaci budovy SEF poznamenal, že takto snad budova 
vypadat nebude. 
Primátor – uvedl, že byl pouze informován v tom smyslu, že objekt má hmotově připomínat, 
že v lokalitě stálo 5 domů. V jednotlivých objektech se pak budou nacházet výstavní síně. 
Konstatoval, že vizualizace budovy zatím nebyly předloženy a ani nejsou předmětem 
dnešního jednání. 
prof. Mezihorák – uvedl, že by byl rád, kdyby zastupitelstvo mohlo promluvit do budoucí 
podoby budovy a apeloval, aby nedošlo k tomu, že by budova SEF připomínala betonové 
monstrum podobné Prioru. 
Primátor připomenul, že jde o projekt Ministerstva kultury a vyjádřil snahu, aby byl projekt 
prezentován na zasedání zastupitelstva města, a to se mělo možnost k němu vyjádřit.  
Pozměňující návrh na úpravu usnesení nebyl podán. 
Hlasování o předloženém návrhu usnesení: 
38 pro 
0 proti 
1 zdržel se hlasování 
0 nehlasoval 
Závěr: Předložený návrh usnesení byl schválen; k uvedenému bodu programu bylo přijato 
usnesení bod 9. 
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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 města  
 
 
 
Bod 11 programu:  
Pořízení změny č. VII regula čního plánu MPR Olomouc  
K tomuto bodu programu se do diskuse přihlásil 1 občan: 
Jan Chladnuch – uvedl, že stavba Prioru je obecně označována jako necitlivá k okolnímu 
prostředí. Vyjádřil názor, že schválením předloženého materiálu se stav v uvedeném území 
ještě zhorší. Ve svém vystoupení komentoval mimo jiné návrh na posunutí uliční čáry, 
navrhoval doplnění informace, že vlastník celý objekt pronajímá a vůbec se nezabývá 
maloobchodní činností. Konstatoval, že chybí stanovisko památkářů  ke zrušení podloubí a 
dotazoval se, jak  bylo naloženo se stanoviskem KMČ k této problematice, které bylo 
nesouhlasné. Okomentoval vizualizaci budovy, především v souvislosti s návrhem jejího 
pláště. Kritizoval záměr zrušení obchodních prostor ze strany ul. Úzké. Uvedl, že dle jeho 
názoru by měla být předložena dohoda o parcelaci a ze zákona vyplývá i povinnost udělat 
plánovací smlouvu. Vyjádřil se, že by očekával, že důvodová zpráva bude obsahovat i 
harmonogram dalšího postupu. 
Primátor předal slovo Ing. Dosoudilovi, který reagoval na vystoupení občana ve smyslu, že je 
třeba nejprve připomenout, že proces změn územně plánovací dokumentace má tři fáze. 
Konstatoval, že v rámci dnešního projednání (tj.1. fáze) by zastupitelstvo mělo rozhodnout o 
tom, zda bude tato změna vůbec pořizována. Uvedl, že navržená vizualizace je přiložena 
pouze z důvodu informovanosti zastupitelů, aby bylo zřejmé jak si žadatel úpravy 
představuje a současně upozornil, že celý proces změny regulačního plánu musí proběhnout 
podle stavebního zákona. Výsledek pak bude záležet zejména na projednání s dotčenými 
orgány, ale také na veřejném projednání. Konstatoval, že samotná změna regulačního plánu 
spočívá ve dvou věcech. Za prve ve zrušení podloubí ze všech stran objektu a  za druhé i ve 
změně vedení stavební a uliční čáry. 
Primátor upozornil, že obsahem bodu je pouze spuštění procesu, architektonické zpracování 
se bude nadále vyvíjet. Předeslal, že investor by v průběhu příštích týdnů měl předložený 
záměr představit veřejnosti. Konstatoval, že proces bude ještě dlouhý, dle jeho názoru se 
rýsuje změna k lepšímu. Požádal zastupitele, aby tuto změnu svým hlasováním podpořili.  
Pozměňující návrh na úpravu usnesení nebyl podán. 
Hlasování o předloženém návrhu usnesení: 
36 pro 
0 proti 
4 zdržel se hlasování 
0 nehlasoval 
Závěr: Předložený návrh usnesení byl schválen; k uvedenému bodu programu bylo přijato 
usnesení bod 10. 
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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 
 
 
 
Bod 12.1. programu:  
Návrh Z řizovací listiny p říspěvkové organizace H řbitovy m ěsta Olomouce  
Holpuch – v zastoupení náměstka Martináka okomentoval důvodovou zprávu ke všem 
podbodům bodu 12 obecně. Konstatoval, že hlavním stimulem úpravy  je novela zákona 
250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních celků, která všem zřizovatelům ukládá za 
povinnost zařadit do zřizovacích listin příslušné změny, které z novely vyplývají. Uvedl, že 
novela řeší problematiku vlastnictví majetku a posiluje roli zřizovatele.  
Shrnul dvě základní změny: 
1. nutnost předběžného souhlasu zřizovatele při jakémkoliv účelově nabytém  daru, 
2. možnost nákupu majetku hmotného i nehmotného do stanovené výše 
Primátor konstatoval, že úvodní komentář obecně platí pro všechny body, proto navrhl 
hlasovat samostatně vždy o každém bodu už bez úvodního komentáře.  
Pozměňující návrh na úpravu usnesení nebyl podán. 
Hlasování o předloženém návrhu usnesení: 
38 pro 
0 proti 
0 zdržel se hlasování 
2 nehlasoval 
Závěr: Předložený návrh usnesení byl schválen; k uvedenému bodu programu bylo přijato 
usnesení bod 11. 
 
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 
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Bod 12.2.  programu:  
Návrh Z řizovací listiny p říspěvkové organizace Zoologická zahrada Olomouc  
Materiál byl projednán bez úvodního komentáře a bez diskuse. 
Pozměňující návrh na úpravu usnesení nebyl podán. 
Hlasování o předloženém návrhu usnesení: 
39 pro 
0 proti 
0 zdržel se hlasování 
1 nehlasoval 
Závěr: Předložený návrh usnesení byl schválen; k uvedenému bodu programu bylo přijato 
usnesení bod 12. 
 
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 
 
 
 
Bod 12.3. programu:  
Návrh Z řizovací listiny p říspěvkové organizace Moravská filharmonie Olomouc  
Materiál byl projednán bez úvodního komentáře a bez diskuse. 
Pozměňující návrh na úpravu usnesení nebyl podán. 
Hlasování o předloženém návrhu usnesení: 
39 pro 
0 proti 
0 zdržel se hlasování 
1 nehlasoval 
Závěr: Předložený návrh usnesení byl schválen; k uvedenému bodu programu bylo přijato 
usnesení bod 13. 
 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
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 
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Bod 12.4. programu:  
Návrh Z řizovací listiny p říspěvkové organizace Divadlo hudby Olomouc  
Materiál byl projednán bez úvodního komentáře a bez diskuse. 
Pozměňující návrh na úpravu usnesení nebyl podán. 
Hlasování o předloženém návrhu usnesení: 
38 pro 
0 proti 
0 zdržel se hlasování 
2 nehlasoval 
Závěr: Předložený návrh usnesení byl schválen; k uvedenému bodu programu bylo přijato 
usnesení bod 14. 
 
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 
 
 
 
Bod 12.5. programu:  
Návrh Z řizovací listiny p říspěvkové organizace Moravské divadlo Olomouc  
Materiál byl projednán bez úvodního komentáře a bez diskuse. 
Pozměňující návrh na úpravu usnesení nebyl podán. 
Hlasování o předloženém návrhu usnesení: 
40 pro 
0 proti 
0 zdržel se hlasování 
0 nehlasoval 
Závěr: Předložený návrh usnesení byl schválen; k uvedenému bodu programu bylo přijato 
usnesení bod 15. 
 
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 
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Bod 12.6. programu:  
Návrh Z řizovací listiny p říspěvkové organizace Správa les ů města Olomouce  
Materiál byl projednán bez úvodního komentáře a bez diskuse. 
Pozměňující návrh na úpravu usnesení nebyl podán. 
Hlasování o předloženém návrhu usnesení: 
39 pro 
0 proti 
1 zdržel se hlasování 
0 nehlasoval 
Závěr: Předložený návrh usnesení byl schválen; k uvedenému bodu programu bylo přijato 
usnesení bod 16. 
 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na 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 
 
 
 
Bod 12.7. programu:  
Návrh Z řizovací listiny p říspěvkové organizace Knihovna m ěsta Olomouce  
Materiál byl projednán bez úvodního komentáře a bez diskuse. 
Pozměňující návrh na úpravu usnesení nebyl podán. 
Hlasování o předloženém návrhu usnesení: 
38 pro 
0 proti 
0 zdržel se hlasování 
2 nehlasoval 
Závěr: Předložený návrh usnesení byl schválen; k uvedenému bodu programu bylo přijato 
usnesení bod 17. 
 
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 
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Bod 13 programu:  
Zřizovací listiny p říspěvkových organizací - škol, jejichž z řizovatelem je statutární 
město Olomouc  
Primátor – uvedl bod. Připomenul, že „na stůl“ byl rozdán nový upravený návrh usnesení a 
nová upravená důvodová zpráva. Uvedl, že úpravy spočívají pouze ve skutečnosti, že u 4 
základních škol bylo do názvu přidáno slovo „Fakultní“. 
Materiál byl projednán bez diskuse. 
Pozměňující návrh na úpravu usnesení nebyl podán. 
Hlasování o předloženém návrhu usnesení: 
40 pro 
0 proti 
0 zdržel se hlasování 
0 nehlasoval 
Závěr: Předložený návrh usnesení byl schválen; k uvedenému bodu programu bylo přijato 
usnesení bod 18. 
 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
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 
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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 města  
 
4. ukládá 
informovat ředitele příspěvkových organizací - škol o přijatém usnesení a předat zřizovací 
listiny 
T: říjen 2009 
O: vedoucí odboru školství 
 
 
 
Bod 14 programu:  
Změna člena statutárních orgán ů Bytových družstev  
Primátor uvedl, že náměstek primátora RNDr. Šnevajs se vzdává úvodního slova. 
Konstatoval, že změna je navrhována z důvodu ukončení pracovního poměru na SNO, a.s 
jednoho ze členů představenstva. 
Materiál byl projednán bez diskuse.  
Pozměňující návrh na úpravu usnesení nebyl podán. 
Hlasování o předloženém návrhu usnesení: 
39 pro 
0 proti 
1 zdržel se hlasování 
0 nehlasoval 
Závěr: Předložený návrh usnesení byl schválen; k uvedenému bodu programu bylo přijato 
usnesení bod 19. 
 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na 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 
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Bod 15 programu:  
Přísedící Okresního soudu v Olomouci  
Primátor – uvedl bod. 
Materiál byl projednán bez diskuse. 
Pozměňující návrh na úpravu usnesení nebyl podán. 
Hlasování o předloženém návrhu usnesení: 
40 pro 
0 proti 
0 zdržel se hlasování 
0 nehlasoval 
Závěr: Předložený návrh usnesení byl schválen; k uvedenému bodu programu bylo přijato 
usnesení bod 20. 
 
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 
 
 
 
Bod 16 programu:  
Bezúplatný p řevod krytu CO – dokon čení realizace  
Primátor v zastoupení náměstka Martináka – uvedl bod. 
Krátce vysvětlil, že tento materiál byl již zastupitelstvem projednávám, ovšem ministerstvo 
nabídlo převod za pro město nevýhodných podmínek. Z toho důvodu bylo přistoupeno 
k jednání o novém znění smlouvy, která je nyní předkládána ke schválení. Uvedl, že další 
využití krytu bude předmětem úvah a dalších jednání. 
Materiál byl projednán bez diskuse. 
Pozměňující návrh na úpravu usnesení nebyl podán. 
Hlasování o předloženém návrhu usnesení: 
40 pro 
0 proti 
0 zdržel se hlasování 
0 nehlasoval 
Závěr: Předložený návrh usnesení byl schválen; k uvedenému bodu programu bylo přijato 
usnesení bod 21. 
 
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 
 
3. schvaluje 
návrh smlouvy dle přílohy č.1 důvodové zprávy 
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Bod 17 programu:  
Různé 
K tomuto bodu programu se do diskuse přihlásil 1 občan: 
Jan Chladnuch – ve svém vystoupení obrátil pozornost na Nařízení SmOl č. 3/2001, které se 
týká udržování sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací na území města Olomouce, kde 
ve článku IV je uvedeno, že vlastník nemovitosti, která hraničí se silnicí nebo místní 
komunikací zodpovídá za její udržování. Upozornil, že v březnu t.r. vyšel zákon č. 97 Sb., 
kde paragrafem 27 je uvedený článek IV zrušen. Vznesl dotaz, kdy bude tato skutečnost 
zohledněna ve vyhlášce města. V souvislosti s úvahami, že tento paragraf by mohl být opět 
zrušen a navrácen původní stav, jelikož obce musí na údržbu vynakládaly nemalé prostředky 
uvedl, že očekává, že město by mělo poděkovat občanům, že ze svých prostředků tyto 
komunikace udržovali. 
Dále se vrátil k diskusi o dani z nemovitosti, kterou se zastupitelstvo zabývalo v měsíci 
červnu t.r. a zajímal se o kontrolu placení daně z nemovitosti a také jej zajímala vazba mezi 
Finančním úřadem a magistrátem.  
 
Primátor – požádal pana Chladnucha, aby se s podnětem týkajícím se daně z nemovitosti 
obrátil na ekonomický odbor  a současně uvedl, že veškerou agendu k dani z nemovitosti, 
včetně kontroly a vymáhání  řeší výhradně Finanční úřad. Doplnil, že město má pravomoc 
vyjádřit se pouze k sazbě daně z nemovitosti. 
V případě vyhlášky, týkající se úklidu komunikací uvedl, že platí vyšší právní norma a je 
předpoklad, že vyhláška bude upravena v průběhu podzimu v rámci příprav rozpočtu na rok 
2010. Informoval, že TSMO, a.s. nyní pracují na zjištění, co bude prakticky znamenat tato 
úprava zákona pro rozpočet města Olomouce a předeslal, že na jednom z nejbližších 
zasedání zastupitelstva bude úprava této vyhlášky předložena. 
 
Ing. Kropáček – poděkoval příslušným pracovníkům Technických služeb města Olomouce, 
za včasné reakce na podněty na opravy chodníků a zároveň vznesl dotaz, jakým způsobem 
je zjišťován stav chodníků, jak a kdo řeší podněty na opravy. 
Požádal také, aby na příští zasedání zastupitelstva byly předloženy informace, týkající se 
provozování Aquaparku Olomouc – vyhodnocení za prvních pět měsíců provozu.  
 
Mgr. Ščudlík reagoval na dotaz týkající se TSMO, a.s., že každoročně na jaře je prováděna 
obhlídka všech chodníků na území města Olomouce, na jejímž základě je sestaven plán 
oprav. V průběhu roku pak lze hlásit podněty na opravy na dispečinku TSMO, v případě 
zastupitelů, nebo v případě nutnosti je možno kontaktovat i  jeho osobu.  
 
Primátor reagoval na podnět týkající se Aquaparku v tom smyslu, že na radu města je již 
požadovaný materiál připravován a po jeho projednání v RMO s ním bude seznámeno i 
zastupitelstvo. 
 
PhDr. Baslerová – v rámci svého vystoupení se vrátila k majetkoprávním záležitostem, kde 
pod bodem 16 byl řešen odprodej pozemku při ul. Rolsberská, poblíž autobusového nádraží. 
Souhlasila s návrhem předkladatelky, že pozemky nemají být odprodány, jelikož by mohlo 
dojít k rozšíření místní komunikace a vyřešení problémů s dopravou. Navrhla, aby nadále 
bylo hledáno řešení, týkající se dopravy na ul. Rolsberské, a to zejména v návaznosti na ul. 
Sladkovského. V této souvislosti zmínila také nechráněný železniční přejezd na ul. 
Sladkovského, který měl být řešen při výstavbě nákupního centra Hornbach. Poukázala na 
dopravní zácpy v době dopravní špičky na ul. Rolsberské, která je dle jejího názoru dopravně 
přetížená, zejména ze strany od Hodolan. Zamýšlela se nad otázkou, zda se výstavba 
Hornbachu v tomto území městu vyplatila a navrhovala jiná řešení odklonění dopravy 
z tohoto území. 
 
Primátor – konstatoval, že bere tento příspěvek jako komplexní zamyšlení nad dopravní 
situací v této oblasti,  a zároveň uvedl, že v tuto chvíli nemůže podat konkrétní informaci o 
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jednání pracovní skupiny kolem železničního přejezdu, jelikož se neúčastnil všech jednání. 
Vyzval PhDr. Baslerovou, aby se  s podnětem na celkové řešení obrátila na náměstka 
primátora Mgr. Ščudlíka, který má dopravu ve své kompetenci, v případě návrhu  větších 
koncepčních řešení pak na odbor koncepce a rozvoje. 
Mgr. Ščudlík – uvedl, že problematikou uvedené lokality se průběžně zabývá, ovšem 
problém zprůjezdnění ul. Sladkovského spočívá zejména v tom, že je to nákladná investice, 
která by představovala cca 100 mil. Kč. 
 
Primátor připomenul, že další termín zasedání zastupitelstva byl předběžně určen na pondělí 
14. 12. 2009, ovšem s největší pravděpodobností se zastupitelé sejdou ještě dříve, a to 
nejspíš koncem října nebo začátkem listopadu t. r. , a to zejména z důvodu projednání 
záležitostí týkajících se Středoevropského fóra nebo majetkoprávních záležitostí, které je 
potřeba z časových důvodů projednat  dříve než v prosinci. Uvedl, že zastupitelé budou o 
určení termínu informováni. 
 
 
 
Bod 18 programu: 
Závěr 
Poděkoval všem přítomným za účast  a  dvacáté zasedání zastupitelstva v 11.15 hodin 
ukončil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Martin Novotný, v. r. 
       primátor města Olomouce 
 
 
 
 
 
 
       Jan Gottwald, v. r. 
       ověřovatel 
 
 
 
 
 
       Mgr. Petr Vejbor, v. r. 
       ověřovatel 
 
 
 
 
 
       Gabriela Sedláková, v. r. 
       zapisovatelka 
 


