
 1 

12. ZASEDÁNÍ    ZASTUPITELSTVA    M�STA   OLOMOUCE 
 
 KONANÉ   DNE  15. ZÁ�Í 2008 
 
      V BUDOV� MAGISTRÁTU M�STA OLOMOUCE, VELKÉM ZASEDACÍM SÁLE,    
 
    HYNAISOVA 10  V  OLOMOUCI   
___________________________________________________________________ 
 
 
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 
 
 
 
 
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) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zápis  ze  zasedání  Zastupitelstva  m�sta  Olomouce  byl  vyhotoven dne 22. 9. 2008 
........................................................................................................................................ 
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Zahájení 
Dvanácté zasedání zastupitelstva m�sta Olomouce, konané 15. zá�í 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 39 �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 - 39. V pr�b�hu jednání se po�et p�ítomných m�nil; bylo p�ítomno max.  42 
�len� zastupitelstva. 
Z 12. zasedání zastupitelstva se omluvili: MUDr. Ivo Mareš, MBA; MUDr. Igor Tozzi de 
Angelo a Jana Nováková. V pr�b�hu jednání se omluvil prof. PhDr. Mezihorák, CSc. 
(p�ítomen do 11.15 hod). 
Primátor uvedl, že k zápisu z 11. zasedání zastupitelstva, které se konalo 23. �ervna 2008 
nebyla podána námitka  a v souladu se zákonem o obcích a Jednacím �ádem zastupitelstva 
je tento zápis pokládán za schválený. 
Na 12. 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.  
 
Na st�l byla zastupitel�m rozdána upravená p�íloha �. 1 k bodu 15 programu „Dodatek ke 
z�izovací listin� H�bitov� m�sta Olomouce“. Primátor požádal �leny zastupitelstva o vým�nu 
tohoto materiálu.  
Rekapitulace  návrhu programu: 
1. Zahájení, schválení programu 
2. Kontrola usnesení ZMO       
3. Rozpo�tové zm�ny roku 2008       
4. Majetkoprávní záležitosti        
5. Majetkoprávní záležitosti OI       
6. Prodej dom�         
7. Po�ízení nového územního plánu       
8. Po�ízení zm�ny �. 2 RP Povel – �tvrtky     
9. Po�ízení souboru zm�n �. V RP MPR Olomouc    
10. Po�ízení zm�ny ÚPnSÚ v lokalit� ul. Hynaisova  
11. Integrovaný projekt Moravská cyklotrasa  
12. Koncepce prevence kriminality na léta 2009 – 2011  
13. Bezbariérová Olomouc – zám�r r. 2009    
14. Integrovaný plán rozvoje m�sta „M�stské parky“ 
15. Dodatek ke z�izovací listin� p�ísp�vkové organizace H�bitovy m�sta Olomouce 
16. Bezúplatný p�evod krytu CO  
17. Zastupování SmOl na valné hromad� spole�nosti SK Sigma Olomouc, a.s 
18. R�zné 
19. Záv�r 

 

 
Hlasování o programu: 
42 pro  
0 proti 
0 zdržel se hlasování 
0 nehlasoval 
Záv�r:  Primátor konstatoval, že program zasedání zastupitelstva byl schválen. 
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D�íve než bylo p�istoupeno k projednávání dalších bod� programu, nechal primátor 
v souladu s jednacím �ádem zastupitelstva odsouhlasit možnost vystoupení konzultant�  
k projednávaným bod�m programu - en bloc : 
k  Rozpo�tovým zm�nám r. 2008– Bc. Vi�arová, pí Látalová 
k Majetkoprávním záležitostem – Mgr. K�ížková, Ing. Kli�ková, Mgr. Mezulánik 
k Prodeji dom�  –  Mgr. Kleisl 
k bloku bod� týkajících se Územního plánu a jeho zm�n - Ing. Dosoudil, Ing. arch. K�enková, 
Ing. arch. P�idal       
k Integrovanému projektu Moravská cyklotrasa – Ing. Dosoudil, Ing. Losert 
ke Koncepci prevence kriminality na léta 2009 – 2011 – PhDr. Fritscherová  
k bodu Bezbariérová Olomouc – zám�r r. 2009 – Bc. �uková   
Integrovaný plán rozvoje m�sta „M�stské parky“- Ing. Sítek 
  
Hlasování o konzultantech: 
39 pro 
0 proti 
0 zdržel se hlasování 
3 nehlasoval 
Záv�r: vystoupení konzultant� bylo schváleno 
 
Do diskuse se na 12. zasedání zastupitelstva z �ad ob�an� nikdo nep�ihlásil. 
 
Dle schváleného programu následovalo projednání jednotlivých bod�:   
 
Bod 2 programu:  
Kontrola usnesení ZMO 
Primátor – provedl d�vodovou zprávou po stranách. 
Mgr. Michálek – vznesl dotaz k úkolu týkajícímu se informací o jednáních správní rady UP a 
podniknutí krok� pro udržení Léka�ské fakulty UP. Zajímal jej konkrétní pr�b�h jednání. 
Primátor – reagoval ve smyslu, že více zástupc� m�sta v mezidobí jednalo se zástupci UP 
p�i r�zných p�íležitostech a konstatoval, že nedošlo k zásadnímu posunu, který by znamenal 
vážnou obavu v záležitosti p�ípadné konkurence Léka�ské fakulty v Ostrav�. Uvedl, že pln�ní 
tohoto úkolu bude dlouhodobou záležitostí a v p�ípad�, že se v této v�ci stane n�co 
podstatného bude zastupitelstvo m�sta  informováno. Uvedl, že m�sto neustále spolupracuje 
s UP na r�zných  projektech a p�islíbil, že p�íští informace o pln�ní tohoto úkolu budou 
komplexn�jší a mohli by obsahovat nap�íklad i zprávu  Léka�ské fakulty o projednávání 
žádostí o evropské dotace a její úsp�šnosti v t�chto výzvách. 
Pozm�	ující návrh na úpravu usnesení nebyl podán. 
Hlasování o p�edloženém návrhu usnesení: 
42 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 1. 
 
Zastupitelstvo m�sta Olomouce 
 
1. bere na v�domí 
informace o pln�ní usnesení ZMO dle d�vodové zprávy 
 
2. prodlužuje 
termíny pln�ní usnesení ZMO dle d�vodové zprávy 
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Bod 3 programu: 
Rozpo�tové zm�ny roku 2008 
J. Martinák – uvedl bod a provedl materiálem po stranách. 
Mgr. Pavel Kvapil – požádal o vysv�tlení ke str. 5, �ástce 3.579 tis. K�, jelikož dle jeho 
názoru není v d�vodové zpráv� uvedeno, �eho se tato �ástka týká. 
P�edkladatel vysv�tlil, že se jedná o �ástku, která bude p�esunuta do tzv. rezervy k dispozici, 
ze které budou vykrývány položky za�azené do soupisu nekrytých požadavk�. Uvedenou 
�ástkou, kterou tvo�í uvoln�né prost�edky z depozitního ú�tu, bude tato rezerva posílena. 
Ing. Kropá�ek – vznesl dotaz ke str. 18, na �ástku 60.000 tis. K�, jak se poda�ilo ušet�it tuto 
�ástku, která byla p�vodn� v rozpo�tu ur�ena na akci „Rekonstrukce a dobudování stokové 
sít�-II.�ást“. 
J. Martinák – reagoval ve smyslu, že tyto finan�ní prost�edky vrácené do rozpo�tu odborem 
investic z d�vodu, že se již letos nestihnou proinvestovat. Uvedl, že budou tímto odborem 
nárokovány z rozpo�tu p�íštího roku. Požádal nám�stka primátora JUDr. Majora, aby 
up�esnil jeho vystoupení. 
JUDr. Major – doplnil, že rozsah uvedené investi�ní akce je zna�ný (1,2 mld. K�) a proto je 
velmi složité naplánovat p�esné �erpání finan�ních prost�edk� v jednotlivých letech.  Uvedl, 
že hodnota akce je stále stejná, letos byly na tuto akci použity finance ze státní dotace, p�íští 
rok budou použity vlastní zdroje. 
Ing. Kropá�ek – vznesl dotaz, zda tyto prost�edky z�stanou v rozpo�tu na p�íští rok. 
P�edkladatel up�esnil, že tyto prost�edky budou použity v rámci rozpo�tu letošního roku, 
odbor investic je musí do rozpo�tu na p�íští rok znovu nárokovat.  
Ing. Kropá�ek – požádal o vysv�tlení ke str. 19, �ástce 18.089 tis. K�, která má být ur�ena 
na výkupy pozemk� ve smyslu, zda se jedná o kone�nou sumu. 
J. Martinák – navrhl odložit diskusi o této problematice na následující bod „Majetkoprávní 
záležitosti“, kde je celý problém detailn� popisován. 
Ing. Kropá�ek – souhlasil s jeho návrhem. 
J. Martinák záv�rem upozornil na p�ílohu �. 1 materiálu, kterou tvo�ila tabulka „Soupis 
nekrytých požadavk�“. 
Pozm�	ovací návrh na úpravu usnesení nebyl podán. 
Hlasování o p�edloženém návrhu usnesení: 
42 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 2. 
 
Zastupitelstvo m�sta Olomouce 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu - �ást A a �ást B 
 
2. schvaluje 
rozpo�tové zm�ny roku 2008 dle d�vodové zprávy - �ást B 
 
 
 
Bod 4 programu: 
Majetkoprávní záležitosti 
H. Kaštilová Tesa�ová – provedla d�vodovou zprávou po stranách. 
Ing. Kropá�ek (technická poznámka) – v souladu se zákonem o obcích upozornil, že bod 23 
d�vodové zprávy se týká jeho osoby a nebude se k n�mu vyjad�ovat.  
bod 25, str. 34 – bezúplatný p�evod pozemku z vlastnictví �R-Ú�adu pro zastupování státu 
ve v�cech majetkových do vlastnictví SmOl. 
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Ing. Kropá�ek - požádal o promítnutí mapky. 
Primátor - vysv�tlil, že uvedený bod má souvislost s variantou zúžení biokoridoru, která bude 
projednávána na n�kterém z dalších zasedání ZMO. Popsal, že p�edm�tné pozemky se 
nachází v horní �ásti Horního lánu poblíž pevn�stky a informoval, že ekologi�tí odborníci 
p�išli se zám�rem ur�ité kompenzace, týkající se zúžení biokoridoru, za vytvo�ení tzv. 
biocentra, které by sloužilo hlavn� k hnízd�ní ptactva. Uvedl, že odbor životního prost�edí 
MmOl podporuje tento zám�r a upozornil, že p�evod je bezúplatný a celá akce by m�sto 
stála minimální fin. prost�edky odpovídající pouze náklad�m na náhradní výsadbu strom�.  
bod 61, str. 89 – odprodej �ásti pozemku v k. ú. Lazce xxxxxxxxx. 
Ing. Hrstková – uvedla, že jí oslovila xxxxxxxxxxxxxxxx v p�edm�tné záležitosti a vznesla 
dotaz na d�vody zm�ny rozhodnutí rady. 
P�edkladatelka – up�esnila, že rada m�sta nezm�nila své rozhodnutí, pouze uvedenou 
záležitost v mezidobí stáhla z projednání za ú�elem prov��ení situace v rámci místního 
šet�ení. H. Kaštilová Tesa�ová uvedla, že osobn� provedla místní šet�ení a seznámila se se 
všemi skute�nostmi týkajícími se pronájmu jednotlivých zahrádek a zjistila, že rozší�ením 
garáže paní xxxxxxxxxxxx o 25 m2 nedojde k omezení zázemí obyvatel domu. Zmínila i 
možnost odkupu pozemk� jednotlivými obyvateli domu v p�ípad� jejich zájmu. Sou�asn� 
dementovala informaci, že by m�sto cht�lo na p�edm�tných pozemcích �ešit výstavbu 
bytového domu. 
Ing. Pokorný – uvedl, že na podn�t manžel� Bolkových také provedl místní šet�ení situace 
na uvedených pozemcích a souhlasil se stanoviskem nám�stkyn� Kaštilové Tesa�ové, že 
obyvatel�m domu nebude rozší�ením garáže manžel� xxxxxxxxxxxxxx zp�sobena újma a 
nevidí d�vod jejich žádosti nevyhov�t. 
R. Schubert – vyjád�il se k projednávanému bodu jako p�edseda Komise místní �ásti Lazce a 
uvedl, že KM� došla ke stejnému názoru jako paní nám�stkyn� a pan radní.  
Ing. Hrstková – požádala o záv�re�né stanovisko  ve v�ci prodeje  pozemk� tvo�ících 
zázemí domu, jelikož se obyvatelé p�ilehlého domu cítí ohroženi a bojí se, že dojde 
k odprodání. 
H. Kaštilová Tesa�ová – deklarovala, že m�sto nemá v úmyslu prodávat další parcely. Pouze 
v p�ípad�, že jednotliví spoluvlastníci domu požádají o jejich odprodej, bude se jejich žádostí 
rada m�sta a poté i zastupitelstvo zabývat.  
bod 63 a 64, str. 93 – 96 – odprodej �ásti pozemk� p�i ul. Klostermannova a ul. Durychova 
Ing. Kropá�ek – požádal o bližší vysv�tlení a promítnutí mapky pro ujasn�ní projednávané 
problematiky. 
P�edkladatelka požádala konzultantku Ing. Kli�kovou, aby vysv�tlila uvedenou záležitost. 
Ing. Kli�ková – k bodu �. 63 uvedla, že ZMO již schválilo prodej pozemku pí xxxxxxxxxxxxxx, 
ta ovšem požádala o snížení kupní ceny. Jako d�vod žádosti o snížení ceny uvedla 
skute�nost, že odprodej pozemku byl požadován p�ed delší dobou, k �emuž ovšem nedošlo 
z d�vodu zachování možnosti p�ístupu k okolním pozemk�m.  Tento p�ístup, ale nebyl nikým 
v minulosti nárokován  a p�i op�tovné žádosti o odprodej t�chto pozemk� došlo k vysokému 
nár�stu ceny za tento pozemek. 
Primátor – upozornil na p�edložený návrh usnesení k tomuto bodu, dle kterého je 
navrhováno nevyhov�t. 
K uvedenému bodu nebyla navržena úprava usnesení. 
Ing. Kli�ková – k bodu 64 uvedla, že odprodej pozemku panu xxxxxxxxxxxxx byl také již 
zastupitelstvem schválen, ovšem došlo k administrativní chyb� a sou�ástí schváleného 
usnesení byl i pozemek 581/1, u kterého bylo dodate�n� zjišt�no, že se nejedná o pozemek 
ve vlastnictví SmOl. Konzultantka shrnula, že se tedy jedná o napravení této chyby. 
bod 77, str. 113 – pronájem s následným odprodejem pozemk� v k. ú. �ep�ín 
Ing. Kropá�ek – vyjád�il názor, že podmínka prodeje pozemk� „vlastnictví klí�ových �ástí 
pozemk� v lokalit�“ je dle jeho názoru diskrimina�ní a uvedl, že dle situace v této lokalit� se 
m�že zdát, že sout�ž byla ur�ena jednomu zájemci. 
P�edkladatelka požádala konzultanty o promítnutí situa�ní mapky a popsala situaci ohledn� 
vlastnictví pozemk� v lokalit�, z �ehož vyplynulo, že v�tšinu pozemk� vlastní firma Moravia 
Star Invest, s.r.o. a �ást pozemk� vlastní m�sto. 
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Ing. Kropá�ek – vznesl dotaz, zda bylo nutno vypisovat výb�rové �ízení, když podmínku 
ohledn� vlastnictví klí�ových �ástí pozemku m�že splnit pouze jedna firma. 
H. Kaštilová Tesa�ová – vysv�tlila, že se nejednalo o klasické výb�rové �ízení, ale pouze 
výb�rové �ízení v rámci zve�ejn�ní na ú�ední desce a uvedla, že v p�ípad� tohoto pozemku 
podmínku nutnosti majoritního vlastnictví pozemk� uvedl odbor koncepce a rozvoje, což 
znamenalo schválení pronájmu pro firmu Moravia Star Invest,.s.r.o. 
Ing. Kropá�ek – nesouhlasil s tímto zp�sobem stanovení podmínek a opakoval, že jsou dle 
jeho názoru diskrimina�ní. 
Ing. Tesa�ík – uvedl, že jako obyvatel této m�stské �ásti p�isuzuje velký význam dopravnímu 
napojení této lokality a práv� doprava je dle jeho názoru hlavní p�í�inou podmín�ní prodeje 
lokality majoritnímu vlastníkovi pozemk�, jelikož tento bude schopen p�es své pozemky 
napojit  tuto lokalitu na rondely v blízkosti nákupního centra Olomouc City a zajistit tak 
dopravní obslužnost.  Uvedl, že dle jeho názoru má tato podmínka svou logiku. 
Primátor – souhlasil s vystoupením Ing. Tesa�íka a vyjád�il názor, že tento problém má 
pouze dv� východiska – prodat pozemky firm� Moravia Star Invest, s.r.o. nebo si je ponechat 
ve vlastnictví, jelikož v jiném p�ípad� by p�ípadný budoucí majitel pozemk� �ešil v rámci 
dopravního napojení  velké problémy.  
Ing. Kropá�ek – souhlasil s tímto vysv�tlením a vznesl dotaz, zda spole�nost Levita byla 
obeznámena s touto podmínkou. 
P�edkladatelka – doplnila, že spole�nost Levita se p�ihlásila ješt� p�ed zve�ejn�ním zám�ru, 
takže o této podmínce nev�d�la. 
Bod byl projednán bez úprav. 
bod 85, str. 126 – odprodej budov (regula�ní plynová stanice RS) s pozemkem v k. ú. 
Nedv�zí spole�nosti SMP, s.r.o. 
P�edkladatelka požádala o úpravu d�vodové zprávy a zárove	 i návrhu usnesení k tomuto 
bodu z d�vodu, že spole�nost SMP, s.r.o. prokázala vlastnictví jedné z budov, která jí m�la 
být odprodána. P�edkladatelka konstatovala, že v této souvislosti se m�ní také celková kupní 
cena na 1.889.410,- Upravený návrh usnesení byl zastupitel�m promítnut a zapracován do 
celkového návrhu usnesení.  
bod 86, str. 128 – majetkoprávní vyrovnání mezi spole�ností Pozemní stavby Olomouc, a.s. 
a statutárním m�stem Olomouc 
P�edkladatelka požádala nám�stka Martináka o zodpov�zení dotazu Ing. Kropá�ka, který 
zazn�l p�i projednávání bodu Rozpo�tové zm�ny, týkající se vyrovnání mezi spole�ností 
Pozemní stavby, a.s. nyní v konkurzním �ízení a statutárním m�stem Olomouc 
J. Martinák – uvedl, že došlo ke shod� v jednání mezi ob�ma stranami, v p�ípad� p�ijetí 
p�edloženého usnesením dojde k podpisu smlouvy, která zaru�í, že žádná ze stran nebude 
v��i té druhé uplat	ovat do budoucna jakékoliv nároky a tak bude celá operace ukon�ena,  
Mgr. Pavel Kvapil – (technická poznámka) upozornil na bod 3, �ást 1 p�edloženého návrhu 
usnesení, kterým je navrhována revokace usnesení ze dne 19.12.2008, požádal o opravu 
toho data. 
Po sd�lení správného data – 19. 12. 2007 – konzultantkami, byl p�edložený návrh usnesení 
k uvedenému bodu upraven. 
Ing. Kropá�ek – požádal o samostatné hlasování o bodu 3, �ást 2 p�edloženého návrhu 
usnesení, jelikož se jej osobn� týká a uvedl, že se hlasování nezú�astní. 
Primátor konstatoval, že o jeho návrhu bude rozhodnuto hlasováním. 
Hlasování o návrhu Ing. Kropá�ka samostatn� hlasovat o bodu 3, �ást 2 usnesení: 
40 pro 
1 proti 
1 zdržel se hlasování 
0 nehlasoval 
Záv�r:  Návrh na samostatné hlasování o bodu 3, �ást 2 usnesení byl schválen. 
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Hlasování o bodu 3, �ást 2 usnesení: 
41 pro 
0 proti 
0 zdržel se hlasování 
1 nehlasoval 
Záv�r: Bod 3, �ást 2 usnesení byl schválen. 
 
Hlasování o zbývajících bodech upraveného návrhu usnesení k bodu programu 
Majetkoprávní záležitosti: 
37 pro 
0 proti 
5 zdržel se hlasování 
0 nehlasoval 
Záv�r: Celkový návrh usnesení byl schválen; k uvedenému bodu programu bylo p�ijato 
usnesení bod 3. 
 
Zastupitelstvo m�sta Olomouce 
 
1. schvaluje 
1. bezúplatný p�evod pozemku parc. �. 130/71 lesní pozemek o vým��e 933 m2 v k. ú. 
Myslechovice, obec Litovel z vlastnictví paní xxxxxxxxxxxxxxxx do vlastnictví statutárního 
m�sta Olomouce d�vodové zprávy bod �. 2.  
 
2. zm�nu katastrální hranice mezi k. ú. Nové Sady u Olomouce a k. ú. Hodolany, vše obec 
Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 3. 
 
3. odprodej pozemku parc. �. 628 zahrada o vým��e 35 m2 v k. ú. Lošov, obec Olomouc 
paní xxxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 22 250,- K� dle d�vodové 
zprávy bod �. 4. 
 
4. výb�r nájemce a budoucího kupujícího �ásti pozemku parc. �. st. 104/1 zast. pl. a nádvo�í 
o vým��e 205 m2, �ást pozemku parc. �. st. 104/2  zast. pl. a nádvo�í o vým��e 75 m2 a 
pozemek parc. �. st. 104/3 zast. pl. a nádvo�í o vým��e 46 m2 vše v k. ú. �ernovír, obec 
Olomouc mezi manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, panem 
xxxxxxxxxxx, panem xxxxxxxxxxxx a panem xxxxxxxxxxxx  formou obálkové metody na výši 
kupní ceny, kdy minimální výše kupní ceny �iní 800,- K�/m2 dle d�vodové zprávy bod �. 5. 
 
5. uzav�ení smlouvy o budoucí kupní smlouv� na pozemek parc. �. 648/3 zahrada   o vým��e 
884 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc s paní xxxxxxxxxxxxxxxxx, a s paní xxxxxxxxxxxx 
p�i kupní cen� ve výši 1 100,- K�/m2 dle d�vodové zprávy bod  
�. 6. 
 
6. výb�r nájemce a budoucího kupujícího na �ást pozemku  parc. �. 99/1 ostatní plocha o 
vým��e 1150 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc mezi manžely 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžely 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžely xxxxxxxxxxxxxxxxx, panem xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, panem 
xxxxxxxxxxxxx, paní  xxxxxxxxxxxxxxx a paní  xxxxxxxxxxxxxx formou obálkové metody na 
výši kupní ceny, kdy minimální výše kupní ceny �iní 1 200,- K�/m2 dle d�vodové zprávy bod 
�. 7. 
 
7. uzav�ení smlouvy o budoucí kupní smlouv� na pozemek parc. �. 150/20 orná p�da o 
vým��e 784 m2 v k. ú. Nedv�zí u Olomouce, obec Olomouc s paní  xxxxxxxxxxxxxxx za 
kupní cenu ve výši 590,- K�/m2 dle d�vodové zprávy bod �. 8. 
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8. uzav�ení smlouvy o budoucí kupní smlouv� na pozemky parc. �. 150/1 o vým��e 700 m2, 
parc. �. 150/21 o vým��e 212 m2, vše orná p�da v k. ú. Nedv�zí  u Olomouce, obec 
Olomouc s manžely  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 590,- K�/m2 dle 
d�vodové zprávy bod �. 8. 
 
9. výb�r nájemce a budoucího kupujícího na pozemek parc. �. 150/19 o vým��e     785 m2 
orná p�da v k. ú. Nedv�zí u Olomouce, obec Olomouc mezi panem xxxxxxxxxxxxxx a paní 
xxxxxxxxxxxxx formou obálkové metody na výši kupní ceny, kdy minimální výše kupní ceny 
�iní 590,-K�/m2 dle d�vodové zprávy bod �. 8. 
 
10. odprodej pozemk� parc. �. 3/1 orná p�da o vým��e 551 m2 a parc. �. 3/2 zast. pl. o 
vým��e 93 m2, vše v k. ú. Týne�ek, obec Olomouc manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní 
cenu ve výši 437,- K�/m2, tj. 281 428,- K� dle d�vodové zprávy bod �. 11.  
 
11. kupní cenu ve výši  400,- K�/m2, tj. 8 400,- K� + náklady 9 854,- K� za odprodej  �ásti 
pozemku parc. �. 1121 ost. pl. (dle GP parc. �. 1121/2) o vým��e 21 m2 v k. ú. Slavonín, 
obec Olomouc manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové  zprávy bod �. 23. 
 
12. bezúplatný p�evod pozemku parc. �. 994/14 ostatní plocha o vým��e 79 528 m2   v k. ú. 
Nová Ulice, obec Olomouc z vlastnictví �R – Ú�adu pro zastupování státu ve v�cech 
majetkových do vlastnictví statutárního m�sta Olomouce dle d�vodové zprávy bod �. 25.  
 
13. odprodej pozemku parc. �. 624 ost. pl. o vým��e 1 395 m2 v k. ú. Horka nad Moravou, 
obec Horka nad Moravou spole�nosti DELTA ARMY, s. r. o. za kupní cenu ve výši 170 300,- 
K� dle d�vodové zprávy bod �. 26. 
 
14. odprodej �ásti pozemku parc. �. 1045/1 ost. pl. (dle GP parc. �. st. 52/5 zast. pl.) o 
vým��e 5 m2 v k. ú. �ernovír, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxx a paní  xxxxxxxxxxxxxx za 
kupní cenu ve výši 6 300,- K�, a to každému podíl ideální 1/2 výše uvedené nemovitosti dle 
d�vodové zprávy bod �. 27. 
 
15. odprodej pozemku parc. �. st. 589 zast. pl. a nádvo�í o vým��e 360 m2 v k. ú. Olomouc - 
m�sto, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 1 805 300,- K� dle 
d�vodové zprávy bod �. 28. 
 
16. výb�r kupujícího pozemku parc. �. 134 zahrada o vým��e 333 m2 v k. ú. Pavlovi�ky, 
obec Olomouc mezi manžely  xxxxxxxxxxxxxxxxx a manžely  xxxxxxxxxxxxxxx formou 
obálkové metody na výši kupní ceny, kdy minimální výše kupní ceny �iní 73 260,- K� dle 
d�vodové zprávy bod �. 29.  
 
17. uzav�ení smlouvy o budoucí kupní smlouv� na �ást pozemku parc. �. 289/9 ost. pl. o 
vým��e 7 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc se spole�ností �EZ Distribuce, a. s. p�i kupní 
cen� ve výši 1 460,- K�/m2 + náklady ve výši 1 700,- K� dle d�vodové zprávy bod �. 30. 
 
18. odprodej �ásti pozemku parc. �. 768/1 ost. pl.  (dle GP parc. �. 768/1 díl „a“)  o vým��e 
11 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc paní  xxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 17 
415,- K� dle d�vodové zprávy bod �. 31.   
 
19. výb�r kupujícího �ásti pozemku parc. �. 249/3 (dle GP parc. �. 249/28) trvalý travní 
porost o vým��e 2 900 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc mezi panem 
xxxxxxxxxxxxxxx, spole�ností Domluvíme se? s.r.o., panem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
spole�ností ŽIŽKA stavebniny s.r.o., manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxx, spole�ností ESROM 
s.r.o. a spole�ností AUTOSKLA ALKA s.r.o. formou obálkové metody, kdy minimální výše 
kupní ceny �iní 1 500,- K�/m2 dle d�vodové zprávy bod �. 32. 
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20. odprodej pozemku parc. �. st. 103/3 zast. pl. o vým��e 3 m2 a �ást pozemku parc. �. st. 
104/1 zast. pl. (dle GP díly „a + b“) o vým��e 2 m2, vše v k. ú. �ernovír, obec Olomouc paní  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 6 300,- K� dle d�vodové zprávy bod �. 33.  
 
21. odprodej pozemku parc. �. 28/1 orná p�da o vým��e 214 m2 v k. ú. Pavlovi�ky, obec 
Olomouc panu  xxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 370,- K�/m2, tj. 79 180,- K� dle 
d�vodové zprávy bod �. 34.  
 
22. uzav�ení smlouvy o budoucí kupní smlouv� na  �ást pozemku parc. �. 784/1 zahrada o 
vým��e 651 m2 (�ást A) v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc s manžely xxxxxxxxxxxxxxx, a  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx p�i kupní cen� ve výši 1 000,- K�/m2, tj. 651 000,- K� dle d�vodové 
zprávy bod �. 43.  
 
23. uzav�ení smlouvy o budoucí kupní smlouv� na �ást pozemku parc. �. 499 (dle GP parc. 
�. 499) orná p�da o vým��e 508 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc  s xxxxxxxxxxxxxxx p�i 
kupní cen� ve výši 1 322,- K�, tj. 671 576,- K� dle d�vodové zprávy bod �. 44.  
 
24. uzav�ení smlouvy o budoucí kupní smlouv� na pozemku  parc. �. 917 trvalý travní porost 
o vým��e 492 m2 v k. ú. Lošov, obec Olomouc s manžely  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
p�i kupní cen� ve výši 951,- K�/m2, tj. 467 892,- K� dle d�vodové zprávy bod �. 45.  
 
25. uzav�ení smlouvy o budoucí kupní smlouv� na �ást pozemku parc. �.  611/3 zahrada o 
vým��e 700 m2 (�ást A) v k. ú. Nemilany, obec Olomouc s panem  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx p�i 
kupní cen� ve výši 1 010,- K�/m2, tj.  707 000,- K� dle d�vodové zprávy bod �. 46.  
 
26. uzav�ení smlouvy o budoucí kupní smlouv� na �ást pozemku parc. �. 611/3 zahrada o 
vým��e 840 m2 (�ást B) v k. ú. Nemilany, obec Olomouc s manžely  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx p�i kupní cen� ve výši 1 256,- K�/m2, tj. 1 055 040,- K� dle 
d�vodové zprávy bod �. 46.  
 
27. výb�r nájemce a budoucího kupujícího pozemku parc. �. 778 zahrada o vým��e 599 m2 
a pozemku parc �. 774/2 orná p�da o vým��e 322 m2 v k. ú. Holice               u Olomouce, 
obec Olomouc mezi panem xxxxxxxxxx, paní xxxxxxxxxxxxxxxxx, manžely 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, paní xxxxxxxxxxxxxxxxxx, paní 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  panem xxxxxxxxxxxxxxxxxx,  xxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžely 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, panem  xxxxxxxxxxxxxxxxx a panem xxxxxxxxxxxxxxxxxxx  formou 
obálkové metody na výši kupní ceny, kdy minimální výše kupní ceny �iní 590,- K�/m2 dle 
d�vodové zprávy bod �. 47.  
 
28. výb�r nájemce a budoucího kupujícího pozemk� parc. �. 137 orná p�da o vým��e            
1 355 m2 a parc. �. 726 zahrada o vým��e 204 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec 
Olomouc mezi panem xxxxxxxxxxxxx, paní xxxxxxxxxxxxxxxx,  xxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
manžely xxxxxxxxxxxxxxxxx, panem xxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  panem  xxxxxxxxxxxxxx a paní  
xxxxxxxxxxxxxxx formou obálkové metody na výši kupní ceny, kdy minimální výše kupní 
ceny �iní 1 100,- K�/m2 dle d�vodové zprávy bod �. 48. 
 
29. výb�r nájemce a budoucího kupujícího pozemku parc. �. 111 zahrada o vým��e   1 002 
m2 v k. ú. Lošov, obec Olomouc mezi xxxxxxxxxxxxxxx, manžely 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, panem xxxxxxxxxxxxxxxxx, manžely 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, panem xxxxxxxxxxxxxxx, panem  xxxxxxxxxxxxxxxxx a paní  
xxxxxxxxxxxxxxx formou obálkové metody na výši kupní ceny, kdy minimální výše kupní 
ceny �iní 800,- K�/m2 dle d�vodové zprávy bod �. 49. 
 
30. výb�r nájemce a budoucího kupujícího pozemku parc. �.147/2 orná p�da o vým��e      
420 m2 v k.ú. Nedv�zí u Olomouce, obec Olomouc mezi  manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
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xxxxxxxxxxxxxxx,manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
panem  xxxxxxxxxxxxxxxxx a panem  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx formou obálkové metody na výši 
kupní ceny, kdy minimální výše kupní ceny �iní 1 060,- K�/m2 dle d�v. zprávy bod �.50. 
 
31. výb�r nájemce a budoucího kupujícího pozemk� parc. �. 174/5 o vým��e 489 m2 a parc. 
�. 139/36 o vým��e 803 m2, vše ost. pl. v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc mezi 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, manžely 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, panem xxxxxxxxxxxxxx, panem xxxxxxxxxxxxxxxxxxx a paní  
xxxxxxxxxxxxxx formou obálkové metody na výši kupní ceny, kdy minimální výše kupní ceny 
�iní 950,- K�/m2 dle d�vodové zprávy bod �. 51. 
 
32. výb�r nájemce a budoucího kupujícího pozemk� parc. �. 978/8 zahrada o vým��e 269 
m2 a parc. �. 978/2 ost. pl. o vým��e 439 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc mezi 
paní xxxxxxxxxxxx, manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, paní xxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžely 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, panem xxxxxxxxxxxxxxx, paní xxxxxxxxxxxxx, paní xxxxxxxxxxxxxx, 
manžely  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx, 
manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
panem xxxxxxxxxxxx, panem  xxxxxxxxxxxxxxxxx a paní  xxxxxxxxxxxxxxxxxx formou 
obálkové metody na výši kupní ceny, kdy minimální výše kupní ceny �iní 1 500,- K�/m2 dle 
d�vodové zprávy bod �. 52. 
 
33. uzav�ení smlouvy o budoucí kupní smlouv� na pozemek parc. �. 978/4 zahrada   o 
vým��e 650 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc s panem  xxxxxxxxxxxxxx p�i kupní cen� 
ve výši 1 108 000,- K�, tj. 1 700,- K�/m2 + náklady ve výši 3 000,- K� dle d�vodové zprávy 
bod �. 53. 
 
34. uzav�ení smlouvy o budoucí kupní smlouv� na �ást pozemku parc. �. 2593/3 lesní poz. o 
vým��e 15 m2 v k. ú. Huzová, obec Huzová se Správou silnic Olomouckého kraje, 
p�ísp�vková organizace p�i kupní cen� ve výši 2 750,- K�, tj. 50,- K�/m2 + náklady 2 000,- K� 
dle d�vodové zprávy bod �. 54. 
 
35. odprodej pozemku parc. �. st. 1644 zast. pl. o vým��e 491 m2, �ásti pozemku parc. �. 
307/2 ostat. pl. (dle GP díl „a“ a „b“) o vým��e 139 m2 a �ásti pozemku parc. �. 307/2 ostat. 
pl. (dle GP parc. �. 307/5) o vým��e 508 m2, vše v k. ú. Olomouc - m�sto, obec Olomouc 
manžel�m  xxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 1 650 100,- K� dle d�vodové zprávy bod 
�. 55. 
 
36. darování �ásti pozemku parc. �. 710/6 ost. pl. (dle GP parc. �. 710/38) o vým��e 346 m2 
v k. ú. Hodolany, obec Olomouc z vlastnictví statutárního m�sta Olomouce do vlastnictví �R 
- �editelství silnic a dálnic �R dle d�vodové zprávy bod �. 56.  
 
37. odprodej pozemku parc. �. st. 1699 zast. pl. o vým��e 48 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc spole�nosti SK Sigma Olomouc, a. s. za kupní cenu ve výši 59 300,- K� dle 
d�vodové zprávy bod �. 57. 
 
 
38. odprodej pozemk� parc. �. 979/7 zahrada  o vým��e 385 m2 a parc. �. st. 1355 zast. pl. a 
nádvo�í o vým��e 17 m2, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc panu  xxxxxxxxxxxxxxx a paní  
xxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 130 540,- K�, a to každému ideální podíl 1/2 výše 
uvedených nemovitostí dle d�vodové zprávy bod �. 60.   
 
39. odprodej �ásti pozemku parc. �. 21/16  (dle GP parc. �. 21/21) zahrada o vým��e 24 m2 
v k. ú. Lazce, obec Olomouc paní  xxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši       25 243,- K� dle 
d�vodové zprávy bod �. 61.  
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40. odprodej pozemku parc. �. 460/2 zahrada o vým��e 263 m2 v k. ú. Droždín, obec 
Olomouc manžel�m  xxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 205 140,- K� dle d�vodové 
zprávy bod �. 62. 
 
41. odprodej �ásti pozemku parc. �. 1123/2 ostat. pl. (dle GP díl „d“) o vým��e 6 m2, �ásti 
pozemku parc. �. 581/1 orná p�da (dle GP díl „e“) o vým��e 37 m2, vše v k. ú. Slavonín, 
obec Olomouc paní  xxxxxxxxxxxxxx a panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, a to každému podíl 
ideální 1/2 výše uvedených nemovitostí za kupní cenu ve výši 38 184,- K� dle d�vodové 
zprávy bod �. 64. 
 
42. odprodej �ásti pozemku parc. �. 293/2 trvalý travní porost (dle GP parc. �. 293/4) o 
vým��e 21 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc  manžel�m  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní 
cenu ve výši 34 018,- K� dle d�vodové zprávy bod �. 65. 
 
43. odprodej �ásti pozemku parc. �. 312/5 ostat. pl. (dle GP parc. �. 312/5 díl „a“)       o 
vým��e 84 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc spole�nosti TOI TOI, sanitární 
systémy, s r.o. za kupní cenu ve výši 128 000,- K� dle d�vodové zprávy bod �. 66. 
 
44. uzav�ení smlouvy o budoucí kupní smlouv� na �ást pozemku parc. �. 150/3 ostat. pl. o 
vým��e 6 m2 v k. ú. Ne�edín, obec Olomouc se spole�ností �EZ Distribuce,      a. s. p�i kupní 
cen� ve výši 6 980,- K�, tj. 880,- K�/m2 + náklady 1 700,- K� dle d�vodové zprávy bod �. 67. 
 
45. odprodej pozemku parc. �. 319/4 orná p�da o vým��e 143 m2 v k. ú. Slavonín, obec 
Olomouc manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 750,- K�/m2 + náklady ve 
výši 1 800,- K�, tj. celkem 109 050,- K� dle d�vodové zprávy bod �. 68. 
 
46. odprodej pozemku parc. �. 319/5 orná p�da o vým��e 246 m2 v k. ú. Slavonín, obec 
Olomouc manžel�m  xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 750,- K�/m2 + náklady ve 
výši 1 800,- K�, tj. celkem 186 300,- K� dle d�vodové zprávy bod �. 69. 
 
47. sm�nu �ásti pozemku parc. �. 209/2 ost. pl. o vým��e  18 m2 v k. ú. Ne�edín, obec 
Olomouc ve vlastnictví paní  xxxxxxxxxxxxx za  �ást pozemku  parc. �. 558/2 ost. pl. o 
vým��e  12 m2 v k. ú. Ne�edín, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního m�sta Olomouce s 
tím, že paní  xxxxxxxxxxxxx uhradí cenový rozdíl ve výši              2 720,- K� dle d�vodové 
zprávy bod �. 70.  
 
48. sm�nu �ásti pozemk� parc. �. 209/3  o vým��e 99 m2, parc. �. 208/3  o vým��e  215 m2,  
parc. �. 207/3  o vým��e  385 m2 a �ást parc. �. 207/2 o vým��e 416 m2, vše ost. pl. v k. ú. 
Ne�edín, obec Olomouc ve vlastnictví spole�nosti Reala Consulting s. r. o. za �ásti pozemk� 
parc. �. 558/1 o vým��e 621 m2 a parc. �. 557 o vým��e  130 m2, vše ost. pl. v k. ú. Ne�edín, 
obec Olomouc ve vlastnictví statutárního m�sta Olomouce s tím, že spole�nost Reala 
Consulting s. r. o. uhradí cenový rozdíl ve výši 306 800,- K� + náklady ve výši 29 778,- K� 
dle d�vodové zprávy bod �. 70.  
 
49. odprodej objektu garáže bez �p/�e na pozemku parc. �. st. 1533 zast. pl. a nádvo�í  o 
vým��e 34 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc manžel�m  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
za kupní cenu ve výši 80 992,-K� dle d�vodové zprávy bod  �. 71. 
 
50. bezúplatný p�evod pozemk� parc. �. 441/3 orná p�da, parc. �. 441/4 ostatní plocha, vše 
v k. ú. Povel a �ásti pozemku parc. �. 996/2 zahrada v k. ú. Nová Ulice, vše obec Olomouc z 
vlastnictví �R - Pozemkového fondu �R do vlastnictví statutárního m�sta Olomouce dle 
d�vodové zprávy bod �. 72. 
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51. bezúplatný p�evod pozemku parc. �. 25/4 trvalý travní porost o vým��e 969 m2     v k. ú. 
Klášterní Hradisko, obec Olomouc z vlastnictví �R - Pozemkového fondu �R do vlastnictví 
statutárního m�sta Olomouce dle d�vodové zprávy bod �. 73. 
 
52. uzav�ení smlouvy o budoucí kupní smlouv� na pozemek parc. �. 659/19 ostatní plocha o 
vým��e 186 m2, �ást pozemku parc. �. 652/1 lesní pozemek o vým��e      210 m2 a �ást 
pozemku parc. �. 779/1 ostatní plocha o vým��e 6 m2, vše v k. ú. Chomoutov, obec 
Olomouc se spole�ností Povodí Moravy, s.p. p�i kupní cen� ve výši 201 000,- K� (tj. 500,- 
K�/m2 a náklady ve výši 3 000,- K�) dle d�vodové zprávy bod �. 74. 
 
53. výkup �ásti pozemku parc. �. 187/2 orná p�da o vým��e 590 m2 v k. ú. Hej�ín, obec 
Olomouc z vlastnictví pana xxxxxxxxxx, pana  xxxxxxxxxxxxxxx a pana  xxxxxxxxxxxxxxx do 
vlastnictví statutárního m�sta Olomouce p�i kupní cen� ve výši 354 000,- K� (tj. 600,- K�/m2) 
dle d�vodové zprávy bod �. 75. 
 
54. darování �ásti pozemku parc. �. 115/62 ostatní plocha o vým��e 1 040 m2 v k. ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc z vlastnictví spole�nosti OHL ŽS, a.s. do vlastnictví statutárního m�sta 
Olomouce dle d�vodové zprávy bod �. 76. 
 
55. uzav�ení smlouvy o budoucí kupní smlouv� na pozemky parc. �. 849/3 o vým��e 18 937 
m2 a parc. �. 849/29 o vým��e 4 919 m2, vše orná p�da v k. ú. �ep�ín, obec Olomouc se 
spole�ností Moravia Star Invest s.r.o. p�i kupní cen� ve výši                   23 863 868,- K� dle 
d�vodové zprávy bod �. 77. 
 
56. odprodej pozemk� parc. �. 1201/1 orná p�da o vým��e 373 m2, parc. �. 1201/2 orná 
p�da o vým��e 721 m2, parc. �. 1201/3 orná p�da o vým��e 318 m2, parc. �. 1201/4 orná 
p�da o vým��e 317 m2, parc. �. 1201/5 o orná p�da o vým��e 333 m2 a, parc. �. 1201/6 
orná p�da o vým��e 285 m2, parc. �. 1201/7 orná p�da o vým��e     350 m2, parc. �. 1201/8 
orná p�da o vým��e 388 m2, parc. �. 1201/9 orná p�da         o vým��e 357 m2, parc. �. 
1201/10 orná p�da o vým��e 342 m2, parc. �. 1201/11 orná p�da o vým��e 342 m2, parc. �. 
1201/12 orná p�da o vým��e 366 m2, parc. �. 1201/13 orná p�da o vým��e 744 m2, parc. �. 
1201/14 orná p�da o vým��e 298 m2, parc. �. 1201/15 orná p�da o vým��e 331 m2, parc. �. 
1201/16 orná p�da o vým��e 331 m2, parc. �. 1201/17 orná p�da o vým��e 501 m2, parc. �. 
1201/19 orná p�da     o vým��e 226 m2, parc. �. 1201/20 orná p�da o vým��e 433 m2, parc. 
�. 1201/21 orná p�da o vým��e 512 m2, parc. �. 1202/1 ostatní plocha o vým��e 127 m2, 
parc. �. 1202/2 ostatní plocha o vým��e 143 m2, parc. �. 1202/3 ostatní plocha o vým��e 126 
m2, parc. �. 1202/4 trvalý travní porost o vým��e 224 m2, parc. �. 1202/5 trvalý travní porost 
o vým��e 695 m2, parc. �. 1202/6 zahrada,o vým��e 426 m2 parc. �. 1202/7 zahrada o 
vým��e 124 m2, parc. �. 1202/8 zahrada o vým��e 443 m2, parc. �. 1202/9 zahrada o 
vým��e 623 m2, parc. �. 1202/10 zahrada o vým��e 354 m2, parc. �. 1202/11 zahrada o 
vým��e 419 m2, parc. �. 1202/12 trvalý travní porost         o vým��e 1 133 m2, parc. �. 
1202/13 trvalý travní porost o vým��e 282 m2, parc. �. 1203/1 orná p�da o vým��e 5 073 m2, 
parc. �. 1203/2 orná p�da o vým��e 2 289 m2, parc. �. 1203/3 orná p�da o vým��e 636 m2 a 
parc. �. 1203/4 orná p�da o vým��e     1 744 m2, vše v k. ú. �ernovír, vše obec Olomouc 
spole�nosti Povodí Moravy, s.p. za kupní cenu ve výši 10 140 815,- K� dle d�vodové zprávy 
bod �. 79. 
 
57. darování pozemk� parc. �. 1201/18 orná p�da o vým��e 221 m2 a parc. �. 1202/14 o 
vým��e 2 352 m2 trvalý travní porost, vše v k. ú. �ernovír, obec Olomouc �R - Povodí 
Moravy, s. p. dle d�vodové zprávy bod �. 80. 
 
58. uzav�ení smlouvy o budoucí kupní smlouv� na �ást pozemku parc. �. 602 ostat. pl. o 
vým��e 43 m2 v k. ú. Ne�edín, obec Olomouc s manžely xxxxxxxxxxxxxxxxx  p�i kupní cen� 
ve výši 70 930,- K�, tj. 1 610,- K�/m2 + náklady 1 700,- K� dle d�vodové zprávy bod �. 81. 
 



 13

59. výkup �ásti pozemku parc. �. 954/5 ost. pl. (dle GP parc. �. 954/10) o vým��e     25 m2 v 
k. ú. Slavonín, obec Olomouc z vlastnictví manžel�  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx do 
vlastnictví statutárního m�sta Olomouce za kupní cenu ve výši   38 750,- K� dle d�vodové 
zprávy bod �. 82.  
 
60. výkup pozemk� parc. �.  st.  895/2 zast. pl. o vým��e 2 m2, parc. �. 449/36 ost. pl. o 
vým��e 697 m2 a parc. �. 449/42 ost. pl. o vým��e 231 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc z vlastnictví �R – Ú�adu pro zastupování státu ve v�cech majetkových do 
vlastnictví statutárního m�sta Olomouce za kupní cenu ve výši         1 430 000,- K� dle 
d�vodové zprávy bod �. 83. 
 
61. odprodej �ásti pozemku parc. �. 806 ost. pl. o vým��e 2 m2 v k. ú. Holice  u Olomouce, 
obec Olomouc paní  xxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 2 995,- K� dle d�vodové zprávy bod 
�. 84.  
 
62. odprodej �ásti pozemku parc. �. 806 ost. pl. o vým��e 2 m2 v k. ú. Holice   u Olomouce, 
obec Olomouc panu  xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 2 995,- K� dle d�vodové 
zprávy bod �. 84.  
 
63. odprodej budovy bez �. p./�. e. stavba technického vybavení (regula�ní plynová stanice 
RS) v�etn� technologie s pozemkem parc. �. st. 168 zastav�ná plocha a nádvo�í o vým��e 
258 m2 v k. ú. Nedv�zí  u Olomouce, obec Olomouc, objektu regula�ní plynové stanice RS  
v�etn� technologie s �ástí pozemku parc. �. 346/90  (dle GP parc. �. 346/92  ostatní plocha, 
jiná plocha) orná p�da o vým��e 200 m2 v    k. ú. Topolany u Olomouce, obec Olomouc a 
pozemku parc. �. st. 1389 zastav�ná plocha a nádvo�í o vým��e 119 m2 v k. ú. Olomouc-
m�sto, obec Olomouc spole�nosti  SMP Net, s.r.o. za kupní cenu ve výši 1 889 410,- K� dle 
d�vodové zprávy bod �. 85. 
 
64. sm�nu pr�m. obj. bez �p/�e na pozemku parc. �. st. 613/9 zast. pl. a nádvo�í, jiné stavby 
bez �p/�e  na pozemku parc. �. st. 615 zast. pl. a nádvo�í, pr�m. obj. bez �p/�e na pozemku 
parc. �. st. 618 zast. pl. a nádvo�í, ob�. vyb. bez �p/�e na pozemku parc. �. st. 725 zast. pl. a 
nádvo�í, jiné stavby bez �p/�e na pozemku parc. �. st. 762 zast. pl. a nádvo�í a pozemk� 
parc. �. st. 613/9 zast. pl. a nádvo�í                o vým��e 4 688 m2, parc. �. st. 615 zast. pl. a 
nádvo�í o vým��e 764 m2, parc. �. st. 618 zast. pl. a nádvo�í o vým��e 68 m2, parc. �. st. 725 
zast. pl. a nádvo�í o vým��e 222 m2, parc. �. st. 762 zast. pl. a nádvo�í o vým��e 297 m2 a 
parc. �. 532/4 ost. pl. o vým��e 12 983 m2, vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc ve 
vlastnictví Pozemních staveb Olomouc a.s, nyní v konkursním �ízení, za �ást pozemku parc. 
�. 533/12 orná p�da o vým��e 50.420 m2 a pozemku parc. �.  533/11 orná p�da            o 
vým��e 9 383 m2, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního m�sta 
Olomouce s tím, že statutární m�sto Olomouc uhradí Pozemním stavbám Olomouc a.s., nyní 
v konkursním �ízení, �ástku ve výši 18 088 650,- K� dle d�vodové zprávy bod �. 86. 
 
2. nevyhovuje žádosti 
1. manžel�  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej �ásti pozemku parc. �. 744 ost. pl. o 
vým��e 18 m2 v k. ú. Radíkov u Olomouce, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 1. 
 
2. paní  xxxxxxxxxxxxx o odprodej �ásti pozemku parc. �. st. 104/1 zast. pl. a nádvo�í o 
vým��e 205 m2, �ást pozemku parc. �. st. 104/2 zast. pl. a nádvo�í  o vým��e        75 m2 a 
pozemek parc. �. st. 104/3 zast. pl. a nádvo�í o vým��e 46 m2 vše v k. ú. �ernovír, obec 
Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 5. 
 
3. manžel� Ing xxxxxxxxxxxxxxxxx, pana  xxxxxxxxxxxxxxx a paní  xxxxxxxxxxxxxxxxx o 
odprodej pozemku parc. �. 648/3 zahrada o vým��e 884 m2 v k. ú. Chválkovice, obec 
Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 6.  
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4. spole�nosti Horstav Olomouc, spol. s r.o. o odprodej pozemku parc. �. 648/3 zahrada o 
vým��e 884 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 6.  
 
5. manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, paní xxxxxxxxxxxxxx, 
pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, pana xxxxxxxxxxxxx, pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, paní  
xxxxxxxxxxxxxx a paní  xxxxxxxxxxxxxxx o odprodej pozemku parc. �. 648/3 zahrada o 
vým��e 884 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 6.  
 
6. manžel�  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej pozemku parc. �. 99/1 ostatní plocha o 
vým��e 2 463 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 7. 
 
7. manžel�  xxxxxxxxxxxxxx a  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej pozemku parc. �. 
150/21 orná p�da o vým��e 212 m2 v k. ú. Nedv�zí u Olomouce, obec Olomouc dle 
d�vodové zprávy bod �. 8. 
8. manžel�  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej pozemku parc. �. 150/1 orná p�da o 
vým��e 700 m2 v k. ú. Nedv�zí u Olomouce, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 8.  
 
9. spole�nosti STING, s.r.o. (realitní kancelá�) a spole�nosti STAVBY A BARVY MORAVA, 
s.r.o. o odprodej pozemk� parc. �. 150/1 o vým��e 700 m2, parc. �. 150/19 o vým��e 785 
m2, parc. �. 150/20 o vým��e 784 m2, parc. �. 150/21 o vým��e 212 m2, vše orná p�da v k. 
ú. Nedv�zí u Olomouce, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 8. 
 
10. pana  xxxxxxxxxxxx o odprodej pozemk� parc. �. 150/1 o vým��e 700 m2, parc. �. 
150/19 o vým��e 785 m2, parc. �. 150/20 o vým��e 784 m2, vše orná p�da            v k. ú. 
Nedv�zí u Olomouce, obec Olomouc za ú�elem výstavby bytových dom� dle d�vodové 
zprávy bod �. 8. 
 
11. pana  xxxxxxxxxxxxxx o odprodej pozemk� parc. �. 150/1 o vým��e 700 m2, parc. �. 
150/20 o vým��e 784 m2, parc. �. 150/21 o vým��e 212 m2, vše orná p�da    v k. ú. Nedv�zí 
u Olomouce, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 8. 
 
12. paní  xxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej pozemk� parc. �. 150/1 o vým��e 700 m2, parc. �. 
150/21 o vým��e 212 m2, parc. �. 150/19 o vým��e 785 m2, vše orná p�da v k. ú. Nedv�zí u 
Olomouce, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 8. 
 
13. manžel�  xxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej pozemk� parc. �. 150/20  o vým��e 784 m2, 
parc. �. 150/19 o vým��e 785 m2, vše orná p�da v k. ú. Nedv�zí u Olomouce, obec Olomouc 
dle d�vodové zprávy bod �. 8. 
 
14. spole�nosti LANEX Olomouc, s. r. o.  o odprodej pozemku parc. �. 442/1 orná p�da o 
vým��e 2 955 m2, p�ípadn� jeho �ásti o vým��e cca 740 m2  v k. ú. Povel, obec Olomouc dle 
d�vodové zprávy bod �. 9. 
 
15. pana  xxxxxxxxxxxxx o sm�nu pozemk� parc. �. 228/21 orná p�da o vým��e          5 683 
m2, �ást parc. �. 228/28 orná p�da o vým��e cca 330 m2, parc. �. 813/2 ostat. pl. o vým��e 
42 m2, parc. �. 824/68 ostat. pl. o vým��e 115 m2 a parc. �. 824/71 ostat. pl. o vým��e 10 
m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve vlastnictví pana  xxxxxxxxxxxxxx za pozemek 
parc. �. 228/23 orná p�da o vým��e 9 326 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve vlastnictví 
statutárního m�sta Olomouce dle d�vodové zprávy bod �. 10. 
 
16. manžel�  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej �ásti pozemku parc. �. 541/1 ost. pl. o 
vým��e cca 6 m2 v k. ú. Ne�edín, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 12. 
 
17. manžel�  xxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej �ásti pozemku parc. �. 34/ 1 ost. pl. o vým��e 40 
m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 13. 
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18. paní  xxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej pozemku parc. �. 927/1 zahrada o vým��e        512 
m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 14. 
 
19. spole�nosti Premiér marketing group spol. s r.o. a manžel�  xxxxxxxxxxxxxxx a  
xxxxxxxxxxxxxx o odprodej pozemku parc. �. 318 orná p�da o vým��e 734 m2 v k. ú. 
Nemilany, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 15. 
 
20. pana  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a paní  xxxxxxxxxxxxx o sm�nu pozemku parc. �. 297 
ostat. pl. o vým��e 1 025 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc v podílovém spoluvlastnictví 
pana  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxxxxxx za  pozemky parc. �. 351/2 o vým��e 1 
489 m2, parc. �. 354/1 o vým��e 6 477 m2, parc. �. 344/2 o vým��e 417 a parc. �. 350/2 o 
vým��e 678  m2, vše orná p�da v k. ú. Droždín, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního 
m�sta Olomouce dle d�vodové zprávy bod �. 16. 
 
21. manžel�  xxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej �ásti pozemku parc. �. 1045/1 ostat. pl. o vým��e 
25 m2 v k. ú. �ernovír, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 17. 
 
22.  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej �ásti pozemku parc. �. 1045/1 ostat. pl. o vým��e 
80 m2 v k. ú. �ernovír, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 17. 
 
23. pana  xxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej �ásti pozemku parc. �. 632/3 lesní pozemek o 
vým��e 1 820 m2 v k. ú. Svatý Kope�ek, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 18. 
 
24. manžel�  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o sm�nu pozemku parc. �. 1349/2 zahrada o vým��e  
4 371 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc ve vlastnictví manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  za 
pozemky parc. �. 1255/2 o vým��e 2 893 m2 a parc. �. 1256/3 o vým��e 806 m2, vše orná 
p�da v k. ú. Droždín, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního m�sta Olomouce dle 
d�vodové zprávy bod �. 19. 
 
25. manžel�  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej pozemku parc. �. 236/23 trvalý travní 
porost o vým��e 554 m2 v k. ú. Hej�ín, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 20.  
 
26. spole�nosti AUTO - Rolný v.o.s. o odprodej �ásti pozemku parc. �. 451/1 zahrada o 
vým��e 1 807 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 21.  
 
27. �R - Ú�adu pro zastupování státu ve v�cech majetkových bezúplatn� p�evést pozemek 
parc. �. 17/1 ost. pl. o vým��e 716 m2 v k. ú. Chomoutov, obec Olomouc do vlastnictví 
statutárního m�sta Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 22. 
 
28. manžel�  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o revokaci usnesení ZMO ze dne    28. 4. 2008 bod 
programu 11, bod 23 ve v�ci výše kupní ceny u odprodeje pozemku parc. �. 61/6 ost. pl. o 
vým��e 40 m2 v k. ú. Ne�edín, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 24. 
 
29. paní  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx o bezúplatný p�evod �ásti pozemku parc. �. 768/1 ost. pl. o 
vým��e cca 10 m2 v  k. ú. Nemilany, obec Olomouc z vlastnictví statutárního m�sta 
Olomouce do vlastnictví paní  xxxxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod �. 31. 
 
30. pana  xxxxxxxxxxxxxxx o odprodej �ásti pozemku parc. �. 1014/1 ost. pl.   o vým��e 300 
m2 v k. ú. �ep�ín, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 35. 
31. manžel�  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej �ásti pozemku parc. �. 2/1 ostatní plocha 
o vým��e 105 m2 v k. ú. Ne�edín, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 36. 
 
32. pana  xxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej pozemku parc. �. 831/1 orná p�da o vým��e 3992 
m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 37.  
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33. pana  xxxxxxxxxxxxxxx o odprodej pozemk� parc. �. 228/25 orná p�da o vým��e 7 409 
m2, parc. �. 239/5 ostat. pl. o vým��e 1 393 m2, parc. �. st. 1188 zast. pl.          o vým��e 322 
m2 a parc. �. 233/2 ostat. pl. o vým��e 2 941 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle 
d�vodové zprávy bod �. 38. 
 
34. spole�nosti Domluvíme se? s.r.o. o odprodej pozemk� parc. �. 862 o vým��e   2 111 m2, 
parc. �. 863 o vým��e 1 291 m2, parc. �. 864 o vým��e 839 m2 a parc. �. 865 o vým��e 826 
m2, vše zahrada v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �.  39.  
 
35. spole�nosti ESROM s.r.o. o odprodej pozemk� parc. �. 862 o vým��e 2 111 m2, parc. �. 
863 o vým��e 1 291 m2, parc. �. 864 o vým��e 839 m2 a parc. �. 865             o vým��e 826 
m2, vše zahrada v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 39. 
 
36. pana  xxxxxxxxxxxxxxxx o sm�nu �ásti pozemku parc. �. 114 travní porost    o vým��e     
4 m2 v k. ú. Radíkov u Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví pana  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za �ást pozemku parc. �. 157 ost. pl. o vým��e 5 m2 v k. ú. Radíkov 
u Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního m�sta Olomouce dle d�vodové 
zprávy bod �. 40. 
 
37. pana  xxxxxxxxxxxxxx a paní  xxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej �ásti pozemku parc. �. 76/1 
ostat. pl. o vým��e 96 m2 v k. ú. Nedv�zí u Olomouce, obec Olomouc dle d�vodové zprávy 
bod �. 41. 
 
38. manžel�  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej �ásti pozemku parc. �. 150/2 ostat. pl. o 
vým��e 2 m2 v k. ú. Nedv�zí u Olomouce, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 42. 
 
39. paní  xxxxxxxxxxxxxxx a manžel�  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej �ásti 
pozemku parc. �. 784/1 zahrada o vým��e 651 m2 (�ást A) v k. ú. Chválkovice, obec 
Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 43. 
 
40. manžel�  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, paní  xxxxxxxxxxxxxxxx a 
manžel�  xxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej �ásti pozemku parc. �. 784/1 zahrada o vým��e 620 
m2 (�ást B) v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 43.   
 
41. manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžel� 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžel�  xxxxxxxxxxxxxxx a pana xxxxxxxxxxxxxx, manžel� 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, paní xxxxxxxxxxxxxxx, paní xxxxxxxxxxxxxxx, paní xxxxxxxxxxxxxxxxx, 
pana xxxxxxxxxxxxx, pana xxxxxxxxxxxxxx, paní xxxxxxxxxxxxxxx, pana  xxxxxxxxxxxxxxxx 
a  xxxxxxxxxxxxxxxxxx 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 �. 44.  
 
42. manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxx, pana xxxxxxxxxxxxxxx, paní  xxxxxxxxxxxxx a paní  
xxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej  pozemku  parc. �. 917 trvalý travní porost o vým��e 492 m2 v 
k. ú. Lošov, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 45.  
 
43. manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxx, manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžel� 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžel� 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, paní xxxxxxxxxxxxxxxxx, pana xxxxxxxxxxxxxxxxx, pana 
xxxxxxxxxxx, paní xxxxxxxxxxxxxx, paní  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx a paní  xxxxxxxxxxxxxx o 
odprodej �ásti pozemku parc. �.  611/3 zahrada o vým��e 700 m2 (�ást A) v k. ú. Nemilany, 
obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 46.  
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44. manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxx, manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžel� 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, paní xxxxxxxxxxxxx, pana 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, pana xxxxxxxxxxxxx, pana xxxxxxxxxxxx, paní xxxxxxxxxxxxxx, paní  
xxxxxxxxxxxxx a paní  xxxxxxxxxxxxxx o odprodej  �ásti pozemku parc. �. 611/3 zahrada o 
vým��e 840 m2 (�ást B) v k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 46.  
 
45. paní xxxxxxxxxxxxxxx, paní  xxxxxxxxxxxxxx a manžel�  xxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej  
pozemku parc. �. 778 zahrada o vým��e 599 m2 a pozemku parc �. 774/2 orná p�da o 
vým��e 322 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 47.   
 
46. paní xxxxxxxxxxxxx, paní  xxxxxxxxxxxxxxxx a pana  xxxxxxxxxxxxxxxxx   o odprodej 
pozemk� parc. �. 137 orná p�da o vým��e 1 355 m2 a parc. �. 726 zahrada o vým��e 204 
m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 48.  
 
47. spole�nosti DINERO INVEST s.r.o. o odprodej pozemk� parc. �. 137 orná p�da o 
vým��e 1 355 m2 a parc. �. 726 zahrada o vým��e 204 m2, vše v k. ú. Nové Sady u 
Olomouce, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 48. 
 
48. manžel�  xxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej pozemku parc. �. 147/2 orná p�da o vým��e 
420 m2 v k. ú. Nedv�zí u Olomouce, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 50. 
 
49. xxxxxxxxxxxxxxxxx, spole�nosti JH SHOP s.r.o. a spole�nosti DINERO INVEST s.r.o. o 
odprodej pozemk� parc. �. 978/8 zahrada o vým��e 269 m2 a parc. �. 978/2 ost. pl. o 
vým��e 439 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 52.  
 
50. pana xxxxxxxxxxxxx, pana xxxxxxxxxxxxxx, manžel�  xxxxxxxxxxxxxx a spole�nosti JH 
SHOP s.r.o., manžel� xxxxxxxxxxxxxxx, manžel�  xxxxxxxxxxxxxxxxxx, paní 
xxxxxxxxxxxxxxx, manžel� xxxxxxxxxxxxxxx, paní xxxxxxxxxxxxxxxxx, paní xxxxxxxxxxxxx, 
xxxxxxxxxxxxxx, manžel� xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx,  xxxxxxxxxxxxxx, manžel�  
xxxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx, manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxx, pana 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  xxxxxxxxxxxxxxx, manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxx, pana  
xxxxxxxxxxxxxxx a pana xxxxxxxxxxxxxxx o odprodej  pozemku parc. �. 978/4 zahrada o 
vým��e 650 m2  v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 53.  
 
51. manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, paní  xxxxxxxxxxxxxxxxx a manžel�  xxxxxxxxxxxxxxxxx 
o odprodej pozemku parc. �. 978/1 zahrada    o vým��e 650 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc, p�ípadn� jeho �ásti dle d�vodové zprávy bod �. 53.    
 
52. paní  xxxxxxxxxxxxxx o odprodej pozemku parc. �. st. 1644 zast. pl. o vým��e      491 
m2, �ásti pozemku parc. �. 307/2 ostat. pl. (dle GP díl „a“ a „b“) o vým��e       139 m2 a �ásti 
pozemku parc. �. 307/2 ostat. pl. (dle GP parc. �. 307/5) o vým��e 508 m2, vše v k. ú. 
Olomouc - m�sto, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 55. 
 
53. pana  xxxxxxxxxxxxx o odprodej �ásti pozemku parc. �. 307/2 ost. pl. o vým��e 80 m2 a 
�ásti pozemku parc. �.  307/1 ost. pl. o vým��e 20 m2, vše v k. ú. Olomouc-m�sto, obec 
Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 55. 
 
54. manžel�  xxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej pozemku parc. �. 735/35 orná p�da o vým��e 
950 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 58. 
 
55. Stavebního bytového družstva Olomouc o odprodej �ásti pozemku parc. �. 959/3 ost. pl. 
o vým��e 18 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 59. 
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56. manžel�  xxxxxxxxxxxxxxxxxx o snížení kupní ceny za pozemek parc. �. 460/2 zahrada o 
vým��e 263 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 62. 
 
57. paní  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o revokaci �ásti usnesení ZMO ze dne 23. 6. 2008, bod 
programu 4, bod 29 dodatku d�vodové zprávy ve v�ci výše kupní ceny                u odprodeje 
�ásti pozemku parc. �. 581/1 orná p�da (dle GP parc. �. 581/33)             o vým��e 104 m2 a 
�ásti pozemku parc. �. 581/1 orná p�da (dle GP díl „g“) o vým��e 11 m2, vše v k. ú. 
Slavonín, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 63.  
 
58. spole�nosti LEVITA s.r.o. o odprodej pozemk�  parc. �. 849/3 o vým��e 18 937 m2 a 
parc. �. 849/29 o vým��e 4 919 m2, vše orná p�da v k. ú. �ep�ín, obec Olomouc dle 
d�vodové zprávy bod �. 77. 
 
59. pana  xxxxxxxxxxxxxxxxxx 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 d�vodové 
zprávy bod �. 78. 
 
3. revokuje 
1. usnesení ZMO ze dne 19. 12. 2007, bod programu 5 bod 15 ve v�ci schválení výb�ru 
nájemce a budoucího kupujícího pozemk� parc. �. 104/1 zast. pl. a nádvo�í     o vým��e 238 
m2, parc. �. 104/2  zast. pl. a nádvo�í o vým��e 97 m2, parc. �. 104/3 zast. pl. a nádvo�í o 
vým��e 46 m2 vše v k. ú. �ernovír, obec Olomouc mezi paní  xxxxxxxxxxxxxxxx a paní  
xxxxxxxxxxxxxxx formou obálkové metody na výši kupní ceny, kdy minimální výše kupní 
ceny �iní 800,- K�/m2 dle d�vodové zprávy bod �. 5. 
 
2. �ást usnesení ZMO ze dne 23. 6. 2008, bod programu 4, bod 12 dodatku d�vodové 
zprávy ve v�ci výše kupní ceny �ásti pozemku parc. �. 1121 ost. pl. (dle GP parc. �. 1121/2) 
o vým��e 21 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc manžel�m  xxxxxxxxxxxxxxxxxx dle 
d�vodové zprávy bod �. 23. 
 
3. usnesení ZMO ze dne 23. 6. 2008 bod programu 4,  bod 24 ve v�ci schválení odprodeje 
pozemk� parc. �. 979/7 zahrada  o vým��e 385 m2 a parc. �. st. 1355 zast. pl. a nádvo�í o 
vým��e 17 m2, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc manžel�m  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle 
d�vodové zprávy bod �. 60. 
 
4. usnesení ZMO ze dne 23. 6. 2008, bod programu 4, bod 29 dodatku d�vodové zprávy ve 
v�ci schválení odprodeje �ásti pozemku parc. �. 1123/2 ostat. pl. (dle GP díl „d“) o vým��e 6 
m2, �ást pozemku parc. �. 581/1 orná p�da (dle GP díl „e“) o vým��e 37 m2 a �ást pozemku 
parc. �. 581/1 orná p�da (dle GP díl „f“) o vým��e  1 m2, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc 
paní  xxxxxxxxxxxxxx a panu  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 38 974 K� dle 
d�vodové zprávy bod �. 64. 
 
5. usnesení ZMO ze dne 6. 5. 1999 bod programu 7, bod 62 dodatku ve v�ci schválení 
bezúplatného nabytí pozemk� parc. �. 449/36 ost. pl. o vým��e 694 m2 a parc. �. 449/42 ost. 
pl. o vým��e 227 m2 v k.ú. Nová Ulice z majetku �R – Okresní ú�ad Olomouc do majetku 
M�sta Olomouce dle d�vodové zprávy bod �. 83. 
 
6. usnesení ZMO ze dne 13. 10. 2006, bod programu 3, bod 41 ve v�ci schválení podmínek 
p�i p�evodu pozemk� dle d�vodové zprávy bod �. 83.  
 
7. usnesení ZMO ze dne 28. 4. 2008, bod programu 11, bod 12 ve v�ci schválení  odprodeje 
�ásti pozemku parc. �. 806 ost. pl. o vým��e 2 m2 v k. ú. Holice  u Olomouce, obec Olomouc 
manžel�m  xxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši       2 995,- K� dle d�vodové zprávy bod 
�. 84.  
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8. usnesení ZMO ze dne 28. 4. 2008, bod programu 11, bod 12 ve v�ci schválení odprodeje 
�ásti pozemku parc. �. 806 ost. pl. o vým��e 2 m2 v k. ú. Holice  u Olomouce, obec Olomouc 
manžel�m  xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 2 995,- K� dle d�vodové zprávy bod �. 
84.  
 
9. usnesení ZMO ze dne 21. 9. 2004, bod programu 5, bod 33 ve v�ci schválení odprodeje 
pozemku parc. �. st. 1389 zast. pl. o vým��e 119 m2 v k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc 
spole�nosti Severomoravská plynárenská, a. s. za kupní cenu ve výši 109 480,- K� dle 
d�vodové zprávy bod �. 85.  
 
 
 
Bod 5 programu: 
Majetkoprávní záležitosti OI 
JUDr. Major – okomentoval p�edloženou d�vodovou zprávu. 
Doplnil, že p�í�inou p�edložené revokace je zm�na vnit�ních p�edpis� u p�evodce, tj. Ú�adu 
pro zastupování státu ve v�cech majetkových, d�sledkem které se m�sto zavazuje, že 
nep�evede uvedené pozemky po dobu 10 let na t�etí osobu. Up�esnil, že se v�tšinou jedná o 
pozemky, které tvo�í ve�. prostranství, které jsou v�tšinou využívány jako d�tská h�išt�.  
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 
1 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. revokuje 
�ást usnesení Zastupitelstva m�sta Olomouce ze dne 18. 9. 2006 ve v�ci uzav�ení smlouvy 
o bezúplatném p�evodu pozemk� parcela �.  51/11 ostatní plocha, ostatní komunikace, 
parcela �. 575/4 ostatní plocha, zele	, parcela �. 575/6 ostatní plocha, zele	, parcela �. 
575/7 ostatní plocha, zele	, parcela �. 575/13 ostatní plocha, ostatní komunikace, parcela �. 
575/14 ostatní plocha, sportovišt� a rekrea�ní plocha, parcela �. 575/16 ostatní plocha, 
sportovišt� a rekrea�ní plocha, parcela �. 606 ostatní plocha, ostatní komunikace, parcela �. 
732 ostatní plocha, jiná plocha, parcela �. 733 ostatní plocha, ostatní komunikace, parcela �. 
734 ostatní plocha, ostatní komunikace, parcela �. 752 ostatní plocha, jiná plocha a  parcela 
�. 753 ostatní plocha, jiná plocha, všechny v katastrálním území Nové Sady u Olomouce, 
obec Olomouc a ve vlastnictví �eské republiky, správ� Ú�adu pro zastupování státu ve 
v�cech majetkových 
a  
schvaluje stanovisko, že statutární m�sto Olomouc nemá zájem o úplatný p�evod pozemk� 
parc. �.  51/11 ostatní plocha, ostatní komunikace, parcela �. 575/4 ostatní plocha, zele	, 
parcela �. 575/6 ostatní plocha, zele	, parcela �. 575/7 ostatní plocha, zele	, parcela �. 
575/13 ostatní plocha, ostatní komunikace, parcela �. 575/14 ostatní plocha, sportovišt� a 
rekrea�ní plocha, parcela �. 575/16 ostatní plocha, sportovišt� a rekrea�ní plocha, parcela �. 
606 ostatní plocha, ostatní komunikace, parcela �. 732 ostatní plocha, jiná plocha, parcela �. 
733 ostatní plocha, ostatní komunikace, parcela �. 734 ostatní plocha, ostatní komunikace, 
parcela �. 752 ostatní plocha, jiná plocha a  parcela �. 753 ostatní plocha, jiná plocha, 
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všechny v katastrálním území Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc a ve vlastnictví �eské 
republiky, správ� Ú�adu pro zastupování státu ve v�cech majetkových 
a 
sou�asn� schvaluje uzav�ení smlouvy o bezúplatném p�evodu pozemk� parcela �.  51/11 
ostatní plocha, ostatní komunikace, parcela �. 575/4 ostatní plocha, zele	, parcela �. 575/6 
ostatní plocha, zele	, parcela �. 575/7 ostatní plocha, zele	, parcela �. 575/13 ostatní 
plocha, ostatní komunikace, parcela �. 575/14 ostatní plocha, sportovišt� a rekrea�ní plocha, 
575/16 ostatní plocha, sportovišt� a rekrea�ní plocha, parcela �. 606 ostatní plocha, ostatní 
komunikace, parcela �. 732 ostatní plocha, jiná plocha, parcela �. 733 ostatní plocha, ostatní 
komunikace, parcela �. 734 ostatní plocha, ostatní komunikace, parcela �. 752 ostatní 
plocha, jiná plocha a parcela �. 753 ostatní plocha, jiná plocha, všechny v katastrálním 
území Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc a ve vlastnictví �eské republiky, správ� 
Ú�adu pro zastupování státu ve v�cech majetkových, a to za omezujících podmínek, 
obsažených ve smlouv�, jejíž návrh je nedílnou sou�ástí tohoto usnesení, kdy Zastupitelstvo 
m�sta sou�asn� potvrzuje, že tyto pozemky byly, jsou a budou i do budoucna využívány v 
souladu s ve�ejným zájmem, spo�ívajícím v zajišt�ní a zachování obecného užívání 
pozemk�, které pat�í do obytné zóny v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc a tvo�í 
plochu ve�ejného prostranství kolem obytných dom�, obchod� a dalších objekt� ob�anské 
vybavenosti dle bodu �íslo 1 p�edložené d�vodové zprávy. 
 
3. revokuje 
�ást usnesení Zastupitelstva m�sta Olomouce ze dne 18. 9. 2006 ve v�ci uzav�ení smlouvy 
o bezúplatném p�evodu pozemk� parcela �.  575/2 ostatní plocha, zele	,  parcela �. 575/3 
ostatní plocha, zele	 a parcela �.  575/25 ostatní plocha, ostatní komunikace, vše v 
katastrálním území Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc a ve vlastnictví �eské republiky, 
správ� Ú�adu pro zastupování státu ve v�cech majetkových 
 a  
schvaluje stanovisko, že statutární m�sto Olomouc nemá zájem o úplatný p�evod nov� 
vzniklých pozemk� parcela �. 575/2 ostatní plocha, zele	, parcela �. 575/3 ostatní plocha, 
zele	, parcela �. 575/40 ostatní plocha, zele	, parcela �.  575/25 ostatní plocha, ostatní 
komunikace, parcela �.  575/43 ostatní plocha, ostatní komunikace, všechny v katastrálním 
území Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc a ve vlastnictví �eské republiky, správ� 
Ú�adu pro zastupování státu ve v�cech majetkových 
a 
sou�asn� schvaluje uzav�ení smlouvy o bezúplatném p�evodu nov� vzniklých pozemk� 
parcela �. 575/2 ostatní plocha, zele	, parcela �. 575/3 ostatní plocha, zele	, parcela �. 
575/40 ostatní plocha, zele	, parcela �.  575/25 ostatní plocha, ostatní komunikace, parcela 
�.  575/43 ostatní plocha, ostatní komunikace, všechny v katastrálním území Nové Sady u 
Olomouce, obec Olomouc a ve vlastnictví �eské republiky, správ� Ú�adu pro zastupování 
státu ve v�cech majetkových, a to za následujících omezujících podmínek:  
1. Nabyvatel se zavazuje o nemovitosti, které jsou p�edm�tem bezúplatného p�evodu, �ádn� 
pe�ovat, užívat je pouze k ú�el�m, ke kterým slouží v dob� uzav�ení smlouvy o bezúplatném 
p�evodu, v souladu s ve�ejným zájmem spo�ívajícím v zajišt�ní a zachování obecného 
užívání pozemk�, které pat�í do obytné zóny v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc 
a tvo�í plochu ve�ejného prostranství kolem obytných dom�, obchod� a dalších objekt� 
ob�anské vybavenosti, nevyužívat je ke komer�ním ú�el�m, nep�enechat je ke komer�ním 
ú�el�m t�etím osobám, to vše po dobu deseti let ode dne jejich nabytí. 
2. Nabyvatel se dále zavazuje nemovitosti, které jsou p�edm�tem bezúplatného p�evodu, 
nezcizit ve prosp�ch t�etí osoby, a to po dobu 10 let ode dne jejich nabytí. 
3. V p�ípad�, že by ze strany nabyvatele došlo k porušení n�kterého ze závazk� uvedených 
v odst. 1, zavazuje se nabyvatel uhradit do státního rozpo�tu prost�ednictvím p�evodce 
�ástku odpovídající cen� nemovitosti, u níž došlo k porušení závazku, zjišt�né dle cenového 
p�edpisu platného ke dni uzav�ení smlouvy o bezúplatném p�evodu. Smluvní strany se 
výslovn� dohodly, že zaplacením sankce závazky uvedené v odst. 1 nezanikají a p�evodce 
je oprávn�n uplatnit sankci opakovan� p�i každém porušení závazku. 
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4. Za porušení závazku uvedeného v odst. 2 (tzn. nezcizit p�edm�tné nemovitosti ve 
prosp�ch t�etí osoby po stanovenou dobu 10 let ode dne jejich nabytí), zavazuje se 
nabyvatel uhradit do státního rozpo�tu prost�ednictvím p�evodce �ástku odpovídající cen� 
nemovitosti, u níž došlo k porušení závazku, zjišt�né dle cenového p�edpisu platného ke dni 
uzav�ení smlouvy o bezúplatném p�evodu. Zaplacením této sankce není dot�eno právo 
p�evodce požadovat i úhradu sjednané sankce dle odst. 3, dojde-li k soub�hu s tímto 
porušením i k porušení n�kterého závazku sjednaného v odst. 1.   
5. Úhradu provede nabyvatel ve lh�t� 15 dn� poté, kdy bude k zaplacení p�evodcem 
písemn� vyzván. 
6. Bude-li zjišt�ní sankce dle odst. 3 a 4 spojeno s náklady na vypracování znaleckého 
posudku, p�ípadn� s jinými ú�eln� vynaloženými náklady, uhradí nabyvatel i tyto náklady.  
7. P�evodce je oprávn�n kdykoliv b�hem lh�ty stanovené v odst. 1 a 2 kontrolovat, zda jsou 
všechny omezující podmínky ze strany nabyvatele pln�ny a nabyvatel je povinen k tomu 
p�evodci poskytnout odpovídající sou�innost.  
8. Nabyvatel je povinen vždy k  31.12. p�íslušného roku b�hem celé lh�ty stanovené v odst. 
1 a 2 p�edat p�evodci písemnou zprávu o zachování a rozvoji aktivit, které jsou ve ve�ejném 
zájmu, k jehož zachování se nabyvatel v této smlouv� zavázal. 
 
Zastupitelstvo m�sta sou�asn� potvrzuje, že tyto pozemky byly, jsou a budou i do budoucna 
využívány v souladu s ve�ejným zájmem, spo�ívajícím v zajišt�ní a zachování obecného 
užívání pozemk�, které pat�í do obytné zóny v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc 
a tvo�í plochu ve�ejného prostranství kolem obytných dom�, obchod� a dalších objekt� 
ob�anské vybavenosti dle bodu �íslo 2 p�edložené d�vodové zprávy. 
 
4. schvaluje 
stanovisko, že statutární m�sto Olomouc nemá zájem o úplatný p�evod pozemk� parcela �. 
121/3 ostatní plocha, jiná plocha, parcela �. 121/28 ostatní plocha, jiná plocha, parcela �. 
121/29 ostatní plocha, jiná plocha, parcela �. 121/30 ostatní plocha, jiná plocha, parcela �. 
150/11 ostatní plocha, jiná plocha, parcela �. 608/8 ostatní plocha, silnice, parcela �. 608/10 
ostatní plocha, silnice, parcela �. 608/12 ostatní plocha, silnice, parcela �. 608/13 ostatní 
plocha, silnice, parcela �. 608/15 ostatní plocha, silnice, všechny v katastrálním území 
Ne�edín, obec Olomouc a ve vlastnictví �eské republiky, správ� Ú�adu pro zastupování státu 
ve v�cech majetkových 
a  
sou�asn� schvaluje uzav�ení smlouvy o bezúplatném p�evodu pozemk� parcela �. 121/3 
ostatní plocha, jiná plocha, parcela �. 121/28 ostatní plocha, jiná plocha, parcela �. 121/29 
ostatní plocha, jiná plocha, parcela �. 121/30 ostatní plocha, jiná plocha, parcela �. 150/11 
ostatní plocha, jiná plocha, parcela �. 608/8 ostatní plocha, silnice, parcela �. 608/10 ostatní 
plocha, silnice, parcela �. 608/12 ostatní plocha, silnice, parcela �. 608/13 ostatní plocha, 
silnice, parcela �. 608/15 ostatní plocha, silnice, všechny v katastrálním území Ne�edín, obec 
Olomouc a ve vlastnictví �eské republiky, správ� Ú�adu pro zastupování státu ve v�cech 
majetkových, a to za následujících omezujících podmínek:  
1. Nabyvatel se zavazuje o nemovitosti, které jsou p�edm�tem bezúplatného p�evodu, �ádn� 
pe�ovat, užívat je pouze k ú�el�m, ke kterým slouží v dob� uzav�ení smlouvy o bezúplatném 
p�evodu, v souladu s ve�ejným zájmem spo�ívajícím v zajišt�ní a zachování obecného 
užívání pozemk�, které pat�í do obytné zóny v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc 
a tvo�í plochu ve�ejného prostranství kolem obytných dom�, obchod� a dalších objekt� 
ob�anské vybavenosti, nevyužívat je ke komer�ním ú�el�m, nep�enechat je ke komer�ním 
ú�el�m t�etím osobám, to vše po dobu deseti let ode dne jejich nabytí. 
2. Nabyvatel se dále zavazuje nemovitosti, které jsou p�edm�tem bezúplatného p�evodu, 
nezcizit ve prosp�ch t�etí osoby, a to po dobu 10 let ode dne jejich nabytí. 
3. V p�ípad�, že by ze strany nabyvatele došlo k porušení n�kterého ze závazk� uvedených 
v odst. 1, zavazuje se nabyvatel uhradit do státního rozpo�tu prost�ednictvím p�evodce 
�ástku odpovídající cen� nemovitosti, u níž došlo k porušení závazku, zjišt�né dle cenového 
p�edpisu platného ke dni uzav�ení smlouvy o bezúplatném p�evodu. Smluvní strany se 
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výslovn� dohodly, že zaplacením sankce závazky uvedené v odst. 1 nezanikají a p�evodce 
je oprávn�n uplatnit sankci opakovan� p�i každém porušení závazku. 
4. Za porušení závazku uvedeného v odst. 2 (tzn. nezcizit p�edm�tné nemovitosti ve 
prosp�ch t�etí osoby po stanovenou dobu 10 let ode dne jejich nabytí), zavazuje se 
nabyvatel uhradit do státního rozpo�tu prost�ednictvím p�evodce �ástku odpovídající cen� 
nemovitosti, u níž došlo k porušení závazku, zjišt�né dle cenového p�edpisu platného ke dni 
uzav�ení smlouvy o bezúplatném p�evodu. Zaplacením této sankce není dot�eno právo 
p�evodce požadovat i úhradu sjednané sankce dle odst. 3, dojde-li k soub�hu s tímto 
porušením i k porušení n�kterého závazku sjednaného v odst. 1.   
5. Úhradu provede nabyvatel ve lh�t� 15 dn� poté, kdy bude k zaplacení p�evodcem 
písemn� vyzván. 
6. Bude-li zjišt�ní sankce dle odst. 3 a 4 spojeno s náklady na vypracování znaleckého 
posudku, p�ípadn� s jinými ú�eln� vynaloženými náklady, uhradí nabyvatel i tyto náklady.  
7. P�evodce je oprávn�n kdykoliv b�hem lh�ty stanovené v odst. 1 a 2 kontrolovat, zda jsou 
všechny omezující podmínky ze strany nabyvatele pln�ny a nabyvatel je povinen k tomu 
p�evodci poskytnout odpovídající sou�innost.  
8. Nabyvatel je povinen vždy k  31.12. p�íslušného roku b�hem celé lh�ty stanovené v odst. 
1 a 2 p�edat p�evodci písemnou zprávu o zachování a rozvoji aktivit, které jsou ve ve�ejném 
zájmu, k jehož zachování se nabyvatel v této smlouv� zavázal. 
 
Zastupitelstvo m�sta sou�asn� potvrzuje, že tyto pozemky byly, jsou a budou i do budoucna 
využívány v souladu s ve�ejným zájmem, spo�ívajícím v zajišt�ní a zachování obecného 
užívání pozemk�, které pat�í do obytné zóny v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc 
a tvo�í plochu ve�ejného prostranství kolem obytných dom�, obchod� a dalších objekt� 
ob�anské vybavenosti dle bodu �íslo 3 p�edložené d�vodové zprávy. 
 
 
 
Bod 6 programu: 
Prodej dom� 
H. Kaštilová Tesa�ová – provedla materiálem po stranách. 
bod 1.9, str. 12 – žádost o revokaci – žádost spole�enství vlastník� jednotek dom� 
Charkovského 7, 9, 11 
PhDr. Hanáková – vznesla dotaz jakým zp�sobem byla stanovena cena pozemku 304.022,- 
K�, když v mezidobí byla navržena cena 751.222,- K� 
H. Kaštilová Tesa�ová – reagovala ve smyslu, že cenu 304.022,- K� schválilo ZMO již v roce 
2006. Poté bylo navrženo pozemky prodat s použitím koeficientu 0,5, což by znamenalo 
cenu 751.222,- K� a požádala konzultanta, aby vysv�tlil výpo�et p�vodní, nižší ceny. 
Mgr. Kleisl – doplnil, že cena byla schvalována dle znaleckého posudku jako cena 
administrativní. Uvedl, že d�vodem stanovení vyšší ceny byla skute�nost, že se m�nila 
pravidla pro stanovení kupní ceny tak, že se vycházelo z 0,5 násobku ceny obvyklé. Zárove	 
uvedl, že nájemci domu požádali, aby pozemky byly prodány za p�vodn� stanovenou cenu. 
PhDr. Hanáková – uvedla, že chápe snahu pozemek prodat, ovšem zárove	 je dle jejího 
názoru cena 304.022,- K� nízká. 
Návrh na úpravu ceny nebyl podán. 
bod. 2.4, str. 21 – prodej budovy t�. Míru 135 – schválení zp�sobu prodeje   
Ing. Kropá�ek – uvedl, že dle jeho názoru se u tohoto bodu nejedná o schválení zp�sobu 
prodeje domu, ale o prodej domu.  
Dále vznesl dotaz týkající se bodu 2.5 petice nájemc� byt� v dom� Voskovcova 2 ve smyslu,  
kdy m�sto tyto domy získalo do vlastnictví a za jakou �ástku a zda  je možné je za�adit do 
prodeje podle Pravidel a zda by nebylo správné nadále tato pravidla používat. 
P�edkladatelka v reakci na dotaz k bodu 2.4 uvedla, že se jedná o stanovení cen byt�, tudíž 
se opravu jedná o schválení zp�sobu prodeje. 
Na dotazy k bodu 2.5 uvedla, že d�m Voskovcova 2 byl do majetku p�eveden v roce 2007 
bezúplatn� a nevztahovala se na n� Pravidla, která byla p�vodn� stanovena, jelikož se 
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jednalo o nov� schválené domy k odprodeji. Zd�raznila, že p�vodní Pravidla již nejsou 
platná. 
Primátor – konstatoval, že dle jeho názoru by se m�ly prodat tyto domy ješt� v tomto roce, 
což nep�jde bez kompromisu mezi cenami, které byly stanovovány d�íve a za jakých jsou 
prodávány byty nyní.  
Ing. Jelínek – vznesl dotaz jaký bude další postup v p�ípad�, že zastupitelstvo v souladu 
s p�edloženým návrhem usnesení nevyhoví požadavk�m petent�. 
H. Kaštilová Tesa�ová – uvedla, že nevyhov�ní se týká petice, která reagovala na stanovení 
kupních cen v minulosti. Informovala, že nyní je p�ipravován materiál, který bude p�edložen 
na prosincovém jednání zastupitelstva, kde budou navrženy nové podmínky prodeje t�chto 
dom�.  
bod 3.4., str. 50 – prodej bytové jednotky v dom� Masarykova 61, Jeremenkova 30,32 
Ing. Kropá�ek – vznesl dotaz na postup p�i p�id�lování p�edm�tného bytu p.xxxxxxxxxxxxx a 
d�vody odpušt�ní složení fin. �ástky p�i podpisu nájemní smlouvy. 
P�edkladatelka upozornila, že se jedná o nám�stka �editele Dopravního podniku m�sta 
Olomouce, tedy zam�stnance m�sta a z tohoto d�vodu nebylo trváno na složení �ásti kupní 
ceny. Uvedla, že cena byla vypo�ítána standartn�, tedy cena obvyklá vynásobená 
koeficientem 0,5. 
Ing. Kropá�ek – navrhl, v p�ípad�, že se jedná o zam�stnance, p�id�lit mu služební byt. 
J. Martinák – vyjád�il názor, že vítá situaci, kdy m�sto hledá zp�sob jak si  udržet kvalitní 
pracovníky. K otázce služebních byt� uvedl, že magistrát nevlastní žádné služební byty, 
proto nebylo možné jít touto cestou. 
Primátor navrhl, aby se p�ítomný �editel Dopravního podniku Ing. Menšík vyjád�il k tomuto 
problému a navrhl jej schválit jako konzultanta. 
Hlasování o návrhu schválit Ing. Menšíka jako konzultanta: 
35 pro 
0 proti 
1 zdržel se hlasování 
6 nehlasoval 
Záv�r:  Ing. Menšík byl schválen jako konzultant k bodu Prodej dom�. 
 
Ing. Menšík – uvedl, že xxxxxxxxxxxxxxx je dlouholetým zam�stnancem DPMO, a.s., na 
pozici dopravního a provozního nám�stka pracuje již 8 let a konstatoval, že vy�ešení jeho 
osobních bytových problém� bylo velmi d�ležité.  Požádal zastupitele, aby prodej bytu panu 
xxxxxxxxxxxxxx schválili. 
Ing. Kropá�ek – vznesl dotaz, zda podmínkou prodeje bytu byl závazek dalšího setrvání  u 
DPMO, a.s. na další léta. 
Mgr. Vlá�ilová – konstatovala, že rada m�sta i zastupitelstvo �astokrát p�istupovalo citliv� 
k sociálním problém�m  ob�an� a uvedla, že se nejedná o ojedin�lý p�ípad, kdy je 
zam�stnanci ve složité životní situaci takto poskytnuta pomoc.  
Primátor požádal p�edkladatelku, aby doplnila informace o velikosti a cen� bytu. 
H. Kaštilová Tesa�ová konstatovala, že  k významnému zvýhodn�ní xxxxxxxxxxxxxxxxxx  dle 
jejího názoru nedošlo a uvedla, že vým�ra bytu je 47 m2 a kupní cena �iní 703 500,- K�. 
Ing. Kropá�ek  (technická poznámka) – navrhl samostatné hlasování o bodu 42 usnesení, 
týkající se záležitosti prodeje bytu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
Hlasování o návrhu Ing. Kropá�ka samostatn� hlasovat o bodu 42 usnesení: 
20 pro 
11 proti 
9 zdržel se hlasování  
2 nehlasoval 
Záv�r: Samostatné hlasování o bodu 42 usnesení nebylo schváleno. 
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Hlasování o celkovém p�edloženém návrhu usnesení: 
35 pro 
1 proti 
4 zdržel se hlasování 
2 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 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
výkup �ásti pozemku parc. �. st. 400/1, zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 14 m2 v k. ú. 
Olomouc-m�sto, obec Olomouc, ozna�ené geometrickým plánem �. 965-221/2008 jako 
pozemek parc. �. st. 400/5, zastav�ná plocha a nádvo�í, objekt bydlení, o vým��e 14 m2 v k. 
ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc, z vlastnictví �eské spo�itelny, a. s. do vlastnictví 
statutárního m�sta Olomouce, za kupní cenu 10.000,- K�/m2, tj. za kupní cenu celkem 
140.000,- K�, dle d�vodové zprávy bod 1.1. 
 
3. nevyhovuje 
žádosti manžel�  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx ve v�ci prodeje �ásti pozemku parc. �. 320/1, ostatní 
plocha, o vým��e cca 50 m2, v k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc, dle d�vodové zprávy 
bod 1.2. 
 
4. nevyhovuje 
žádosti pana  xxxxxxxxxxxxx ve v�ci prodeje �ásti pozemku parc. �. 264/9, zahrada,    
o vým��e cca 24 m2, v k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc, dle d�vodové zprávy bod 1.3. 
 
5. nevyhovuje 
žádosti paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ve v�ci prodeje �ásti pozemku parc. �. st. 308, 
zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 60 m2, v k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc, dle 
d�vodové zprávy bod 1.4. 
 
6. schvaluje 
prodej pozemku parc. �. st. 112, zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 480 m2,  v k. ú. 
Hej�ín, obec Olomouc, dle geometrického plánu �. 470-076/2007, který rozd�luje pozemek 
na jednotlivé díly pod novým ozna�ením: 
-  pozemek parc. �. st. 112/1, zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 140 m2, do SJM  
Manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx , za kupní cenu celkem 18.700,- K�, z toho pozemek 
18.200,- K� a náklady 500,- K�. 
- pozemek parc. �. st. 112/2, zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 108 m2,  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu celkem 14.540,- K�, z toho pozemek 14.040,- K� a 
náklady 500,- K�. 
- pozemek parc. �. st. 112/3, zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 232 m2, do podílového 
spoluvlastnictví kupujících, a to ideální 1/2 pozemku do SJM manžel�m  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 15.330,- K� a ideální 1/2 pozemku paní  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 15.330,- K�, kupní cena celkem 30.660,- K�, z 
toho pozemek 30.160,- K� a náklady 500,- K�, dle d�vodové zprávy bod 1.5. 
 
7. schvaluje 
prodej pozemku parc. �. 34/2, zahrada, o vým��e 256 m2, v k. ú. Hej�ín, obec Olomouc, do 
podílového spoluvlastnictví kupujících, a to ideální 1/2 pozemku do SJM manžel�m  
xxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 41.850,- K� a ideální 1/2 pozemku  paní  
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xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 41.850,- K�, kupní cena celkem 83.700,- K�, z toho 
pozemek 83.200,- K� a náklady 500,- K�, dle d�vodové zprávy bod 1.5. 
 
8. schvaluje 
prodej pozemku paní  xxxxxxxxxxxxxxxxxx a to:  
-  pozemek parc. �. st. 187, zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 433 m2, za kupní   
cenu  celkem 50.096,- K�, z toho pozemek 49.362,- K� a náklady 734,- K�, 
-  pozemek parc. �. st. 602/2, zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 196 m2, za kupní cenu 
celkem 23.078,- K�, z toho pozemek 22.344,- K� a náklady 734,- K�, 
- �ást pozemku parc. �. st. 602/1, zastav�ná plocha a nádvo�í, odd�lenou dle geometrického 
plánu �. 908-047/2006, ozna�enou jako díl ,,a“, o vým��e 82 m2, za kupní cenu celkem 
10.082,- K�, z toho pozemek 9.348,- K� a náklady 734,- K�, 
vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc, dle d�vodové zprávy bod 1.6. 
 
9. nevyhovuje 
žádosti manžel�  xxxxxxxxxxxxxxxxx ve v�ci prodeje �ásti pozemku parc. �. st. 187, 
zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e cca 7 m2, v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc, dle 
d�vodové zprávy bod 1.6. 
 
10. schvaluje 
prodej pozemku parc. �. st. 49, zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 164 m2, v k. ú. 
Pavlovi�ky, obec Olomouc, paní xxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu celkem 12.936,- K�, z toho 
pozemek 12.136,- K� a náklady 800,- K�, dle d�vodové zprávy bod 1.7. 
 
11. schvaluje 
prodej �ásti pozemku parc. �. 511, ostatní plocha, odd�lenou geometrickým plánem �. 955-
138/2008, nov� ozna�ené jako pozemek parc. �. 511/2, ostatní plocha,  o vým��e 126 m2, v 
k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc,  Spole�enství vlastník� Dr. M. Horákové 1086/5, 
Olomouc – m�sto, za kupní cenu celkem 84.699,- K�, z toho pozemek 78.120,- K� a náklady 
6.579,- K�, dle d�vodové zprávy bod 1.8. 
 
12. revokuje 
�ást usnesení ZMO ze dne 23. 6. 2008, bod 6, �ást 24, ve v�ci schválení kupní ceny p�i 
prodeji pozemku parc. �. 93/143, ostatní plocha, v k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc, dle 
d�vodové zprávy bod 1.9. 
 
13. schvaluje 
prodej pozemku parc. �. 93/143, ostatní plocha, o vým��e 1.620 m2, v k. ú. Olomouc–m�sto, 
obec Olomouc, do podílového spoluvlastnictví kupujících, a to: Spole�enství vlastník� 
jednotek pro d�m Charkovská 197/9, v Olomouci podíl ideálních 16/32 za kupní cenu 
152.011,- K�, Spole�enství vlastník� jednotek pro d�m Charkovská 274/11 v Olomouci podíl 
ideálních 12/32 za kupní cenu 114.011,- K�, paní  xxxxxxxxxxx podíl ideální 1/32 za kupní 
cenu 9.500,- K�, do SJM manžel�m  xxxxxxxxxxxxxxxxxx podíl ideální 1/32 za kupní cenu 
9.500,- K�, do SJM manžel�m  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx podíl ideální 1/32 za kupní cenu 
9.500,- K�, do SJM manžel�m  xxxxxxxxxxxxxxxx podíl 1/32 za 9.500,- K�, kupní cena 
celkem 304.022,- K�, z toho pozemek 298.000,- K� a náklady 6.022,- K�, dle d�vodové 
zprávy bod 1.9. 
 
14. revokuje 
�ást svého usnesení ze dne  14. 05. 2007, bod 8, �ást 52, ve v�ci prodeje nebytové jednotky 
�. 924/1 v dom� �. p. 924, 925, 926 a 927 (Kmochova 14, 16, 18, 20) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 720/25469 na spole�ných �ástech domu �. p. 924, 925, 926 a 927 a se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 720/25469 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, 
oprávn�nému nájemci  xxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 1,440.000,- K�, z toho 
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cena za jednotku 1.413.490,- K�, cena za pozemek 22.009,- K�, náklady 4.501,- K�, dle 
d�vodové zprávy bod 2.1. 
 
15. schvaluje 
prodej nebytové jednotky �. 924/1 v dom� �. p. 924, 925, 926 a 927 (Kmochova 14, 16, 18, 
20) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 720/25469 na spole�ných �ástech domu �. p. 
924, 925, 926 a 927 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 720/25469 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, oprávn�nému nájemci  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 
340.941,- K�, z toho cena za jednotku 314.431,- K�, cena za pozemek 22.009,- K�, náklady 
4.501,- K�, dle d�vodové zprávy bod 2.1. 
 
16. revokuje 
své usnesení ze dne 19. 12. 2007, bod 7, �ást 80, ve v�ci odprodeje nebytové jednotky �. 
999/25 Spole�enství vlastník� jednotek domu I. P. Pavlova �. 998–1003/32–42 a  
schvaluje prodej volné nebytové jednotky �. 999/25 v dom� �. p. 998, 999, 1000, 1001, 1002, 
1003 (I. P. Pavlova 32, 34, 36, 38, 40, 42) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 95/77747 
na spole�ných �ástech domu �. p. 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003 a se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 95/77747 na pozemku parc. �. st. 1308, 1309, 1310, 1311, 1312, 1313, 
vše zastav�ná plocha a nádvo�í, v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, manžel�m 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu ve výši 15.000,- K�, z toho jednotka 14.133,- K�,  
pozemek 867,- K�, dle d�vodové zprávy bod 2.2. 
 
17. schvaluje 
zám�r prodat budovu �. p. 189 (Hn�votínská 11) s pozemkem parc. �. st. 1961, zastav�ná 
plocha a nádvo�í, o vým��e 248 m2, budovu �. p. 190 (Hn�votínská 13) s pozemkem parc. �. 
st. 1962, zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 254 m2 a budovu �. p.  191 (Hn�votínská 
15) s pozemkem parc. �. st. 1963, zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 257 m2, vše v k. ú. 
Nová Ulice, obec Olomouc, dle d�vodové zprávy bod 2.3. 
 
18. schvaluje 
prodej budovy �. p. 627 (t�. Míru 135) s pozemkem parc. �. st. 1237, zastav�ná plocha a 
nádvo�í, o vým��e 263 m2, v k. ú. Ne�edín, obec Olomouc, dle zákona �. 72/1994 Sb., o 
vlastnictví byt�, tj. po jednotkách, oprávn�ným nájemc�m byt� za kupní ceny vypo�tené dle 
p�ílohy �. 2, dle d�vodové zprávy bod 2.4. 
 
19. nevyhovuje 
požadavku petent� petice „Za zajišt�ní neznevýhod	ujících podmínek pro všechny ob�any 
m�sta Olomouce p�i odprodeji m�stských dom� a byt�“, kterou petenti žádali o odkup budov 
�. p. 727, 726, 722 (Voskovcova 2, 4, 6), k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, a 
budovy �. p. 627 (t�. Míru 135), k. ú. Ne�edín, obec Olomouc, za podmínek dle Pravidel 
p�evodu n�kterých nemovitostí z majetku statutárního m�sta Olomouce, dle d�vodové 
zprávy bod 2.5. 
 
20. revokuje 
své usnesení ze dne 08. 06. 2004, bod 8, �ást 12 a schvaluje prodej budovy �. p. 141, 142 
(Hrn�í�ská 38A, 38) s pozemkem parc. �. st. 558, zastav�ná plocha  a nádvo�í, o vým��e 769 
m2, vše v k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc, do podílového spoluvlastnictví oprávn�ným 
nájemc�m v�etn� spole�nosti EVERADA s.r.o. za kupní ceny dle p�ílohy �. 4  a dle 
d�vodové zprávy bod 2.6. 
 
21. nevyhovuje 
žádosti pana  xxxxxxxxxxxxx o odkoupení nebytové prostory – písmomalí�ské dílny v 1. NP v 
budov� �. p. 141, 142 (Hrn�í�ská 38A, 38) na pozemku parc. �. st. 558, zastav�ná plocha a 
nádvo�í, o vým��e 769 m2, vše v k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc, dle d�vodové zprávy 
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bod 2.6. 
 
22. nevyhovuje 
žádosti  xxxxxxxxxxxxxxxxxx a  xxxxxxxxxxxxxxxxxx o odkoupení suterénních prostor v 1. 
PP v budov� �. p. 141, 142 (Hrn�í�ská 38A, 38) na pozemku parc. �. st. 558, zastav�ná 
plocha a nádvo�í, o vým��e 769 m2, vše v k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc, dle 
d�vodové zprávy bod 2.6. 
 
23. revokuje 
�ást usnesení ZMO ze dne 13. 8. 2007, bod 6, �ást 17, ve v�ci schválení zám�ru prodat 
budovu �. p. 1017 (I. P. Pavlova 62) s pozemkem parc. �. st. 1324, zastav�ná plocha a 
nádvo�í, o vým��e 623 m2, v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, a schvaluje ponechání budovy 
�. p. 1017 (I. P. Pavlova 62) s pozemkem parc. �. st. 1324, zastav�ná plocha a nádvo�í, o 
vým��e 623 m2, v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, v majetku statutárního m�sta Olomouce, 
dle d�vodové zprávy bod 2.7. 
 
24. nevyhovuje 
hromadné žádosti nájemc� byt� a nebytových prostor v dom� I. P. Pavlova 62  o odkoupení 
jednotlivých byt� a nebytových prostor v dom� �. p. 1017 (I. P. Pavlova 62) s pozemkem 
parc. �. st. 1324, zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 623 m2,      v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc, dle d�vodové zprávy bod 2.7. 
 
25. nevyhovuje 
žádosti pana  xxxxxxxxxxxxxx ve v�ci odkoupení bytu �. 30 v dom� �. p. 1017 (I. P. Pavlova 
62) s pozemkem parc. �. st. 1324, zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 623 m2, v k. ú. 
Nová Ulice, obec Olomouc, dle d�vodové zprávy bod 2.7. 
 
26. nevyhovuje 
žádosti spole�nosti Impact UK, spole�nosti POTYLA s. r. o., ve v�ci odkoupení celé budovy 
�. p. 1017 (I. P. Pavlova 62) s pozemkem parc. �. st. 1324, zastav�ná plocha a nádvo�í, o 
vým��e 623 m2, v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, dle d�vodové zprávy bod 2.7. 
 
27. nevyhovuje 
žádosti nájemc� ve v�ci snížení kupní ceny p�i prodeji budovy �. p. 452, 453  (8. kv�tna  12,  
14) s pozemkem parc. �. st. 350, zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 330 m2, a parc. �. 
st. 349, zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 205 m2, vše v k. ú. Olomouc–m�sto, obec 
Olomouc, a ve v�ci prodeje této budovy po jednotkách dle zákona �. 72/1994 Sb., dle 
d�vodové zprávy bod 2.8. 
 
28. nevyhovuje 
žádosti pana  xxxxxxxxxxxxxxx ve v�ci ponechání bytové jednotky �. 112/4 v dom� Dolní 
nám�stí 26 po dobu jeho života v majetku SmOl, dle d�vodové zprávy bod 2.9. 
 
29. nevyhovuje 
žádosti paní  xxxxxxxxxxxxxxxxx ve v�ci snížení kupní ceny za bytovou jednotku �. 112/2    v 
dom� Dolní nám�stí 26 v Olomouci tak, aby p�i výpo�tu kupní ceny byl použit postup jako u 
domu Litovelská 1, dle d�vodové zprávy bod 2.10. 
 
30. nevyhovuje žádosti 
pana  xxxxxxxxxxxxx ve v�ci snížení kupní ceny za nebytovou jednotku �. 112/1 v dom� 
Dolní nám�stí 26 v Olomouci, dle d�vodové zprávy bod 2.11. 
 
31. schvaluje 
prodej nebytové jednotky �. 1175/1 v dom� �. p. 1175 (Praskova 18) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 223/958 na spole�ných �ástech domu �. p. 1175 a se spoluvlastnickým 
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podílem o velikosti 223/958 na pozemku parc. �. st. 1034/3, zastav�ná plocha a nádvo�í, vše 
v k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc, nájemci paní xxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu celkem 
233.500,- K�, z toho jednotka 200.270,- K�, pozemek 29.730,- K� a náklady 3.500,- K�, dle 
d�vodové zprávy bod 2.12. 
 
32. revokuje 
své usnesení ze dne 23. 06. 2008, bod 6, �ást 15, a schvaluje prodej bytové jednotky �. 
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, oprávn�nému nájemci xxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu ve výši 563.500,- 
K�, z toho za jednotku 545.620,- K�, za pozemek 10.880,- K�  a náklady 7.000,- K�, dle 
d�vodové zprávy bod 2.13. 
 
33. revokuje 
své usnesení ze dne 28. 04. 2008 bod 11, �ást 20, a 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�ným nájemc�m manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu ve výši 
538.500,- K�, z toho za jednotku 520.620,- K�, pozemek 10.880,- K�, náklady 7.000,- K�, dle 
d�vodové zprávy bod 2.14. 
 
34. schvaluje 
prodej bytové jednotky �. 338/6 v dom� �. p. 338 (Ostružnická  32) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 766/7260 na spole�ných �ástech domu �. p. 338 a se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 766/7260 na pozemku parc. �. st. 287, zastav�ná plocha a nádvo�í, o 
vým��e 430 m2, v k. ú. Olomouc–m�sto, obec Olomouc, nájemci paní xxxxxxxxxxxx, za 
kupní cenu celkem 303.522,- K�,  z toho za jednotku 259.473,- K�, za pozemek 38.925,- K�,  
náklady 5.124,- K�, dle d�vodové zprávy bod 2.15. 
 
35. schvaluje 
prodej bytové jednotky �. 338/1 v dom� �. p. 338 (Ostružnická  32) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 767/7260 na spole�ných �ástech domu �. p. 338 a se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 767/7260 na pozemku parc. �. st. 287, zastav�ná plocha a nádvo�í, o 
vým��e 430 m2, v k. ú. Olomouc–m�sto, obec Olomouc, nájemc�m manžel�m 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu celkem ve výši 303.918,- K�, z toho za jednotku 259.813,- 
K�, za pozemek 38.975,- K�, náklady 5.130,- K�, dle d�vodové zprávy bod 2.16. 
 
36. schvaluje 
prodej bytové jednotky �. 338/3 v dom� �. p. 338 (Ostružnická  32) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 762/7260 na spole�ných �ástech domu �. p. 338 a se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 762/7260 na pozemku parc. �. st. 287, zastav�ná plocha a nádvo�í, o 
vým��e 430 m2, v k. ú. Olomouc–m�sto, obec Olomouc, nájemc�m manžel�m  
xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx za kupní cenu celkem ve výši 301.937,- K�, z toho za  
jednotku 258.118,- K�, za pozemek 38.721,- K�, náklady 5.097,- K�, dle d�vodové zprávy 
bod 2.17. 
 
37. bere na v�domí 
zm�nu p�íjmení kupující bytové jednotky �. 622/11 v dom� �. p. 622 (nám. Národních Hrdin� 
4) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1087/13260 na spole�ných �ástech domu a se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 1087/13260 na pozemku parc. �. st. 771, zastav�ná 
plocha a nádvo�í, vše v k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc, a to z xxxxxxxxxxx na 
xxxxxxxxxxxxx, dle d�vodové zprávy bod 2.18. 
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38. nevyhovuje žádosti 
paní  xxxxxxxxxxxxxxx ve v�ci prodeje bytové jednotky �. 135/10 v dom� �. p. 135 (�erná 
cesta 4) s výpo�tem kupní ceny podle p�vodních ,,Pravidel“, dle d�vodové zprávy bod 3.1. 
 
39. schvaluje 
prodej bytové jednotky �. 135/10 v dom� �. p. 135 (�erná cesta 4) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 584/10462 na spole�ných �ástech domu �. p. 135 a se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 584/10462 na pozemku parc. �. st. 338, zastav�ná plocha a nádvo�í, vše 
v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc – nájemci paní xxxxxxxxxxxx, za kupní cenu 
celkem 744.045,- K�, z toho za jednotku 735.320,- K�, pozemek 2.180,- K�, náklady 6.545,- 
K�, dle d�vodové zprávy bod 3.1. 
 
40. schvaluje 
prodej bytové jednotky �. 196/16 v dom� �. p. 196  (Charkovská 7) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 470/9451  na spole�ných �ástech domu �. p. 196,  a se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 470/9451 na pozemku parc. �. st. 1322,  zastav�ná plocha a nádvo�í, vše 
v  k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc, formou ve�ejné dražby dle zákona �. 26/2000 Sb., o 
ve�ejných dražbách, za vyvolávací cenu 1.037.000,- K�, dle d�vodové zprávy bod 3.2. 
 
41. schvaluje 
prodej bytové jednotky  �. 765/12 v dom� �. p. 765 (Masarykova 22) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 9598/200748  na spole�ných �ástech domu �. p. 765  a se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 9598/200748 na pozemku parc. �. st. 1051,  zastav�ná 
plocha a nádvo�í, vše v  k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc, formou ve�ejné dražby dle 
zákona �. 26/2000 Sb., o ve�ejných dražbách, za vyvolávací cenu 1.854.000,- K�, dle 
d�vodové zprávy bod 3.3. 
 
42. schvaluje 
prodej bytové jednotky �. 960/13 v dom� �. p. 959, 960, 961 (Masarykova 61, Jeremenkova 
30, 32) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 447/26684  na spole�ných �ástech domu �. 
p. 959, 960, 961 a se spoluvlastnickým podílem              o velikosti 447/26684 na pozemku 
parc. �. st. 135/4, 135/5, 135/6, zastav�ná plocha a nádvo�í, vše v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc – nájemci, panu  xxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu celkem 703.500,- K�, z toho za 
jednotku 693.114,- K�, pozemek 6.886,- K�, náklady 3.500,- K�, dle d�vodové zprávy bod 
3.4. 
 
43. nevyhovuje žádosti 
pana  xxxxxxxxxxxxx ve v�ci prodeje nebytové prostory (nyní užívané nájemcem Sdružení 
pro alergické d�ti Olomouckého kraje) v budov� �. p. 452, 453 (8. kv�tna  12, 14) s 
pozemkem parc. �. st. 350, zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 330 m2, a parc. �. st. 349, 
zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 205 m2, vše v k. ú. Olomouc–m�sto, obec Olomouc, 
dle d�vodové zprávy bod 4.1. 
 
 
 
Bod 7 programu: 
Po�ízení nového územního plánu 
Primátor – v úvodu mimo jiné konstatoval, že tímto krokem bude nastartován proces, který 
bude klí�ový pro období dalšího desetiletí. Uvedl že po�et jednotlivých díl�ích zm�n 
územního plánu nar�stá, což je mimo jiné signálem, k tomu že územní plán který byl 
schválen v r. 1998 je již t�eba aktualizovat a p�ipravit plán, který bude odpovídat nárok�m i 
pro budoucí období. 
Konstatoval že na odboru koncepce a rozvoje je již p�ipravována �ada díl�ích p�ípravných 
materiál�, které analyzují n�které díl�í oblasti, na základ� kterých je možné proces vytvo�ení 
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nového územního plánu nastartovat. Upozornil na základní cíle nového územního plánu 
uvedené v kapitole 3 d�vodové zprávy, které vyjmenoval. 
Záv�rem uvedl, že proces p�ípravy úz. plánu je dlouhodobý, dle p�edpoklad je jeho po�ízení 
datováno k 31.12.2011 a konstatoval, že by m�la být tomuto procesu v�nována zvýšená 
pozornost. Vyjád�il snahu o p�íprav� nového územního plánu  informovat ve�ejnost. 
Materiál byl projednán bez diskuse. 
Pozm�	ující návrh na úpravu usnesení nebyl podán. 
Hlasování o p�edloženém návrhu usnesení: 
37 pro 
0 proti 
0 zdržel se hlasování 
4 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 
 
2. rozhodlo 
v souladu s §44 odst. a) zákona �. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním �ádu, ve 
zn�ní zákona �. 68/2007 Sb. a zákona �. 191/2008 Sb. (stavební zákon) o po�ízení nového 
územního plánu z vlastního podn�tu 
 
3. ur�uje 
v souladu s požadavky stavebního zákona Martina Novotného, primátora m�sta Olomouce, 
zastupitelem pro spolupráci na po�ízení nového územního plánu 
 
4. ukládá 
vedoucímu odboru koncepce a rozvoje zahájit po�ízení nového územního plánu 
T: 8. 12. 2008 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
 
 
 
Bod 8 programu: 
Po�ízení zm�ny �.2 regula�ního plánu sídlišt� Povel-�tvrtky 
Primátor – uvedl bod. Podal vysv�tlení, že p�edm�tem po�ízení zm�ny je návrh na posunutí 
stavební �áry p�i ul. Schweitzerova  o 2,5 m. 
Materiál byl projednán bez diskuse. 
Pozm�	ující návrh na úpravu usnesení nebyl podán.  
Hlasování o p�edloženém návrhu usnesení: 
37 pro 
0 proti 
0 zdržel se hlasování 
4 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 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
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2. schvaluje 
v souladu s §62 a §64 zákona �.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním �ádu, ve 
zn�ní zákona 68/2007 Sb., po�ízení zm�ny �.2 regula�ního plánu sídlišt� Povel-�tvrtky dle 
d�vodové zprávy. 
 
3. ukládá 
vedoucímu odboru koncepce a rozvoje zahájit po�ízení zm�ny �.2 regula�ního plánu sídlišt� 
Povel-�tvrtky dle d�vodové zprávy 
T: ihned 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
 
 
Bod 9 programu: 
Po�ízení souboru zm�n �.V regula�ního plánu MPR Olomouc 
Primátor – uvedl bod a okomentoval jednotlivé lokality: 
V/1 Salm�v palác – nástavba dvorní �ásti o jedno patro 
V/2 Pasáž z Horního nám�stí ke t�íd� Svobody – rozší�ení, rekonstrukce 
V/3 Sokolská 30 – zvýšení objektu o dv� patra 
V/4 Sokolská 5 – novostavba objektu ve vnitrobloku 
V/5 Výstavba p�tipodlažní administrativní budovy v sousedství m�stských hradeb (mezi 
Sokolskou a Studentskou ul.) 
Primátor shrnul, že projednání souboru zm�n �. V bude ješt� vícekrát na programu zasedání 
zastupitelstva, dnešním schválením p�edloženého návrhu usnesení bude pouze spušt�n 
proces posuzování jednotlivých zm�n. 
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 8. 
 
Zastupitelstvo m�sta Olomouce 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
v souladu s §62 a §64 zákona �.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním �ádu, ve 
zn�ní zákona 68/2007 Sb., po�ízení souboru zm�n �.V regula�ního plánu MPR Olomouc v 
lokalitách V/1, V/2, V/3, V/4 a V/5. 
 
3. ukládá 
vedoucímu odboru koncepce a rozvoje zahájit po�ízení souboru zm�n �.V regula�ního plánu 
MPR dle bodu 2 usnesení 
T: ihned 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
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Bod 10 programu:  
Po�ízení zm�ny ÚPnSÚ Olomouc v lokalit� ul. Hynaisova  
Primátor – uvedl bod. 
Konstatoval, že v souvislosti s �ešením p�emíst�ní n�kterých pracoviš
  magistrátu i jiných 
organizací  na území m�sta bylo zahájeno jednání s �editelem FN Olomouc o možném 
p�evodu budovy Stomatologie na ul. Palackého do majetku m�sta tak, aby došlo ke 
koncentraci budov magistrátu do jedné lokality. Uvedl, že v p�ípad� p�evodu  budovy na ul. 
Palackého by m�sto zajistilo umíst�ní asi dvou t�etin zam�stnanc� do této lokality. Vysv�tlil, 
že p�edložený návrh po�ízení zm�ny úz. plánu �eší možnost umíst�ní další �ásti pracovník� 
magistrátu do objektu, který má být postaven na míst� sou�asného parkovišt� v ul. 
Hynaisova. Uvedl, že se jedná o projekt parkovacího domu, kde by sou�asn� mohla být 
umíst�na ur�itá administrativní kapacita. Uvedl, že odsouhlasením p�edloženého návrhu 
usnesení bude otev�en prostor pro možnost umíst�ní pracovník� magistrátu do tohoto 
objektu, �ímž by m�lo dojít ke koncentraci v�tšiny pracoviš
 magistrátu do jedné lokality.  
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 9. 
 
Zastupitelstvo m�sta Olomouce 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
v souladu s § 44 zákona �. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním �ádu, ve zn�ní 
pozd�jších p�edpis�, po�ízení zm�ny ÚPnSÚ Olomouc v lokalit� ul. Hynaisova  
 
3. ur�uje 
Martina Novotného, primátora m�sta Olomouce, v souladu se zákonem �. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním �ádu, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, zastupitelem pro 
spolupráci na po�ízení zm�ny ÚPnSÚ Olomouc v lokalit� ul. Hynaisova 
 
4. ukládá 
vedoucímu odboru koncepce a rozvoje zahájit po�ízení zm�ny ÚPnSÚ 0lomouc v lokalit� ul. 
Hynaisova dle bodu 2 usnesení 
T:ihned 
O:vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
 
 
Bod 11 programu: 
Integrovaný projekt Moravská cyklotrasa 
Primátor – uvedl bod.  
Upozornil, že p�edm�tem p�edloženého materiálu je smluvní zajišt�ní možnosti vybudování 
integrovaného projektu Moravská cyklotrasa. Upozornil, že p�edm�tná smlouva tvo�í p�ílohu 
�. 1 d�vodové zprávy. 
Materiál byl projednán bez diskuse. 
Pozm�	ovací návrh na úpravu usnesení nebyl podán.  
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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 10. 
 
Zastupitelstvo m�sta Olomouce 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
Smlouvu o spolupráci p�i p�íprav� integrovaného projektu 
 
3. ukládá 
primátorovi podepsat Smlouvu o spolupráci p�i p�íprav� integrovaného projektu 
T: 8. 12. 2008 
O: Novotný Martin, primátor m�sta  
 
 
 
Bod 12 programu: 
Koncepce prevence kriminality na léta 2009 - 2011 
RNDr. Šnevajs – konstatoval, že v písemné podob� byly zastupitel�m p�edloženy pouze 
nejd�ležit�jší �ásti d�vodové zprávy,  kompletní materiál byl zastupitel�m p�edán na CD. 
Poté okomentoval d�vodovou zprávu. 
P�edkladatel dále uvedl, že ambicí materiálu je schválení pokra�ování  projektu Koncepce 
kriminality m�sta Olomouce. Schválení materiálu v ZMO je také p�edpokladem pro dosažení 
na p�íslušné granty Ministerstva vnitra.  
Ing. Tesa�ík – vznesl dotaz, zda v rámci schvalovaného usnesení jsou schvalovány i fin. 
prost�edky na r. 2009 - 2011, které  jsou  uvedeny v p�íloze  na str. 6. 
RNDr. Šnevajs – reagoval, že se nejedná o schválení t�chto �ástek, v p�íloze materiálu jsou 
uvedeny pouze orienta�ní �ástky, které budou up�esn�ny a poté schváleny v rámci rozpo�tu 
na p�íští rok. 
Pozm�	ující návrhy na úpravu usnesení nebyly podány. 
 
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 11. 
 
Zastupitelstvo m�sta Olomouce 
 
1. bere na v�domí 
d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
Koncepci prevence kriminality na léta 2009 - 2011 
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3. ukládá 
p�edložit v termínu do 30. 9. 2008 na MV �R, odbor prevence kriminality schválenou 
Koncepci prevence kriminality na léta 2009 - 2011 v�etn� Usnesení Zastupitelstva m�sta 
Olomouce ze dne 15. 9. 2008 
O: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám�stek primátora 
 
 
 
Bod 13 programu: 
Bezbariérová Olomouc - zám�r 2009 
RNDr. Šnevajs – okomentoval d�vodovou zprávu. 
Mimo jiné zmínil úsp�chy p�i získávání dotací ze St. fondu dopravní infrastruktury, kde m�sto 
získalo nejvíce prost�edk� z celé republiky. 
Informoval, že  navrhovaná celková �ástka na projekt Bezbariérová Olomouc na r. 2009 �iní 
10, 8 mil. K� , z toho 8,2 mil. K� tvo�í dotace a 2,7 mil. K� tvo�í vlastní zdroje. 
Primátor doporu�il tento závazek schválit a upozornil, že je nutno zajistit p�i schvalování 
rozpo�tu na r. 2009 i jeho napln�ní. 
P�edkladatel navrhl úpravu bodu 2 p�edloženého návrhu usnesení – úpravu letopo�tu – 
správn�: ...v roce 2009....; akceptováno. 
Jiný pozm�	ující návrh na úpravu usnesení nebyl podán. 
Hlasování o upraveném 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 12. 
 
Zastupitelstvo m�sta Olomouce 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu  
 
2. schvaluje 
prohlášení týkající se zajišt�ní vlastních finan�ních prost�edk� pot�ebných k realizaci 
bezbariérových úprav v roce 2009 dle bodu 3 d�vodové zprávy 
 
3. schvaluje 
nárokování pot�ebných finan�ních prost�edk� v plánu rozpo�tu odboru investic pro rok 2009 
dle bodu 3 d�vodové zprávy 
 
 
 
Bod 14 programu:  
Integrovaný plán rozvoje m�sta "M�stské parky" 
RNDr. Šnevajs – uvedl bod, sou�asn� byla promítnuta prezentace k d�vodové zpráv�. 
Ve svém vystoupení p�edkladatel zmínil, že vypracování Integrovaného plánu rozvoje m�sta 
je podmínkou �erpání dotace z EU.   Uvedl, že v rámci IPRM „M�stské parky“ byly navrženy 
3 oblasti projektových nám�t�, které okomentoval: 

- rozší�ení a modernizace výstavních ploch, v�.  p�íjezdové komunikace 
- oprava cestní sít� a mobiliá�e 
- revitalizace zelen� v m�stských parcích 

Dále byla promítnuta kritéria výb�ru projektových zám�r�. 
Primátor doplnil, že celý rozsah p�edloženého projektu se blíží 0,5 mld. K� a upozornil, že  
zastupitelstvu bude p�edložen ješt� jeden IPRM s podobným rozsahem.  
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V souvislosti s �erpáním dotací z EU uvedl, že nelze o�ekávat závratné sumy z t�chto zdroj� 
a i z  t�chto d�vodu informoval, že na rad� m�sta byly zahájeny diskuse o možnosti využití 
zdroj� z Evropské investi�ní banky p�i p�íprav� rozpo�tu na r. 2009, což ozna�il i jako možné 
téma dalšího zasedání zastupitelstva. 
K problematice získání dotací ješt� primátor informoval o skute�nosti, že m�sto Olomouc 
bylo úsp�šné a získalo 100 mil. K� na 4. a 5. etapu výstavby P�ednádražního prostoru a 
schválena byla také žádost  týkající se pokra�ování Projektu rozvoje MHD v Olomouci. 
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 13. 
 
Zastupitelstvo m�sta Olomouce 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
Integrovaný plán rozvoje m�sta M�stské parky 
 
 
 
Bod 15 programu:  
Dodatek ke z�izovací listin� p�ísp�vkové organizace H�bitovy m�sta Olomouce 
J. Martinák – požádal o vým�nu  upravené p�ílohy �. 1, která byla rozdána „na st�l“ a kterou 
pan primátor avizoval v úvodu zasedání ZMO.  
P�edkladatel okomentoval d�vodovou zprávu, která byla projednána 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 14. 
 
Zastupitelstvo m�sta Olomouce 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
Dodatek �. 1 ( v�etn� p�ílohy �. 1 ) ke z�izovací listin� p�ísp�vkové organizace H�bitovy 
m�sta Olomouce 
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Bod 16 programu: 
Bezúplatný p�evod krytu CO 
J. Martinák – uvedl bod.  
Konstatoval, že p�ílohu d�vodové zprávy tvo�í návrh Darovací smlouvy, který je nutno 
schválit, aby došlo k bezúplatnému p�evodu krytu CO. 
Ing. Kropá�ek – vznesl dotaz, pro kolik osob je kryt dimenzován. 
J. Martinák – uvedl, že kryt je dimenzován pro 80 osob, je dvoupatrový a doporu�il jej  
navštívit, jelikož se jedná o zajímavý objekt. Zmínil, že jej do budoucna lze využít nap�. 
v rámci cestovního ruchu.  
Pozm�	ovací návrh na úpravu usnesení nebyl podán. 
Hlasování o p�edloženém návrhu usnesení: 
38 pro 
0 proti 
2 zdržel se hlasování 
1 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  
 
2. schvaluje 
bezúplatný p�evod  krytu CO Bezru�ovy sady dle d�vodové zprávy  
 
3. schvaluje 
návrh darovací smlouvy dle p�ílohy �.1 d�vodové zprávy 
 
4. pov��uje 
podpisem smlouvy primátora m�sta 
T: 8. 12. 2008 
O: Novotný Martin, primátor m�sta  
 
 
 
Bod 17 programu:  
Zastupování SmOl na valné hromad� spole�nosti SK Sigma Olomouc, a.s. 
Primátor – uvedl bod. 
Požádal o schválení p�edloženého návrhu usnesení. 
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 16. 
 
Zastupitelstvo m�sta Olomouce 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
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2. deleguje 
zástupce SmOl (v�etn� náhradníka) na valnou hromadu SK Sigma Olomouc, a.s. dle 
d�vodové zprávy 
 
 
 
Bod 18 programu: 
R�zné 
Primátor – informoval, že p�edb�žný termín p�íštího zasedání zastupitelstva je stanoven na 
pond�lí 8. 12. 2008 s tím, že v p�ípad� prodloužení jednání o rozpo�tu SmOl na p�íští rok 
m�že dojít k jeho posunu. 
 
Ing. Kropá�ek – vznesl dotaz na podrobnosti chystané  privatizace TSMO, a.s. a vyjád�il 
názor, že prodej ve�ejn� prosp�šných služeb není vhodný. 
Primátor – konstatoval, že ve v�tšin� v�tších m�st v �R již probíhá poskytování ve�. služby 
v oblasti odpadového hospodá�ství formou spolupráce se soukromým sektorem. Uvedl, že 
se v�tšinou jedná o velké firmy, �asto i mezinárodní, které disponují ur�itým kapitálem a 
sou�asn� i sítí infrastruktury, která s touto oblastí souvisí. Konstatoval, že krom� p�ínosu fin. 
prost�edk� do m�stské pokladny je hlavní motivací také zvýšení kvality služeb a zárove	 i 
vlastní rozvoj spole�nosti. 
Informoval, že v sou�asné dob� byly formou informa�ního memoranda osloveny všechny 
relevantní spole�nosti p�sobící na trhu v �R (9 firem) s nabídkou, aby projevily p�ípadný 
zájem o spolupráci na dalším fungování této spole�nosti. Informoval, že rada m�sta se 
zárove	 zabývala otázkou optimálního podílu prodeje spole�nosti  TSMO, a.s. Uvedl, že jako 
optimální se jeví zachování  34 % podílu pro m�sto, který by zaru�il kontrolu nad všemi 
významnými strategickými rozhodnutími ve spole�nosti. Dále uvedl, že z d�vodu, aby proces 
probíhal na co nejvyšší odborné úrovni bylo vypsáno výb�rové �ízení na odborné 
poradenství v tomto procesu, ve kterém byla vybrána firma KPMG, která je jednou 
s nejv�tších poradenských spole�ností v Evrop�. Primátor ujistil, že jediným orgánem, který 
má právo rozhodnout  v této v�ci je zastupitelstvo a cílem rady m�sta je mu poskytnout 
takové materiály, aby mohlo rozhodnout kvalifikovan�. Vyjád�il názor, že dnes je již b�žné, 
že soukromé spole�nosti hrají významnou roli i v dalších oblastech jako je nap�. vodárenství, 
nebo dodávka tepla.  
Mgr. Michálek - jako �len p�edstavenstva TSMO, a.s. uvedl, že p�edstavenstvo nebylo 
informováno o chystané transformaci ani v takovém rozsahu, jak jej dnes p�ednesl primátor a 
uvedl p�íklad, že po transformaci v oblasti vodárenství spole�ností Veolia, došlo k velkému 
nár�stu ceny vody. 
Primátor - konstatoval, že ke zdražování dochází ve všech oblastech a bude otázkou 
politického názoru, jak bude ve v�ci transformace TSMO, a.s. na konci roku, nebo p�ípadn� 
za�átkem p�íštího roku zastupitelstvem rozhodnuto. 
 
PaedDr. Skácel – uvedl, že p�edání n�kterých �ástí materiálu k dnešnímu zasedání na CD 
nosi�ích jej inspirovalo k návrhu na úsporu fin. prost�edk� vynakládaných na distribuci 
materiál� v papírové podob�, a to formou vybavení zastupitel� notebooky. Uvedl, že dle jeho 
výpo�tu by se tato investice vyplatila již do jednoho roku od po�ízení notebook�. 
Primátor – uvedl, že v p�ípad� v�tšího zájmu ze strany zastupitel� je možné jej realizovat, 
ovšem upozornil, že papírovou formu považuje za nenahraditelnou. Konstatoval, že návrh na 
po�ízení notebook� by mohl být po zjišt�ní zájmu schválen v rámci rozpo�tových zm�n na 
p�íštím jednání ZMO. 
J. Martinák – uvedl, že je zastáncem používání moderních technologií i úspor, ovšem vyjád�il 
nutnost zvážit, zda jsou zastupitelé schopni p�e�íst více než 800 stran v elektronické podob�, 
což je fyzicky náro�né. Uvedl, že t�eba toto ješt� promyslet. 
RNDr. Holpuch – informoval, že v letošním roce byly u�in�ny dva kroky které umož	ují 
distribuovat elektronicky zprávy do zastupitelstva, p�ípadn� rady m�sta, ovšem z vlastní 
zkušenosti uvedl, že se písemné formy materiál� nehodlá vzdát.  



 38

Primátor – se obrátil na jednotlivé posl. kluby, aby specifikovali požadavky svých �len�, aby 
mohlo dojít k rozhodnutí v jakém rozsahu bude tato záležitost realizována. 
RNDr. Šnevajs – uvedl, že u spousty materiál� jde najít kompromis a lze je p�edkládat 
�áste�n� formou CD nosi�� tak, aby došlo k ur�ité úspo�e. 
H. Kaštilová Tesa�ová  - konstatovala, že u n�kterých materiál� jako nap�. majetkoprávní 
záležitosti, nebo prodej dom� naopak nevidí zp�sob p�edání elektronickou formou jako 
vhodný. 
 
Bod 19 programu: 
Záv�r 
Primátor - p�ipomenul termín konání regionálních voleb 17. a 18. �íjna a pop�ál všem, aby 
prob�hly v duchu fair play politické sout�že. 
Pod�koval zastupitel�m za ú�ast a zasedání zastupitelstva v 12.15 hodin ukon�il. 
 
 
 
 
 
 
        Martin Novotný, v. r. 
        primátor m�sta Olomouce 
 
 
 
 
 
        Mgr. Yvona  Kubjátová, v. r.  
        ov��ovatelka 
 
 
 
 
 
        Jan Gottwald, v. r. 
        ov��ovatel 
 
 
 
 
        Gabriela Sedláková, v. r. 
        zapisovatelka 


