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10. ZASEDÁNÍ    ZASTUPITELSTVA    M�STA   OLOMOUCE 
 
 KONANÉ   DNE  28. dubna  2008 
 
      V BUDOV� MAGISTRÁTU M�STA OLOMOUCE, VELKÉM ZASEDACÍM SÁLE,    
 
    HYNAISOVA 10  V  OLOMOUCI   
___________________________________________________________________ 
 
 
Poznámka:  
- zve�ejn�na je upravená verze Zápisu 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 Zápisu  mohou ob�ané m�sta Olomouce v p�ípad� pot�eby  
nahlédnout na organiza�ním odd�lení (1. patro radnice, dve�e �. 12) 
 
 
 
 
P�ÍTOMNI: 
 
 
1.  �LENOVÉ  ZASTUPITELSTVA  M�STA  OLOMOUCE  -  DLE  PREZENCE 
                                        
2.  VEDOUCÍ  ODBOR�  A  PRACOVNÍCI  MAGISTRÁTU  M�STA  OLOMOUCE 
                                           
3.  �EDITELÉ  P�ÍSP.  ORGANIZACÍ  M�STA   A  AKCIOVÝCH SPOLE�NOSTÍ 
 
4.  ZÁSTUPCI  SD�LOVACÍCH  PROST�EDK� 
 
5.  VE�EJNOST,  HOSTÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zápis  ze  zasedání  Zastupitelstva  m�sta  Olomouce  byl  vyhotoven dne 6. 5. 2008 
........................................................................................................................................ 
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Zahájení 
Desáté zasedání zastupitelstva m�sta Olomouce, konané 28. dubna 2008 zahájil v 9.00 
hodin primátor m�sta Martin Novotný; toto zasedání dále �ídil. 
Zasedání bylo svoláno do velkého zasedacího sálu, budovy magistrátu m�sta Olomouce 
v Hynaisov� ulici.  
Bylo p�istoupeno k zahájení jednání, konstatováním, že dle prezen�ních listin bylo v úvodu 
p�ítomno 40 �len� zastupitelstva, tj. nadpolovi�ní v�tšina. Bylo provedeno zkušební 
hlasování, kterým byla prov��ena jeho funk�nost; tímto hlasováním byl zjišt�n aktuální po�et 
zastupitel� v sále - 40. V pr�b�hu jednání se po�et p�ítomných m�nil; bylo p�ítomno max. 41 
�len� zastupitelstva. 
Z 10. zasedání zastupitelstva se omluvili doc. MUDr. Jaroslav Vomá�ka, Ph.D., Ing. Antonín 
Kropá�ek, Mgr. Vladislav Kvapil, Ing. Pavel Jelínek, Ph.D.   
Primátor uvedl, že k zápisu z 9. zasedání zastupitelstva, které se konalo 18. února 2008 
nebyla podána námitka  a v souladu se zákonem o obcích a Jednacím �ádem zastupitelstva 
je tento zápis pokládán za schválený. 
Na zasedání bylo využíváno elektronické hlasovací za�ízení. 
V souladu se zákonem o obcích a jednacím �ádem ZMO byli jako ov��ovatelé zápisu ur�eni                                           
Mgr. Yvona Kubjátová a Jan Gottwald. Zapisovatelkou byla ur�ena Gabriela Sedláková. 
 
Dále pokra�ovalo jednání schválením programu: 
SCHVÁLENÍ PROGRAMU: 
P�edsedající konstatoval, že zastupitelé v souladu s jednacím �ádem obdrželi podkladové 
materiály s návrhem programu. 
Dodate�n�, po jednání RMO 22.4.2008 byly rozvezeny tyto materiály: 

- Dodatek �. 1 k bodu programu 3 – Rozpo�tové zm�ny roku 2008 
- Dodatek k bodu programu 6 – Majetkoprávní záležitosti 
- Bod  programu 7 – Majetkoprávní záležitosti odb. investic 
- Dodatek k bodu programu 8 – Prodej dom� 
- Bod programu 9 – Po�ízení zm�ny ÚPnSÚ  v lokalit� Pražská  - východ 
- Bod programu 13 – Aquapark 
- Bod programu 19 - Výsledky hospoda�ení sdružení �eské d�dictví UNESCO 
- Bod programu 20 – Delegování zástupce SmOl na valnou hromadu VHS, a. s. a 

OLTERM & TD Olomouc, a. s. 
Primátor upozornil na dotazník „Prom�ny m�stských zastupitelstev v evropské 
perspektiv�“, který byl zastupitel�m rozvezen sou�asn� s dodate�nými materiály a který 
dle žádosti Filozofické fakulty UP, K�ížkovského 10, Olomouc mají zastupitelé zaslat 
vypln�ný na uvedenou adresu, nebo p�edat na sekretariát primátora nejpozd�ji do 
20.5.2008. 

 
Na st�l byla zastupitel�m rozdána „p�íloha �. 6“ k bodu programu 13 Aquapark  . 
 
K p�edloženému návrhu programu primátor uvedl, že byl p�edkladatelkou – nám�stkyní 
primátora Hanou Tesa�ovou a zárove	 i zástupci posl. klubu �SSD požádán o za�azení 
bod� 6, 7 a 8 programu (Majetkoprávní záležitosti, Majetkoprávní záležitosti odboru investic 
a Prodej dom�) za bod 13 Aquapark. V této souvislosti byly body programu p�e�íslovány. 
Ing. Tesa�ík – požádal o za�azení nového bodu do programu zasedání zastupitelstva 
s názvem „Informace z jednání správní rady UP Olomouc“ a navrhl jej za�adit jako bod 1.2 
programu.  
Z d�vodu, že Ing. Tesa�ík nem�l k dispozici písemný materiál, v�etn� návrhu usnesení 
v po�tu dle jednacího �ádu, byl tento bod navržen na za�azení do programu v rámci bodu 21  
R�zné. 
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Rekapitulace  návrhu programu : 
1. Zahájení, schválení programu 
1.1 Vystoupení stipendisty 
2. Kontrola usnesení         
3. Rozpo�tové zm�ny roku 2008 + dodatek �. 1    
4. Výsledky hospoda�ení SmOl za rok 2007     
5. FRB – 20. kolo úv�r�        
6. Po�ízení zm�ny ÚPnSÚ v lokalit� Pražská – východ  
7. Návrh zadání souboru zm�n �. XIX ÚPnSÚ Olomouc   
8. Vydání zm�ny �. XIV/24 ÚPnSÚ Olomouc   
9. Program regenerace MPR       
10. Aquapark + p�íloha �. 6   
11. Majetkoprávní záležitosti + dodatek      
12. Majetkoprávní záležitosti odboru investic  
13. Prodej dom� + dodatek  
14. OZV o školských obvodech      
15. Dodatky z�izovacích listin p�ísp�vkových organizací – škol   
16. Ceny m�sta za rok 2007       
17. Finan�ní mechanismy EHP a Norska – modernizace jídelny  
18. Zpráva o napl	ování cíl� a opat�ení 1. RKPSS na období let 2007 – 2008 za rok 2007  
19. Výsledky hospoda�ení sdružení �eské d�dictví UNESCO  
20. Delegování zástupce SmOl na valnou hromadu VHS Olomouc, a.s. a OLTERM & TD  
21. R�zné - Informace z jednání správní rady UP Olomouc 
22. Záv�r 

 

 
Hlasování o programu: 
40 pro  
0 proti 
0 zdržel se hlasování 
1 nehlasoval 
Záv�r:  Primátor konstatoval, že program zasedání zastupitelstva byl schválen. 
 
Bod 1.1. programu: 
Vystoupení stipendisty 
Primátor p�ivítal pana Mgr. Dalibora �esáka  a krátce ho p�edstavil. Uvedl, že  v dob�, kdy 
obdržel stipendium statutárního m�sta Olomouce studoval ve IV. ro�níku Pedagogické 
fakulty Univerzity Palackého v Olomouci obor u�itelství – ob�anská výchova a n�mecký 
jazyk. Konstatoval, že stipendium bylo pro Mgr. �esáka schváleno v akad. roce 2006/2007 
ve výši 150 tis. K� a bylo ur�eno na �áste�né krytí výdaj� spojených se studijním pobytem v 
SRN na pedagogické vysoké škole v Heidelbergu. 
Mgr. Dalibor �esák – p�ednesl své vystoupení a seznámil �leny zastupitelstva s výsledky 
studijní cesty v Heidelbergu, které bylo zam��ené na studium klasické i alternativní 
pedagogiky. Úplný text vystoupení pana �esáka je p�ílohou materiál� z jednání ZMO 
28.4.2008, který je uložený na organiza�ním odd�lení odboru kancelá� primátora. 
 
Primátor pod�koval panu Mgr. �esákovi za jeho vystoupení a pop�ál mu jménem �len� 
zastupitelstva mnoho úsp�ch� v jeho další akademické karié�e a v�decké odborné praxi. 
 
prof. Mezihorák – se krátce vyjád�il k vystoupení stipendisty, zhodnotil kladn� stipendijní 
politiku m�sta Olomouce i Olomouckého kraje a uvedl, že již dnes m�žeme �íci, že 
prost�edky poskytnuté m�stem na uvedené stipendium byly využity efektivn�. 
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Bod 2 programu:  
Kontrola usnesení ZMO 
Primátor – provedl d�vodovou zprávou po stranách. 
Bod byl projednán bez diskuse. 
Pozm�	ující návrh na úpravu usnesení nebyl podán. 
Hlasování o p�edloženém návrhu usnesení: 
40 pro 
0 proti 
0 zdržel se hlasování 
1 nehlasoval 
Záv�r: P�edložený návrh usnesení byl schválen; k uvedenému bodu programu bylo p�ijato 
usnesení bod 1. 
 
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 
 
 
P�edsedající v souladu s jednacím �ádem zastupitelstva nechal, po provedení dopln�ní dle 
návrh� �len� rady a zastupitelstva, odsouhlasit možnost vystoupení konzultant� k 
projednávaným bod�m programu - an blok : 
- k bod�m Rozpo�tové zm�ny r. 2008, Výsledky hospoda�ení r. 2007 a FRB 20. kolo –  
   Bc. Vi�arová, pí Látalová 
- k Majetkoprávním záležitostem – Ing. Kli�ková, Mgr. Halounová 
- k Prodeji dom�  –  Mgr. Kleisl 
- k bod�m Po�ízení zm�ny ÚPnSÚ v lokalit� Pražská – východ,  
  Návrh zadání souboru zm�n �. XIX ÚPnSÚ Olomouc a  
  Vydání zm�ny �. XIV/24 ÚPnSÚ Olomouc - Ing. Dosoudil, Ing. arch. K�enková  
- k bodu Program regenerace MPR – Ing. arch. P�idal   
- k bodu Aquapark – Ing. Michali�ka, RNDr. Š
astný 
- k bodu OZV o školských obvodech a Dodatky z�izovacích listin p�ísp�vkových organizací –            

škol -  PhDr. Fantová 
- k bodu Finan�ní mechanismy EHP a Norska – modernizace jídelny – Ing. Sítek 
- k bodu Zpráva o napl	ování cíl� a opat�ení 1. RKPSS na období let 2007 – 2008 za rok 

2007 – PaedDr. Pilát, Ing. Prachniarová     
- k bodu Výsledky hospoda�ení sdružení �eské d�dictví UNESCO – Mgr. Línek 
 
Hlasování o konzultantech 
39 pro   
0 proti  
0 zdržel se hlasování   
2 nehlasoval 
Záv�r: vystoupení konzultant� bylo schváleno 
 
Sumarizace p�ihlášek do diskuse z �ad ob�an�: 
Primátor konstatoval, že v souladu s jednacím �ádem se do diskuse p�ihlásil: 
- k nov� �íslovanému bodu programu 11 Majetkoprávní záležitosti – Marián Š
astný 
  
Bylo p�istoupeno k projednání dalších bod� dle schváleného programu:  
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Bod 3 programu: 
Rozpo�tové zm�ny roku 2008, v�. dodatku �. 1 
J. Martinák – uvedl bod. 
Konstatoval, že dodate�n� byl �len�m ZMO distribuován dodatek �. 1 bez návrhu usnesení a 
požádal o úpravu p�edloženého návrhu usnesení spo�ívající v dopln�ní textu „v�etn� 
dodatku �. 1“ do obou bod� usnesení. 
P�edložený základní materiál, v�. dodatku byl projednán po stranách. 
P�edkladatel upozornil, že sou�ástí materiálu je i tabulka „Soupis nekrytých požadavk�“, 
vypracovaná aktuáln� po jednání RMO, které se uskute�nilo dne 22.4.2008. 
Bod 3 programu byl projednán bez diskuse. 
Hlasování o dopln�ném návrhu usnesení: 
39 pro 
0 proti 
0 zdržel se hlasování 
2 nehlasoval 
Záv�r: Dopln�ný návrh usnesení byl schválen; k uvedenému bodu programu bylo p�ijato 
usnesení bod 2. 
 
Zastupitelstvo m�sta Olomouce 
 
1. 
bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu - �ást A a �ást B, v�etn� dodatku �. 1 
 
2. 
schvaluje 
rozpo�tové zm�ny roku 2008 dle p�edložené d�vodové zprávy - �ást B, v�etn� dodatku �. 1 
 
 
Bod 4 programu: 
Výsledky hospoda�ení SmOl za rok 2007 
J. Martinák –  v úvodu informoval o jednotlivých krocích p�edcházejících p�edložení výsledk� 
hospoda�ení SmOl za rok 2007. Shrnul, že hospoda�ení m�sta bylo podrobeno auditu, 
p�i�emž kone�ný výrok auditora zní „bez výhrad“. 
Poté zrekapituloval jednotlivé �ásti tvo�ící p�ílohy d�vodové zprávy – p�íjmy, výdaje, 
objednávky ve�ejných služeb u a.s., investi�ní �ást, granty, úv�ry a navrhl p�edložený návrh 
usnesení schválit. 
Zmínil, že v minulém roce byla schválena novela o rozpo�tovém ur�ení daní, p�ijetím které 
došlo ke znevýhodn�ní m�sta Olomouce, což bylo �ešeno zástupci m�sta vyjednáním 
ú�elové dotace ve výši 250 mil. K�. V této souvislosti informoval, že zmín�nou dotaci již 
m�sto obdrželo a v minulých dnech byla sjednaná �ástka p�ipsána na ú�et m�sta.  Zárove	 
informoval, že p�ijetí dotace bylo sou�ástí schváleného rozpo�tu a tato suma byla ihned do 
hospoda�ení m�sta zahrnuta.  
 
Ing. Hrstková – poukázala na skute�nost, že v úvodu d�vodové zprávy, je z�ejm� špatný 
termín konání RMO (25. 4). Upozornila, že v tomto termínu se sch�ze rady m�sta nekonala. 
Konzultanty byl uveden správný termín – 25.3.2008. D�vodová zpráva byla v tomto smyslu 
opravena. 
Pozm�	ující návrh na úpravu usnesení nebyl podán. 
Hlasování o p�edloženém návrhu usnesení: 
41 pro 
0 proti 
0 zdržel se hlasování 
0 nehlasoval 
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Záv�r: P�edložený návrh usnesení byl schválen; k uvedenému bodu programu bylo p�ijato 
usnesení bod 3 
 
Zastupitelstvo m�sta Olomouce 
 
1. 
bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu v�etn� všech p�íloh 
 
2. 
schvaluje 
finan�ní vypo�ádání se státním rozpo�tem za rok 2007 
 
3. 
vydává 
v souladu s § 17, odst. 7) Zákona �. 250/2000 Sb., o rozpo�tových pravidlech územních 
rozpo�t�, souhlas s celoro�ním hospoda�ením statutárního m�sta Olomouc za rok 2007, a to 
bez výhrad 
 
 
Bod 5 programu: 
FRB - 20. kolo úv�r� 
J. Martinák – uvedl bod. 
Konstatoval, že k rozd�lení pro 20. kolo výb�rového �ízení na poskytování úv�r� z FRB je 
k dispozici  více než 60 mil. K�. Uvedl, že bylo p�ijato 28 žádostí v celkové výši 9.698 tis. K�. 
Zmínil, že sou�ástí d�vodové zprávy jsou ješt� také návrhy na schválení výjimek z pravidel, 
což jak uvedl od dalšího kola nebude nutné, jelikož byla zastupitelstvem schválena již nová 
pravidla, dle kterých bude další kolo p�j�ek z FRB posuzováno. 
Materiál byl projednán bez diskuse. 
Pozm�	ující návrh na úpravu usnesení nebyl podán. 
Hlasování o p�edloženém návrhu usnesení: 
41 pro 
0 proti 
0 zdržel se hlasování 
0 nehlasoval  
Záv�r: P�edložený návrh usnesení byl schválen; k uvedenému bodu programu bylo p�ijato 
usnesení bod 4. 
 
Zastupitelstvo m�sta Olomouce 
 
1. 
bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. 
schvaluje 
poskytnutí ú�elových úv�r� 20. 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 
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Bod 6 programu: 
Po�ízení zm�ny ÚPnSÚ Olomouc v lokalit� Pražská – východ 
Primátor – uvedl bod. 
Jako p�edkladatel tohoto materiálu  navrhl schválit po�ízení uvedené zm�ny, a to zejména 
z d�vodu celkového prov��ení území v souvislosti s jeho dalším využitím. Zárove	 
konstatoval, že v p�ípad� navrženého zám�ru nepovažuje za nutné nalézt názorovou shodu 
p�i jeho schvalování v zastupitelstvu a uvedl, že jde o diskusní záležitost. Konstatoval, že p�i 
schvalování materiálu radou m�sta bylo vzato v úvahu zejména to, aby pozemek, který je 
majetkem žadatele o zm�nu ÚPnSÚ, nez�stal ležet ladem a byly prov��eny další možnosti 
jeho využití. 
Ing. Tesa�ík – vystoupil se stanoviskem posl. klubu �SSD – citoval z d�vodové zprávy text 
týkající se schválených regulativ� dle sou�asn� platného územního plánu, kde je mimo jiné 
uvedeno, že v�tšina území v této lokalit� je v regulativu umož	ujícím bydlení, ale �áste�n� je 
zde p�ípustná i ob�anská vybavenost, ovšem  maximáln� v   ploše do 2,5 tis. m2. Ing Tesa�ík 
konstatoval, že z toho vyplývá, že v ur�ité mí�e je zde ob�. vybavenost zajišt�na a zm�na 
není bezpodmíne�n� nutná.  Dále p�ipomenul programové prohlášení Rady m�sta 
Olomouce, dle kterého se rada usnesla podporovat maximáln� bytovou výstavbu, což dle 
jeho názoru souvisí i s p�edloženou zm�nou.  Dále upozornil na další bod programového 
prohlášení RMO, dle kterého má RMO usilovat o vybudování severního spoje, což by vedlo k 
odleh�ení dopravního zatížení této lokality. Proto zd�raznil nutnost zabránit v dalším 
zahuš
ování dopravy vybudováním dalšího velkoplošného nákupního centra a navrhl úpravu 
usnesení v bod� 2 usnesení – zm�nou formulace na „neschvaluje“. 
Ing. Hrstková – požádala konzultanta Ing. Dosoudila o vysv�tlení postoje odboru koncepce a 
rozvoje k této v�ci. 
Ing. Dosoudil – uvedl, že sou�ástí materiálu je nedoporu�ující stanovisko odboru koncepce a 
rozvoje a vysv�tlil d�vody, které spo�ívají v názoru, že by prodejní plochy  v této lokalit� byly 
již p�edimenzovány. Konstatoval, že navrhovaných 30 tis. m2  prodejní plochy by nesloužilo 
pouze této lokalit�, ale celému m�stu a jeho okolí, což má souvislost také s uvedenými 
dopravními problémy.  Konstatoval, že schválení po�ízení zm�ny by bylo pouze prvním 
krokem, uvedl nutnost vypracování dopravn� urbanistické studie v�. posouzení a 
v návaznosti na tyto posouzení  uvedl možnost úpravy uvedené zm�ny tak, aby kone�ný 
výsledek byl ve prosp�ch této lokality. 
J. Martinák – vyjád�il názor, že chápe argumenty ohledn� dopravní zatíženosti lokality, 
ovšem p�i plánované hustot� bydlení v této lokalit�, bude dle jeho názoru pot�eba zajistit 
jejím obyvatel�m,  aby m�li  v tomto míst� možnost nakoupit, využít ur�itých služeb a 
nemuseli p�itom jezdit do okolních nákupních center. Uvedl, že zám�r spole�nosti 
Lettenmayer & Partner, s.r.o. je možné ur�itým zp�sobem upravit tak, aby byl snížen objem 
prodejních ploch a doporu�il schválit po�ízení zm�ny a vytvo�it si tak prostor pro jednání 
s vlastníky pozemk� a posouzení dalších možností tohoto území. 
Ing. Dostál – vyjád�il názor za posl. klub KDÚ-�SL – uvedl, že již z výše zmín�ných d�vod�, 
týkajících se dopravního zatížení a p�edimenzování obch. ploch v této lokalit�, klub KDÚ-
�SL po�ízení zm�ny nepodpo�í. 
Ing. Rozbo�il  - vyjád�il názor, že pokud by bylo po�ízení zm�ny zahájeno,  develope�i 
sousedních pozemk�, kte�í zde realizují své zám�ry spojené p�edevším s bydlením, by tento 
krok m�sta vnímali negativn�. P�ipomenul také, že v tomto území zbývá ješt� 90 tis. m2 
pozemk� pat�ících m�stu, na které bude pot�eba ješt� najít developera. 
Primátor p�ipomenul, že jakýkoliv výsledek hlasování vyšle ur�itý signál pro budoucí funk�ní 
využití této lokality, což bude d�ležité pro vlastníky okolních pozemk�. 
Ing. Tesa�ík – p�ipomenul sv�j protinávrh na úpravu usnesení: 
1. bere na v�domí  
p�edloženou d�vodovou zprávu 
2. neschvaluje  
v souladu s § 44 zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním �ádu, ve zn�ní 
zákona 68/2007 Sb., po�ízení zm�ny ÚPnSÚ Olomouc v lokalit� Pražská – východ 
Primátor o takto upraveném návrhu usnesení nechal hlasovat: 
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Hlasování  o protinávrhu Ing. Tesa�íka: 
22 pro 
16 proti 
3 zdržel se hlasování 
0 nehlasoval 
Protinávrh Ing. Tesa�íka nebyl schválen. 
 
Hlasování o p�edloženém návrhu usnesení: 
16 pro 
18 proti 
7 zdržel se hlasování 
0 nehlasoval 
P�edložený návrh usnesení nebyl schválen; k uvedenému bodu programu nebylo p�ijato 
usnesení.  
Záv�r:  Zm�na ÚPnSÚ v lokalit� Pražská – východ nebude po�izována. 
 
 
Bod 7 programu: 
Návrh zadání souboru zm�n �. XIX ÚPnSÚ Olomouc 
Primátor – uvedl bod. 
Krátce okomentoval jednotlivé díl�í zm�ny.  
P�i komentá�i k díl�í zm�n� XIX/31- Slavonín, I.P.Pavlova upozornil, že se jedná o zm�nu 
související s požadovaným rozší�ením ploch Aquaparku. Zmínil diskusi rozpoutanou 
v souvislosti s uchováním biokoridoru v tomto území a informoval, že z navržených 70 m 
biokoridoru bude zachováno více než 32 m. Shrnul, že po této informaci je z�ejmé, že tato 
zm�na úz. plánu existenci biokoridoru neohrozí a navrhl díl�í zm�nu XIX/31 schválit. 
Materiál byl projednán bez diskuse. 
Pozm�	ující návrh na úpravu usnesení nebyl podán. 
Hlasování o p�edloženém návrhu usnesení: 
39 pro 
0 proti 
1 zdržel se hlasování 
1 nehlasoval 
Záv�r: P�edložený návrh usnesení byl schválen; k uvedenému bodu programu bylo p�ijato 
usnesení bod 5. 
 
Zastupitelstvo m�sta Olomouce 
 
1. 
bere na v�domí 
d�vodovou zprávu v p�edloženém zn�ní 
 
2. 
schvaluje 
Návrh zadání souboru zm�n �. XIX ÚPnSÚ Olomouc v rozsahu p�ílohy usnesení, v souladu 
s ustanovením § 47 odst. (5) zákona �.183/2006 Sb., o územním plánu a stavebním �ádu  
 
3. 
ukládá 
vedoucímu odboru koncepce a rozvoje pokra�ovat v po�izování souboru zm�n �.XIX ÚPnSÚ 
Olomouc 
T:ihned 
O:Novotný Martin, primátor m�sta  
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Bod 8. programu: 
Vydání zm�ny �. XIV/24 ÚPnSÚ Olomouc 
Primátor – uvedl bod. 
P�ipomenul, že v minulosti se tato díl�í zm�na setkala s nevolí u ob�an� bydlících v této 
lokalit�. Informoval, že po konkretizaci zám�ru žadatelkami se ukázalo, že jejich zám�rem 
není postavení velkého bytového domu, ale n�kolika rodinných domk�, což se ukázalo pro 
místní obyvatele jako akceptovatelné, jelikož již nebyla proti návrhu podána žádná námitka. 
Materiál byl projednán bez diskuse. 
Pozm�	ující návrh na úpravu usnesení nebyl podán. 
Hlasování o p�edloženém návrhu usnesení: 
10 pro 
0 proti 
0 zdržel se hlasování 
1 nehlasoval 
Záv�r: P�edložený návrh usnesení byl schválen; k uvedenému bodu programu bylo p�ijato 
usnesení bod 6. 
 
Zastupitelstvo m�sta Olomouce 
 
1. 
bere na v�domí 
d�vodovou zprávu  v p�edloženém zn�ní 
 
2. 
ov��ilo 
tímto, že  Zm�na �. XIV/24 ÚPnSÚ Olomouc není v rozporu: 
1. s Politikou územního rozvoje �eské republiky, schválenou usnesením vlády �eské 
republiky �. 561 ze dne 17.5.2006 
2. se Zásadami územního rozvoje Olomouckého kraje schválenými usnesením 
Zastupitelstva Olomouckého kraje �. UZ/21/32/2008 ze dne 22. 2. 2008 
3. se stanovisky dot�ených orgán� 
4. se stanoviskem Krajského ú�adu Olomouckého kraje vydaným dne 3.1.2008 pod �.j.: 
KUOK/125585/2007-2/7283 329.2. A/10  
 
3. 
vydává 
zm�nu �. XIV/24 ÚPnSÚ 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 �. XIV/24 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 
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Bod 9 programu: 
Program regenerace MPR 
RNDr. Šnevajs okomentoval d�vodovou zprávu. 
Konstatoval, že v letošním roce obdrželo m�sto p�íslib st. dotace ve výši 400 tis. K�. K tomu 
m�sto ze svých prost�edk� p�idává 700 tis. K�. Uvedl, že celková �ástka bude rozd�lena 
žadatel�m dle návrhu uvedeném v tabulce na str. 2 d�vodové zprávy. 
Materiál byl projednán bez diskuse. 
Pozm�	ující návrh na úpravu usnesení nebyl podán.  
Hlasování o p�edloženém návrhu usnesení: 
39 pro 
0 proti 
0 zdržel se hlasování 
2 nehlasoval 
Záv�r: P�edložený návrh usnesení byl schválen; k uvedenému bodu programu bylo p�ijato 
usnesení bod 7 
 
Zastupitelstvo m�sta Olomouce 
 
1. 
bere na v�domí 
d�vodovou zprávu 
 
2. 
schvaluje 
poskytnutí p�ísp�vku soukromým a církevním subjekt�m dle d�vodové zprávy 
 
 
Bod 10 programu: 
Aquapark 
JUDr. Major – uvedl bod. 
Konstatoval, že p�i návrhu studie v r. 2003-4  se vycházelo z požadavk� a  tehdejší nabídky 
volno�asových aktivit v Olomouci. Uvedl, že nyní, po posouzení sou�asné situace, je 
p�edkládán návrh na aktualizaci stavebního �ešení aquaparku.  Uvedl, že novým cílem 
tohoto investi�ního zám�ru  by m�lo být zvýšení kapacity za�ízení pro aktivity pod širým 
nebem v letním období. Jmenoval n�které konkrétní návrhy na zm�ny. Sou�asn� uvedl, že 
všechny konkrétní návrhy zm�n budou popsány panem dr. Š
astným ze spole�nosti 
Stavoprojekt p�i prezentaci. 
JUDr. Major uvedl, že dále d�vodová  zpráva �eší: 

- úpravu Stanov akciové spole�nosti Aquapark Olomouc s.r.o., které spo�ívají 
v dopln�ní p�edm�tu podnikání dle skute�ných pot�eb této spole�nosti, konkrétn� 
dopln�ní živnostenských list� a jejich zápis do obchodního rejst�íku 

- denominaci akcií p�i stejném základním kapitálu, p�vodn� navržený po�et 20 tis. ks 
akcií byl zredukován na 230 ks 

- zm�nu zastoupení v p�edstavenstvu spole�nosti Aquapark, a.s. - z d�vodu v�cn� 
p�íslušných kompetencí pro období realizace výstavby je navrhováno jmenování 
investi�ního nám�stka primátora �lenem p�edstavenstva 

- zm�nu územního plánu, která byla podrobn�ji nastín�na v bod� 7 programu 
dnešního zasedání zastupitelstva, která by umožnila rozší�ení venkovních ploch pro 
ležení. 

RNDr. Š
astný – provedl prezentací popisující všechny navržené stavební úpravy dle 
aktualizace stavebního �ešení aquaparku. 
JUDr. Major blíže okomentoval p�edložené p�ílohy �. 1 – 6 d�vodové zprávy. 
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Primátor – shrnul, že navrhované zm�ny jsou vyjád�ením snahy vyjít vst�íc požadavk�m na 
rozší�ení kapacit pro aktivity pod širým nebem, které bylo n�kterými zastupiteli konkrétn� 
požadováno a uvedl, že tyto úpravy je možné provést bez nároku na fin. navýšení ceny 
stavby.  Informoval o aktuáln� stanoveném termínu otev�ení stavby, které je nyní stanoveno 
na 31. kv�tna 2009. 
PaedDr. Skácel – pod�koval za provedení úprav ve stavební �ásti, týkající se p�edevším 
zvýšení kapacity venkovních ploch, v�. pravd�podobné realizace venkovního bazénu.  
Poznamenal, že ze svých zkušeností z návšt�v aquapark� p�edevším v Ma�arsku je nutné  
zabezpe�it p�ístup do aquaparku p�ímo na venkovní plochu, ne p�es hlavní objekt.  Jako 
další návrh   uvedl vybudování ob�erstvení ve venkovní �ásti a  realizaci bazénu pro 
batolata. 
Primátor konstatoval, že zasedání zastupitelstva je p�ítomen zástupce generálního 
projektanta, který mu tyto nám�ty p�edá k vyhodnocení a p�ípadnému zapracování do 
projektové dokumentace. 
Pozm�	ující návrh na úpravu usnesení nebyl podán. 
Hlasování o p�edloženém návrhu usnesení: 
38 pro 
0 proti 
3 zdržel se hlasování 
0 nehlasoval 
Záv�r: P�edložený návrh usnesení byl schválen; k uvedenému bodu programu bylo p�ijato 
usnesení bod 8. 
 
Zastupitelstvo m�sta Olomouce 
 
1. 
bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. 
schvaluje 
dle § 84 odst. 2 zákona o obcích odvolání �lena p�edstavenstva Martina Novotného z 
p�edstavenstva spole�nosti AQUAPARK OLOMOUC, a.s. a zvolení nového �lena 
p�edstavenstva JUDr. Martina Majora jako zástupce obce v p�edstavenstvu spole�nosti 
AQUAPARK OLOMOUC, a.s. 
 
3. 
schvaluje 
dle § 84 zákona o obcích jako zástupce SmOl (v�etn� náhradníka), a to 
JUDr. Martina Majora, Martina Novotného - náhradníka 
na valnou hromadu spole�nosti AQUAPARK OLOMOUC a.s. dle d�vodové zprávy konané 
dne 21.5.2008 (s tím, že delegování je platné i pro p�ípadný náhradní termín) zejména za 
ú�elem:  
1.        schválení zm�n stanov spole�nosti AQUAPARK OLOMOUC, a.s. zahrnující zejména: 
           a)  rozší�ení p�edm�tu podnikání spole�nosti AQUAPARK OLOMOUC, a.s. 
           b) zm�ny jmenovité hodnoty a po�tu akcií spole�nosti AQUAPARK OLOMOUC, a.s.,    
           dle d�vodové zprávy, 
2.        projednání zprávy p�edstavenstva o hospoda�ení, �innosti spole�nosti a 
hospodá�ských výsledcích v roce 2007 a návrhu na vypo�ádání hospodá�ského výsledku za 
rok 2007, 
3.        projednání zprávy dozor�í rady o kontrolní �innosti a k ú�etní záv�rce, 
4.        schválení �ádné ú�etní záv�rky spole�nosti za rok 2007, 
5.        schválení návrhu na vypo�ádání hospodá�ského výsledku za rok 2007, 
6.        schválení úv�rové smlouvy v�etn� jejího zajišt�ní, 
7.        organiza�ní a r�zné záležitosti spole�nosti. 
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4. 
pov��uje 
a) primátora m�sta Olomouce k podpisu dodatku �.1.Koncesní  smlouvy se spole�ností   
AQUAPARK OLOMOUC a.s. dle p�ílohy �. 1 d�vodové zprávy 
b) primátora m�sta Olomouce k podpisu dodatku akcioná�ské dohody uzav�ené dne 
23.10.2007 se spole�ností TECPROM a.s.dle p�ílohy �.  2 d�vodové zprávy 
 
 
Bod 11 programu: 
Majetkoprávní záležitosti + dodatek  
K tomuto bodu programu se do diskuse p�ihlásil 1 ob�an: 
Marián Š
astný – uvedl, že jeho vystoupení se týká bodu 8 dodatku d�vodové zprávy 
k Majetkoprávním záležitostem, který �eší jeho žádost o sm�nu pozemk� v k. ú. Slavonín. 
Uvedl, že s tímto bodem bezprost�edn� souvisí také body 7 a 9 dodatku d�vodové zprávy. 
Vysv�tlil, že problém spo�ívá v tom, že p�i vyty�ení stavebních parcel došlo k tomu, že dv� 
tyto parcely zasahují do komunikace ve vlastnictví SmOl vedené v lokalit�  Za Kostelem. 
Uvedl, že jako vlastníci parcel navrhovali srovnat hranice parcel tak, aby podél komunikace 
vznikl 1 m široký pás pro vedení inž. sítí. Vysv�tlil podrobn� sv�j zám�r týkající se návrhu na 
sm�nu pozemk� a v p�ípad� sousední parcely o odprodej tak, aby nemusela být záležitost 
�ešena  v�cnými b�emeny na t�chto pozemcích. Uvedl, že všechna stanoviska odboru 
dopravy i odboru koncepce a rozvoje byla kladná, proto byl p�ekvapen návrhem  na 
nevyhov�ní jejich žádostí. Uvedl, že se neztotož	uje s návrhem majetkoprávní komise a rady 
m�sta a požádal o vypušt�ní výše uvedených bod� z jednání zastupitelstva tak, aby mohlo 
být v této v�ci dál jednáno. 
H. Tesa�ová – v úvodu navrhla projednat základní materiál a dodatek samostatn�, v�etn� 
samostatného hlasování. Uvedla, že k záležitosti týkající se vystoupení pana Š
astného se 
vyjád�í p�i projednávání dodatku. 
P�edkladatelka provedla základním materiálem po stranách. 
Základní materiál byl projednán bez diskuse. 
Pozm�	ovací návrh na úpravu usnesení nebyl podán. 
Hlasování o p�edloženém návrhu usnesení základního materiálu: 
39 pro 
0 proti 
1 zdržel se hlasování 
2 nehlasoval 
 
Dodatek k bodu programu 11 Majetkoprávní záležitosti byl projednán po stranách. 
P�edkladatelka navrhla po konzultaci se �leny rady úpravu usnesení – vyhov�t žádostem 
uvedeným v bod� 7, 8, 9 dodatku, týkajícím se vystoupení pana M. Š
astného. 
Po upozorn�ní konzultantky, že nelze vyhov�t žádostem, jelikož záležitost ješt� nebyla 
vyv�šena na ú�ední desce, navrhla stažení t�chto bod� z projednání. 
Ostatní body dodatku byly projednány bez úprav. 
V souvislosti se stažením uvedených bod� dodatku byly vyškrtnuty body usnesení �. 6 �ást 
9, 10 a 11. 
Jiný pozm�	ující návrh na úpravu usnesení nebyl podán. 
Hlasování o upraveném návrhu usnesení dodatku: 
38 pro 
0 proti 
0 zdržel se hlasování 
3 nehlasoval 
Záv�r: P�edložený návrh usnesení základního materiálu a upravený návrh usnesení dodatku 
byl schválen; k uvedenému bodu programu bylo p�ijato usnesení bod 9 
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Zastupitelstvo m�sta Olomouce 
 
1.  
schvaluje 
1. odprodej objektu vým�níkové stanice V Hlinkách �.o. 11, �.p. 930 s pozemkem parc. �. st. 
1250/1 zast. pl. a nádv. o vým��e 297 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc spole�nosti 
BELLS-ELEVEN s. r. o. za kupní cenu ve výši 2 922 860,- K� dle d�vodové zprávy bod �. 5. 
 
2. uzav�ení smlouvy o budoucí kupní smlouv� na pozemek parc. �. 1120/8 ost. pl.  o vým��e 
465 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc s manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx p�i kupní 
cen� ve výši 1 508,- K�/m2 dle d�vodové zprávy bod �. 6.  
 
3. uzav�ení smlouvy o budoucí kupní smlouv� na �ásti pozemk� parc. �. 235/23 orná p�da o 
vým��e 12 m2 a parc. �. 485/2 ost. pl. o vým��e 40 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc se 
spole�ností STAFOS - REAL, s. r. o. p�i kupní cen� ve výši 2 000,- K�/m2 + náklady 2 500,- 
K� dle d�vodové zprávy bod �. 10.   
 
4. odprodej �ásti pozemku parc. �. 806 ost. pl. o vým��e 28 m2  ost. pl. v k. ú. Holice u 
Olomouce, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxxxxx a panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní 
cenu ve výši 29 795,- K� dle d�vodové zprávy bod �. 11.   
 
5. odprodej �ásti pozemku parc. �. 806 ost. pl. o vým��e 2 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, 
obec Olomouc manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 2 995,- 
K� dle d�vodové zprávy bod �. 12.  
 
6. odprodej �ásti pozemku parc. �. 806 ost. pl. o vým��e 2 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, 
obec Olomouc manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 2 995,- 
K� dle d�vodové zprávy bod �. 12.  
 
7. odprodej �ásti pozemku parc. �. 806 ost. pl. o vým��e 2 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, 
obec Olomouc manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 2 995,- K� dle 
d�vodové zprávy bod �. 12.  
 
8. odprodej �ásti pozemku parc. �. 806 ost. pl. o vým��e 2 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, 
obec Olomouc xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 2 995,- K� dle 
d�vodové zprávy bod �. 12.  
 
9. odprodej �ásti pozemku parc. �. 806 ost. pl. o vým��e 2 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, 
obec Olomouc manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši  2 995,- K� 
dle d�vodové zprávy bod �. 12.  
 
10. odprodej �ásti pozemku parc. �. 806 ost. pl. o vým��e 2 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, 
obec Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 2 995,- K� 
dle d�vodové zprávy bod �. 12.  
 
11. odprodej  pozemku parc. �. 707/1 lesní pozemek o vým��e 40 m2 a �ásti pozemku parc. 
�. 707/2 lesní pozemek o vým��e 195 m2, vše  v k. ú. Lošov, obec Olomouc manžel�m 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 45 538,- K� dle d�vodové 
zprávy bod �. 13.  
 
12. odprodej �ástí pozemk� parc. �. 630/1 o vým��e 64 m2, parc. �. 630/2 o vým��e 70 m2 a 
parc. �. 630/3 o vým��e 91 m2, vše orná p�da v k. ú. Ne�edín, obec Olomouc spole�nosti 
BOOS a. s. za kupní cenu ve výši 332 750,- K� dle d�vodové zprávy bod �. 14.  
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13. odprodej �ásti pozemku parc. �. 808 lesní pozemek o vým��e 154 m2 (dle GP parc. �. 
808/2) v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 34 
403,- K� dle d�vodové zprávy bod �. 15.  
 
14. uzav�ení smlouvy o budoucí kupní smlouv� na pozemek parc. �. 159/6 ost. pl. o vým��e 
372 m2 v k. ú. Pavlovi�ky, obec Olomouc s panem xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx p�i 
kupní cen� ve výši  550,- K�/m2 dle d�vodové zprávy bod �. 16.   
 
15. uzav�ení smlouvy o budoucí kupní smlouv� na pozemek parc. �. 159/7 ost. pl. o vým��e 
26 m2 v k. ú. Pavlovi�ky, obec Olomouc s panem xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx p�i 
kupní cen� ve výši 900,- K�/m2 dle d�vodové zprávy bod �. 16.    
 
16. odprodej pozemku parc. �. 535 zahrada o vým��e 65 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc 
manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 60 500,- K� dle d�vodové zprávy 
bod �. 17. 
 
17. odprodej pozemku parc. �. st. 1205/1 zast. pl. a nádvo�í o vým��e 18 m2 v k. ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc manžel�m akademickému malí�i xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 12 400,- K� dle d�vodové zprávy bod �. 18. 
 
18. odprodej �ásti pozemku parc. �. 451/1 zahrada (dle GP parc. �. 451/59) o vým��e 142 
m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc spole�nosti REA CZ s.r.o. za kupní cenu ve výši 293 402,- 
K� dle d�vodové zprávy bod �. 19.  
 
19. odprodej �ásti pozemku parc. �. 135 zahrada (dle GP parc. �. 135/3) o vým��e 681 m2, 
pozemku parc. �. 136/4 zast. pl. a nádvo�í o vým��e 145 m2 a �ásti pozemku parc. �. 136/3 
ost. pl. (dle GP parc. �. 136/5) o vým��e 139 m2, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc 
spole�nosti CTS OLOMOUC, s.r.o. za kupní cenu ve výši 891 194,- K� dle d�vodové zprávy 
bod �. 20. 
 
20. odprodej pozemk� parc.  �. 727/21 o vým��e 13 m2 a parc.  �. 727/36 o vým��e 14 m2, 
vše ost. pl. v k. ú. Chomoutov, obec Olomouc manžel�m xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za 
kupní cenu ve výši 6 740,- K� dle d�vodové zprávy bod �. 21.     
 
21. výb�r nájemce a budoucího kupujícího �ásti pozemku parc. �. 499 (dle GP parc. �. 499) 
orná p�da o vým��e 508 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc mezi manžely 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a panem xxxxxxxxxxxxxxxxx, 
manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, panem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a paní 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, paní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, paní 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, panem xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, panem xxxxxxxxxxxxxxxx, paní 
xxxxxxxxxxxxxxxx, panem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a panem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx formou 
obálkové metody na výši kupní ceny, kdy minimální výše kupní ceny �iní 1 000,- K�/m2 dle 
d�vodové zprávy bod �. 22. 
 
22. odprodej pozemku parc. �. 61/6 ost. pl. o vým��e 40 m2 v k. ú. Ne�edín, obec Olomouc 
manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 46 856,- K� dle d�vodové zprávy 
bod �. 23. 
 
23. bezúplatný p�evod pozemk� dle d�vodové zprávy pod komunikacemi II. a III. t�ídy z 
vlastnictví statutárního m�sta Olomouce do vlastnictví Olomouckého kraje dle d�vodové 
zprávy bod �. 24. 
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24. odprodej pozemku parc. �. 700 zast. pl. a nádvo�í o vým��e 97 m2 v k. ú. Chomoutov, 
obec Olomouc Jachetnímu klubu Olomouc, o. s. za kupní cenu ve výši 31 100,- K� dle 
d�vodové zprávy bod �. 25. 
 
25. uzav�ení smlouvy o budoucí kupní smlouv� na pozemky parc. �. 251/9 o vým��e 136 m2 
a parc. �. 251/6 o vým��e 3 271 m2, vše orná p�da v k. ú. Týne�ek, obec Olomouc panu 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx a panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx p�i kupní cen� ve výši 500,- K�/m2 + 
náklady 1 900,- K� dle d�vodové zprávy bod �. 26. 
 
26. 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 paní xxxxxxxxxxxxxx na paní 
xxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod �. 28. 
 
27. sm�nu pozemk� parc. �. st. 2456 o vým��e 452 m2, parc. �. st. 2457 o vým��e 468 m2, 
parc. �. st. 2458 o vým��e 452 m2, parc. �. st. 2464 o vým��e 494 m2    a parc. �. st. 2465 o 
vým��e 479 m2, vše zast. pl. a  nádvo�í, pozemek parc. �. 185/7 ost. pl. o vým��e 176 m2, 
�ásti pozemku parc. �. 185/3 ost. pl. o vým��e 2 766 m2     a �ásti pozemku parc. �. 185/8 
ost. pl. o vým��e 510 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního 
m�sta Olomouce za �ást pozemku parc. �. 185/9 ost. pl. o vým��e 8 091 m2 v k. ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc ve vlastnictví Vojenského bytového družstva bez doplatku cenového 
rozdílu dle d�vodové zprávy bod �. 29.   
 
28. výkup pozemku parc. �. 318/14 ost. pl. o vým��e 91 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc z 
vlastnictví paní xxxxxxxxxxxxxxxxx a pana xxxxxxxxxxxxxxx do vlastnictví statutárního m�sta 
Olomouce za kupní cenu ve výši  72 800,- K� dle d�vodové zprávy bod �. 36. 
 
29. odprodej pozemku parc. �. 1123/1 orná p�da o vým��e 265 m2 v k. ú. Droždín, obec 
Olomouc manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 86 400,-K� dle d�vodové 
zprávy bod �. 37. 
 
30. odprodej �ásti pozemku parc. �. 178/11 orná p�da (dle GP parc. �. 178/16)  o vým��e 
107 m2 v k. ú. Un�ovice, obec Litovel  manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve 
výši 12 700,- K� dle d�vodové zprávy bod �. 38. 
 
31. odprodej pozemku parc. �. st. 528 zast. pl. a nádvo�í o vým��e 18 m2 v k. ú. Hej�ín, obec 
Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 20 000,- K� dle d�vodové zprávy 
bod �. 39. 
 
32. uzav�ení smlouvy o budoucí kupní smlouv� na �ást  pozemku parc. �. 1721/6 ost. pl. 
(sekce B3) o vým��e 2 582 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc s panem 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a panem xxxxxxxxxxxxxxxxxx p�i kupní cen� ve výši 350,- K�/m2 dle 
d�vodové zprávy bod �. 40. 
 
2.  
nevyhovuje žádosti 
1. spole�nosti K - elektric s.r.o. o odprodej pozemk� parc. �. st. 2026 o vým��e  192 m2, 
parc. �. st. 2027 o vým��e 394 m2, parc. �. st. 2073 o vým��e 65 m2 a parc. �. st. 2074 o 
vým��e 11 m2, vše zast. pl. a nádvo�í v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle d�vodové zprávy 
bod �. 1. 
 
2. pana xxxxxxxxxxxxx o odprodej pozemku parc. �. 938 ost. pl. o vým��e 76 m2  v k. ú. 
Droždín, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 2. 
 
 
 



 16

3. manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej �ásti pozemku parc. �. 1721/31 ost. pl. o 
vým��e 34 m2 a �ásti pozemku parc. �. 1721/1 ost. pl. o vým��e 13 m2, vše v k. ú. Holice u 
Olomouce, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 3.  
 
4. paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o revokaci �ásti usnesení ZMO ze dne 19. 12. 2007, bod 
programu 5, bod 11 ve v�ci výše kupní ceny za odprodej pozemku parc. �. 824 ost. pl. o 
vým��e 252 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 4. 
 
5. pana xxxxxxxxxxxxxxxxxx, spole�nosti TEPLOTECHNA DIS s. r. o. a pana 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej objektu vým�níkové stanice V Hlinkách �.o. 11, �.p. 930 s 
pozemkem parc. �. st. 1250/1 zast. pl. a nádv. o vým��e 297 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 5.  
 
6. paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxx o sm�nu pozemk� parc. �. 1854/11 ost. pl. o vým��e 300 m2 a 
parc. �. 1854/12 ost. pl. o vým��e 317 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve 
vlastnictví paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za �ást pozemku parc. �. 420/114 orná p�da o 
vým��e  41 m2 a �ást pozemku parc. �. 420/100 orná p�da o vým��e 576 m2, vše v k. ú. 
Ne�edín, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního m�sta Olomouce dle d�vodové  zprávy 
bod �. 7. 
 
7. pana xxxxxxxxxxxxxxxxx a pana xxxxxxxxxxxxxxxxx o  revokaci �ásti usnesení ZMO ze 
dne 26. 2. 2007, bod programu 5, bod 7 ve v�ci nevyhov�ní žádosti pana 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a pana xxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej �ásti pozemku parc. �. 806 
ost. pl. o vým��e 58 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle d�vodové  zprávy bod 
�. 11. 
 
8. manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej �ásti pozemku parc. �. 499 orná 
p�da o vým��e 600 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 22.   
 
9. manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej �ásti pozemku parc. �. 499 (dle GP 
parc. �. 499) orná p�da o vým��e 508 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc dle d�vodové 
zprávy bod �. 22.   
 
10. spole�nosti ASINED s.r.o. o odprodej objektu �. p. 452 na pozemku parc. �. st. 583 
zastav�ná plocha a nádvo�í o vým��e 235 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc (Na Letné – 
C1K4) dle d�vodové zprávy bod �. 27. 
 
11. pana xxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej pozemku parc. �. 624/38 ostatní plocha    o vým��e 
3 516 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 30.  
 
12. pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej �ásti pozemku parc. �. 88/1 ostatní plocha o 
vým��e 1 000 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 31. 
 
13. manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej pozemku parc. �. 46/2 ost. pl. o 
vým��e 148 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 32. 
 
14. manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej pozemku parc. �. 380/12 orná p�da o 
vým��e 4 532 m2 v k. ú. Topolany u Olomouce, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 
33.  
 
15. pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej �ásti pozemku parc. �. 613/1 ost. pl. o vým��e 
40 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 34. 
 
16. manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej �ásti pozemku parc. �. 613/1 ost. pl. o 
vým��e 38 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 34. 
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17. manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej �ásti pozemku parc. �. 613/1 ost. pl. o 
vým��e 35 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 34. 
 
18. pana xxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej �ásti pozemku parc. �. 613/1 ost. pl. o vým��e 38 
m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 34. 
 
19. pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o výkup �ásti pozemku parc. �. 1248/19 orná 
p�da o vým��e 50 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc z vlastnictví pana 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx do vlastnictví statutárního m�sta Olomouce dle 
d�vodové zprávy bod �. 35.  
 
20. manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej �ásti pozemku parc. �. 1856 
zahrada o vým��e 400 m2 a pozemek parc. �. st. 845 zast. pl. a nádvo�í   o vým��e 17 m2, 
vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 41. 
 
3.  
revokuje 
1. usnesení ZMO ze dne 19. 12. 2007, bod programu 5, bod 7 ve v�ci schválení uzav�ení 
smlouvy o budoucí kupní smlouv� na pozemek parc. �. 1120/8 ost. pl.   o vým��e 465 m2 v 
k. ú. Slavonín, obec Olomouc s manžely xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx za kupní 
cenu ve výši 1510,- K�/m2 dle d�vodové zprávy bod �. 6.  
 
2. �ást usnesení ZMO ze dne 19. 12. 2007, bod programu 5, bod 7 ve v�ci nevyhov�ní 
žádosti  manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej pozemku parc. �. 1120/8 ost. pl. o 
vým��e 465 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 6. 
 
3. usnesení ZMO ze dne 11. 3. 2003, bod programu 3.1, bod 24 ve v�ci schválení odprodeje 
pozemk� parc. �. 707/1 lesní pozemek o vým��e 40 m2  a parc. �. 707/2 lesní pozemek o 
vým��e 221 m2, vše  v k. ú. Lošov manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní 
cenu ve výši 101 282,- K� dle d�vodové zprávy bod �. 13.   
 
4. usnesení ZMO ze dne  12. 10. 2007, bod programu 4, bod  18  ve v�ci schválení 
odprodeje �ásti pozemku parc. �. 808 lesní pozemek o vým��e 154 m2 (dle GP parc. �. 
808/2) v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx za 
kupní cenu ve výši 29 938,- K� + náklady 4 465,- K� dle d�vodové zprávy bod �. 15.  
 
5. usnesení ZMO ze dne 14. 5. 2007, bod programu 5, bod 34 ve v�ci schválení výkupu �ásti 
pozemku parc. �. 1248/19 orná p�da o vým��e 29 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc z 
vlastnictví pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx do vlastnictví statutárního m�sta Olomouc 
za kupní cenu ve výši 13 200,- K� dle d�vodové zprávy bod �. 35. 
 
4.  
souhlasí 
1. s prodloužením termínu uzav�ení kupní smlouvy p�i pronájmu s následným odprodejem 
�ásti pozemku parc. �. 809/4 ost. pl. o vým��e 374 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc 
spole�nosti PROJEKT WELLNEROVA s. r. o.  do 31. 12. 2011 dle d�vodové zprávy bod �. 
8.   
 
2. s prodloužením termínu uzav�ení kupní smlouvy p�i pronájmu s následným odprodejem 
pozemku parc. �. st. 2011 zast. pl. o vým��e 510 m2 a �ásti pozemku parc. �. 615/1 ost. pl. o 
vým��e 950 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc do    31. 12. 2011 dle d�vodové 
zprávy bod �. 9.   
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5.  
schvaluje 
1. výkup �ásti pozemku parc. �. 84 ostat. pl. o vým��e 10 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc 
z vlastnictví paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx do vlastnictví 
statutárního m�sta za kupní cenu ve výši 8 850,- K� dle dodatku d�vodové zprávy bod �. 17. 
 
2. darování pozemk� parc. �. 1380/13 ost. pl. o vým��e 9 204 m2, parc. �. 1380/12 ost. pl. o 
vým��e 1 036 m2 a parc. �. 1227/23 ost. pl. o vým��e 17 530 m2, vše v k. ú. Slavonín a parc. 
�. 1247/173 ost. pl. o vým��e 16 172 m2, parc. �. 1247/62 ost. pl. o vým��e 650 m2 a parc. �. 
1247/63 ost. pl. o vým��e 3 287 m2, vše v k. ú. Nemilany a parc. �. 2002/76 ost. pl. o vým��e 
18 786 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, vše obec Olomouc z vlastnictví �R – �editelství silnic 
a dálnic �R, státní p�ísp�vková organizace do vlastnictví statutárního m�sta Olomouce dle 
dodatku d�vodové zprávy bod �. 18. 
 
3. bezúplatný p�evod �ásti pozemku parc. �. 401/2 (dle GP pozemek parc. �. 401/21) 
zahrada o vým��e 172 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc    z vlastnictví �R 
– Pozemkového fondu �R do vlastnictví statutárního m�sta Olomouce dle dodatku d�vodové 
zprávy bod �. 19.    
 
4. bezúplatný p�evod �ástí pozemk� parc. �. 761/11 (dle GP pozemek parc. �. 761/12 ostatní 
plocha) vodní plocha o vým��e 856 m2 a parc. �. 790/7 (dle GP pozemek parc. �. 790/26) 
orná p�da o vým��e 438 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc z vlastnictví �R – 
Pozemkového fondu �R do vlastnictví statutárního m�sta Olomouce dle dodatku d�vodové 
zprávy bod �. 20.   
 
5. bezúplatný p�evod �ásti pozemku parc. �. 436/4 (dle GP pozemek parc. �. 436/7) orná 
p�da o vým��e 5 640 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc z vlastnictví �R – Pozemkového fondu 
�R do vlastnictví statutárního m�sta Olomouce dle dodatku d�vodové zprávy bod �. 21.    
 
6. bezúplatný p�evod �ásti pozemku parc. �. 905/5 (dle GP pozemek parc. �. 905/5) orná 
p�da o vým��e 3 192 m2 v k. ú. �ep�ín, obec Olomouc z vlastnictví �R – Pozemkového 
fondu �R do vlastnictví statutárního m�sta Olomouce dle dodatku d�vodové zprávy bod �. 
22.    
 
7. bezúplatný p�evod pozemku parc. �. 849/30 orná p�da o vým��e 8 634 m2 v k. ú. �ep�ín, 
obec Olomouc z vlastnictví �R – Pozemkového fondu �R do vlastnictví statutárního m�sta 
Olomouce dle dodatku d�vodové zprávy bod �. 23.    
 
8. bezúplatný p�evod �ásti pozemku parc. �. 346/12 ostatní plocha o vým��e 475 m2 v k. ú. 
Hej�ín, obec Olomouc z vlastnictví �R – Pozemkového fondu �R do vlastnictví statutárního 
m�sta Olomouce dle dodatku d�vodové zprávy bod �. 24.    
 
9. odprodej pozemku parc. �. 6/5 ost. pl. o vým��e 492 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a paní 
xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 738 000,- K� + náklady 2 200,- K� dle dodatku 
d�vodové zprávy bod �. 26.  
 
10. odprodej �ásti pozemku parc. �. 6/4 zahrada o vým��e 68 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc MUDr. Zde	ku Vomá�kovi, manžel�m Doc. MUDr. Ivanu Gregarovi, CSc. a  Mgr. 
Ludmile  Gregarové, manžel�m Doc. MUDr. Ivo Šimkovi, CSc. a Pavle Šimkové a paní 
PhMr. Ev� Sorbiové za kupní cenu ve výši 144 902,- K� dle dodatku d�vodové zprávy bod �. 
26.  
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11. odprodej pozemk� parc. �. st. 915 zast. pl. a nádvo�í o vým��e 802 m2, parc. �. 536/34 
ost. pl. o vým��e 386 m2 a �ásti pozemku parc. �. 536/1 o vým��e 480 m2 (dle GP parc. �. 
536/38, parc. �. 536/39, parc. �. 536/40 a parc. �. 536/41), vše v k. ú. Povel, obec Olomouc 
spole�nosti K-stav stavební, a. s. za kupní cenu ve výši 460,- K�/m2, tj. 767 280,- K� dle 
dodatku d�vodové zprávy bod �. 27.   
 
12. odprodej �ásti pozemku parc.  �.  1119/3 ost. pl. o vým��e 130 m2 v k. ú. Slavonín, obec 
Olomouc spole�nosti OPTHERM s. r. o. za kupní cenu ve výši 262.000,- K� dle dodatku 
d�vodové zprávy bod �. 28. 
 
13. odprodej pozemk� parc. �. 1601/8 orná p�da o vým��e 861 m2 a parc. �. 1601/9 orná 
p�da o vým��e 42 m2, vše v k. ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou manžel�m 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 48 150,- K� dle dodatku d�vodové zprávy 
bod �. 29. 
 
14. odprodej �ásti pozemku parc. �. 1591/45 orná p�da o vým��e 4 246 m2 v k. ú. 
Chválkovice, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 350 386,- 
K� dle dodatku d�vodové zprávy bod �. 30. 
 
15. odprodej �ásti pozemku parc. �. 1123/2 ost. pl. (dle GP parc. �. 1123/3) o vým��e 16 m2 
v k. ú. Lošov, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 19 692,- K� 
dle dodatku d�vodové zprávy bod �. 31. 
 
16. odprodej �ásti pozemku parc. �. 1118 ost. pl. o vým��e 112 m2 v k. ú. Lošov, obec 
Olomouc manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 82 892,- K� dle 
dodatku d�vodové zprávy bod �. 32.  
 
17. odprodej �ásti pozemku parc. �. 151/2 ost. pl. (dle GP parc. �. 151/3) o vým��e 48 m2 v 
k. ú. Chválkovice, obec Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši         
40 855,- K� dle dodatku d�vodové zprávy bod �. 33.  
 
18. odprodej �ásti pozemku parc. �. 81/3 zahrada o vým��e 450 m2 v k. ú. Nový Sv�t u 
Olomouce, obec Olomouc manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 
459 140,- K� dle dodatku d�vodové zprávy bod �. 34.    
 
19. odprodej pozemku parc. �. 856/4 orná p�da o vým��e 1 111 m2 v k. ú. Holice u 
Olomouce, obec Olomouc spole�nosti BUSCH CZ, s.r.o. za kupní cenu ve výši 892 300,- K� 
dle dodatku d�vodové zprávy bod �. 35. 
 
20. odprodej �ásti pozemku  parc. �. 1045/26 ostat. pl. (dle GP parc. �. 1045/51)  o vým��e  
213 m2 v k. ú. �ernovír, obec Olomouc panu  xxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši      
135 200,- K� dle dodatku d�vodové zprávy bod �. 36. 
 
21. odprodej �ásti pozemku parc. �. 451/42 ost. pl. o vým��e 1 350 m2 v k. ú. Povel, obec 
Olomouc spole�nosti Provád�ní staveb Olomouc s. r. o.  za kupní cenu ve výši 2 035 568,- 
K� dle dodatku d�vodové zprávy bod �. 37.  
 
22. odprodej objektu k bydlení �. p. 2 (stará tvrz) s pozemkem parc. �. st. 1 zast. pl a nádvo�í 
o vým��e 4 243 m2 a pozemky parc. �. 53/1 zahrada o vým��e 2 535 m2 a parc. �. 53/3 
zahrada o vým��e 106 m2, vše v k. ú. Un�ovice, obec Litovel Zem�d�lskému družstvu 
Un�ovice za kupní cenu ve výši 6 028 000,- K� dle dodatku d�vodové zprávy bod �. 38.  
 
23. zm�nu smluvních podmínek u sm�nné smlouvy a smlouvy o z�ízení v�cného b�emene 
uzavírané mezi statutárním m�stem Olomouc a ÚEB AV �R, v. v. i. dle dodatku d�vodové 
zprávy bod �. 40. 
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6.  
Nevyhovuje žádosti 
1. pana xxxxxxxxxxxxxx a manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o  odprodej budovy bez �. p./�. 
e. jiná stavba na pozemku parc. �. st. 1290 zast. pl. o vým��e 96 m2 v k. ú. Ne�edín, obec 
Olomouc (objekt �. 29) dle dodatku d�vodové zprávy bod �. 1.  
 
2. o odprodej �ásti  pozemku parc. �.  790/3 orná p�da o vým��e 359 m2 v k. ú. Hodolany, 
obec Olomouc manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxx dle dodatku d�vodové zprávy bod �. 2. 
 
3. pana xxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej budovy bez �. p./�. e. jiná stavba s pozemkem parc. 
�. st. 1395 zast. pl. a nádvo�í o vým��e 73 m2 v k. ú. Ne�edín, obec Olomouc dle dodatku 
d�vodové zprávy bod �. 3.  
 
4. pana xxxxxxxxxxx, pana xxxxxxxxxxxxxxxx a manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  o odprodej 
budovy bez �. p./�. e. jiná stavba na pozemku parc. �. st. 1400/1 zast. pl. v k. ú. Ne�edín, 
obec Olomouc (objekt �. 14) dle dodatku d�vodové zprávy bod �. 4.    
 
5. manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, spole�nosti TEPLOTECHNA DIS s.r.o. a pana 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej budovy bez �. p./�. e. jiná stavba s pozemkem parc. �. st. 
1386 zast. pl. a nádvo�í o vým��e 923 m2 v k. ú. Ne�edín, obec Olomouc (objekt �. 33) dle 
dodatku d�vodové zprávy bod �. 5.  
 
6. Olomouckého kraje o výkup stavby mostu �. 55 p�es �eku Byst�ici a �ásti pozemku parc. �. 
959/21 ost. pl. o vým��e 300 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc z vlastnictví Olomouckého 
kraje, ze správy Základní um�lecké školy „Žerotín“ Olomouc, Kavalerist� 6 do vlastnictví 
statutárního m�sta Olomouc dle dodatku d�vodové zprávy bod �. 6. 
 
7. Olomouckého kraje o darování �ásti pozemku parc. �. 959/1 ost. pl. o vým��e  1 700 m2 v 
k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního m�sta Olomouc do vlastnictví 
Olomouckého kraje, do správy Základní um�lecké školy „Žerotín“ Olomouc, Kavalerist� 6 dle 
dodatku d�vodové zprávy bod �. 6. 
 
8. Olomouckého kraje o  darování �ásti pozemku parc. �. 959/21 ost. pl. o vým��e 800 m2 v 
k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve vlastnictví Olomouckého kraje, ve správ� Základní 
um�lecké školy „Žerotín“ Olomouc, Kavalerist� 6 do vlastnictví statutárního m�sta Olomouc 
dle dodatku d�vodové zprávy bod �. 6.  
 
9. spole�nosti Cushman & Wakefield, s.r.o. o odprodej pozemku parc. �. 930/16 orná p�da o 
vým��e 7 652 m2 v k. ú. �ep�ín, obec Olomouc dle dodatku d�vodové zprávy bod �. 10. 
 
10. pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o sm�nu �ásti pozemku parc. �. 475/1 orná p�da  o 
vým��e 2 000 m2 v k. ú. �ep�ín, obec Olomouc ve vlastnictví pana xxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxx za pozemky parc. �. 978/2 ost. pl. o vým��e 439 m2 a parc. �. 978/8 
zahrada o vým��e 269 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního 
m�sta Olomouce dle dodatku d�vodové zprávy bod �. 11.  
 
11. paní xxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej pozemk� parc. �. 332/8 zahrada o vým��e  150 m2 a 
parc. �. 336/7 orná p�da o vým��e 438 m2, vše v k. ú. Hej�ín, obec Olomouc dle dodatku 
d�vodové zprávy bod �. 12.  
 
12. pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej pozemk� parc. �. 332/8 zahrada o vým��e 
150 m2 a parc. �. 336/7 orná p�da o vým��e 438 m2, vše v k. ú. Hej�ín, obec Olomouc dle 
dodatku d�vodové zprávy bod �. 12. 
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13. spole�nosti Debus Information Technology s.r.o. o odprodej �ásti pozemku parc. �. 480/4 
ostatní plocha o vým��e 600 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle dodatku d�vodové 
zprávy bod �. 13. 
 
14. manžel� xxxxxxxxxxxxxxx o odprodej  pozemku parc. �. 1291/2 ost. pl. o vým��e       
1094 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle dodatku d�vodové zprávy bod �. 14. 
 
15. paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej pozemku parc. �. 211/7 orná p�da    o vým��e 
3 737 m2 v k. ú. Topolany u Olomouce, obec Olomouc dle dodatku d�vodové zprávy bod �. 
15. 
 
16. pana xxxxxxxxxxxxx o odprodej objektu �. p. 585 tech. vyb., PK Skupova 12 na pozemku 
parc. �. st. 823 zast. pl. a nádvo�í o vým��e 240 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec 
Olomouc dle dodatku d�vodové zprávy bod �. 16. 
 
17. paní xxxxxxxxxxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o výkup �ásti pozemku parc. �. 
84 ost. pl. o vým��e 70 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc z vlastnictví paní 
xxxxxxxxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxxxxxxxx do vlastnictví statutárního m�sta Olomouce dle 
dodatku d�vodové zprávy bod �. 17. 
 
18. pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej �ásti pozemku parc.  �. 1118 ost. pl.  o vým��e 
200 m2 v k. ú. Lošov, obec Olomouc dle dodatku d�vodové zprávy bod �. 31.  
 
19. manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej pozemku parc. �. 856/4 orná p�da o 
vým��e 1 111 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle dodatku d�vodové zprávy 
bod �. 35. 
 
20. manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej objektu k bydlení �. p. 2 (stará tvrz) s 
pozemkem parc. �. st. 1 zast. pl a nádvo�í o vým��e 4 243 m2 a pozemky parc. �. 53/1 
zahrada o vým��e 2 535 m2 a parc. �. 53/3 zahrada o vým��e 106 m2, vše v k. ú. Un�ovice, 
obec Litovel dle dodatku d�vodové zprávy bod �. 38.  
 
21. spole�nosti Pronájem a využití nemovitostí Praha, spol. s r.o. ve v�ci poskytnutí 
p�ísp�vku na vyvolanou investici pro statutární m�sto Olomouc na stavbu  Obchodní centrum 
P.V.N. v Olomouci - Hodolanech“, �ást SO 04b – Oprava vodovodu na ul. Holická, a to 
formou zajišt�ní trub z tvárné litiny DN 300 o celkové délce 64,0 m,  v celkové hodnot� 
1.280.000,- K� dle dodatku d�vodové zprávy bod �. 39. 
 
7.  
revokuje 
1. usnesení ZMO ze dne 23. 9. 2003, bod programu 3. 1., bod 49 ve v�ci schválení 
bezúplatného p�evodu pozemku parc. �.  401/2 zahrada  o vým��e 6 121 m2 v k. ú. Nové 
Sady u Olomouce, obec Olomouc z vlastnictví �R - Pozemkového fondu �eské republiky do 
vlastnictví statutárního m�sta Olomouce dle dodatku d�vodové zprávy bod �. 19.  
 
2. usnesení ZMO ze dne 23. 9. 2003, bod programu 3. 1., bod 49 ve v�ci schválení 
bezúplatného p�evodu pozemk� parc. �. 761/11 vodní plocha o vým��e 2 384 m2 a parc. �. 
790/7 orná p�da o vým��e 3 295 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc      z vlastnictví 
�R - Pozemkového fondu �eské republiky do vlastnictví statutárního m�sta Olomouce dle 
dodatku d�vodové zprávy bod �. 20.  
 
3. usnesení ZMO ze dne 26. 4. 2005, bod programu 6., bod 21 ve v�ci schválení 
bezúplatného p�evodu �ásti pozemku parc. �.  436/4 orná p�da o vým��e 8 000 m2    v k. ú. 
Povel, obec Olomouc z vlastnictví �R - Pozemkového fondu �eské republiky do vlastnictví 
statutárního m�sta Olomouce dle dodatku d�vodové zprávy bod �. 21.  
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4. usnesení ZMO ze dne 26. 4. 2005, bod programu 6., bod 21 ve v�ci schválení 
bezúplatného p�evodu �ásti pozemku parc. �.  905/5 orná p�da o vým��e 1 500 m2   v k. ú. 
�ep�ín, obec Olomouc z vlastnictví �R - Pozemkového fondu �eské republiky do vlastnictví 
statutárního m�sta Olomouce dle dodatku d�vodové zprávy bod �. 22.  
 
5. usnesení ZMO ze dne 26. 2. 2007, bod programu 5, bod 76 ve v�ci schválení 
bezúplatného p�evodu �ásti pozemku parc. �.  346/12 ostatní plocha  o vým��e 450 m2 v k. 
ú. Hej�ín, obec Olomouc z vlastnictví �R - Pozemkového fondu �eské republiky do 
vlastnictví statutárního m�sta Olomouce dle dodatku d�vodové zprávy bod �. 24.  
 
8.  
souhlasí 
s posunutím termínu pro uzav�ení kupní smlouvy do 31. 12. 2010 v pr�myslové zón� 
Šlechtitel� p�i pronájmu s následným odprodejem �ástí pozemk� v pr�myslové zón� 
Šlechtitel� spole�nosti EOLA s.r.o, spole�nosti ROLTERM, BVR spol. s r.o., spole�nosti 
HEBACO steel s.r.o. a spole�nosti GRM Systems s.r.o. dle dodatku d�vodové zprávy bod �. 
25. 
 
 
Bod 12 programu: 
Majetkoprávní záležitosti odboru investic 
Major – uvedl bod. Konstatoval, že materiál �eší majetkoprávní záležitosti týkající se dvou 
staveb: „Fond soudržnosti – 2. �ást – p�eložka Adamovky“ a „Na Zákop� – rekonstrukce 
komunikace“. 
D�vodová práva byla projednána po stranách a bez diskuse. 
Pozm�	ující návrh na úpravu usnesení nebyl podán. 
Hlasování o p�edloženém návrhu usnesení: 
38 pro 
0 proti 
0 zdržel se hlasování 
3 nehlasoval 
Záv�r: P�edložený návrh usnesení byl schválen; k uvedenému bodu programu bylo p�ijato 
usnesení bod 10 
 
Zastupitelstvo m�sta Olomouce 
 
1.  
bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2.  
schvaluje 
uzav�ení kupní smlouvy na �ást pozemku parc.�. 37 zastav�ná plocha a nádvo�í o vým��e 
37 m2 v k.ú. Chomoutov, obec Olomouc (dle GP �. 445-22/2008 nové parc.�. 37/2),  jak je 
zapsáno na LV �. 18 ve vlastnictví xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu ve výši 420,-K�/m2. 
To vše dle bodu �. 1 d�vodové zprávy 
 
3.  
revokuje 
�ást usnesení Zastupitelstva m�sta ze dne 19. 12. 2007 bod 7, usnesení �. 6, ve v�ci 
uzav�ení dodatku �. 1 k Dohod� o spolupráci obcí v souvislosti s realizací investi�ní akce 
„Chválkovice – Samotišky, cyklostezka“, kdy jeho obsahem je ur�ení p�edm�tu podílového 
spoluvlastnictví a zm�na velikosti budoucího spoluvlastnického podílu stran  smlouvy na 
budované cyklostezce, 
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a schvaluje uzav�ení dodatku �. 1 k Dohod� o spolupráci obcí �. SmOl/OI/14/173/2006/Hp ze 
dne 29. 6. 2006 v souvislosti s realizací investi�ní akce „Chválkovice – Samotišky, 
cyklostezka“, kdy jeho obsahem je ur�ení p�edm�tu podílového spoluvlastnictví a zm�na 
zp�sobu financování, dle p�ílohy této d�vodové zprávy. 
To vše dle bodu 2 d�vodové zprávy 
 
4.  
schvaluje 
uzav�ení kupní smlouvy na �ást pozemku parc.�. 910/14 orná p�da o vým��e 5488 m2, 
dot�ená plocha 211 m2 (dle GP �. 960-132.34/2007 nové parc.�. 2008/18), v k.ú. 
Chválkovice, obec Olomouc, jak je zapsáno na LV �. 52 na podíl id. 1/3  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a podíl id. 1/3 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu 480,-K�/m2. 
To vše dle bodu �. 3 d�vodové zprávy 
 
5.  
schvaluje 
uzav�ení kupní smlouvy na �ásti pozemk� parc.�. 539/27 orná p�da o vým��e 841 m2, 
dot�ená plocha 231 m2 (dle GP �. 960-132.7/2007 nové parc.�. 2007/21 a parc.�. 539/45), 
parc.�. 910/28 orná p�da o vým��e 9851 m2, dot�ená plocha 333 m2 (dle GP �. 960-
132.41/2007 nové parc.�. 2008/27) a parc.�. 1125/81 orná p�da    o vým��e 1491, dot�ená 
plocha 69 m2 (dle GP  �. 960-132.45/2007 nové parc.�. 2008/33), vše v k.ú. Chválkovice, 
obec Olomouc, jak je vše zapsáno na LV �. 292     v podílovém spoluvlastnictví 
xxxxxxxxxxxxxxxxx (id. 1/2) a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (id. 1/2) za kupní cenu 480,-K�/m2. To 
vše dle bodu �. 4 d�vodové zprávy 
 
6.  
schvaluje 
uzav�ení kupní smlouvy na �ásti pozemk� parc.�. 509/3 orná p�da o vým��e 650 m2, 
dot�ená plocha 182 m2 (dle GP �. 960-132.19/2007 nové parc.�. 2007/38 a parc.�. 509/38) a 
parc.�. 910/7 orná p�da o vým��e 4052, dot�ená plocha 338 m2 (dle GP �. 960-132.29/2007 
nové parc.�. 2008/12), vše v k.ú. Chválkovice, obec Olomouc, jak je vše zapsáno na LV �. 
178 v podílovém spoluvlastnictví xxxxxxxxxxxxxxxx (id. 1/3), xxxxxxxxxxxxxxxxx (id. 1/3) a 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (id. 1/3)  za kupní cenu 480,-K�/m2. To vše dle bodu �. 5 
d�vodové zprávy 
 
7.  
schvaluje 
uzav�ení kupní smlouvy na �ásti pozemk� parc.�. 509/23 trvalý travní porost  o vým��e      
814 m2, dot�ená plocha 118 m2 (dle GP �. 960-132.17/2007 nové parc.�. 2007/35) a parc.�. 
910/24 orná p�da o vým��e 7380 m2, dot�ená plocha 338 m2 (dle GP �. 960-132.38/2007 
nové parc.�. 2008/25), vše v k.ú. Chválkovice, obec Olomouc, jak je vše zapsáno na LV �. 
981 v podílovém spoluvlastnictví xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (id. 1/2) a xxxxxxxxxxxxxxxxx 
(id. 1/2)  za kupní cenu 480,-K�/m2. To vše dle bodu �. 6 d�vodové zprávy 
 
8.  
schvaluje 
uzav�ení kupní smlouvy na �ásti pozemk� parc.�. 910/30 orná p�da o vým��e 9926 m2, 
dot�ená plocha 312 m2 (dle GP �. 960-132.42/2007 nové parc.�. 2008/29) a parc.�. 539/24 
orná p�da o vým��e 828 m2, dot�ená plocha 231 m2 (dle GP �. 960-132.5/2007 nové parc.�. 
2007/18 a parc.�. 539/42), vše v k.ú. Chválkovice, obec Olomouc, jak je vše zapsáno na LV 
�. 390 v SJM xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  za kupní cenu 480,-K�/m2. To vše dle bodu 7 
d�vodové zprávy 
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9.  
schvaluje 
uzav�ení kupní smlouvy na �ásti pozemk� parc.�. 910/8 orná p�da o vým��e 3854 m2, 
dot�ená plocha 312 m2 (dle GP �. 960-132.30/2007 nové parc.�. 2008/13)  a parc.�. 539/23 
orná p�da o vým��e 861 m2, dot�ená plocha 229 m2 (dle GP �. 960-132.4/2007 nové parc.�. 
2007/17 a parc.�. 539/41), vše v k.ú. Chválkovice, obec Olomouc, jak je vše zapsáno na LV 
�. 392 v SJM xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  za kupní cenu 480,-K�/m2. To vše dle bodu 
�. 8 d�vodové zprávy 
 
10.  
schvaluje 
uzav�ení kupní smlouvy na �ásti pozemk� parc.�. 509/19  orná p�da o vým��e 842 m2, 
dot�ená plocha 324 m2 (dle GP �. 960-132.18/2007 nové parc.�. 2007/40 a parc.�. 509/39), 
parc.�. 893/4 orná p�da o vým��e 2128 m2, dot�ená plocha 110 m2 (dle GP �. 960-
132.26/2007 nové parc.�. 2008/8) a parc.�. 907/6 orná p�da o vým��e 2799 m2, dot�ená 
plocha 360 m2 (dle GP �. 960-132.26/2007 nové parc.�. 907/38 a parc.�. 2008/5), vše v k.ú. 
Chválkovice, obec Olomouc, jak je vše zapsáno na LV �. 366 v podílovém spoluvlastnictví 
xxxxxxxxxxxxxxx (id. 1/2) a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (id. 1/2)  za kupní cenu 480,-K�/m2. To 
vše dle bodu �. 9 d�vodové zprávy 
 
11.  
schvaluje 
uzav�ení kupní smlouvy na �ásti pozemk� parc.�. 910/9  orná p�da o vým��e 3612 m2, 
dot�ená plocha 285 m2 (dle GP �. 960-132.31/2007 nové parc.�. 2008/14) a parc.�. 910/31 
orná p�da o vým��e 9107 m2, dot�ená plocha 269 m2 (dle GP �. 960-132.43/2007 nové 
parc.�. 2008/30), vše v k.ú. Chválkovice, obec Olomouc, jak je vše zapsáno na LV �. 478 v 
podílovém spoluvlastnictví xxxxxxxxxxxxxxxx (id. 1/2) a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (id. 
1/2 v SJM)  za kupní cenu 480,-K�/m2. To vše dle bodu �. 10 d�vodové zprávy 
 
12.  
schvaluje 
uzav�ení kupní smlouvy na �ást pozemku parc.�. 910/20 orná p�da o vým��e 6596 m2, 
dot�ená plocha 352 m2 (dle GP �. 960-132.37/2007 nové parc.�. 2008/23) v k.ú. 
Chválkovice, obec Olomouc, jak je zapsáno na LV �. 350 ve vlastnictví Karla Zemana  za 
kupní cenu 480,-K�/m2. To vše dle bodu �. 11 d�vodové zprávy 
 
13.  
schvaluje 
uzav�ení kupní smlouvy na �ást pozemku parc.�. 910/2  orná p�da o vým��e 10454 m2, 
dot�ená plocha 263 m2 (dle GP �. 960-132.44/2007 nové parc.�. 2008/31), v k.ú. 
Chválkovice, obec Olomouc, jak je zapsáno na LV �. 1153 v podílovém spoluvlastnictví 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx (id. 1/3) a xxxxxxxxxxxxxxxx (id. 2/3)  za kupní cenu 480,-K�/m2. To vše 
dle bodu �. 12 d�vodové zprávy 
 
14.  
schvaluje 
uzav�ení kupní smlouvy na �ást pozemku parc.�. 539/35  orná p�da o vým��e       1038 m2, 
dot�ená plocha 285 m2 (dle GP �. 960-132.13/2007 nové parc.�. 539/52 a parc.�. 2007/28), 
v k.ú. Chválkovice, obec Olomouc, jak je zapsáno na LV �. 168 ve vlastnictví 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx  za kupní cenu 149.470,-K�. To vše dle bodu �. 13 d�vodové zprávy 
 
15.  
schvaluje 
uzav�ení smlouvy o budoucí kupní smlouv� k �ásti pozemku parcela �. 30/12 orná p�da o 
velikosti cca 20 m2 v katastrálním území B�lidla, obec Olomouc a ve vlastnictví pana 
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xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za celkovou cenu 18 000,- K�. Kupní smlouva bude uzav�ena do 
5 let od uzav�ení smlouvy o smlouv� budoucí.  Vým�ra dot�ené �ásti pozemku bude 
up�esn�na zam��ením geometrickým plánem po dokon�ení stavby. To vše dle bodu �. 14 
d�vodové zprávy 
 
 
Bod 13 programu: 
Prodej dom� + dodatek 
H. Tesa�ová – v úvodu konstatovala, že p�edložený materiál obsahuje také dodatek se 
samostatným návrhem usnesení a navrhla hlasovat o základním materiálu a dodatku 
samostatn�. 
P�edkaldatelka provedla základním materiálem po stranách. 
bod 2.3 – prodej budovy nám. Národních hrdin� 4 
P�edkladatelka navrhla stažení bodu z projednávání. 
V této souvislosti byl p�edložený návrh usnesení upraven vyškrtnutím bod� 16. a 17. 
usnesení. Následující body byly p�e�íslovány. 
Ostatní body základního materiálu byly projednány bez úprav. 
Materiál byl projednán bez diskuse. 
Jiný pozm�	ující návrh na úpravu usnesení nebyl podán. 
Hlasování o upraveném návrhu základního materiálu: 
37 pro 
0 proti 
0 zdržel se hlasování 
4 nehlasoval 
 
H. Tesa�ová provedla dodatkem bodu Prodej dom� po stranách. 
Materiál byl projednán bez diskuse. 
Pozm�	ující návrh na úpravu usnesení nebyl podán. 
Hlasování o p�edloženém návrhu usnesení dodatku: 
36 pro 
0 proti 
2 zdržel se hlasování 
3 nehlasoval 
Záv�r: Upravený návrh usnesení základního materiálu i p�edložený návrh usnesení dodatku 
byl schválen; k uvedenému bodu programu bylo p�ijato usnesení bod 11 
 
Zastupitelstvo m�sta Olomouce 
 
1.  
bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu a dodatek d�vodové zprávy 
 
2.  
schvaluje 
prodej pozemku parc. �. 27/9, zahrada, o vým��e 520 m2, v k.ú. Hej�ín, obec Olomouc, 
manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu celkem 171.700,- K�, z toho 
pozemek za 169.000,- K� a náklady 2.700,- K�, dle d�vodové zprávy bod 1.1 
 
3.  
schvaluje 
prodej �ásti pozemku parc. �. 320/1, ostatní plocha, o vým��e 77 m2, pod novým ozna�ením 
díl ,,a“, a �ásti pozemku parc. �. 320/1, ostatní plocha, o vým��e 15 m2, pod novým 
ozna�ením díl ,,b“, s tím, že díly ,,a“ + ,,b“ budou slou�eny do nov� vzniklého pozemku 
ozna�eného parc. �. 320/14, ostatní plocha, o vým��e 92 m2, vše v k. ú. Olomouc-m�sto, 
obec Olomouc, na základ� geometrického plánu �. 944-895/2007, manžel�m 
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xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu celkem 100.000,- K�, z toho pozemek 
97.000,- K� a náklady 3.000,- K�, dle d�vodové zprávy bod 1.2 
 
4.  
nevyhovuje 
žádosti manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ve v�ci schválení splátkového kalendá�e p�i 
prodeji pozemku parc. �. 406/7, zahrada, o vým��e 1 072 m2, v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc, dle d�vodové zprávy bod 1.3 
 
5.  
revokuje 
své usnesení ze dne 19.12.2007, bod 7, �ást 14 a schvaluje prodej budovy bez �p/�e 
(garáže) na pozemku parc. �. st. 486, zastav�ná plocha a nádvo�í, a pozemku parc. �. st. 
486, zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 104 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, 
obec Olomouc, nájemc�m do podílového spoluvlastnictví každému jednu ideální �tvrtinu - 
St�edisku SOS pro vzájemnou pomoc ob�an� za kupní cenu 50.000,- K�, 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 140.700,- K�, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx za 
kupní cenu 140.700,- K�, xxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 140.700,- K� (kupní cena celkem  
472.100,- K�, z toho stavba bez �p/�e za 396.084,- K�, pozemek za 73.216,- K� a náklady 
2.800,- K�), dle d�vodové zprávy bod 1.4 
 
6.  
nevyhovuje 
žádosti vlastník� jednotek v dom� Dukelská 15 ve v�ci použití koeficientu 0,2 k výpo�tu 
kupní ceny p�i prodeji pozemku parc. �. 220, zahrada, o vým��e 147 m2, v k. ú. Olomouc-
m�sto, obec Olomouc, dle d�vodové zprávy bod 1.5 
 
7.  
nevyhovuje 
žádosti Spole�enství vlastník� Hanušova 340/2 a 314/4 ve v�ci použití koeficientu 0,2 k 
výpo�tu kupní ceny p�i prodeji �ásti pozemku parc. �. 101/1, zahrada, o vým��e 759 m2, jak 
je vyzna�eno geometrickým plánem �. 470-967/2007, a to �ást ozna�enou nov� jako 
pozemek parc. �. 101/96, zahrada, o vým��e 360 m2, vše v  k. ú. Lazce, obec Olomouc, dle 
d�vodové zprávy bod 1.6 
 
8.  
nevyhovuje 
žádosti Spole�enství pro d�m Václava III. 338/14, 339/16, 77200 Olomouc ve v�ci použití 
koeficientu 0,2 k výpo�tu kupní ceny p�i prodeji �ásti pozemku parc. �. 101/1, zahrada, o 
vým��e 759 m2, jak je vyzna�eno geometrickým plánem �. 470-967/2007, a to �ást 
ozna�enou nov� jako pozemek parc. �. 101/1, zahrada, o vým��e 398 m2, vše v k. ú. Lazce, 
obec Olomouc, dle d�vodové zprávy bod 1.6 
 
9.  
nevyhovuje 
žádosti Spole�enství vlastník� jednotek Peka�ská 490/11 o použití koeficientu 0,2 p�i výpo�tu 
kupní ceny za pozemek parc. �. 41, zahrada, o vým��e 173 m2, v k. ú. Olomouc-m�sto, obec 
Olomouc, dle d�vodové zprávy bod 1.7 
 
10.  
nevyhovuje 
žádosti paní xxxxxxxxxxxxxxxxxx o revokaci usnesení ZMO ze dne 12. 10. 2007,  bod 5, �ást 
37 a 38 ve v�ci prodeje pozemku parc. �. 64/5, zahrada, o vým��e 108 m2,  v k. ú. Olomouc-
m�sto, obec Olomouc, dle d�vodové zprávy bod 1.8 
 



 27

11.  
nevyhovuje 
žádosti spole�nosti AK – K�epelka, spol. s. r. o. ve v�ci odprodeje �ásti pozemku parc. �. 
121/1, ostatní plocha, v k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc, pod nákladním výtahem p�ed 
domem Komenského 5, Olomouc, dle d�vodové zprávy bod 1.9 
 
12.  
schvaluje 
zám�r prodat budovu �. p. 23 (Št�pánovská 23) s pozemkem parc. �. st. 454, zastav�ná 
plocha a nádvo�í, o vým��e 1106 m2, vše v k. ú. Chomoutov, obec Olomouc, p�edem 
ur�enému zájemci St�ední škole stavební a podnikatelské  s.r.o, dle d�vodové zprávy bod 
2.1 
 
13.  
schvaluje 
prodej budovy �. p. 394 (Riegrova 17) s pozemkem parc. �. st. 388, zastav�ná plocha a 
nádvo�í, o vým��e 282 m2, v k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc, po jednotkách dle zákona 
�. 72/1994 Sb., o vlastnictví byt�, oprávn�ným nájemc�m za kupní ceny vypo�tené dle 
p�ílohy �. 1 d�vodové zprávy, dle bodu 2.2 
 
14.  
nevyhovuje 
žádosti xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, spole�nosti ROCO CAPITAL s.r.o., spole�nosti 
POTYLA s.r.o., xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, spole�nosti ANAG s r.o., spole�nosti EVROPA PASAŽ, s.r.o., 
xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx (Impact UK), o odprodej budovy �. p. 394 (Riegrova 17) 
s pozemkem parc. �. st. 388, zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 282 m2, v k. ú. 
Olomouc-m�sto, obec Olomouc, dle d�vodové zprávy bod 2.2 
 
15.  
nevyhovuje 
žádosti xxxxxxxxxxxxxxxxx o sm�nu pozemk� dle LV 821 a LV 859 v k. ú. Chválkovice, obec 
Olomouc, za budovu �. p. 394 (Riegrova 17) s pozemkem parc. �. st. 388, zastav�ná plocha 
a nádvo�í, o vým��e 282 m2, v k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc, dle d�vodové zprávy 
bod 2.2 
 
16.  
revokuje 
své usnesení ze dne 20. 6. 2006, bod 7, �ást 15, ve v�ci schválení zám�ru statutárního 
m�sta Olomouce prodat budovu �. p. 358 (Ostružnická 9, 11)   s pozemkem parc. �. st. 308, 
zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 559 m2, v k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc, a 
schvaluje ponechání budovy �. p. 358 (Ostružnická 9, 11) s pozemkem parc. �. st. 308, 
zastav�ná plocha a nádvo�í,  o vým��e 559 m2, vše v k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc,  
v majetku statutárního m�sta Olomouce, dle d�vodové zprávy bod 2.4 
 
17.  
nevyhovuje 
žádosti  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, pana xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx, spole�nosti UMA TRADE s.r.o., 
o odprodej budovy �. p. 358 (Ostružnická 9, 11) s pozemkem parc. �. st. 308, zastav�ná 
plocha a nádvo�í, o vým��e 559 m2, vše v k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc., dle 
d�vodové zprávy bod 2.4 
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18.  
nevyhovuje 
žádosti xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, o 
odprodej byt�, p�ípadn� budovy �. p. 358 (Ostružnická 9, 11) s pozemkem parc. �. st. 308, 
zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 559 m2, vše v k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc, 
dle d�vodové zprávy bod 2.4 
 
19.  
schvaluje 
prodej ideálního podílu o velikosti 1/8 na budov� �. p. 150 (Jižní 70), ideálního podílu 1/8 na 
pozemku parc. �. st. 752, zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 320 m2, a ideálního podílu 
1/8 na pozemku parc. �. 751/2, zahrada, o vým��e 598 m2, vše v k. ú. Slavonín, obec 
Olomouc, manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu ve výši 413.250,- K�, z 
toho za podíl 1/8 na budov� �. p. 150 za 310.598,- K�, podíl 1/8 na pozemku parc. �. st. 752, 
zastav�ná plocha a nádvo�í, za 31.600,- K�, podíl 1/8 na pozemku parc. �. 751/2, zahrada, 
za 59.052,- K�, náklady 12.000,- K�, dle d�vodové zprávy bod 2.5 
 
20.  
schvaluje 
prodej bytové jednotky �. 481/6 v dom� �. p. 481 (Slavonínská 20) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 43/1784 na spole�ných �ástech domu �. p. 481 a se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 43/1784 na pozemku parc. �. st.  179, zastav�ná plocha a nádvo�í, o 
vým��e 418 m2, vše v k. ú. Povel, obec Olomouc, oprávn�nému nájemci manžel�m 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu ve výši 940.630,- K�, z toho za jednotku 
922.750,- K�, pozemek 10.880,- K�, náklady 7.000,- K�, dle d�vodové zprávy bod 2.6. 
 
21.  
nevyhovuje 
žádosti paní xxxxxxxxxxxxxxxx ve v�ci zapo�tení úhrady za stavební práce do kupní ceny za 
bytovou jednotku �. 112/10 v dom� �. p. 112 (Dolní nám�stí 26), dle d�vodové zprávy bod 
2.7. 
 
22.  
revokuje 
�ást svého usnesení ze dne 12. 10. 2007, bod 5, �ást 16, 17 a schvaluje prodej bytové 
jednotky �. 866/7 v dom� �. p. 866 (Komenského 6) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
4805/173156 na spole�ných �ástech domu �. p. 866 a se spoluvlastnickým podílem o 
velikosti 4805/173156 na pozemku parc. �. st. 729/2, zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 
497 m2,  vše v k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc, nájemci xxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní 
cenu ve výši 32.904,- K�, z toho za jednotku 29.675,- K�, za pozemek 2.324,- K�, náklady 
905,- K�, dle d�vodové zprávy bod 2.8 
 
23.  
nevyhovuje 
žádosti pana xxxxxxxxxxxxxxxx ve v�ci odprodeje p�dních prostor ke zrealizování p�dní 
vestavby v domech Riegrova 17, �. p. 394, Riegrova 24, �. p. 382, Sokolská 32, �. p. 542, 
Pavel�ákova 21, �. p. 1, Michalská 2, �. p. 206, Žižkovo nám�stí 3, �. p. 888, Horní nám�stí 
18, �. p. 13, vše v k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc, a v dom� Litovelská 1, �. p. 111, k. 
ú. Nová Ulice, obec Olomouc, dle d�vodové zprávy bod 2.9 
 
24.  
nevyhovuje 
op�tovné žádosti paní xxxxxxxxxxxxxxxx o odkoupení bytu �. 2 v dom� �. p. 888  (Žižkovo 
nám. 3) na pozemku parc. �. st. 789,  zastav�ná plocha a nádvo�í, vše v     k. ú. Olomouc-
m�sto, obec Olomouc, dle d�vodové zprávy bod 2.10 



 29

 
25.  
nevyhovuje 
žádosti xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, o odkoupení byt� v dom� �. p. 195 (Dolní nám�stí 6) na pozemku 
parc. �. st. 616, zastav�ná plocha a nádvo�í, v k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc., dle 
d�vodové zprávy bod 2.11 
 
26.  
schvaluje 
odklad 4 splátek po 427,- K� z kupní smlouvy za jednotku �. 529/3, v dom� �. p. 529 
(Nálevkova 11), k. ú. Hodolany, obec Olomouc, paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx do 15. 1. 
2010 a odklad 4 splátek po 646,- K� z kupní smlouvy za jednotku �. 529/8, v dom� �. p. 529 
(Nálevkova 11), k. ú. Hodolany, obec Olomouc, paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx do 15. 1. 2010, 
dle d�vodové zprávy bod 2.12 
 
27.  
schvaluje 
prodej bytové jednotky �. 586/11 v dom� �. p. 586 (Wolkerova 44) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 411/7720  na spole�ných �ástech domu �. p. 586 a se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 411/7720 na pozemku parc. �. st. 659, zastav�ná plocha a nádvo�í, vše v 
k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, formou ve�ejné dražby dle zákona �. 26/2000 Sb., o 
ve�ejných dražbách, za vyvolávací cenu 1.167.000,- K�, dle d�vodové  zprávy bod 3.1 
 
28.  
schvaluje 
prodej bytové jednotky �. 633/21 v dom� �. p. 633, 632,  (Zikova 5, 7) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 665/27626  na spole�ných �ástech domu �. p. 633, 632 a se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 665/27626 na pozemku parc. �. st. 928, 924, zastav�ná 
plocha a nádvo�í, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, formou ve�ejné dražby 
dle zákona �. 26/2000 Sb., o ve�ejných dražbách, za vyvolávací cenu 1.607.000,- K�, dle 
d�vodové zprávy bod 3.2 
 
29.  
nevyhovuje 
žádosti manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ve v�ci prodeje bytové jednotky �. 
609/13 v dom� �. p. 608, 609 (Zikova 16, 18) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
438/27365 na spole�ných �ástech domu �. p. 608, 609, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, 
obec Olomouc, dle d�vodové zprávy bod 3.3 
 
30.  
schvaluje 
prodej  bytové jednotky �. 751/14 v dom� �. p. 751 (Dukelská 9) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 399/11303 na spole�ných �ástech domu �. p. 751 a se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 399/11303  na pozemku parc. �. st. 1053, zastav�ná plocha a nádvo�í, v 
k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc, nájemci  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu  
91.751,- K�, z toho za jednotku   87.189,- K�, za pozemek 3.157,- K�, náklady 1.405,- 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  91.751,- K� a to po dobu 5ti let od 
uzav�ení kupní smlouvy, dle d�vodové zprávy bod 3.4 
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31.  
schvaluje 
prodej  bytové jednotky �. 527/4 v dom� �. p. 529, 528, 527 (Trnkova 29, 31, 33) se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 40/5217  na spole�ných �ástech domu �. p. 529, 528, 
527,  v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, nájemci paní xxxxxxxxxxxxxxxxxx za 
kupní cenu  27.175,- K�, z toho za jednotku   26.963,- K�,  náklady 212,- 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  27.175,- K� a to po dobu 5ti let od uzav�ení kupní 
smlouvy, dle d�vodové zprávy bod 3.5 
 
32.  
schvaluje 
prodej bytové jednotky �. 872/1 v dom� �. p. 872 (Masarykova 23) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 11459/120075 na spole�ných �ástech domu �. p. 872 a se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 11459/120075 na pozemku parc. �. st. 942, zastav�ná 
plocha a nádvo�í, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, panu xxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní 
cenu celkem 2.703.500,- K�, z toho za jednotku 2.656.097,- K�, za pozemek 43.903,- K� a 
náklady 3.500,- K�, dle d�vodové zprávy bod 3.6 
 
33.  
revokuje 
své usnesení ze dne 25. 6. 2007, bod 6, �ást 4, ve v�ci prodeje �ásti pozemku parc. �. st. 
519, zastav�ná plocha a nádvo�í, v geometrickém plánu ozna�ena jako pozemek parc. �. st. 
519/2, zastav�ná plocha, jiná stavba, o vým��e 75 m2, a �ásti pozemku parc. �. 58/1, 
zahrada, v geometrickém plánu ozna�ena jako pozemek parc. �. 58/4, zahrada, o vým��e 13 
m2, vše v k. ú. Olomouc–m�sto, obec Olomouc, dle geometrického plánu �. 820-133/2005 
dle dodatku d�vodové zprávy bod 1.1. 
 
34.  
schvaluje 
prodej �ásti  pozemku parc. �. st. 519, zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 75 m2, pod 
novým ozna�ením díl „b“, a �ásti pozemku parc. �. 58/1, zahrada, o vým��e 13 m2, pod 
novým ozna�ením díl „a“, s tím, že díly „b“ + „a“ jsou slou�eny do nov� vzniklého pozemku 
ozna�eného parc. �. 537, zahrada o vým��e 88 m2, vše v k. ú. Olomouc–m�sto, obec 
Olomouc, dle geometrického plánu �. 936-1004/2007, manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za 
kupní cenu celkem ve výši 74.074,- K�, z toho �ást pozemku parc. �. st. 519 o vým��e 75 
m2, za kupní cenu ve výši 46.650,- K�, a �ást pozemku parc. �. 58/1 o vým��e 13 m2, za 
kupní cenu ve výši 8.086,- K� a náklady ve výši 19.338,- K� dle dodatku d�vodové zprávy 
bod 1.1. 
 
35.  
revokuje 
své usnesení ze dne 21. 9. 2004, bod 8, �ást 17, ve v�ci prodeje pozemku parc. �. st. 386, 
zastav�ná  plocha a nádvo�í, o vým��e 1 210 m2, v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc, a 
schvaluje prodej pozemku parc. �. st. 386, zastav�ná plocha a nádvo�í,    o vým��e 1 210 
m2, v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc, za kupní cenu celkem 102.440,- K�, z toho pozemek 
101.640,- K� a náklady 800,- K�, a to: 
ideální 1/6 xxxxxxxxxxxxxxxxxxx za 17.070,- K�, ideální 1/6 do SJM xxxxxxxxxxxxxxxxxx za 
17.074,- K�, ideální 1/6 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za 17.074,- K�, ideální 1/6 do SJM 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za 17.074,- K�, ideální 1/6 do SJM 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za 17.074,- K�, ideální 1/42 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
za 2.440,- K�, ideální 1/42 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za 2.439,- K�, ideální 1/42  
xxxxxxxxxxxxxxxx za 2.439,- K�, ideální 1/42 xxxxxxxxxxxxxxxxx za 2.439,- K�, ideální 1/42 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx za 2.439,- K�, ideální 1/42 xxxxxxxxxxxxxxxx za 2.439,- K� a ideální 
1/42 xxxxxxxxxxxxxxxxx (nar. 1953) za 2.439,- K� dle dodatku d�vodové zprávy bod 1.2. 
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36.  
nevyhovuje žádosti 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxx, ve v�ci odkoupení podílu o 
velikosti ideálních 1381/16851 na pozemku parc. �. 364/9, zahrada, v k. ú. Nová ulice, obec 
Olomouc dle dodatku d�vodové zprávy bod 1.3. 
 
37.  
nevyhovuje žádosti 
Spole�enství vlastník� PANORAMA Kmochova 924/14, 925/16, 926/18, 927/20, ve v�ci 
prodeje nebytové jednotky �. 927/19 v dom� �. p. 924, 925, 926 a 927 (Kmochova 14, 16, 
18, 20) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 540/25469 na spole�ných �ástech domu �. p. 
924, 925, 926 a 927 a se spoluvlastnickým podílem     o velikosti 540/25469 na  pozemku 
parc. �. st. 1060/1, 1060/2, 1060/3 a 1060/4, zastav�ná plocha a nádvo�í, vše v k. ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc, za kupní cenu v rozmezí 50.000,- K� – 70.000,- K� dle dodatku 
d�vodové zprávy bod 2.1. 
 
38.  
revokuje 
své usnesení ze dne 25. 6. 2007, bod 6, �ást 10, ve v�ci prodeje nebytové jednotky �. 
927/19 v dom� �. p. 924, 925, 926 a 927 (Kmochova 14, 16, 18, 20) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 540/25469 na spole�ných �ástech domu �. p. 924, 925, 926 a 927 a se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 540/25469 na pozemku parc. �. st. 1060/1, 1060/2, 
1060/3 a 1060/4, zastav�ná plocha a nádvo�í, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, nájemci 
Junák – svaz skaut� a skautek �R, st�edisko J. E. Kosiny Olomouc, za kupní cenu celkem 
30.000,- K�, z toho za jednotku 11.331,- K�, za pozemek 16.507,- K� a náklady 2.162,- K�, s 
p�edkupním právem ve prosp�ch statutárního m�sta Olomouce po dobu p�ti let od uzav�ení 
smlouvy za kupní cenu celkem 30 000,- K� dle dodatku d�vodové zprávy bod 2.1. 
 
39.  
schvaluje 
prodej nebytové jednotky �. 927/19 v dom� �. p. 924, 925, 926 a 927 (Kmochova 14, 16, 18, 
20) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 540/25469 na spole�ných �ástech domu �. p. 
924, 925, 926 a 927 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 540/25469 na pozemku parc. 
�. st. 1060/1, 1060/2, 1060/3 a 1060/4, zastav�ná plocha a nádvo�í, vše v k. ú. Nová Ulice, 
obec Olomouc, Spole�enství vlastník� PANORAMA Kmochova 924/14, 925/16, 926/18, 
927/20, za kupní cenu celkem 100.000,- K�, z toho jednotka 81.331,- K�, pozemek 16.507,- 
K� a náklady 2.162,- K� dle dodatku d�vodové zprávy bod 2.1. 
 
40.  
schvaluje 
prodej nebytové jednotky �. 404/2 v dom� �. p. 404 (Riegrova 5) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 839/13085 na spole�ných �ástech domu �. p. 404 a se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 839/13085 na pozemku parc. �. st. 382, zastav�ná plocha a nádvo�í, o 
vým��e 887 m2, v k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc, do SJM manžel�m 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu ve výši 1.785.517,- K�, z toho 
jednotka 1.475.063,- K�, pozemek 284.937,- K�, náklady 25.517,- K� dle dodatku d�vodové 
zprávy bod 2.2. 
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41.  
nevyhovuje žádosti 
spole�nosti Premiér marketing s.r.o. a spole�nosti Moravel, a.s. o odprodej nebytové 
jednotky �. 404/2 v dom� �. p. 404 (Riegrova 5) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
839/13085 na spole�ných �ástech domu �. p. 404 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
839/13085 na pozemku parc. �. st. 382, zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 887 m2,        
v k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc dle dodatku d�vodové zprávy bod 2.2. 
 
42.  
nevyhovuje žádosti 
paní xxxxxxxxxxxxxxxxxx o odkoupení p�dních prostor v dom� �. p. 889 (Masarykova 3) na 
pozemku parc. �. st. 790, zastav�ná plocha a nádvo�í, v k. ú. Olomouc-m�sto, obec 
Olomouc dle dodatku d�vodové zprávy bod 2.3. 
 
43.  
revokuje 
své usnesení ze dne 19. 12. 2007, bod 7, �ást 32 a schvaluje zám�r prodat bytovou jednotku 
�. 481/1 v dom� �. p. 481 (Slavonínská 20) se spoluvlastnickým podílem  o velikosti 43/1784 
na spole�ných �ástech domu �. p. 481 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 43/1784 na 
pozemku parc. �. st. 179, zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 418 m2, vše v k. ú. Povel, 
obec Olomouc, nájemci panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle dodatku d�vodové zprávy bod 2.4. 
 
44.  
nevyhovuje žádosti 
pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ve v�ci prodeje 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, zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 403 m2, vše v k. ú. Olomouc-m�sto, obec 
Olomouc dle dodatku d�vodové zprávy bod 2.5. 
 
45.  
revokuje 
své usnesení ze dne 18. 2. 2008, bod 8, �ást 18, ve v�ci prodeje 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, zastav�ná plocha a nádvo�í, o  vým��e 403 m2, vše v k. ú. 
Olomouc-m�sto, obec Olomouc, nájemci xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 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 2.5. 
 
46.  
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, zastav�ná plocha a nádvo�í, o 
vým��e 403 m2, vše v k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc, formou ve�ejné dražby podle 
zákona  �. 26/2000 Sb., o ve�ejných dražbách, vyvolávací cena 910.000,- K� dle dodatku 
d�vodové zprávy bod 2.5. 
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47.  
nevyhovuje žádosti 
pana xxxxxxxxxxxxxxx ve v�ci prodeje 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 
dle dodatku d�vodové zprávy bod 2.6. 
 
48.  
revokuje 
své usnesení ze dne 18. 2. 2008, bod 8, �ást 19, ve v�ci prodeje 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 xxxxxxxxxxxxxxxxx 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 2.6. 
 
49.  
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, formou ve�ejné dražby podle 
zákona  �. 26/2000 Sb., o ve�ejných dražbách, vyvolávací cena 620.000,- K� dle dodatku 
d�vodové zprávy bod 2.6. 
 
50.  
schvaluje 
prodej bytové jednotky �. 629/19 v dom� �. p. 629 (Zikova 13) se spoluvlastnickým podílem o 
velikosti 429/13755  na spole�ných �ástech domu �. p. 629,  a se spoluvlastnickým podílem 
o velikosti 429/13755 na pozemku parc. �. st. 922, zastav�ná plocha a nádvo�í, vše v k. ú. 
Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, formou ve�ejné dražby dle zákona �. 26/2000 Sb., o 
ve�ejných dražbách za vyvolávací cenu 1.450.000,- K� dle dodatku d�vodové zprávy bod 
3.1. 
 
51.  
schvaluje 
prodej bytové jednotky �. 937/12 v dom� �. p. 937  (Masarykova 52) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 870/13432  na spole�ných �ástech domu �. p. 937,  a se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 870/13432 na pozemku parc. �. st. 1086, zastav�ná 
plocha a nádvo�í, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, formou ve�ejné dražby dle zákona �. 
26/2000 Sb., o ve�ejných dražbách za vyvolávací cenu 2.530.000,- K� dle dodatku d�vodové 
zprávy bod 3.2. 
 
52.  
revokuje 
své usnesení ze dne 12. 10. 2007, bod 5, �ást 28, ve v�ci prodeje bytové jednotky �. 1022/9 
v dom� �. p. 1022 (Dukelská 17) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 394/6917 na 
spole�ných �ástech domu �. p. 1022 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 394/6917 na 
pozemku parc. �. st. 1236, zastav�ná plocha a nádvo�í, vše v k. ú. Olomouc-m�sto, obec 
Olomouc,  a schvaluje prodej bytové jednotky �. 1022/9 v dom� �. p. 1022 (Dukelská 17) se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 394/6917 na spole�ných �ástech domu �. p. 1022 a se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 394/6917 na pozemku  parc. �. st. 1236, zastav�ná 
plocha a nádvo�í, vše v k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc, nájemc�m 
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xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu celkem 
107.498,- K�, z toho za jednotku 103.686,- K�, za pozemek 2.253,- K�, náklady 1.559,- K� 
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 107.498,- K� a to po dobu 5ti let od 
uzav�ení kupní smlouvy dle dodatku d�vodové zprávy bod 3.3. 
 
 
Bod 14 programu: 
Obecn� závazná vyhláška o školských obvodech základních škol, jejichž z�izovatelem 
je statutární m�sto Olomouc 
Ing. Pokorný – uvedl bod. 
Vysv�tlil, že d�vodem schválení nové vyhlášky je skute�nost, že na území m�sta Olomouce 
vznikají nové ulice a tyto pak musí být zakomponovány do vyhlášky, aby rodi�e bydlící 
v t�chto ulicích mohli p�ihlásit své d�ti do školy kam spádov� pat�í. Tuto spádovost ur�uje 
v souladu se školským zákonem práv� tato vyhláška. 
Materiál byl projednán bez diskuse. 
Pozm�	ovací návrh na úpravu usnesení nebyl podán. 
Hlasování o p�edloženém návrhu usnesení: 
38 pro 
0 proti 
0 zdržel se hlasování 
3 nehlasoval 
Záv�r: P�edložený návrh usnesení byl schválen; k uvedenému bodu programu bylo p�ijato 
usnesení bod 12 
 
Zastupitelstvo m�sta Olomouce 
 
1. 
bere na v�domí 
d�vodovou zprávu 
 
2. 
vydává 
Obecn� závaznou vyhlášku �. 3/2008 o školských obvodech základních škol, jejichž 
z�izovatelem je statutární m�sto Olomouc dle p�ílohy d�vodové zprávy 
 
 
Bod 15 programu: 
Dodatky z�izovacích listin p�ísp�vkových organizací - škol, jejichž z�izovatelem je 
statutární m�sto Olomouc 
Ing. Pokorný - uvedl bod, vysv�tlil d�vody vypracování dodatk� u šesti škol, které vyplývají 
z jejich �innosti jako nap�. slou�ení mate�ských škol, zm�ny v majetku atd. Uvedl, že úplné 
zn�ní t�chto dodatk� tvo�í p�ílohy d�vodové zprávy. 
Materiál byl projednán bez diskuse. 
Pozm�	ovací návrh na úpravu usnesení nebyl podán. 
Hlasování o p�edloženém návrhu usnesení: 
39 pro 
0 proti 
0 zdržel se hlasování 
2 nehlasoval 
Záv�r: P�edložený návrh usnesení byl schválen; k uvedenému bodu programu bylo p�ijato 
usnesení bod 13 
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Zastupitelstvo m�sta Olomouce 
1. 
bere na v�domí 
d�vodovou zprávu 
 
2. 
schvaluje 
Dodatek �.4 ke z�izovací listin� p�ísp�vkové organizace Mate�ská škola Olomouc, Michalské 
stromo�adí 11 
Dodatek �.5 ke z�izovací listin� p�ísp�vkové organizace Základní škola a Mate�ská škola 
Olomouc, Svatoplukova 11 
Dodatek  
�.6 ke z�izovací listin� p�ísp�vkové organizace Základní škola a Mate�ská škola Olomouc, 
Nedv�dova 17 
Dodatek �.7 ke z�izovací listin� p�ísp�vkové organizace Mate�ská škola Olomouc, 
Rooseveltova 101 
Dodatek �.5 ke z�izovací listin� p�ísp�vkové organizace Základní škola a Mate�ská škola 
Olomouc - Nemilany, Raisova 1 
Dodatek �.4 ke z�izovací listin� p�ísp�vkové organizace Základní škola a Mate�ská škola 
Olomouc - Holice, Náves Svobody 41 
dle p�íloh d�vodové zprávy 
 
3. 
ukládá 
informovat o p�ijatém usnesení �editele p�ísp�vkových organizací - škol 
T: 23. 6. 2008 
O: vedoucí odboru školství 
 
 
Bod 16 programu: 
Ceny m�sta Olomouce za rok 2007 
Ing. Pokorný – uvedl bod. 
Shrnul, že na odbor vn�jších vztah� a informací bylo doru�eno 28 návrh�, které projednala 
odborná komise a poté p�edložila Rad� m�sta Olomouce 7 jmen osobností navržených 
k ocen�ní. Jména t�chto osobností citoval spole�n� s uvedením oblasti, za kterou bylo 
ocen�ní t�chto osobností navrženo. 
Primátor doplnil, že ceremoniál udílení cen prob�hne 29. kv�tna 2008 od 17. hodin ve 
slavnostních prostorách Klášterního Hradiska. 
Materiál byl projednán bez diskuse. 
Pozm�	ovací návrh na úpravu usnesení nebyl podán. 
Hlasování o p�edloženém návrhu usnesení: 
34 pro 
0 proti 
2 zdržel se hlasování 
5 nehlasoval 
Záv�r: P�edložený návrh usnesení byl schválen; k uvedenému bodu programu bylo p�ijato 
usnesení bod 14. 
 
Zastupitelstvo m�sta Olomouce 
 
1. 
bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
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2. 
schvaluje 
ud�lení Ceny m�sta Olomouce za rok 2007 MUDr. Liboru Gronskému v oblasti výtvarné 
um�ní, hudba 
 
3. 
schvaluje 
ud�lení Ceny m�sta Olomouce za rok 2007 Mgr. Milanu Ho�ínkovi, PhD.  za boj proti totalit� 
 
4. 
schvaluje 
ud�lení Ceny m�sta Olomouce za rok 2007  Aloisovi Ka	kovskému v oblasti sport 
 
5. 
schvaluje 
ud�lení Ceny m�sta Olomouce za rok 2007 Prof. PhDr. Old�ichu Králíkovi - in memoriam v 
oblasti literární �innost 
 
6. 
schvaluje 
ud�lení Ceny m�sta Olomouce za rok 2007 Josefu Šlechtovi v oblasti výtvarné um�ní 
 
7. 
schvaluje 
ud�lení Ceny m�sta Olomouce za rok 2007 Milen� Valuškové v oblasti výtvarné um�ní 
 
8. 
schvaluje 
ud�lení Ceny m�sta Olomouce za rok 2007 RNDr. Vladimíru Ž�rkovi v oblasti hudba 
 
 
Bod 17 programu: 
Finan�ní mechanismy EHP a Norska - modernizace jídelny 
RNDr. Šnevajs – uvedl bod. 
Konstatoval, že podpora z fondu Finan�ních mechanism� a EHP Norska na modernizaci 
školní jídelny ZŠ dr. M. Horákové – v ul. Rož	avská �iní 7,8 mil. K� což je více než 50 % 
celkových inv. náklad� na modernizaci této jídelny.  Uvedl, že podmínkou získání dotace je 
závazek Zastupitelstva m�sta Olomouce, že m�sto zafinancuje z vlastních prost�edk� 
zbývající �ást náklad�. Požádal zastupitele o podporu tohoto závazku.  
Materiál byl projednán bez diskuse. 
Pozm�	ující návrh na úpravu usnesení nebyl podán. 
Hlasování o p�edloženém návrhu usnesení: 
38 pro 
0 proti 
0 zdržel se hlasování 
3 nehlasoval 
Záv�r: P�edložený návrh usnesení byl schválen; k uvedenému bodu programu bylo p�ijato 
usnesení bod 15 
 
Zastupitelstvo m�sta Olomouce 
 
1. 
bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
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2. 
schvaluje 
závazek spolufinancování realizace projektu Modernizace školní jídelny Fakultní ZŠ Dr. M. 
Horákové a MŠ Olomouc dle následujícího prohlášení: 
Žadatel statutární m�sto Olomouc prohlašuje, že zajistí spolufinancování projektu, tj. 45,9 % 
oprávn�ných náklad�, po celou dobu realizace operace, tj. celkem ve výši 237 428 EUR. 
Žadatel také zaru�uje financování neoprávn�ných náklad�. Žadatel zajistí pr�b�žné 
financování realizace projektu tak, aby realizace projektu probíhala podle �asového a 
v�cného harmonogramu a s ohledem na plánované rozvržení zp�tných plateb (refundací 
náklad�) ze zdroj� Finan�ních mechanism� EHP/Norska, nedošlo k možnému deficitu 
finan�ních prost�edk�. 
 
 
Bod 18 programu: 
Zpráva o napl�ování cíl� a opat�ení 1. RKPSS na období let 2007 – 2008 za rok 2007 
RNDr. Šnevajs – uvedl bod. 
Provedl d�vodovou zprávou formou prezentace. 
Ve svém vystoupení konstatoval, že se komunitní plán setkal s velkým ohlasem a uvedl 
n�kolik p�íklad�, které se v rámci komunitního plánování poda�ilo realizovat.  
Materiál byl projednán bez diskuse. 
Pozm�	ující návrh usnesení nebyl podán. 
Hlasování o p�edloženém návrhu usnesení: 
36 pro 
0 proti 
1 zdržel se hlasování 
4 nehlasoval 
Záv�r: P�edložený návrh usnesení byl schválen; k uvedenému bodu programu bylo p�ijato 
usnesení bod 16 
 
Zastupitelstvo m�sta Olomouce 
 
1. 
bere na v�domí 
d�vodovou zprávu 
 
 
Bod 19 programu: 
Výsledky hospoda�ení sdružení �eské d�dictví UNESCO 
Ing. Pokorný – uvedl bod. 
Informoval, že z výsledk� hospoda�ení vyplývá, že za uplynulý rok výdaje výrazn� 
p�evyšovaly p�íjmy tohoto sdružení, což bylo dáno vznikem reklamního spotu, který je 
v sou�asné dob� vysílán p�ibližn� na 20 evropských TV stanicích. Tento spot byl p�ítomným 
promítnut. 
Materiál byl projednán bez diskuse. 
Pozm�	ovací návrh na úpravu usnesení nebyl podán. 
Hlasování o p�edloženém návrhu usnesení: 
40 pro 
0 proti 
0 zdržel se hlasování 
1 nehlasoval 
Záv�r: P�edložený návrh usnesení byl schválen; k uvedenému bodu programu bylo p�ijato 
usnesení bod 17 
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Zastupitelstvo m�sta Olomouce 
 
1. 
bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. 
bere na v�domí 
záv�re�ný ú�et a zprávu o výsledcích p�ezkoumání hospoda�ení dobrovolného svazku obcí 
"�eského d�dictví UNESCO" dle p�ílohy �. 1 d�vodové zprávy 
 
 
Bod 20 programu: 
Delegování zástupce m�sta na valnou hromadu VHS Olomouc, a.s. a OLTERM & TD 
Olomouc, a.s. 
Primátor – uvedl bod. 
Navrhl schválit zástupce na uvedené valné hromady akciových spole�ností  VHS, Olomouc, 
a.s. a Olterm & TD, a.s. dle návrh� v d�vodové zpráv�. 
Materiál byl projednán bez diskuse. 
Pozm�	ující návrh na úpravu usnesení nebyl podán. 
Hlasování o p�edloženém návrhu usnesení: 
40 pro 
0 proti 
0 zdržel se hlasování 
1 nehlasoval 
Záv�r: P�edložený návrh usnesení byl schválen; k uvedenému bodu programu bylo p�ijato 
usnesení bod 18. 
 
Zastupitelstvo m�sta Olomouce 
 
1. 
bere na v�domí 
d�vodovou zprávu 
 
2. 
deleguje 
zástupce statutárního m�sta Olomouc (v�etn� náhradníka) na valnou hromadu 
Vodohospodá�ské spole�nosti Olomouc, a.s. dle d�vodové zprávy 
 
3. 
deleguje 
zástupce statutárního m�sta Olomouc (v�etn� náhradníka) na valnou hromadu OLTERM & 
TD Olomouc, a.s. dle d�vodové zprávy 
 
 
Bod 21 programu: 
R�zné - informace z jednání správní rady UP Olomouc 
Ing. Tesa�ík – v úvodu svého vystoupení upozornil na techn. chybu v jednacím �ádu ZMO, 
konkrétn� skute�nost, že v jednacím �ádu není uveden paragraf 4, na který je v textu 
jednacího �ádu odkazováno. Požádal o nápravu tohoto nedostatku.  
Ing. Tesa�ík p�ednesl úvodní slovo k materiálu „Informace z jednání správní rady UP 
Olomouc“, který byl p�edložen „na st�l“. Konstatoval, že p�ílohou d�vodové zprávy je i �ást 
zápisu z uvedeného zasedání správní rady UP Olomouc, týkající se zám�ru z�ídit Léka�skou 
fakultu v Ostrav�. Konstatoval, že toto téma bylo na podn�t europoslance  J. B�eziny správní 
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radou UP projednáno, nicmén� �ada otázek z�stalo nezodpov�zených. Ing. Tesa�ík uvedl, 
že tento fakt ho p�im�l k p�edložení této problematiky na jednání zastupitelstva m�sta. 
Ing. Tesa�ík vyjád�il obavu, že z�ízení Léka�ské fakulty v Ostrav� by mohlo zp�sobit 
problémy Léka�ské fakult� v Olomouci, mimo jiné také snížením finan�ních prost�edk� 
z ministerstva školství. Toto téma ozna�il za závažné jak pro odbornou �ást ve�ejnosti, tak i 
pro ostatní ob�any, jelikož �innost Léka�ské fakulty v Olomouci je bytostn� svázána 
s fungováním zdejší  fakultní nemocnice, s níž je spjato zdraví všech ob�an� m�sta. Z tohoto 
d�vodu vyjád�il nutnost zabývat se touto problematikou a podniknout veškeré kroky pro 
udržení a další rozvoj Léka�ské fakulty UP v Olomouci, zajistit stabilizaci pedagogického 
sboru, rozvoj v�deckovýzkumné �innosti, ale stabilizaci fakultní nemocnice. Vyzval 
zastupitele k diskusi o tomto problému. 
prof. Mezihorák – konstatoval, že se jedná o dlouhodobý zám�r ostravské university o 
p�enesení Léka�ské fakulty do tohoto m�sta. Navrhl podpo�it navržené usnesení, jelikož dle 
jeho názoru nová léka�ská fakulta není nutná.  
Ing. Tesa�ík – doplnil, že tuto problematiku p�ednesl i na zasedání zastupitelstva Ol. kraje, 
jelikož kraj je garantem zdravotnické pé�e v krajských zdravotnických za�ízeních. Jelikož ale 
v Olomouci dle jeho názoru není rozlišováno, zda se jedná o nemocnici krajskou, nebo 
z�izovanou státem, rozhodl se vystoupit i na zasedání m�stského zastupitelstva. 
MUDr. Sk�ivánek – uvedl, že souhlasí s návrhem usnesení, které podpo�í �innost a rozvoj 
Léka�ské fakulty UP v Olomouci, ale zárove	 konstatoval, že si nemyslí, že by zám�r 
zastupitelstva Moravskoslezského kraje na vznik Léka�ské fakulty v Ostrav� znamenal, že 
tato fakulta opravdu vznikne, jelikož  jak uvedl, jedná se o velmi složitý proces. 
RNDr. Kosatík – uvedl, že po seznámení se s uvedenými skute�nostmi o této v�ci osobn� 
informoval ministra zdravotnictví Julínka, který mu p�islíbil, že p�ijede do Olomouce, aby 
zodpov�d�l n�které dotazy a uvedl na pravou míru ur�ité nejasnosti v této v�ci. O této 
skute�nosti posléze hejtman informoval i rektora univerzity prof. Dvo�áka. Hejtman poukázal 
na citaci prof. Kolá�e, d�kana LF UPOL ze zápisu z jednání správní rady, kde je uvedeno, že 
ostravská univerzita nemá zájem o z�ízení léka�ské fakulty, nebo
 na to nemá kapacity. Dále 
konstatoval, že krajští zastupitelé na svém jednání podpo�ili návrh usnesení,  totožný  s dnes 
p�edkládaným návrhem usnesení a deklarovali tak svou politickou podporu v této v�ci. 
Varoval, aby ve�ejnost nebyla zastrašována a v�c zbyte�n� medializována. 
Ing. Tesa�ík – poukázal na p�ítomnost senátora Vavrouška  v sále a požádal jej jako 
odborníka a �lena správní rady UP Olomouc o p�ísp�vek do této diskuse. 
Uvedl, že je nutné v�d�t, zda proces transformace, který byl odstartován, zajistí kvalitní 
výuku a kvalitní zdravotní pé�i. 
Primátor – informoval zastupitele o komunikaci s UP, která probíhá pr�b�žn� a intenzivn�, 
uvedl, že pravideln� jsou zástupci univerzity zváni na nejr�zn�jší pracovní jednání a m�sto 
za poslední dobu získalo  reálnou p�edstavu o všech zám�rech a projektech UP. Deklaroval 
snahu o maximální sou�innost p�i realizaci jednotlivých projekt� univerzity. Jako p�íklad 
zmínil sm�nu pozemk� pro p�esun Ústavu experimentální botaniky AV �R, nebo jednání 
s Ministerstvem obrany �R o majetkových p�esunech bývalých vojenských objekt� 
v souvislosti s rozvojem teoretických ústav� LF UP atd.  
Mgr. Vlá�ilová – citovala ze zápisu 28.  zasedání správní rady UP a upozornila, že dle tohoto 
dokumentu je z�ejmé, že nehrozí p�ímá likvidace léka�ské fakulty UP v Olomouci a není tedy 
nutné d�lat paniku a toto téma zveli�ovat.  
Citovala také záv�re�né usnesení správní rady UPOL, ze kterého mimo jiné vyplývá, že celá 
v�c bude projednána s ministrem školství i s ministrem zdravotnictví a hejtman olomouckého 
kraje bude o projednávaném tématu  informován. 
Ing. Tesa�ík – uvedl, že tento problém dle jeho názoru není malicherný.  A upozornil na 
vyjád�ení p�edsedy dozor�í rady spole�nosti Agel, ve kterém se mimo jiné uvádí, že byla 
podepsána smlouva o spolupráci s Léka�skou fakultou v Brn�, Olomouci a v Praze. 
Do diskuse se p�ihlásil senátor MUDr. Vít�zslav Vavroušek – seznámil zastupitele 
s faktickými informacemi, které na zasedání správní rady zazn�ly v souvislosti 
s diskutovaným problémem. P�edeslal, že dle zákona o univerzitních nemocnicích  je 
nemocnice definována jako  fakultní a univerzitní pouze tehdy, má-li  léka�skou fakultu a má-
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li stabilizované hospoda�ení. K zám�ru z�ídit v Ostrav� Léka�skou fakultu uvedl, že se jedná 
o náro�ný proces, ale zárove	 informoval, že nap�. v Praze se v rámci transformace sedmi 
fakultních nemocnic  po�ítá  pouze se �ty�mi, a proto je zde možnost p�esunu ur�itého 
potenciálu odborných pracovník� nap�. do Ostravy.  
Pan senátor uvedl, že dle vyjád�ení ministra Julínka je po�ítáno se dv�ma fakultními 
nemocnicemi na Morav�, tj. v Brn� a Olomouci. Konstatoval ale, že i toto stanovisko se 
m�že zm�nit a musíme být tedy p�ipraveni na možnost jistého rizika. 
Jako východisko z této situace uvedl podporu kraje a m�sta, všech jeho poslanc� a senátor� 
grandióznímu programu �. 2 Léka�ské fakulty UP na v�deckovýzkumné centrum napojené 
na Léka�skou fakultu UP, aby se tento projekt uskute�nil a olomoucká Léka�ská fakulta UP 
se stala konkurenceschopná a její zrušení tak bylo vylou�eno. 
 Záv�rem uvedl, že úmyslem jednání správní rady UP nebylo ší�it neov��ené zprávy, ale 
hlavním tématem byla snaha o zahájení diskuse zodpov�dných lidí o podpo�e Léka�ské 
fakulty UP.  
RNDr. Holpuch – uvedl, že dle jeho názoru m�la být s tímto problémem seznámena rada 
m�sta a až poté m�l být materiál p�edložen zastupitelstvu. Dle jeho mín�ní také není 
v návrhu usnesení vyjád�ena deklarace podpory Léka�ské fakulty zastupitelstvem m�sta. 
Pozm�	ující návrh na úpravu usnesení nep�edložil. 
Primátor vyjád�il p�esv�d�ení, že co se podpory a udržení Léka�ské fakulty  UP týká, 
p�evládá názorová shoda. Vyjád�il se k p�edloženému návrhu usnesení a konstatoval, že role 
m�sta je v souvislosti s p�edloženými základními oblastmi spolupráce  okrajová, rada m�sta 
ani zastupitelstvo není schopno konkrétním rozhodnutím zajistit realizaci t�chto cíl�. P�esto 
vyjád�il p�esv�d�ení všeobecné podpory tohoto návrhu usnesení. 
Diskusi k tomuto bodu ukon�il. 
Pozm�	ující návrh na úpravu usnesení nebyl podán. 
 
Hlasování o p�edloženém návrhu usnesení: 
40 pro 
0 proti 
1 zdržel se hlasování 
0 nehlasoval 
Záv�r: P�edložený návrh usnesení byl schválen; k uvedenému bodu programu bylo p�ijato 
usnesení bod 19 
Zastupitelstvo m�sta Olomouce 
 
1. 
bere na v�domí 
d�vodovou zprávu v�etn� p�íloh 
 
2. 
ukládá 
Rad� m�sta Olomouce, aby spole�n� s vedením UP podnikla veškeré možné kroky pro 
udržení Léka�ské fakulty UP, ale i jejího dalšího rozvoje. Spolupráce s UP - Léka�skou 
fakultou musí zahrnovat všechny t�i základní oblasti: 
a) stabilizace pedagogického sboru 
b) rozvoj v�decko-výzkumné �innosti 
c) stabilizace fakultní nemocnice (pacienti jsou nezbytná podmínka výuky) 
T:pr�b�žn� 
 
3.ukládá 
Rad� m�sta Olomouce informovat ZMO o výsledcích prob�hlých jednání 
T:pr�b�žn� 
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Bod 22 programu: 
Záv�r 
Primátor p�ipomenul datum 29. kv�tna 2008, kdy bude od 17.00 hodin ve slavnostních 
prostorách Klášterního Hradiska zahájeno slavnostní p�edávání cen m�sta. 
P�ipomenul také, že konání p�íštího zasedání zastupitelstva je p�edb�žn� plánováno  
na pond�lí 23. �ervna 2008. 
V souvislosti s konáním 50. ro�níku jubilejní výstavy  Flora Olomouc 2008  všechny p�ítomné 
informoval, že jarní �ásti této výstavy se zú�astnil druhý nejvyšší po�et návšt�vník� v historii 
kv�tinových výstav v Olomouci, celkem 80 tis. návšt�vník�. Zárove	 avizoval, že na p�íštím 
zasedání zastupitelstva bude zastupitel�m rozdána reprezenta�ní publikace, vydaná 
v souvislosti s 50. výro�ím výstav Flora Olomouc. 
 
Pod�koval p�ítomným za ú�ast a jednání ve 13.20 hodin ukon�il. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Martin Novotný, v. r. 
primátor m�sta Olomouce 
 
 
 
 

 
 
Mgr. Yvona Kubjátová 
ov��ovatelka, v. r. 
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Gabriela Sedláková 
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