
 

USNESENÍ 
 
z 9. zasedání Zastupitelstva m�sta Olomouce, konaného dne 18. 2. 2008 
 
 
Poznámka:  

- zve�ejn�na je upravená verze Usnesení z d�vodu dodržení p�im��enosti rozsahu 
zve�ej�ovaných osobních údaj� podle zákona �. 101/2000 Sb., o ochran� osobních 
údaj� v platném zn�ní; 

-    do úplné verze Usnesení mohou ob�ané m�sta Olomouce v p�ípad� pot�eby  
           nahlédnout na organiza�ním odd�lení (1. patro radnice, dve�e �. 12) 
 

1 Kontrola usnesení ZMO 
Zastupitelstvo m�sta Olomouce 
 
1. bere na v�domí 
informace o pln�ní usnesení ZMO dle p�edložené d�vodové zprávy 
 
2. prodlužuje 
termíny pln�ní usnesení ZMO dle p�edložené d�vodové zprávy 
 
3. vypouští ze sledování 
- bod 11, �ást 3 usnesení ZMO ze dne 20.9.2005, týkající se aktualizace 
Strategického plánu rozvoje m�sta Olomouce a mikroregionu Olomoucko 
 
P�edložil: Rada m�sta Olomouce 
Bod programu: 2.; hlasování �.: 5 
 
 
2 Rozpo�tové zm�ny roku 2007 
Zastupitelstvo m�sta Olomouce 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu, týkající se rozpo�tových zm�n roku 2007 - �ást A    
a �ást B 
 
2. schvaluje 
rozpo�tové zm�ny roku 2007 dle p�edložené d�vodové zprávy - �ást B 
 
P�edložil: Martinák Ji�í, nám�stek primátora 
Bod programu: 3. ; hlasování �. : 6 
 
 
3 Rozpo�tové zm�ny roku 2008 + dodatek �. 1 
Zastupitelstvo m�sta Olomouce 
 
1. bere na v�domí 
upravenou d�vodovou zprávu v�etn� dodatku �. 1, týkající se rozpo�tových zm�n 
roku 2008 - �ást A a �ást B 
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2. schvaluje 
rozpo�tové zm�ny roku 2008 dle upravené d�vodové zprávy - �ást B, v�etn� dodatku 
�. 1 
 
P�edložil: Martinák Ji�í, nám�stek primátora 
Bod programu: 4. ; hlasování �. : 7 
 
 
4 Rozpo�tové zm�ny roku 2008 - finan�ní vypo�ádání 

hospoda�ení SmOl za rok 2007 
Zastupitelstvo m�sta Olomouce 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu v�etn� p�íloh �. 1 a �. 2 
 
2. schvaluje 
rozpo�tové zm�ny roku 2008 v�etn� p�íloh �. 1 a �. 2, vyplývající z finan�ního 
vypo�ádání hospoda�ení SmOl za rok 2007 
 
P�edložil: Martinák Ji�í, nám�stek primátora 
Bod programu: 5. ; hlasování �. : 8 
 
 
5 Rozpo�tové zm�ny roku 2008 - zajišt�ní vazby transfer� ze 

státního rozpo�tu v rámci souhrnného dota�ního vztahu na 
schválený rozpo�et SmOl na rok 2008 

Zastupitelstvo m�sta Olomouce 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
rozpo�tové zm�ny roku 2008, zajiš�ující vazbu transfer� ze státního rozpo�tu v rámci 
souhrnného dota�ního vztahu na schválený rozpo�et SmOl pro rok 2008 
 
P�edložil: Martinák Ji�í, nám�stek primátora 
Bod programu: 6. ; hlasování �. : 9 
 
 
6 Majetkoprávní záležitosti + dodatek 
Zastupitelstvo m�sta Olomouce 
 
1. schvaluje 
1. výkup pozemku parc. �. 1202/10 zahrada o vým��e 354 m2 v k. ú. �ernovír, obec 
Olomouc ze spoluvlastnictví pana xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx a spole�nosti 
OL INVEST spol. s r. o.  do vlastnictví statutárního m�sta Olomouce za kupní cenu 
ve výši 212 400,- K� dle d�vodové zprávy bod �. 14. 
 
2. odprodej pozemku parc. �. 1872/1 ost. pl. o vým��e 219 m2 v k. ú. Holice u 
Olomouce, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxxxx a panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
za kupní cenu ve výši 118 230,- K� dle d�vodové zprávy bod �. 15. 
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3. odprodej �ásti pozemku parc. �. 103/6 ost. pl. o vým��e 449 m2 a �ást parc. �. 
202/1 ost. pl. o vým��e 78 m2, vše v k. ú. B�lidla, obec Olomouc panu 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 324 970,- K� dle d�vodové zprávy bod �. 
16. 
 
4. odprodej �ásti pozemku parc. �. 99/3 ost. pl. o vým��e 164 m2 v k. ú. Holice u 
Olomouce, obec Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 104 841,- 
K� dle d�vodové zprávy bod �. 17. 
 
5. odprodej �ásti pozemku parc. �. 53/2 ost. pl. o vým��e 77 m2 v k. ú. Ne�edín, obec 
Olomouc manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 
114 220,- K� dle d�vodové zprávy bod �. 18. 
 
6. odprodej pozemku parc. �.  255 zahrada o vým��e 118 m2 v k. ú. Nemilany, obec 
Olomouc manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 79 856,- K� 
dle d�vodové zprávy bod �. 19. 
 
7. odprodej pozemku parc. �. 29/4 zahrada o vým��e 79 m2 v k. ú. Nemilany, obec 
Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 53 580,- K� dle 
d�vodové zprávy bod �. 20. 
 
8. uzav�ení smlouvy o budoucí kupní smlouv� na pozemky parc. �. 1295/1 trvalý 
travní porost o vým��e 4 005 m2, parc. �. 1295/2 orná p�da o vým��e 483 m2, parc. 
�. 1294/22 orná p�da o vým��e 235 m2 a �ást pozemku parc. �. 1294/21 orná p�da 
o vým��e 3 200 m2, vše v k. ú. Droždín, obec Olomouc se spole�ností DELTA 
INVEST, s.r.o. p�i kupní cen� ve výši  600,- K�/m2 + náklady ve výši 5 950,- K� dle 
d�vodové zprávy bod �. 21. 
 
9. výb�r kupujícího pozemku parc. �. 1566 ost. pl. o vým��e 836 m2 a �ásti pozemku 
parc. �. 1568/1(dle GP parc. �. 1568/4) orná p�da o vým��e 21 792 m2, vše v k. ú. 
Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou mezi spole�ností STING 
Development, s.r.o., spole�ností HOPR GROUP, a.s., spole�ností CARMAN-HOME, 
s.r.o., spole�ností TABÁK PROFIT, s.r.o., spole�ností PREMIÉR MARKETING 
GROUP spol. s r.o. a spole�ností SOLVIT, s.r.o. formou obálkové metody na výši 
kupní ceny, kdy minimální výše kupní ceny �iní 450,- K�/m2 dle d�vodové zprávy 
bod �. 22. 
 
2. nevyhovuje žádosti 
1. pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej �ásti pozemku parc. �. 611/2 trvalý 
travní porost  o vým��e 1 726 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle d�vodové 
zprávy bod �. 1. 
 
2. pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej pozemk�  parc. �. 750 ost. pl. o vým��e 647 
m2 a parc. �. 63/1 ost. pl. o vým�re 846 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, 
obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 2. 
 
3. Zdravotní pojiš�ovny METAL – ALIANCE o odprodej �ásti pozemku parc. �. 809/19 
ost. pl. o vým��e 50 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod 
�. 3. 
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4. manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej �ásti pozemku parc. �. 247/3 
trvalý travní porost o vým��e 140 m2 a �ásti pozemku parc. �. 255/12 orná p�da        
o vým��e  22 m2, vše v  k. ú. Ne�edín, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 4. 
 
5. manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej �ásti pozemku parc. �. 255/12 
orná p�da o vým��e 140 m2 v k. ú. Ne�edín, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod 
�.  5. 
 
6. manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o sm�nu �ásti pozemku parc. �. 255/5 
orná p�da o vým��e 333 m2 v k. ú. Ne�edín, obec Olomouc ve vlastnictví manžel� 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za �ást pozemku parc. �. 255/14 
orná p�da o vým��e 68 m2 a �ást pozemku parc. �. 255/12 orná p�da o vým��e      
36 m2, vše v k. ú. Ne�edín, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního m�sta 
Olomouce dle d�vodové zprávy bod �. 6. 
 
7. manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej objektu �. p. 469, Vinárna F1, 
Jánského 8 na pozemku parc. �. st. 636/1 zast. pl. a nádvo�í o vým��e 1 539 m2 v k. 
ú. Povel, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 7. 
 
8. pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej �ásti pozemku parc. �. 1930 ost. pl. o 
vým��e 15 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 
8. 
 
9. manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej pozemku parc. �. 1139 ost. pl. o 
vým��e 247 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 9. 
 
10. paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej �ásti pozemku parc. �. 42/9 o vým��e 
650 m2   v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 10. 
 
11. manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej pozemku parc. �. 864 
zahrada o vým��e 839 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle d�vodové 
zprávy bod �. 11. 
 
12. spole�nosti JACOBO EUROPE CZ a. s. o odprodej �ásti pozemku parc. �. 88/1 
ost. pl. o vým��e 1 605 m2 v k. ú. Svatý Kope�ek, obec Olomouc, v�. zapo�tení 
náklad� ve výši 634 100,- K� na vybudování parkovacích stání na pozemcích parc. �. 
350/10 a parc. �. 350/21, vše ost. pl. v k. ú. Povel, obec Olomouc dle d�vodové 
zprávy bod �. 12. 
 
13. pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o výkup pozemk� parc. �. 498/2 ost. pl. o vým��e 
295 m2, parc. �. 499/2 ost. pl. o vým��e 1 126 m2 a parc. �. 499/4 ost. pl.  o vým��e 
49 m2 , vše v k. ú. Ne�edín, obec Olomouc z vlastnictví xxxxxxxxxxxxxxxxxxx do 
vlastnictví statutárního m�sta Olomouce dle d�vodové zprávy bod �. 13. 
 
14. spole�nosti STAVBY A BARVY MORAVA, s.r.o.  o odprodej pozemku parc. �. 
1295/1 trvalý travní porost o vým��e 4 005 m2 a �ásti pozemku parc. �. 1294/21 orná 
p�da o vým��e 3 200 m2, vše v k. ú. Droždín, obec Olomouc dle d�vodové zprávy 
bod �. 21. 
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15. spole�nosti KARVEP stavby s. r. o o odprodej pozemku parc. �. 1566 ost. pl.        
o vým��e 836 m2 a �ásti pozemku parc. �. 1568/1(dle GP parc. �. 1568/4) orná p�da 
o vým��e 21 792 m2, vše v k. ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou dle 
d�vodové zprávy bod �. 22. 
 
16. spole�nosti MERIT CZ, a. s.  o odprodej �ásti pozemku parc. �. 414/2 ost. pl.       
o vým��e 14 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 23. 
 
3. schvaluje 
1. darování pozemk� parc. �. 860/1 o vým��e 163 m2, parc. �. 860/2 o vým��e       
514 m2, parc. �. 860/3 o vým��e 190 m2 a parc. �. 878/20 o vým��e 336 m2, vše 
orná p�da v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc z vlastnictví spole�nosti 
Centrum Olympia Olomouc, a. s. do vlastnictví statutárního m�sta Olomouce dle 
dodatku d�vodové zprávy bod �. 5. 
 
2. pominutí nájemného ve výši 60 000,- K� u pronájmu �ásti mostní konstrukce R 35-
146c.1 a �ásti mostní konstrukce R 35 -146d.1 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc 
spole�nosti Centrum Olympia Olomouc, a. s.  dle dodatku d�vodové zprávy bod �. 6. 
 
3. odprodej pozemk�  parc. �. st. 653 zast. pl. a nádvo�í o vým��e  112 m2, parc. �. 
401/42 orná p�da o vým��e 22 m2 a parc. �. 401/37 orná p�da o vým��e 212 m2, 
vše v k. ú. Hej�ín, obec Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve 
výši 204 486,- K� dle dodatku d�vodové zprávy bod �. 7. 
 
4. odprodej pozemk� parc. �. st. 654 zast. pl. a nádvo�í o vým��e  112 m2, parc. �.  
401/43 orná p�da o vým��e 22 m2 a parc. �. 401/36 orná p�da o vým��e 199 m2, 
vše v k. ú. Hej�ín, obec Olomouc manžel�m  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní 
cenu ve výši  370 296,- K� dle dodatku d�vodové zprávy bod �. 8. 
 
5. odprodej pozemk� parc. �. 230/1 o vým��e 4 460 m2 a parc. �. 230/2 o vým��e      
2 500 m2, vše orná p�da v k. ú. Mutkov, obec Mutkov panu xxxxxxxxxxxxxx za kupní 
cenu ve výši 50,- K�/m2, tj.  350 950,- K� dle dodatku d�vodové zprávy bod �. 9. 
 
6. uzav�ení smlouvy o budoucí darovací smlouv� na �ást pozemku parc. �. 619/1 ost. 
pl. o vým��e 45 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc s Olomouckým krajem dle 
dodatku d�vodové zprávy bod �. 10. 
 
7. zm�nu smluvních podmínek u smlouvy o budoucí kupní smlouv�  �. MAJ-PR-
BKS/36/2001/Ne uzav�enou mezi statutárním m�stem Olomouc a panem 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx na �ást pozemku parc. �. 89/1 orná p�da o vým��e  732 m2 v k. 
ú. Nedv�zí, obec Olomouc p�i kupní cen� ve výši 250,- K�/m2 dle d�vodové zprávy 
dle dodatku d�vodové zprávy bod �. 11. 
 
8. sm�nu pozemk� parc. �. 551/1  o vým��e  1 186 m2, parc. �. 551/25 o vým��e       
1 m2, parc. �. 551/29 o vým��e 15 m2 a parc. �. 551/30 o vým��e 584 m2, vše 
zahrada v k. ú. Nemilany, obec Olomouc ve vlastnictví paní xxxxxxxxxxxxxxxxxx za 
pozemky parc. �. 548/6 o vým��e 74 m2, parc. �. 548/7 o vým��e 88 m2, parc. �. 
548/8 o vým��e 11 m2, parc. �. 632/4 o vým��e 3 m2, vše ost. pl. a pozemek parc. �. 
883/14 orná p�da o vým��e 2 567 m2, vše v k. ú. Nemilany, obec Olomouc ve 
vlastnictví statutárního m�sta Olomouce s tím, že paní xxxxxxxxxxxxxxxxxx uhradí 
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cenový rozdíl  kupní ceny ve výši 574 200,- K� + náklady ve výši 11 673,50 K� dle 
dodatku d�vodové zprávy bod �. 12. 
 
9. zm�nu subjektu na stran� jednoho z kupujících �ásti pozemku parc. �. 207/14 orná 
p�da o vým��e 366 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc z manžel� 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na manžele xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle dodatku 
d�vodové zprávy bod �. 14. 
 
10. uzav�ení smlouvy o budoucí kupní smlouv� na pozemek parc. �. 653 zahrada     
o vým��e 499 m2 v k. ú. Lošov, obec Olomouc s manžely 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxi p�i kupní cen� ve výši 801,- K�/m2 dle 
dodatku d�vodové zprávy bod �. 15. 
 
11. uzav�ení smlouvy o budoucí kupní smlouv� na �ást pozemku �. 96/1 orná p�da   
o vým��e 571 m2 (�ást A)  v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc s panem 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx p�i kupní cen� ve výši 1 155,- K�/m2 dle dodatku d�vodové 
zprávy bod �. 16. 
 
12. uzav�ení smlouvy o budoucí kupní smlouv� na �ást pozemku �. 96/1 orná p�da   
o vým��e 571 m2 (�ást B) v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc s panem 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx p�i kupní cen� ve výši 1 140,- K�/m2 dle dodatku d�vodové 
zprávy bod �. 16. 
 
13. uzav�ení smlouvy o budoucí kupní smlouv� na  �ást pozemku �. 96/1 orná p�da 
o vým��e 411 m2 a pozemek parc. �. 96/4 orná p�da o vým��e 160 m2 (�ást C), vše 
v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc s manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
p�i kupní cen� ve výši 1 120,- K�/m2 dle dodatku d�vodové zprávy bod �. 16. 
 
14. uzav�ení smlouvy o budoucí kupní smlouv� na  pozemek parc. �. 111 zahrada    
o vým��e 1 002 m2 v k. ú. Lošov, obec Olomouc s manžely 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx p�i kupní cen� ve výši 900,- K�/m2 dle dodatku 
d�vodové zprávy bod �. 18. 
 
15. uzav�ení smlouvy o budoucí kupní smlouv� na pozemky parc. �. 1045/29 
zahrada o vým��e 202 m2, parc. �. 18/5 zahrada o vým��e 71 m2 a parc. �. st. 40/2 
zast. pl. a nádvo�í o vým��e 137 m2, vše v k. ú. �ernovír, obec Olomouc s manžely 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx p�i kupní cen� ve výši 951,- K�/m2 dle dodatku 
d�vodové zprávy bod �. 19. 
 
16. odprodej jiné stavby �. p. 941 s pozemkem parc. �. 691 zast. pl. a nádvo�í            
o vým��e 103 m2 (strážnice), jiné stavby �. p. 939 s pozemkem parc. �. 692 zast. pl. 
a nádvo�í o vým��e 1 666 m2 (hlavní sklad), jiné stavby �. p. 940 s pozemkem parc. 
�. 693 zast. pl. a nádvo�í o vým��e 465 m2 (menší sklad), jiné stavby bez �. p. / �. e. 
s pozemkem parc. �. 755 zast. pl. a nádvo�í o vým��e 838 m2 (bývalá prachárna), 
pozemk� parc. �. 101/6 ost. pl. o vým��e 2 339 m2, parc. �. 101/7 ost. pl. o vým��e 
174 m2, parc. �. 101/10 ost. pl. o vým��e 734 m2, parc. �. 102/4 ost. pl. o vým��e 
514 m2, parc. �. 102/5 ost. pl. o vým��e 1 998 m2, parc. �. 102/6 ost. pl. o vým��e 
930 m2, parc. �. 102/7 ost. pl. o vým��e 102 m2, parc. �. 102/11 ost. pl. o vým��e      
5 624 m2, parc. �. 102/12 ost. pl. o vým��e 5 043 m2, parc. �. 102/18 ost. pl.             
o vým��e 728 m2, parc. �. 128/1 ost. pl. o vým��e 2 276 m2, parc. �. 102/10 zahrada 
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o vým��e 121 m2, vše v k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc Muzeu Olomoucké 
pevnosti, o. s. za podmínek dle dodatku d�vodové zprávy bod �. 21. 
 
17. uzav�ení kupní smlouvy a smlouvy o z�ízení v�cného b�emene dle d�vodové 
zprávy dle dodatku d�vodové zprávy bod �. 21. 
 
4. nevyhovuje žádosti 
1. manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o sm�nu pozemk� parc. �. 658 lesní 
pozemek o vým��e 3 316 m2 a parc. �. 653/2 lesní pozemek o vým��e 1 292 m2, vše 
v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví manžel� 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za pozemek parc. �. 1847/11 orná p�da o vým��e 1 707 m2 
a �ást pozemku parc. �. 1845/19 orná p�da o vým��e 2 901 m2, vše v k. ú. Holice               
u Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního m�sta Olomouce dle dodatku 
d�vodové zprávy bod �. 1. 
 
2. spole�nosti Ivo Coufalík REALITY HANÁ o odprodej  pozemk� parc. �. 1300/12     
o vým��e 7173 m2, parc. �. 1300/19 o vým��e 7561 m2 a parc. �. 1300/29 o vým��e 
2805 m2, vše orná p�da v k. ú. Droždín, obec Olomouc dle dodatku d�vodové zprávy 
bod �. 2. 
 
3. manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej �ásti pozemku parc. �. 57/10 
orná p�da o vým��e 280 m2  v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc dle dodatku 
d�vodové zprávy bod �. 3. 
 
4. manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej �ásti pozemku parc. �. 830 ost. pl. 
o vým��e 920 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle dodatku d�vodové zprávy 
bod �. 4. 
 
5. manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, pana 
xxxxxxxxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej pozemku parc. �. 653 
zahrada o vým��e 499 m2 v k. ú. Lošov, obec Olomouc dle dodatku d�vodové zprávy 
bod �. 15. 
 
6. manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžel� 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžel� 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, pana xxxxxxxxxxxxx, 
paní xxxxxxxxxxxxxxx, pana xxxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
o odprodej �ásti pozemku �. 96/1 orná p�da o vým��e 571 m2 (�ást A)       v k. ú. 
Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle dodatku d�vodové zprávy bod �. 16. 
 
7. manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžel� 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, pana xxxxxxxxxxxxxxxx, pana xxxxxxxxxxxxxxxx, 
paní xxxxxxxxxxxxxxxx, pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxxxxxxxxx      
o odprodej �ásti pozemku �. 96/1 orná p�da o vým��e 571 m2 (�ást B) v k. ú. Nové 
Sady u Olomouce, obec Olomouc dle dodatku d�vodové zprávy bod �. 16. 
 
8. manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžel� 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, pana 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, pana xxxxxxxxxxxxxxxx, pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, paní 
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xxxxxxxxxxxxxxxxxx, pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
o odprodej �ásti pozemku �. 96/1 orná p�da o vým��e 411 m2 a pozemku parc. �. 
96/4 orná p�da o vým��e 160 m2 (�ást C), vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec 
Olomouc dle dodatku d�vodové zprávy bod �. 16. 
 
9. manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžel� 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžel� 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, pana xxxxxxxxxxxxxxxxxx, pana xxxxxxxxxxxxxxxxx, 
paní xxxxxxxxxxxxx, pana xxxxxxxxxxxxxx, pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a pana 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej pozemku parc. �. 111 zahrada o vým��e 1 002 
m2 v k. ú. Lošov, obec Olomouc dle dodatku d�vodové zprávy bod �. 18. 
 
10. pana xxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej pozemk� parc. �. 1045/29 zahrada o vým��e        
202 m2 a parc. �. 18/5 zahrada o vým��e 71 m2, vše v k. ú. �ernovír, obec Olomouc 
dle dodatku d�vodové zprávy bod �. 19. 
 
11. manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, pana xxxxxxxxxxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxxxxx 
o odprodej  pozemk� parc. �. 1045/29 zahrada o vým��e 202 m2, parc. �. 18/5 
zahrada o vým��e 71 m2 a parc. �. st. 40/2 zast. pl. a nádvo�í o vým��e 137 m2, vše 
v k. ú. �ernovír, obec Olomouc dle dodatku d�vodové zprávy bod �. 19. 
 
12. spole�nosti  Freemont spol. s r. o. o odprodej pozemku parc. �. 380/130               
o vým��e 5 310 m2 orná p�da v k. ú. Hej�ín, obec Olomouc za ú�elem výstavby 
domu s pe�ovatelskou službou dle dodatku d�vodové zprávy bod �. 20. 
 
13. spole�nosti Stavitelství Pospíšil s. r. o. a  spole�nosti Imperial W. Capital spol. s    
r. o. o odprodej jiné stavby �. p. 941 s pozemkem parc. �. 691 zast. pl. a nádvo�í      
o vým��e 103 m2 (strážnice), jiné stavby �. p. 939 s pozemkem parc. �. 692 zast. pl. 
a nádvo�í o vým��e 1 666 m2 (hlavní sklad), jiné stavby �. p. 940 s pozemkem parc. 
�. 693 zast. pl. a nádvo�í o vým��e 465 m2 (menší sklad), jiné stavby bez �. p. / �. e. 
s pozemkem parc. �. 755 zast. pl. a nádvo�í o vým��e 838 m2 (bývalá prachárna), 
pozemk� parc. �. 101/6 ost. pl. o vým��e 2 339 m2, parc. �. 101/7 ost. pl. o vým��e 
174 m2, parc. �. 101/10 ost. pl. o vým��e 734 m2, parc. �. 102/4 ost. pl. o vým��e 
514 m2, parc. �. 102/5 ost. pl. o vým��e 1 998 m2, parc. �. 102/6 ost. pl. o vým��e 
930 m2, parc. �. 102/7 ost. pl. o vým��e 102 m2, parc. �. 102/11 ost. pl. o vým��e      
5 624 m2, parc. �. 102/12 ost. pl. o vým��e 5 043 m2, parc. �. 102/18 ost. pl.            
o vým��e 728 m2, parc. �. 128/1 ost. pl. o vým��e 2 276 m2, parc. �. 102/10 zahrada 
o vým��e 121 m2, vše v k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc dle dodatku d�vodové 
zprávy bod �. 21. 
 
5. revokuje 
1. usnesení ZMO ze dne 19. 12. 2007, bod programu 5, bod 1 dodatku �. 1 ve v�ci 
nevyhov�ní žádosti spole�nosti Centrum Olympia Olomouc, a. s. o prominutí 
nájemného ve výši 60 000,- K�  u pronájmu �ásti mostní konstrukce   R 35-146c.1     
a �ásti mostní konstrukce R 35 -146d.1 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle dodatku 
d�vodové zprávy bod �. 6. 
 
2. usnesení ZMO ze dne 14. 12. 2004, bod programu 4, bod 39 ve v�ci schválení 
uzav�ení smlouvy o budoucí kupní smlouv� na pozemky parc. �. 230/1 o vým��e        
4 460 m2 a parc. �. 230/2 o vým��e 2 500 m2, vše orná p�da v k. ú. Mutkov, obec 
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Mutkov s panem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx p�i kupní cen� ve výši 50,- K�/m2 dle 
dodatku d�vodové zprávy bod �. 9. 
 
3. usnesení ZMO ze dne 12. 10. 2007, bod programu 4, bod 33 ve v�ci schválení 
sm�ny �ásti pozemku parc. �. 551/1 zahrada o vým��e 1 786 m2 v k. ú. Nemilany, 
obec Olomouc ve vlastnictví paní xxxxxxxxxxxxxxxxx za pozemky  �ást parc. �. 548 
zast. pl. a nádvo�í o vým��e 170 m2, �ást parc. �. 632 ost. pl. o vým��e 3 m2 a parc. 
�. 883/14 orná p�da o vým��e 2 567 m2, vše v k. ú. Nemilany, obec Olomouc ve 
vlastnictví statutárního m�sta Olomouce s tím, že paní xxxxxxxxxxxxxx uhradí 
cenový rozdíl  ve výši 567 473, 50 K� dle dodatku d�vodové zprávy bod �. 12.   
 
P�edložil: Rada m�sta Olomouce 
Bod programu: 7. ; hlasování �. : 10, 11 
 
 
7 Majetkoprávní záležitosti odboru investic + dodatek 
Zastupitelstvo m�sta Olomouce 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
uzav�ení smlouvy o budoucí kupní smlouv� na pozemek parc.�. 584/1 orná p�da v 
k.ú. Droždín, jak je zapsáno na LV �. 10001 ve vlastnictví statutárního m�sta 
Olomouc ve prosp�ch spole�nosti AGRA Chválkovice, spol. s r. o., za cenu obvyklou 
stanovenou znaleckým posudkem platným ke dni uzav�ení kupní smlouvy. Kupní 
smlouva bude uzav�ena do 3 let od uzav�ení smlouvy o smlouv� budoucí. To vše dle 
bodu 1 d�vodové zprávy 
 
3. revokuje 
�ást usnesení Zastupitelstva m�sta ze dne 14. 5. 2007, usnesení �. 6, �ást 7 ve v�ci 
uzav�ení sm�nné smlouvy na pozemky parc.�. 210/2 ostatní plocha o vým��e 311 
m2 a parc.�. 50/5 ostatní plocha o vým��e 516 m2, vše v k.ú. B�lidla, obec Olomouc, 
jak je vše zapsáno na LV �. 216 ve vlastnictví xxxxxxxxxxxxxxxx za pozemek parc.�. 
290/32 ostatní plocha o vým��e 783 m2 a �ást pozemku parc.�. 633/3 ostatní plocha 
o celkové vým��e 222 m2, dot�ená vým�ra 120 m2, vše v k.ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc, jak je vše zapsáno na LV �. 10001 ve vlastnictví statutárního m�sta 
Olomouc s doplatkem cenového rozdílu 375.060,-K�. Vým�ra dot�ené �ásti pozemku 
parc.�. 633/3 v k.ú. Nová Ulice bude up�esn�na po zam��ení geometrickým plánem, 
a schvaluje uzav�ení sm�nné smlouvy na pozemky parc.�. 210/2 ostatní plocha o 
vým��e 311 m2 a parc.�. 50/5 ostatní plocha o vým��e 516 m2, vše v k.ú. B�lidla, 
obec Olomouc, jak je vše zapsáno na LV �. 216 ve vlastnictví xxxxxxxxxxxxxxx za 
pozemek parc.�. 290/32 ostatní plocha o vým��e 783 m2, �ást pozemku parc.�. 
633/3 ostatní plocha o celkové vým��e 222 m2, dot�ená vým�ra cca 87 m2 a �ást 
pozemku parc.�. 290/51 ostatní plocha o celkové vým��e 3519 m2, dot�ená vým�ra 
cca 14 m2, vše v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc, jak je vše zapsáno na LV �. 10001 
ve vlastnictví statutárního m�sta Olomouc, s doplatkem cenového rozdílu dle 
znaleckého posudku. Vým�ra dot�ené �ásti pozemk� parc.�. 633/3 a parc.�. 290/51, 
vše v k.ú. Nová Ulice, bude up�esn�na po zam��ení geometrickým plánem. 
To vše dle bodu 2 d�vodové zprávy 
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4. rozhodlo 
o odstoupení od následujících smluv, uzav�ených v souvislosti s investi�ní akcí 
„Pod�brady – 1. úsek – Plané Lou�ky - cyklostezka“, org. 4305: 
1) Budoucí kupní smlouvy �. SmOl/OI/14/297/2006/Gi/BKS, uzav�ené s 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx na �ást pozemku parc.�. 995/5 v k.ú. K�elov 
2) Budoucí kupní smlouvy �. SmOl/OI/14/298/2006/Gi/BKS, uzav�ené                   
s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na �ást pozemku parc.�. 995/5 K�elov 
3) Budoucí kupní smlouvy �. SmOl/OI/14/299/2006/Gi/BKS, uzav�ené s 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx na �ást pozemku parc.�. 295/1 v k.ú. �ep�ín 
4) Budoucí kupní smlouvy �. SmOl/OI/14/301/2006/Gi/BKS, uzav�ené s xxxxxxxx                   
xxxxxx na jeho spoluvlastnický podíl id. 5/20 na pozemku parc.�. 295/2 v k.ú. �ep�ín 
5) Budoucí kupní smlouvy �. SmOl/OI/14/303/2006/Gi/BKS, uzav�ené s xxxxxxxx 
xxxxxxx na její spoluvlastnický podíl id. 5/20 na pozemku parc.�. 295/2 v k.ú. �ep�ín 
6) Budoucí kupní smlouvy �. SmOl/OI/14/304/2006/Gi/BKS, uzav�ené se 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na �ást pozemk� parc.�. 314/3, parc.�. 286/13 a parc.�. 
339/2, vše v k.ú. �ep�ín 
7) Budoucí kupní smlouvy �. SmOl/OI/14/308/2006/Gi/BKS, uzav�ené s 
xxxxxxxxxxxxxxxxx na �ást pozemk� parc.�. 328/4 a parc.�. 286/9, vše v k.ú. �ep�ín 
8) Budoucí kupní smlouvy �. SmOl/OI/14/307/2006/Gi/BKS, uzav�ené se 
xxxxxxxxxxxxxxxxx na �ást pozemk� parc.�. 328/4 a parc.�. 286/9, vše v k.ú. �ep�ín 
9) Budoucí kupní smlouvy �. SmOl/OI/14/306/2006/Gi/BKS, uzav�ené s xxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxx na �ást pozemk� parc.�. 328/4 a parc.�. 286/9, vše v k.ú. �ep�ín 
10) Budoucí kupní smlouvy �. SmOl/OI/14/310/2006/Gi/BKS, uzav�ené s xxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxx na �ást pozemk� parc.�. 328/4 a parc.�. 286/9, vše v k.ú. �ep�ín 
11) Budoucí kupní smlouvy �. SmOl/OI/14/309/2006/Gi/BKS, uzav�ené s xxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxx na �ást pozemk� parc.�. 328/4 a parc.�. 286/9, vše v k.ú. �ep�ín 
12) Budoucí kupní smlouvy �. SmOl/OI/14/311/2006/Gi/BKS, uzav�ené s xxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxx na �ást pozemk� parc.�. 286/12 a parc.�. 328/1, vše v k.ú. �ep�ín 
13) Budoucí kupní smlouvy �. SmOl/OI/14/312/2006/Gi/BKS, uzav�ené s xxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxx na �ást pozemk� parc.�. 286/12 a parc.�. 328/1, vše v k.ú. �ep�ín. 
To vše dle bodu 3 d�vodové zprávy. 
 
5. schvaluje 
uzav�ení smlouvy o budoucí kupní smlouv� k �ásti pozemku parcela �. 1517/96 trvalý 
travní porost v katastrálním území Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou      
o velikosti cca 75 m2, který je v podílovém spoluvlastnictví pana xxxxxxxxxxxxxxxxx  
a paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Výše kupní ceny bude ur�ena znaleckým 
posudkem, aktuálním ke dni podpisu kupní smlouvy. Da� z p�evodu nemovitostí 
uhradí statutární m�sto Olomouc. Vým�ra dot�ené �ásti pozemku bude up�esn�na 
po dokon�ení stavby zam��ením geometrickým plánem. Kupní smlouva bude 
uzav�ena do t�í let od uzav�ení smlouvy o smlouv� budoucí. To vše dle bodu 4 
d�vodové zprávy (Dodatek) 
 
6. schvaluje 
uzav�ení smlouvy o budoucí kupní smlouv� k �ásti pozemku parcela �. 1517/88 trvalý 
travní porost v katastrálním území Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou      
o velikosti cca 95 m2, který je ve vlastnictví pana xxxxxxxxxxxxxx. Výše kupní ceny 
bude ur�ena znaleckým posudkem, aktuálním ke dni podpisu kupní smlouvy. Da�      
z p�evodu nemovitostí uhradí statutární m�sto Olomouc. Vým�ra dot�ené �ásti 
pozemku bude up�esn�na po dokon�ení stavby zam��ením geometrickým plánem. 
Kupní smlouva bude uzav�ena do t�í let od uzav�ení smlouvy o smlouv� budoucí. To 
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vše dle bodu 5 d�vodové zprávy (Dodatek). 
 
7. schvaluje 
uzav�ení budoucí sm�nné smlouvy k �ásti pozemku parcela �. 147/13 orná p�da       
o velikosti cca 185 m2 v katastrálním území Chválkovice, obec Olomouc a ve 
vlastnictví �eské republiky, správ� Pozemkového fondu �R za �ást pozemku parcela 
�. 147/37 orná p�da o velikosti cca 185 m2 v katastrálním území Chválkovice, obec 
Olomouc a ve vlastnictví Statutárního m�sta Olomouc, a to s cenovým doplatkem, 
jehož výše bude vycházet ze znaleckého posudku s ohledem na možný koeficient 
r�stu hodnoty pozemku, ur�ený Pozemkovým fondem �R. Sm�nná smlouva bude 
uzav�ena do 3 let od uzav�ení smlouvy o smlouv� budoucí. To vše dle bodu 6 
d�vodové zprávy (Dodatek). 
 
8. schvaluje 
uzav�ení smlouvy o budoucí darovací smlouv� na �ásti pozemk� parc.�. 124/1 
ostatní plocha o vým��e 8466 m2, dot�ená plocha cca 297 m2, parc.�. 124/18 ostatní 
plocha o vým��e 95 m2, dot�ená plocha cca 2 m2, parc.�. 124/19 ostatní plocha        
o vým��e 112 m2, dot�ená plocha cca 6 m2 a parc.�. 103/11 ostatní plocha o vým��e 
71 m2, dot�ená vým�ra cca 6 m2, vše v k.ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc, jak je 
vše zapsáno na LV �. 1045 ve vlastnictví Olomouckého kraje, ve správ� Správy silnic 
Olomouckého kraje, p�ísp�vkové organizace. Vým�ry dot�ených �ástí pozemk� 
budou up�esn�ny zam��ením geometrickým plánem. Darovací smlouva bude 
uzav�ena do jednoho roku po kolaudaci stavby „Bezbariérové úpravy – trasa I“. To 
vše dle bodu 7 d�vodové zprávy (Dodatek). 
 
P�edložil: Major Martin, JUDr., nám�stek primátora  
Bod programu: 8. ; hlasování �. : 12, 13 
 
 
8 Prodej dom� + dodatek 
Zastupitelstvo m�sta Olomouce 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu a dodatek d�vodové zprávy  
 
2. revokuje 
�ást usnesení ZMO ze dne 13. 8. 2007, bod 6, �ást 17, ve v�ci schválení zám�ru 
prodat budovu �. p. 110 (Jilemnického 47a) a pozemek parc. �. st. 159/1, zastav�ná 
plocha a nádvo�í, o vým��e 239 m2, vše v k. ú. Nedv�zí u Olomouce, obec Olomouc, 
a schvaluje ponechání budovy �. p. 110 (Jilemnického 47a) a pozemku parc. �. st. 
159/1, zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 239 m2, vše v k. ú. Nedv�zí                 
u Olomouce, obec Olomouc, v majetku statutárního m�sta Olomouce, dle d�vodové 
zprávy bod 1.1. 
 
3. nevyhovuje 
žádosti spole�nosti POTYLA s.r.o. o odprodej budovy �. p. 110 (Jilemnického 47a) s 
pozemkem parc. �. st. 159/1, zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 239 m2, v k. ú. 
Nedv�zí u Olomouce, obec Olomouc, dle d�vodové zprávy bod 1.1. 
 
4. nevyhovuje 
žádosti xxxxxxxxxxxxxx (Impact UK) o odprodej budovy �. p. 110 (Jilemnického 47a) 
s pozemkem parc. �. st. 159/1, zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 239 m2, v k. ú. 
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Nedv�zí u Olomouce, obec Olomouc, dle d�vodové zprávy bod 1.1. 
 
5. nevyhovuje 
žádosti družstva Jednota, spot�ební družstvo Krom��íž o odprodej budovy �. p. 110 
(Jilemnického 47a) s pozemkem parc. �. st. 159/1, zastav�ná plocha a nádvo�í,         
o vým��e 239 m2, v k. ú. Nedv�zí u Olomouce, obec Olomouc, dle d�vodové zprávy 
bod 1.1. 
 
6. revokuje 
�ást usnesení ZMO ze dne 13. 8. 2007, bod 6, �ást 17, ve v�ci schválení zám�ru 
prodat budovu �. p. 359 (Politických v�z�� 2) a pozemek parc. �. st. 573, zastav�ná 
plocha a nádvo�í, o vým��e 770 m2, v k. ú. Ne�edín, obec Olomouc, a schvaluje 
ponechání  budovy �. p. 359 (Politických v�z�� 2) a pozemku parc. �. st. 573, 
zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 770 m2, v k. ú. Ne�edín, obec Olomouc, v 
majetku statutárního m�sta Olomouce, dle d�vodové zprávy bod 1.2. 
 
7. nevyhovuje 
žádosti nájemc� byt� v dom� Politických v�z�� 2 ve v�ci odprodeje budovy �. p. 359 
(Politických v�z�� 2) a pozemku parc. �. st. 573, zastav�ná plocha a nádvo�í,            
o vým��e 770 m2, v k. ú. Ne�edín, obec Olomouc, po jednotkách, dle zákona �. 
72/1994 Sb., o vlastnictví byt�, dle d�vodové zprávy bod 1.2. 
 
8. nevyhovuje 
žádosti paní xxxxxxxxxxxxxxx ve v�ci odprodeje bytu v budov� �. p. 359 (Politických 
v�z�� 2) a pozemku parc. �. st. 573, zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 770 m2, 
v k. ú. Ne�edín, obec Olomouc, dle d�vodové zprávy bod 1.2. 
 
9. nevyhovuje 
žádosti pana xxxxxxxxxxxxxxx o odprodej budovy �. p. 359 (Politických v�z�� 2) a 
pozemku parc. �. st. 573, zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 770 m2, v k. ú. 
Ne�edín, obec Olomouc, dle d�vodové zprávy bod 1.2. 
 
10. nevyhovuje 
žádosti xxxxxxxxxxxxxxx (Impact UK) o odprodej budovy �. p. 359 (Politických v�z�� 
2) a pozemku parc. �. st. 573, zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 770 m2, v k. ú. 
Ne�edín, obec Olomouc, dle d�vodové zprávy bod 1.2. 
 
11. nevyhovuje 
žádosti spole�nosti POTYLA s.r.o. o odprodej budovy �. p. 359 (Politických v�z�� 2) 
a pozemku parc. �. st. 573, zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 770 m2, v k. ú. 
Ne�edín, obec Olomouc, dle d�vodové zprávy bod 1.2. 
 
12. souhlasí 
s p�evodem nebytové jednotky �. 58/13 v dom� �. p. 58 (Dolní nám�stí 30) se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 761/15513 na spole�ných �ástech domu �. p. 58 
a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 761/15513 na pozemku parc. �. st. 501/3, 
zastav�ná plocha a nádvo�í, vše v k. ú. Olomouc – m�sto, na pana xxxxxxxxxxxxxx            
s podmínkou p�edkupního práva na tuto nemovitosti po dobu 5 let za kupní cenu 
1,500.000,- K� statutárnímu m�stu Olomouc, dle d�vodové zprávy bod 1.3. 
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13. revokuje 
�ást usnesení ZMO ze dne 19. 12. 2007, bod 7, �ást 87, ve v�ci prodeje bytové 
jednotky �. 56/2 v dom� Edisonova 7, k. ú. Pavlovi�ky, obec Olomouc, a schvaluje 
prodej bytové jednotky �. 56/2 v dom� �. p. 56 (Edisonova 7) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 76/2125  na spole�ných �ástech domu �. p. 56 a se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 76/2125 na pozemku parc. �. st. 66, zastav�ná 
plocha a nádvo�í, vše v k. ú. Pavlovi�ky, obec Olomouc, nájemci paní 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu celkem 21.158,- K�, z toho za jednotku 19.628,- 
K�, za pozemek 1.530,- K� a za podmínky z�ízení p�edkupního práva dle § 603, odst. 
2 ob�anského zákoníku ve prosp�ch statutárního m�sta Olomouce za kupní cenu 
celkem 21.158,- K� a to po dobu 5ti let od uzav�ení kupní smlouvy, dle d�vodové 
zprávy bod 2.1. 
 
14. nevyhovuje 
žádosti pana xxxxxxxxxxxxxxxx ve v�ci prodeje bytové jednotky �. 554/5 v dom� �. p. 
553, 554 (Trnkova 20, 22) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 679/28008 na 
spole�ných �ástech domu �. p. 553, 554, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec 
Olomouc, dle d�vodové zprávy bod 2.2. 
 
15. revokuje 
usnesení ZMO ze dne 19. 12. 2007 bod 7, �ást 37, ve v�ci prodeje bytové jednotky 
�. 112/8 v dom� �. p. 112 (Dolní nám�stí 26) s pozemkem parc. �. st. 537/1, 
zastav�ná plocha a nádvo�í, vše v k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc, a schvaluje 
prodej bytové jednotky �. 112/8 v dom� �. p. 112 (Dolní nám�stí 26) se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 682/6180 na spole�ných �ástech domu �. p. 112 
a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 682/6180 na pozemku parc. �. st. 537/1, 
zastav�ná plocha a nádvo�í, vše v k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc, oprávn�ným 
nájemc�m manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu celkem 376.369,- 
K�, z toho za jednotku 264.963,- K�, za pozemek 111.406,- K�, dle d�vodové zprávy 
bod 2.3. 
 
16. nevyhovuje 
žádosti paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxx o  revokaci usnesení ZMO ze dne 19. 12. 2007 
bod 7, �ást 45, ve v�ci prodeje bytové jednotky �. 623/19 v dom� �. p. 623 
(Rož�avská 2) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 429/13755  na spole�ných 
�ástech domu �. p. 623 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 429/13755 na 
pozemku parc. �. st. 914, zastav�ná plocha a nádvo�í, vše v k. ú. Nové Sady u 
Olomouce, obec Olomouc, dle d�vodové zprávy bod 2.4. 
 
17. schvaluje 
prodej nebytové jednotky �. 112/1 v dom� �. p. 112 (Dolní nám�stí 26) se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 319/6180 na spole�ných �ástech domu �. p. 112 
a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 319/6180 na pozemku parc. �. st. 537/1, 
zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 403 m2, vše v k. ú. Olomouc-m�sto, obec 
Olomouc, nájemci xxxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu celkem 1,315.950,- K�, z toho 
jednotka 1,205.782,- K�, pozemek 104.218,- K� a náklady 5.950,- K�, dle dodatku 
d�vodové zprávy bod 1.1. 
 
18. schvaluje 
prodej nebytové jednotky �. 112/5 v dom� �. p. 112 (Dolní nám�stí 26) se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 721/6180 na spole�ných �ástech domu �. p. 112 
a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 721/6180 na pozemku parc. �. st. 537/1, 
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zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 403 m2, vše v k. ú. Olomouc-m�sto, obec 
Olomouc, nájemci xxxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu celkem 905.950,- K�, z toho 
jednotka 664.446,- K�, pozemek 235.554,- K� a náklady 5.950,- K�, dle dodatku 
d�vodové zprávy bod 1.2. 
 
19. schvaluje 
prodej nebytové jednotky �. 112/6 v dom� �. p. 112 (Dolní nám�stí 26) se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 491/6180 na spole�ných �ástech domu �. p. 112 
a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 491/6180 na pozemku parc. �. st. 537/1, 
zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 403 m2, vše v k. ú. Olomouc-m�sto, obec 
Olomouc, nájemci xxxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu celkem 615.950,- K�, z toho 
jednotka 449.588,- K�, pozemek 160.412,- K� a náklady 5.950,- K�, dle dodatku 
d�vodové zprávy bod 1.3. 
 
P�edložil: Rada m�sta Olomouce 
Bod programu: 9. ; hlasování �. : 14, 15 
 
 
9 Vydání zm�ny �. XVIII ÚPnSÚ Olomouc 
Zastupitelstvo m�sta Olomouce 
 
1. bere na v�domí 
d�vodovou zprávu  v p�edloženém zn�ní 
 
2. ov��ilo 
tímto, že  Zm�na �. XVIII ÚPnSÚ Olomouc není v rozporu: 
1. s Politikou územního rozvoje �eské republiky, schválenou usnesením vlády �eské 
republiky �. 561 ze dne 17.5.2006 
2. s Územním plánem velkého územního celku Olomoucké aglomerace (dále jen ÚP 
VÚC OK), schváleným usnesením vlády �. 422 ze dne 16.7.1997 a 1. zm�ny ÚP 
VÚC OK, která byla schválena usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje �. 
UZ/12/25/2002 ze dne 28.11. 2002 
3. se stanovisky dot�ených orgán� 
4. se stanoviskem Krajského ú�adu Olomouckého kraje vydaným dne 18.9.2007 pod 
�.j.: KUOK/90539/2007-2/218  
 
3. vydává 
zm�nu �. XVIII ÚnSÚ Olomouc v souladu s stanovením § 54, odst. (2) zákona �. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním �ádu (stavební zákon), ve zn�ní 
zákona �. 68/2007 (stavební zákon) formou opat�ení obecné povahy v souladu s § 
171 a § 172, odst. (2)  zákona �. 500/2004 Sb., správní �ád, ve zn�ní pozd�jších 
p�edpis�, které je p�ílohou tohoto usnesení. 
 
4. ukládá 
Odboru koncepce a rozvoje 
a) oznámit v souladu s § 173 zákona �. 500/2004 Sb., správní �ád, ve zn�ní 
pozd�jších p�edpis�, vydání zm�ny �. XVIII ÚPnSÚ Olomouc ve�ejnou vyhláškou  
b) po nabytí ú�innosti vydanou zm�nu opat�it záznamem o ú�innosti, uložit na odboru 
koncepce a rozvoje magistrátu m�sta Olomouce, poskytnout stavebnímu ú�adu a 
krajskému ú�adu 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
T:     28.4.2008 
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P�edložil: Novotný Martin, primátor m�sta  
Bod programu: 10. ; hlasování �. : 16 
 
 
10 Smlouvy s obcemi na rok 2008 
Zastupitelstvo m�sta Olomouce 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
obecné zn�ní smluv o zajišt�ní dopravní obslužnosti v rámci integrovaného 
dopravního systému a o poskytnutí p�ísp�vku na pokrytí ztráty dopravce DPMO, a.s. 
dle p�ílohy �. 1 této d�vodové zprávy 
 
3. ukládá 
podepsat smlouvy s obcemi 
T: ihned 
O: Novotný Martin, primátor m�sta  
 
P�edložil: Š�udlík Svatopluk, Mgr., nám�stek primátora 
Bod programu: 11. ; hlasování �. : 17 
 
 
11 Aquapark - delegování zástupce na valnou hromadu 
Zastupitelstvo m�sta Olomouce 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. deleguje 
zástupce SmOl (v�etn� náhradníka) na valnou hromadu spole�nosti AQUAPARK 
OLOMOUC a.s. dle d�vodové zprávy 
 
P�edložil: Major Martin, JUDr., nám�stek primátora  
Bod programu: 12. ; hlasování �. : 18 
 
 
12 Návrh OZV o zm�n� OZV �. 20/1996 
Zastupitelstvo m�sta Olomouce 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
p�edkládanou obecn� závaznou vyhlášku �. 2/2008, kterou se m�ní a dopl�uje 
obecn� závazná vyhláška SmOl �. 20/1996, o M�stské policii Olomouc, ve zn�ní 
obecn� závazné vyhlášky �. 5/2000 a obecn� závazné vyhlášky �. 13/2005 
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P�edložil: Rada m�sta Olomouce 
Martinák Ji�í, nám�stek primátora 

Bod programu: 13. ; hlasování �. : 19 
 
 
13 19. kolo Fondu rozvoje bydlení 
Zastupitelstvo m�sta Olomouce 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
poskytnutí ú�elových úv�r� 19. kola Fondu rozvoje bydlení dle tabulky žadatel� 
 
3. schvaluje 
ud�lení výjimek z Pravidel statutárního m�sta Olomouce o použití ú�elových 
prost�edk� Fondu rozvoje bydlení statutárního m�sta Olomouce 
 
P�edložil: Martinák Ji�í, nám�stek primátora 

Rada m�sta Olomouce 
Bod programu: 14. ; hlasování �. : 20 
 
 
14 Zm�na Pravidel statutárního m�sta Olomouce o použití 

ú�elových prost�edk� Fondu rozvoje bydlení statutárního 
m�sta Olomouce 

Zastupitelstvo m�sta Olomouce 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu v�etn� p�ílohy 
 
2. schvaluje 
Pravidla statutárního m�sta Olomouce o použití ú�elových prost�edk� Fondu rozvoje 
bydlení statutárního m�sta Olomouce 
 
P�edložil: Rada m�sta Olomouce 

Martinák Ji�í, nám�stek primátora 
Bod programu: 15. ; hlasování �. : 21 
 
 
15 Návrh M�stského programu prevence kriminality na rok 2008     
Zastupitelstvo m�sta Olomouce 
 
1. bere na v�domí 
d�vodovou zprávu                                                                
 
2. schvaluje 
zapojení m�sta Olomouce do m�stské úrovn� prevence kriminality na léta 2008 - 
2011 a návrh M�stského programu  prevence kriminality na rok 2008 dle d�vodové 
zprávy 
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3. schvaluje 
rozpo�et díl�ích projekt� M�stského programu prevence kriminality na rok 2008 dle 
bodu  IV.  d�vodové zprávy   
 
4. ukládá 
dodate�n� p�edložit na MV �R, odbor prevence kriminality Usnesení Zastupitelstva 
m�sta Olomouce ze dne 18.2.2008, které je nedílnou sou�ástí již zaslané žádosti o 
poskytnutí státní ú�elové dotace na realizaci M�stského programu prevence 
kriminality na rok 2008 
 
T: ihned 
O: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám�stek primátora 
 
P�edložil: Rada m�sta Olomouce 
Bod programu: 16. ; hlasování �. : 22 
 
 
16 Program Podpora terénní práce 2008 
Zastupitelstvo m�sta Olomouce 
 
1. bere na v�domí 
d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
návrh podání žádosti o dotaci na Ú�ad vlády �R na podprogram A. Podpora terénní 
práce 2008 
 
3. schvaluje 
finan�ní spoluú�ast statutárního m�sta Olomouce ve výši 400 tis. K� 
 
4. ukládá 
p�edložit na Ú�ad vlády �R ov��ené usnesení Zastupitelstva m�sta Olomouce ze dne 
18. 2. 2008, které je nedílnou sou�ástí zpracované žádosti o poskytnutí státní 
ú�elové dotace na realizaci programu Podpora terénní práce 2008 
T: ihned 
O: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám�stek primátora 
 
P�edložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám�stek primátora 
Bod programu: 17. ; hlasování �. : 23 
 
 
17 Bytové družstvo Jižní - úv�r Topolová 
Zastupitelstvo m�sta Olomouce 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
refinancování stávajícího úv�ru v rozsahu dle d�vodové zprávy 
 
3. ukládá 
primátorovi podepsat Ru�itelský závazek SmOl do výše úv�rové angažovanosti 
úv�ru pro KB a.s. dle d�vodové zprávy 
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P�edložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám�stek primátora 
Bod programu: 18. ; hlasování �. : 24 
 
 
18 Informace o �innosti kontrolního výboru 
Zastupitelstvo m�sta Olomouce 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
zápisy z kontrol dle d�vodové zprávy 
 
P�edložil: kontrolní výbor 
Bod programu: 19. ; hlasování �. : 25 
 
 
 
 
 
 
 
 
Martin Novotný, v. r.  
primátor m�sta Olomouce 

Mgr. Svatopluk Š�udlík, v. r.  
1. nám�stek primátora 

  
 


