
 1 

13. ZASEDÁNÍ    ZASTUPITELSTVA    M�STA   OLOMOUCE 
 
 KONANÉ   DNE  15. PROSINCE  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. 12. 2008 
........................................................................................................................................ 
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Zahájení 
T�inácté zasedání zastupitelstva m�sta Olomouce, konané 15. prosince 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 42 �len� zastupitelstva, tj. nadpolovi�ní v�tšina. Byla provedena dv� zkušební 
hlasování, kterými byla prov��ena funk�nost hlasovacího za�ízení; hlasováním byl zjišt�n 
aktuální po�et zastupitel� v sále – 42. V pr�b�hu jednání se po�et p�ítomných m�nil; bylo 
p�ítomno max. 44 �len� zastupitelstva. 
Z 13. zasedání zastupitelstva se omluvila Mgr. Marta Vlá�ilová.  Z odpolední �ásti jednání  
se omluvili: H. Kaštilová Tesa�ová, RNDr. Kosatík, Z. Pta�ovský, MUDr. Hejtmánek,  MUDr. 
Sk�ivánek, Mgr. Králíková. 
Primátor uvedl, že k zápisu z 12. zasedání zastupitelstva, které se konalo 15. zá�í 2008 
nebyla podána námitka  a v souladu se zákonem o obcích a Jednacím �ádem zastupitelstva 
je tento zápis pokládán za schválený. 
Na zasedání bylo využíváno elektronické hlasovací za�ízení. 
V souladu se zákonem o obcích a jednacím �ádem ZMO byli jako ov��ovatelé zápisu ur�eni                                           
Mgr. Jana Nováková 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 byly zastupitel�m rozdány tyto materiály: 

- nový bod programu 1.1 Zm�na v Rad� m�sta Olomouce 
- dodatek �. 1 k bodu 6 programu – Fond rozvoje bydlení – 21. kolo 
- dodatek �. 1 k bodu 8 programu Majetkoprávní záležitosti odboru investic 
- dodatek k bodu 9 programu Prodej dom� 
- dodatek k bodu 12 programu Po�ízení Souboru zm�n �. XX ÚPnSÚ Olomouc 
- dodatek k bodu 16 programu IPRM Revitalizace a regenerace sídlišt� 

 
Primátor požádal o stažení bodu 19 programu Výjimka z po�tu žák� ZŠ a MŠ Olomouc, 
Svatoplukova 11 z d�vodu, že v mezidobí se po�et žák� v této škole zm�nil a není již nutné 
výjimku schvalovat. Bod byl ze zasedání stažen. 
 
Rekapitulace  návrhu programu: 

 
 

1. Zahájení, schválení programu 
1.1 
2. 

Zm�na v Rad� m�sta Olomouce (materiál p�edán „na st�l“) 
Kontrola usnesení ZMO 

3. Rozpo�tové zm�ny roku 2008 
4.  St�edn�dobý rozpo�tový výhled na roky 2009 - 2011 
5. 
6. 
7.  

Návrh rozpo�tu SmOl na rok 2009 
Fond rozvoje bydlení – 21. kolo (+ dodatek �. 1 „na st�l“) 
Majetkoprávní záležitosti 

8. 
9. 
10. 

Majetkoprávní záležitosti odboru investic (+ dodatek �. 1 „na st�l“) 
Prodej dom� (+ dodatek „na st�l“) 
Prominutí pohledávek  

11.  Aquapark Olomouc 
12. Po�ízení souboru zm�n �. XX ÚPnSÚ Olomouc (+ dodatek „na st�l“) 
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13. 
14. 
15. 
16. 

Pln�ní Strategického plánu  
Návrh zadání souboru zm�n �. 2 RP sídlišt� Povel – �tvrtky 
Aktualizace programu regenerace MPR 
IPRM Revitalizace a regenerace sídlišt� (+ dodatek „na st�l“) 

17. OZV o poplatku za komunální odpad na rok 2009 
18. 
19. 

P�j�ka ZŠ Heyrovského 
Výjimka z po�tu žák� ZŠ a MŠ Olomouc, Svatoplukova 11 - STAŽENO 

20. 
21. 

Bezúplatný p�evod hlasových sirén 
Pojmenování ulice 

22. Informace o �innosti Kontrolního výboru 
23.  R�zné 
24.  Záv�r 
 
Hlasování o programu: 
43 pro  
0 proti 
0 zdržel se hlasování 
0 nehlasoval 
Záv�r:  Primátor konstatoval, že program zasedání zastupitelstva byl schválen. 
 
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 bod�m Rozpo�tové zm�ny r. 2008– Bc. Vi�arová, pí Látalová 
k St�edn�dobému rozpo�tovému výhledu na roky 2009 – 2011 – Bc. Vi�arová, Ing. 
Dokoupilová 
k Návrhu rozpo�tu na r. 2009 – Bc. Vi�arová, Ing. Michali�ka 
k Fondu rozvoje bydlení – 21. kolo – pí Va	ková  
k Majetkoprávním záležitostem – Mgr. K�ížková, Ing. Kli�ková, Mgr. Mezuláník 
k Prodeji dom�  –  Mgr. Kleisl 
k Prominutí pohledávek – JUDr. Slouková, Ing. Michali�ka 
k Aquaparku – Ing. Michali�ka 
k Po�ízení souboru zm�n �.XX ÚPnSÚ Olomouc – Ing.Dosoudil, Ing. arch. K�enková 
k Pln�ní Strategického plánu – Ing. Doležel 
k Návrhu zadání zm�ny �. 2  regula�ního plánu sídlišt� Povel-�tvrtky–Ing. Dosoudil, Ing. 
arch. K�enková 
k Aktualizaci Programu regenerace MPR – Ing. arch. P�idal 
k IPRM Revitalizace a regenerace sídlišt� – Ing. Sítek 
k OZV o poplatku za komunální odpad na rok 2009 – JUDr. Dokoupilová 
k Bezúplatnému p�evodu hlasových sirén – Ing. Zapletal 
k bodu Pojmenování ulice – Mgr. Línek 
 
Hlasování o konzultantech: 
44 pro 
0 proti 
0 zdržel se hlasování 
0 nehlasoval 
Záv�r: vystoupení konzultant� bylo schváleno 
 
Dle schváleného programu následovalo projednání jednotlivých bod�:   
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Bod 1.1 programu:  
Zm�na v Rad� m�sta Olomouce 
Primátor – uvedl, že dne 26. 11. 2008 obdržel  dopis o rezignaci MUDr. Michaela Fischera 
(�SSD) na funkci neuvoln�ného �lena Rady m�sta Olomouce ke dni 14.12.2008, z d�vodu 
jeho zvolení nám�stkem hejtmana Olomouckého kraje. �SSD na tuto funkci navrhla Ing. 
Ji�ího Rozbo�ila. V této souvislosti bylo dne 12.12.2008 svoláno jednání koali�ních stran, na 
kterém tyto strany vyjád�ily souhlas s navrženým kandidátem a byl podepsán dodatek �. 2 ke 
koali�ní smlouv�, kterým je pan Ji�í Rozbo�il  navrhován ke zvolení neuvoln�ným �lenem 
RMO. 
Primátor pod�koval jménem �len� rady i zastupitelstva m�sta MUDr. Michaelu Fischerovi za 
jeho práci v RMO a pop�ál mu mnoho úsp�ch� v nové funkci. 
Primátor navrhl, aby v souladu s § 6 Jednacího �ádu prob�hlo hlasování o volb� �len� rady 
ve�ejným hlasováním prost�ednictvím hlasovacího za�ízení. 
Jiný návrh nebyl podán.  
Ing. Ji�í Rozbo�il – pod�koval svému p�edch�dci za práci v RMO a vyjád�il nad�ji, že i on 
bude platným �lenem rady m�sta. Vyjád�il souhlas se svou kandidaturou. 
 
Primátor p�edložil návrh, aby neuvoln�ným �lenem Rady m�sta Olomouce byl zvolen Ing. Ji�í 
Rozbo�il. 
Pozm�	ující návrh nebyl podán. 
Hlasování o zvolení Ing. Ji�ího Rozbo�ila (�SSD) neuvoln�ným �lenem Rady m�sta 
Olomouce: 
38 pro 
0 proti 
6 zdržel se hlasování 
0 nehlasoval 
Záv�r: Ing. Ji�í Rozbo�il byl zvolen neuvoln�ným �lenem RMO. 
 
Primátor shrnul, že samostatným hlasováním byl schválen bod 2 p�edloženého návrhu 
usnesení a  je t�eba hlasovat o zbývajícím bodu návrhu usnesení, tj. vzít na v�domí vzdání 
se funkce neuvoln�ného �lena RMO MUDr. M. Fischera dnem 14.12.2008. 
Pozm�	ující návrh na úpravu usnesení nebyl podán. 
Hlasování o bodu 1 usnesení:  
43 pro 
0 proti 
0 zdržel se hlasování 
1 nehlasoval 
Záv�r: P�edložený návrh usnesení k bodu programu 1.1 byl schválen v celém rozsahu; 
k uvedenému bodu programu bylo p�ijato usnesení bod 1. 
 
Zastupitelstvo m�sta Olomouce 
 
1. bere na v�domí 
vzdání se funkce neuvoln�ného �lena Rady m�sta Olomouce MUDr. Michaela Fischera 
(�SSD) dnem 14. 12. 2008 
 
2. zvolilo 
v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. m) zákona �. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
z�ízení), ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, dnem 15. 12. 2008 neuvoln�ným �lenem Rady m�sta 
Olomouce Ing. Ji�ího Rozbo�ila (�SSD) 
 
Primátor konstatoval, že  v souladu s jednacím �ádem se do diskuse  p�ihlásili ob�ané: 
- k bodu 7 programu Majetkoprávní záležitosti:  
Bolková Ludmila 
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- k bodu 9 programu Prodej dom�:  
Bajger Lubomír, Ing. Havlák Lubomír, Havlí�ková Hana, Hlinický Pavel, Matúšová Jana, 
Menšík Martin, Onderka Vladimír, Ing. Šmehil Karol, Trtílek Eduard, Varga Pavol, Vym�tal 
Jind�ich 
- k bodu 17 programu OZV o poplatku za komunální odpad na r. 2009: 
Chladnuch Jan 
 
 
 
Bod 2 programu:  
Kontrola usnesení ZMO 
Primátor – provedl d�vodovou zprávou po stranách. 
Mgr. Michálek – uvedl, že v kontrole usnesení m�lo být dle jeho názoru za�azeno pln�ní 
úkolu, týkajícího se informací o výsledcích jednání v souvislosti s udržením existence  
Léka�ské fakulty UP a jejím dalším rozvojem. 
Primátor p�islíbil, že v pr�b�hu jednání ZMO bude zjišt�na tato skute�nost. 
V pr�b�hu jednání pak informoval, že na minulém zasedání ZMO v zá�í t.r. bylo 
konstatováno, že úkol je pln�n pr�b�žn� a uvedl, že další informace budou �len�m ZMO 
podány na p�íštím zasedání, které je p�edb�žn� plánováno na únor 2009. 
Pozm�	ující návrh na úpravu usnesení nebyl podán. 
Hlasování o p�edloženém návrhu usnesení: 
44 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 
informace o pln�ní usnesení ZMO dle d�vodové zprávy 
 
2. prodlužuje 
termíny pln�ní usnesení ZMO dle d�vodové zprávy 
 
 
 
Bod 3 programu:  
Rozpo�tové zm�ny roku 2008 
J. Martinák – uvedl bod. 
Materiál byl projednán po stranách. 
Ing. Kropá�ek – vznesl dotaz ke str. 15, co je d�vodem navýšení položky provozních výdaj� 
o 2 mil. K�.  
J. Martinák reagoval, že p�i sestavování rozpo�tu odb. správy v lo	ském roce byla 
opomenuta �ástka na úklid budovy Hynaisova 10. Uvedl, že b�hem roku byly �áste�n� tyto 
náklady pokryty a nyní je p�edkládán návrh kone�ného dorovnání t�chto služeb. 
Mgr. Michálek – vznesl dotaz ke str. 41, týkající se penaliza�ní platby Finan�nímu ú�adu, kdo 
nese odpov�dnost a pro� k tomu došlo. 
J. Martinák uvedl, že v roce 2006 nedošlo k v�asnému vyú�tování všech položek ze strany 
subjektu, který zajiš
oval pro m�sto �ást sociálních služeb a m�sto muselo vrátit �ástku 
poskytovanou ministerstvem vnitra na tento program. Bohužel došlo ke zpožd�ní p�i vracení 
této platby a vzniklo penále, které je nyní t�eba uhradit. 
Ing. Kropá�ek – vznesl dotaz ke str. 44, zda p�ísp�vek Konzervato�i Evangelické akademie 
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pat�í do ve�ejné podpory a zda nemohou vzniknout v budoucnu problémy. 
J. Martinák – reagoval v tom smyslu, že se jedná o dotaci vn�jšímu subjektu, a že mu m�sto 
již od po�átku deklarovalo podporu, jelikož ve m�st� chyb�l tento typ vzd�lávání. Z t�chto 
d�vod� RMO doporu�ila vyhov�t žádosti na uvoln�ní �ástky pro ú�ely dostavby této 
konzervato�e v Olomouci.  
JUDr. Major – uvedl, že tato konzervato� je z�izována církví za ú�elem vzd�lávání, �ili 
nejedná se o podnikatelský subjekt a nehrozí zde riziko porušení hospodá�ské sout�že. 
RNDr. Kosatík – doplnil, že Olomoucký kraj podpo�il celkov� tuto instituci �ástkou 10,8 mil. 
K� z kapitoly Významné projekty Olomouckého kraje, uvedl, že všechny tyto projekty jsou 
projednávány Ú�adem pro hospodá�skou sout�ž a dosud nedošlo k žádným komplikacím. 
RNDr. Holpuch – upozornil na str. 45, položku týkající se p�ísp�vku pro Olomoucká kina, 
s.r.o., kde nejspíš dle jeho mín�ní došlo k nesrovnalosti, jelikož �ástka 500 tis. K� m�la být 
rozložena na �ástku 250 tis. K� na zakoupení dataprojektoru na odb. informatiky, který 
dataprojektor spole�nosti Olomoucká kina zap�j�í a dalších 250 tis. K� bylo schváleno jako 
p�ímá finan�ní dotace této spole�nosti. 
J. Martinák – potvrdil tuto skute�nost a uvedl, že d�vodová zpráva bude upravena 
rozd�lením �ástky 500 tis. K� na dvakrát  250 tis. K�, kdy jedna �ást bude ur�ena na zvýšení 
provozních výdaj� formou posílení p�ísp�vku pro Olomoucká kina, s.r.o. a druhá �ást bude 
uvedena jako nová investi�ní akce „Nákup dataprojektoru“, kterou bude realizovat odbor 
informatiky. Martinák konstatoval, že tuto nov� vzniklou rozpo�tovou zm�nu, která je mimo 
jiné v kompetenci schválení RMO, bude tentokrát schvalovat ZMO. 
Ing. Kropá�ek – technická poznámka – navrhl v souvislosti z uvedenými úpravami upravit 
také celkové sumariza�ní �ástky p�íjm� a výdaj�. 
J. Martinák – uvedl, že provedenou úpravou se celkové �ástky nem�ní, jde pouze                  
o rozd�lení jedné �ástky. Na p�íjmy nebo výdaje nemá p�ímý vliv. 
P�edkladatel navrhl upravit p�edložený návrh usnesení zapracováním slova „upravenou“ do 
bodu 1 i 2 usnesení. 
Jiný pozm�	ovací návrh na úpravu usnesení nebyl podán. 
Hlasování o upraveném návrhu usnesení: 
42 pro 
0 proti 
0 zdržel se hlasování 
2 nehlasoval 
Záv�r: Upravený návrh usnesení byl schválen; k uvedenému bodu programu bylo p�ijato 
usnesení bod 3. 
 
Zastupitelstvo m�sta Olomouce 
 
1. bere na v�domí 
upravenou d�vodovou zprávu, týkající se rozpo�tových zm�n roku 2008 - �ást A a �ást B 
 
2. schvaluje 
rozpo�tové zm�ny roku 2008 dle upravené d�vodové zprávy - �ást B 
 
 
 
Bod 4 programu:  
St�edn�dobý rozpo�tový výhled na roky 2009 - 2011 
J. Martinák – uvedl bod. 
Konstatoval, že v rámci výhledu byla pozornost zam��ena hlavn� na zadluženost m�sta a 
dopad na vývoj dluhové služby.  Zohledn�ny byly také hlavn� velké investice, které byly 
dop�edu známy a se kterými je t�eba po�ítat. 
Uvedl, že cílem projednání dnešního materiálu je získat od zastupitel� mandát k zahájení 
jednání s Evropskou investi�ní bankou, aby nabídla ur�ité prost�edky, ze kterých by m�sto 
dle svých reálních pot�eb v následujících t�ech letech �erpalo. Upozornil, že dnes ZMO 
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neschvaluje p�ijetí úv�ru, jedná se pouze o zajišt�ní p�ipravenosti m�sta na p�ípadné 
kofinancování projekt�  z EU. Dále upozornil, že pouze do r. 2013 budou vypisovány výzvy 
EU na jednotlivé projekty pro �R a tyto vyžadují p�edložení ur�ité �ásti prost�edk� 
z vlastních zdroj�. Apeloval na zastupitele, že by bylo nehospodárné nevyužít možnosti 
získání t�chto pen�z z EU, která se rokem 2013 uzav�e. 
Upozornil na tabulku  a graf v p�íloze �. 1, kde je znázorn�n vývoj náklad� na dluhovou 
službu a okomentoval ji.   
Uvedl, že d�ležitá je také skute�nost, že tento úv�rový rámec by byl �ist� investi�ního 
charakteru a tyto finance by nebyly ur�eny na provoz. 
Ing. Kropá�ek – požádal o up�esn�ní, na jaké projekty by se tyto fin. prost�edky použily. 
J. Martinák – požádal investi�ního nám�stka JUDr. Majora o zodpov�zení tohoto dotazu. 
JUDr. Major – uvedl, že nyní lze nastínit, které akce budou prost�ednictvím úv�ru 
financovány, ale upozornil, že až na ja�e p�íštího roku bude jasné, u kterých inv.  akcí m�sto 
usp�lo se získáním dotace. 
Primátor doplnil, že je rozhodnuto pouze v p�ípad� inv. akce P�ednádraží IV. a V. etapa, na 
kterou m�sto získalo dotaci 100 mil. K�. Uvedl, že ostatní žádosti o dotace teprve �ekají na 
schválení, a proto v souladu s rozpo�tovými pravidly ani není možné, aby tyto akce byly 
sou�ástí rozpo�tu. Uvedl, že mezi p�ipravované akce pat�í  nap�. rekonstrukce Dolního 
nám�stí, opravy komunikací v okrajových m�stských �ástech, rekonstrukce Výstavišt� Flora 
a další, jejichž p�íprava byla v minulosti avizována v tisku. 
Ing. Tesa�ík – vznesl dotaz týkající se tabulky St�edn�dobý rozpo�tový výhled, konkrétn� 
�ásti da	ové p�íjmy, z jakého d�vodu dochází v roce 2009 k vyššímu nár�stu. 
J. Martinák – uvedl, že p�edložené p�íjmy roku 2009 reflektují na ur�itý vývoj, zmínil, že je 
avizováno, že v roce 2010 by m�l být nový zákon o rozpo�tovém ur�ení daní a uvedl, že 
dnes není nikdo schopen �íci, jakým zp�sobem budou v t�chto letech dan� p�erozd�lovány 
do rozpo�t� m�st . 
Primátor doplnil, že je tedy možné, že v  p�ípad� následujících let ješt� dojde k úpravám 
�ástek. 
Pozm�	ovací návrh na úpravu usnesení nebyl podán. 
Hlasování o p�edloženém návrhu usnesení: 
44 pro 
0 proti 
0 zdržel se hlasování 
0 nehlasoval 
Záv�r: Upravený 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 v�etn� p�ílohy �. 1 
 
2. schvaluje 
St�edn�dobý rozpo�tový výhled na roky 2009 -2011 
 
 
 
Bod 5 programu:  
Návrh rozpo�tu statutárního m�sta Olomouce na rok 2009 
J. Martinák – uvedl bod. 
Konstatoval, že je p�edkládán návrh vyrovnaného rozpo�tu. Upozornil, že sou�ástí návrhu 
usnesení je op�t návrh po�ízení revolvingového úv�ru a informoval, že pracovníci 
ekonomického odboru vyjednali výhodn�jší podmínky tohoto úv�ru. Sou�asn� uvedl, že na 
rozdíl od roku 2008, kdy m�sto Olomouc obdrželo jednorázovou dotaci 250 mil. K� na dokrytí 
propadu, který nastal  zm�nou p�i rozpo�tovém ur�ení daní, v p�íštím roce podobnou dotaci 
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m�sto neobdrží. Sou�asn� informoval, že další propad v p�íjmech oproti r. 2008 ve výši 50 
mil. K�, znamená absence uvoln�né pozastávky na zádržné z Fondu soudržnosti  I. Uvedl, 
že z t�chto d�vod� je rozpo�et na stránce p�íjm� p�ibližn� o 300 mil. nižší. 
Dále vy�íslil, že po souhrnném sou�tu zbývá na investice �ástka 445 322 tis. K�, která ale 
zahrnuje pouze již zahájené akce, které p�echázejí z roku 2008 a dále projektové 
dokumentace, které je pot�eba p�ipravit, abychom byli schopni p�i schválení dotací tyto akce 
v�as zahájit.  
Konstatoval, že d�ležitou zm�nou oproti lo	skému roku je jiné využití Fondu rozvoje bydlení. 
Jako d�vod této zm�ny uvedl skute�nost, že v posledních letech byl zaznamenán úbytek 
zájmu ob�an� o tento úv�r, kdy ro�n� bylo poskytováno ob�an�m cca 15 - 20 mil. K� 
z celkové výše 75 mil. K�. Uvedl, že na konci roku 2008 již byla státu vrácena �ástka 
poskytnutá m�stu na tyto ú�ely a všechny zbývající prost�edky na tomto ú�tu budou 
k dispozici m�stu. Okomentoval návrh, aby na tomto ú�tu z�stávala �ástka ve výši 20 mil. K� 
a uvedl, že v této souvislosti je t�eba upravit pravidla, aby bylo možné zbylých 50 mil. K� 
p�evézt na p�íjmovou stránku rozpo�tu m�sta a použít je na investi�ní akce. 
Na záv�r p�ipomenul, že sou�ástí návrhu usnesení je op�t také návrh na možnost 
schvalování rozpo�tových zm�n radou m�sta kv�li zvýšení operativnosti, krom� závazných 
ukazatel�, kterými jsou dodržování vyrovnaného rozpo�tu, p�íjm� a výdaj� ú�elových fond� a 
rozpo�tových zm�n p�esahujících výši 5 mil. K� u jedné položky, s výjimkou státních dotací a 
dalších cizích zdroj�. 
Dále okomentoval p�ílohovou �ást d�vodové zprávy. 
Ing. Kropá�ek – poukázal na  sumá� požadavk� odbor� na provozní výdaje, konkrétn�           
u odboru vnit�ního auditu a kontroly, kde je navrhována �ástka 28 tis. K�, která je dle jeho 
mín�ní p�íliš nízká. 
J. Martinák – reagoval ve smyslu, že se jedná o �ástku ur�enou pouze na chod odboru s tím, 
že po�izování DHM má ve svém rozpo�tu pro všechny odbory magistrátu odbor správy. 
Ing. Kropá�ek – vznesl dotaz týkající se Sumá�e objednávek ve�ejných služeb u akciových 
spole�ností, kde je mimo jiné uvedeno smluvní jízdné s �eskými drahami. Požádal                
o vysv�tlení. 
Mgr. Š�udlík – uvedl, že se chystá  uzav�ení smluv s �D, konkrétn� se jedná o dv� trat� – na 
Senici na Hané a na Šternberk. Uvedl, že na podzim p�íštího roku by ob�ané již mohli  
p�estupovat do vlak� jezdících na t�chto dvou tratích.  
Ing. Kropá�ek – k p�íloze �. 5 – Fond rozvoje bydlení - vyjád�il názor, že �ástka 20 mil. K� je 
nízká a navrhl, aby pro zvýšení zájmu ob�an� o využití prost�edk� z tohoto fondu byl 
aktivizován tak, aby na n�j ob�ané snáze dosáhli. 
J. Martinák – uvedl, že k tomu došlo již v minulých letech, kdy byla rozší�ena  možnost 
�erpání o další ú�ely, nap�. rekonstrukci podlah, bytových jáder, nebo výtah�. Konstatoval, 
že úrok je nastaven tak, aby pat�il k nejlevn�jším na trhu a sou�asn�, aby kompenzoval 
náklady spojené  s provozováním fondu a administrativou. 
Primátor doplnil, že sou�asná legislativa je nastavena tak, že p�i výpo�tu rozdílu p�íjm� a 
výdaj� zbude na investi�ní �ást rozpo�tu �ástka srovnatelná s dobou p�ed 6 – 7 lety a m�sto 
tedy musí hledat další možnosti jak navýšit prost�edky ur�ené na investice.  
J. Martinák dodal, že uvedený návrh je kompromisní, jelikož jedním z návrh� bylo i úplné 
zrušení FRB. 
Ing. Kropá�ek – podotkl, že zpracoval p�ehled za poslední 4 roky, jak byl fond �erpán a 
citoval po�ty žadatel� v jednotlivých letech, z �ehož vyplývá, že zájem ob�an� neklesá. 
Navrhoval �ast�jší vypisování jednotlivých kol, aby byl fond dostupný pro v�tší  po�et 
ob�an�. 
Primátor reagoval, že je t�eba �íci, že v minulých letech byli vždy uspokojeni všichni zájemci 
a v posledních letech se zájem snižoval ne co do po�tu žadatel�, ale co se týká vy�íslení 
finan�ní výše p�j�ek - jednotlivá kola nep�esáhla 20 mil. K�. 
Martinák – doplnil, že letos byla vypsána t�i kola, ale je nutno �íci, že pouze z toho d�vodu, 
že do druhého kola se p�ihlásilo minimum zájemc� a tak, aby m�sto nalákalo zájemce, 
p�istoupilo k r�zným formám propagace, nap�. formou leták� v prost�edcích MHD. Shrnul, že 
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to vše znamená, že zájem ob�an� o p�j�ky z FRB klesá, a proto RMO navrhuje zmín�né 
úpravy v pravidlech. 
Ing. Kropá�ek – p�edal primátorovi vy�íslení po�tu žadatel� a fin. �ástek �erpaných z FRB za 
poslední 4 roky. 
RNDr. Šnevajs – uvedl, že v pravidlech bylo radou m�sta nov� navrženo maximáln� jedno 
výb�rové �ízení ro�n�, ovšem na koali�ních jednáních byla zmín�na i možnost ponechání 
rozhodnutí o po�tu kol  na RMO,  a to z d�vodu o�ekávané bankovní a fin. krize. Navrhl, aby 
tato úprava byla v pravidlech provedena. 
PaedDr. Skácel – navrhl, aby �ástka 20 mil. K� byla schválena pro každé kolo žádostí           
o p�j�ky z FRB, �ili aby se vy�lenilo 40 mil. K� ro�n�.  
J. Martinák – uvedl, že v p�ípad� tohoto návrhu by bylo nutné vyškrtat �ást fin. prost�edk� na 
investice a vybrat akce, které nebudou realizovány. Uvedl, že m�sto by nem�lo suplovat 
funkci banky. 
Primátor – konstatoval, že v p�ípad� protinávrhu na úpravu usnesení je nutno jej p�edložit 
písemn� a o jeho schválení  rozhodnout hlasováním. Uvedl, že podporuje p�vodní návrh 
s tím, že budou upravena pravidla týkající se možnosti konání dvou kol za rok. 
JUDr. Major – poznamenal, že dle jeho názoru fin. a bankovní krize nebude mít vliv na 
poskytování takto malých finan�ních úv�r�, ale pouze na velké úv�ry pro velké developerské 
spole�nosti. 
Ing. Hrstková – navrhla doplnit do Pravidel termín, do kterého budou mít ob�ané možnost 
žádost p�edložit, aby byla umožn�na dlouhodob�jší p�íprava na podání žádosti. 
J. Martinák – uvedl, že je t�žké modelovat tyto termíny, administrace agendy žádostí jsou 
�asov� náro�né, je t�eba ud�lat zástavy u Katastrálního ú�adu apod.  Uvedl, že v minulosti 
byla praxe, že �asov� se jedno kolo odehrávalo cca p�l roku. V této souvislosti konstatoval, 
že další kolo by mohlo být vypsáno cca v �ervnu 2009. 
PaedDr. Kania – p�ipojil se k návrhu primátora souhlasit s p�edloženým návrhem, uvedl, že 
celá záležitost byla jist� podrobn� projednána radou m�sta a stanovisko klubu KS�M bude 
vyjád�eno hlasováním. 
Mgr. Nováková – navrhla úpravu Pravidel FRB vyškrtnutím slova „maximáln�“ na str. 5 
v bod� 5) 
J. Martinák – dokon�il komentá� k p�ílohové �ásti d�vodové zprávy a p�edložil návrh na 
vyškrtnutí celé v�ty týkající se po�tu kol v uvedeném bod� 5) s tím, že p�vodní v�ta 
„Výb�rové �ízení vyhlašuje Rada m�sta Olomouce“, která byla navržena k vyškrtnutí bude 
v textu ponechána. 
Ing. Kropá�ek – technická poznámka – navrhl úpravu na str. 9 v tabulce ú�el� fondu v bod� 
4 namísto „oplechování domu“ použít výraz „klempí�ských prvk�“; akceptováno. 
Bylo pokra�ováno v projednávání rozpo�tu jeho investi�ní �ástí, kterou provedl JUDr. Major: 
JUDr. Major - konstatoval, že celková suma investi�ní �ásti p�edloženého návrhu rozpo�tu je 
nižší než v lo	ském roce, ovšem dá se o�ekávat, že rozpo�et na další rok bude rekordní, 
nebo
 za�íná pro m�sto tzv. „rok evropských žní“ kdy se za�ne m�stu vyplácet �lenství v EU. 
Sou�asn� ale upozornil, že r. 2013 tyto „žn�“ skon�í.  
Provedl materiálem po jednotlivých �ástech investi�ní �ásti rozpo�tu a okomentoval je. 
Ing. Kropá�ek – vznesl dotaz na str. 2 �ást „projektová dokumentace“ pol. 17 – Chodníky a 
požádal o konkrétn�jší informace. 
JUDr. Major – reagoval ve smyslu, že se jedná o obecnou položku, v pr�b�hu roku ji bude  
RMO postupn� uvol	ovat na konkrétní akce dle požadavk� zastupitel�, p�ípadn� komisí 
m�stských �ástí. Uvedl, že se tak d�je z d�vodu operativnosti, jelikož se b�hem roku mohou 
naskytnout nutné opravy chodník�. 
Primátor poznamenal, že stejn� tak je postupováno v p�ípad� položky „Malá parkovišt�“ 
nebo „Ve�ejné osv�tlení“. 
PaedDr. Kania – vznesl dotaz na termín, do kterého lze podávat návrhy a nám�ty na 
realizaci t�chto akcí. 
JUDr. Major – reagoval v tom smyslu, že termín není dán, nám�ty lze podávat pr�b�žn� 
b�hem roku. 
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Mgr. P. Kvapil  - navrhoval postupovat koordinovan� p�i schvalování projektových 
dokumentací, aby se nestalo, že budou provedeny zbyte�n� a budou muset být 
odepisovány. 
JUDr. Major – ubezpe�il, že veškeré projektové dokumentace, které jsou v rozpo�tu uvedené 
mají reálný podklad a je snaha je realizovat. 
Ing. Tesa�ík – požádal o dodate�nou informaci, u kterých položek se poda�í získat dotace 
z EU a dále o vysv�tlení položky �. 4 Parkovací objekt Svatý Kope�ek uvedené v �ásti D – 
ostatní nákup dlouhodob� nehmotného majetku. 
JUDr. Major – k první �ásti dotazu uvedl, že na p�íštím zasedání zastupitelstva, kdy již snad 
bude vysout�žen úv�r na kofinancování ev. projekt�, bude sou�ástí materiálu i druhá �ást 
investi�ní �ásti rozpo�tu a zastupitelé budou rozhodovat, na které investi�ní akce bude úv�r 
použit.  
Primátor – jako garant odboru koncepce a rozvoje reagoval na druhou �ást dotazu a 
obeznámil zastupitele s uvedeným zám�rem ohledn� parkování na Sv. Kope�ku. Uvedl, že 
kapacitn� je parkování a pr�jezd v ul. Darwinova komplikovaný a naskytla se p�íležitost  
sm�nit nebo koupit pozemek od Les� �R. Tento pozemek navazuje na dnešní parkovišt� a 
zárove	 je možnost vybudovat nový p�íjezd k ZOO p�es les, nikoliv kolem rodinných dom�. 
Uvedl,že jednání o této možnosti je zatím v po�átcích a jako další ješt� nedo�ešenou 
skute�nost uvedl konkrétní podobu parkování, tzn. zda by v tomto míst� bylo vhodné postavit 
parkovací d�m, �i pouze asfaltovou plochu pro parkování.  
JUDr. Major dokon�il komentá� k investi�ní �ásti rozpo�tu. 
Mgr. P. Kvapil – požádal o informaci, jak se bude vyvíjet v následujících letech kapitálový 
vstup do SK Sigma. 
Primátor – uvedl, že p�íští rok bude vyplacena poslední splátka a poté bude uzav�ena druhá 
vlna vstupu do této spole�nosti. Uvedl, že kone�ný stav bude  vlastnictví 34 % akcií pro 
m�sto. 
JUDr. Major up�esnil podíl - 33,7 %, což je tzv. bloka�ní minorita, což znamená, že se 
nemusí m�sto obávat spekulativních transakcí. 
RNDr. Šnevajs – upozornil, že byly upraveny Pravidla FRB, což by se m�lo odrazit v návrhu 
usnesení dopln�ním slova „upravené“ do bodu 2 usnesení, �ásti b) a dále i do bodu 1 
usnesení zapracovat slovo „upravenou“. 
Jiný pozm�	ovací návrh na úpravu usnesení nebyl podán. 
Hlasování o upraveném návrhu usnesení: 
38ro 
0 proti 
4 zdržel se hlasování 
2 nehlasoval 
Záv�r: Upravený návrh usnesení byl schválen; k uvedenému bodu programu bylo p�ijato 
usnesení bod 5. 
 
Zastupitelstvo m�sta Olomouce 
 
1. bere na v�domí 
upravenou d�vodovou zprávu v�etn� všech p�íloh 
 
2. schvaluje 
a) obnovení krátkodobého úv�ru ve výši 30 mil. K� v roce 2009, se splatností 1 rok,  
u Komer�ní banky, a. s. 
b) upravená Pravidla statutárního m�sta Olomouce o použití ú�elových prost�edk� Fondu 
rozvoje bydlení statutárního m�sta Olomouce 
c) návrh rozpo�tu statutárního m�sta Olomouce na rok 2009 dle p�edložené d�vodové 
zprávy v�etn� všech p�íloh 
d) závazné ukazatele roku 2009 dle p�edložené d�vodové zprávy  
e) p�enesení pravomoci Zastupitelstva m�sta Olomouce na Radu m�sta Olomouce 
schvalovat rozpo�tové zm�ny roku 2009 ve smyslu závazných ukazatel� 
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3. pov��uje 
Radu m�sta Olomouce zahájením procesu ke získání investi�ního úv�ru na roky 2009 - 
2011 do výše 1,5 mld. K� 
 
4. ukládá 
Rad� m�sta Olomouce: 
a) p�edložit výsledky procesu p�ípravy p�ijetí tohoto úv�ru na jednání Zastupitelstva m�sta 
Olomouce 
b) informovat Zastupitelstvo m�sta Olomouce o provedených rozpo�tových zm�nách roku 
2009 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Martinák Ji�í, nám�stek primátora 
 
  
  
Bod 6 programu:  
Fond rozvoje bydlení - 21. kolo + dodatek �. 1 
Primátor – upozornil na dodatek �. 1, který byl zastupitel�m rozdán na st�l. 
J. Martinák – uvedl, že do 21. kola se p�ihlásilo 46 žadatel� v úhrnné výši 15 463 tis. K�. 
Informoval, že komise, která žádosti projednávala doporu�ila RMO  jednu žádost vy�adit. 
Sou�asn� uvedl, že se sešel s žadatelkou, jejíž žádost byla vy�azena a bylo zjišt�no, že je 
schopna ru�it jinou nemovitostí, tudíž navrhl schválit žádost i v tomto p�ípad�. Uvedl, že 
formou dodatku �. 1 k d�vodové zpráv� je p�edložena upravená tabulka žadatel�, kde je tato 
žadatelka již zahrnuta. 
V souvislosti se za�len�ním dodatku �. 1 do usnesení navrhl doplnit text „v�. dodatku �. 1“ do 
bodu 1 a 2 usnesení. 
Jiný pozm�	ovací návrh na úpravu usnesení nebyl podán. 
Hlasování o upraveném návrhu usnesení: 
38 pro 
0 proti 
1 zdržel se hlasování 
5 nehlasoval 
Záv�r: Upravený návrh usnesení byl schválen; k uvedenému bodu programu bylo p�ijato 
usnesení bod 6. 
 
Zastupitelstvo m�sta Olomouce 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu, v�etn� dodatku �. 1 
 
2. schvaluje 
poskytnutí ú�elových úv�r� 21. kola Fondu rozvoje bydlení dle tabulky žadatel�, v�etn� 
dodatku �. 1 
 
3. schvaluje 
ud�lení výjimek z Pravidel statutárního m�sta Olomouce o použití ú�elových prost�edk� 
Fondu rozvoje bydlení statutárního m�sta Olomouce 
 
 
 

 

Bod 7 programu:  
Majetkoprávní záležitosti 
Primátor konstatoval, že k tomuto bodu se do diskuse p�ihlásila 1 ob�anka – paní Bolková 
Ludmila. 
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Ing. Pokorný – technická poznámka - informoval, že je oprávn�n oznámit, že paní Bolková 
se vzdává možnosti vystoupení k tomuto bodu. 
H. Kaštilová Tesa�ová – provedla materiálem po stranách. 
Diskuse prob�hla k t�mto bod�m d�vodové zprávy: 
bod 7, str. 7 – pronájem s následným odprodejem pozemku parc. �. 620/1 v k.ú. Slavonín 
Ing. Kropá�ek – vznesl dotaz v jakém pom�ru vlastní xxxxxxxxxxx uvedené nemovitosti 
P�edkladatelka požádala o pomoc konzultantku Ing. Kli�kovou, která v pr�b�hu jednání 
zjistila, že xxxxxxxxxxxx je úplným vlastníkem jednoho objektu v k.ú. �ernovír a dále  vlastní 
½  dalšího objektu  v k. ú. �ernovír 
bod 27, str. 35 – odprodej budovy �.p. 245 parc. �. st. 1384 (bývalá vrátnice v areálu letišt� 
Ne�edín) 
Ing. Kropá�ek – se dotazoval, z jakého d�vodu bylo rozhodnuto prodat tento objekt práv� 
spole�nosti Pyro&Art, s.r.o. 
P�edkladatelka uvedla, že d�vody jsou uvedeny v d�vodové zpráv�, informovala, že jedním 
z d�vod� byla i svízelná situace s umíst�ním sídla této firmy, ovšem jako zásadní d�vod 
uvedla úzkou spolupráci firmy s m�stem p�i provozování kulturních akcí (zajiš
ování 
oh	ostroj�), na kterých se podílí i finan�n�. 
Ing. Kropá�ek – upozornil na vyjád�ení OKR k této problematice a vznesl dotaz z jakého 
d�vodu nebylo p�ihlédnuto k zamítavému stanovisku tohoto odboru.  
H. Kaštilová Tesa�ová uvedla, že znovu byla tato v�c s odborem koncepce a rozvoje 
projednávána s tím výsledkem, že vybudování objektu pro pot�eby Pyro&Artu se plánované 
komunikace nedotkne. 
bod 28, str. 40 – odprodej �ástí pozemk� v k.ú.  �ep�ín  panu xxxxxxxxx 
Ing. Kropá�ek – požádal o up�esn�ní návrhu usnesení, aby bylo z�ejmé, co vlastn� ZMO 
bude schvalovat. 
P�edkladatelka citovala p�esné návrhy usnesení, které byly uvedeny v celkovém návrhu 
usnesení pod bodem 1. schvaluje – �ást 17 a dále pod bodem 2. nevyhovuje žádosti – �ást 
21. Do d�vodové zprávy byly uvedené návrhy usnesení dopln�ny. 
bod 62, str. 89 – odprodej pozemk� v k. ú. Nová Ulice – zm�na subjektu na stran� kupujícího 
P�edkladatelka požádala o úpravu usnesení z d�vodu písa�ské chyby, zm�na se týká 
prvních �ty� �ádk� usnesení. Správný text byl zapracován do d�vodové zprávy i celkového 
návrhu usnesení k tomuto bodu. 
Jiný pozm�	ovací návrh na úpravu usnesení nebyl podán. 
Hlasování o upraveném návrhu usnesení: 
43 pro 
0 proti 
1 zdržel se hlasování 
0 nehlasoval 
Záv�r: Upravený návrh usnesení byl schválen; k uvedenému bodu programu bylo p�ijato 
usnesení bod 7. 
 
Zastupitelstvo m�sta Olomouce 
 
1. schvaluje 
1. výb�r nájemce a budoucího kupujícího �ásti pozemku parc. �. 723/1 orná p�da      o 
vým��e 255 m2 (�ást A) v k. ú. Hodolany, obec Olomouc mezi panem xxxxxxxxxxxxxxxxx, 
paní xxxxxxxxxxxxxxx a panem xxxxxxxxxxxxxxx formou obálkové metody na výši kupní 
ceny, kdy minimální výše kupní ceny �iní 750,- K�/m2 dle d�vodové zprávy bod �. 6. 
 
2. výb�r nájemce a budoucího kupujícího �ásti pozemku parc. �. 723/1 orná p�da      o 
vým��e 313 m2 (�ást B) v k. ú. Hodolany, obec Olomouc mezi panem xxxxxxxxxxxxxxxxx, 
paní xxxxxxxxxxxxxxx a panem xxxxxxxxxxxxxxxxxx formou obálkové metody na výši kupní 
ceny, kdy minimální výše kupní ceny �iní 750,- K�/m2 dle d�vodové zprávy bod �. 6. 
 
3. výb�r nájemce a budoucího kupujícího pozemku parc. �. 620/1 zahrada o vým��e 613 m2 
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v k. ú. Slavonín, obec Olomouc mezi manžely xxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
panem xxxxxxxxxxxxxxxxx, panem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, panem xxxxxxxxxxxxxxxxxx a 
paní xxxxxxxxxxxxxxxx formou obálkové metody na výši kupní ceny, kdy minimální výše 
kupní ceny �iní 860,- K�/m2 dle d�vodové zprávy bod �. 7. 
 
4. darování pozemk� parc. �. 913/55 ostatní plocha o vým��e 5 225 m2, parc. �. 913/66 
ostatní plocha o vým��e 945 m2 a parc. �. 913/185 ostatní plocha o vým��e   6 m2, vše v k. 
ú. Nová Ulice, obec Olomouc z vlastnictví spole�nosti GEMO OLOMOUC, spol. s r. o. do 
vlastnictví statutárního m�sta Olomouce dle d�vodové zprávy bod �. 16. 
 
5. uzav�ení smlouvy o budoucí kupní smlouv� na �ást pozemku parc. �. 263/5 ostat. pl. o 
vým��e 15 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc se spole�ností �EZ Distribuce, a. s. za 
kupní cenu ve výši 13 700,- K�, tj. 800,- K�/m2 + náklady ve výši 1 700,- K� dle d�vodové 
zprávy bod �. 17. 
 
6. odprodej �ásti pozemku parc. �. 545/2 (dle GP parc. �. 545/4) zahrada o vým��e 305 m2 v 
k. ú. Droždín, obec Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 148 198,- K�, tj. 
450,-K�/m2 + náklady ve výši 10 948,- K� dle d�vodové zprávy bod �. 18. 
 
7. výb�r nájemce a budoucího kupujícího �ásti pozemku parc. �. 545/2 zahrada   o vým��e 
370 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc mezi paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxx a panem 
xxxxxxxxxxxxxx formou obálkové metody na výši kupní ceny, kdy minimální výše kupní ceny 
�iní 900,- K�/m2 dle d�vodové zprávy bod �. 19. 
 
8. odprodej �ásti pozemku parc. �. 350/19 ost. pl. o vým��e 1 551 m2 v k. ú. Povel, obec 
Olomouc Stavebnímu bytovému družstvu Olomouc za kupní cenu ve výši 250,- K�/m2, tj.  
387 750,- K� dle d�vodové zprávy bod �. 20.   
 
9. výb�r  nájemce a budoucího kupujícího �ásti pozemku parc. �. 784/1 zahrada  o vým��e 
620 m2 (�ást B) v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc mezi paní xxxxxxxxxxxxxxxx a manžely 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx formou obálkové metody na výši kupní ceny, kdy 
minimální výše kupní ceny �iní 1 000,- K�/m2 dle d�vodové zprávy bod �. 21. 
 
10. darování pozemk� parc. �. 2137/7 o vým��e 198 m2 a parc. �. 2137/5 o vým��e 471 m2, 
vše ostat. pl. v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc z vlastnictví Bytového družstva Terasy 
Olomouc do vlastnictví statutárního m�sta Olomouce dle d�vodové zprávy bod �. 22. 
 
11. darování pozemk� parc. �. 2137/3 o vým��e 344 m2 a parc. �. 2137/4 o vým��e 60 m2, 
parc. �. 2137/6 o vým��e 101 m2 a parc. �. 2137/8 o vým��e 1 m2, vše ostat. pl. v k. ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc z vlastnictví bytového družstva Kaskády EF – bytové družstvo do 
vlastnictví statutárního m�sta Olomouce dle d�vodové zprávy bod �. 22. 
 
12. darování pozemku parc. �. 2137/2 ostat. pl. o vým��e 144 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc z vlastnictví bytového družstva Terasy H – bytové družstvo, nyní  v likvidaci, do 
vlastnictví statutárního m�sta Olomouce dle d�vodové zprávy bod �. 22. 
 
13. darování pozemku parc. �. 2137/1 ostat. pl. o vým��e 445 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc z vlastnictví bytového družstva Terasy J + K – bytové družstvo do vlastnictví 
statutárního m�sta Olomouce dle d�vodové zprávy bod �. 22. 
 
14. darování pozemku parc. �. 76/16 ostat. pl. o vým��e 253 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc z vlastnictví Bytového družstva Okružní Olomouc do vlastnictví statutárního m�sta 
Olomouce dle d�vodové zprávy bod �. 22. 
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15. odprodej pozemk� parc. �. 581/27 zast. pl. o vým��e 49 m2, parc. �. 581/26 ostat. pl. o 
vým��e 44 m2 a parc. �. 581/25 zast. pl. o vým��e 36 m2, vše v k. ú. Slavonín, obec 
Olomouc manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 53 255,- K� dle 
d�vodové zprávy bod �. 23. 
 
16. odprodej budovy �. p. 245 jiná stavba s pozemkem  parc. �. st. 1384 zast. pl.  o vým��e 
437 m2 v k. ú. Ne�edín, obec Olomouc (objekt �. 2) spole�nosti Pyro&Art s.r.o. za kupní cenu 
ve výši 1 588 650,- K� dle d�vodové zprávy bod �. 27. 
 
17. odprodej pozemku parc. �. 1029/3 zahrada o vým��e 85 m2 v k. ú. �ep�ín, obec 
Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 63 850,- K� dle d�vodové zprávy 
bod �. 28. 
 
18. odprodej �ásti pozemku parc. �. 787/1 zahrada (dle GP díl „a“) o vým��e 145 m2 v k. ú. 
Chválkovice, obec Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 130 856,- 
K� dle d�vodové zprávy bod �. 29. 
 
19. odprodej �ástí pozemk� parc. �. 424/4 orná p�da o vým��e 176 m2 a parc. �. 425/4 ost. 
pl. o vým��e 15 m2, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
za kupní cenu ve výši 195 450,- K� dle d�vodové zprávy bod �. 30. 
 
20. odprodej �ástí pozemk� parc. �. 424/4 orná p�da o vým��e 267 m2, parc. �. 421/7 ost. 
pl. o vým��e 142 m2 a pozemku parc. 1222/2 ost. pl. o vým��e 101 m2, vše v k. ú. Slavonín, 
obec Olomouc manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 516 070,- K� dle 
d�vodové zprávy bod �. 31. 
 
21. odprodej pozemku parc. �. 231/3 zast. pl. o vým��e 3 m2 v k. ú. Svatý Kope�ek, obec 
Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 4 790,- K� dle d�vodové zprávy 
bod �. 32. 
 
22. odprodej pozemku parc. �. 324/201 ostat. pl. o vým��e 445 m2 v k. ú. Ne�edín, obec 
Olomouc �R-�editelství silnic a dálnic �R za kupní cenu ve výši 335 500,- K� dle d�vodové 
zprávy bod �. 33. 
 
23. odprodej pozemku parc. �. 1253/26 trvalý travní porost o vým��e 237 m2 v k. ú. Hynkov, 
obec P�íkazy manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 4 350,- K� dle 
d�vodové zprávy bod �. 34. 
 
24. odprodej �ásti pozemku parc. �. 127/1 ost. pl. (dle GP parc. �. 127/11) o vým��e 127 m2 
v k. ú. Lazce, obec Olomouc manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve 
výši 127 684,- K� dle d�vodové zprávy bod �. 35. 
 
25. odprodej �ásti pozemku parc. �. st. 49/2 zast. pl. (dle GP parc. �. 1158 ost. pl.) o vým��e 
286 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za 
kupní cenu ve výši 248 581,- K� dle d�vodové zprávy bod �. 36. 
 
26. odprodej pozemk� parc. �. 401/41 orná p�da o vým��e 22 m2, st. 652 zastav�ná plocha 
a nádvo�í o vým��e 112 m2 a parc. �. 401/38 orná p�da o vým��e 219 m2, vše v k. ú. Hej�ín, 
obec Olomouc manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 208 623,- 
K� dle d�vodové zprávy bod �. 37. 
 
27. odprodej pozemku parc. �. 723/6 orná p�da o vým��e 18 m2 v k. ú. Chomoutov, obec 
Olomouc manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 3 347,- K� 
dle d�vodové zprávy bod �. 38.  
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28. odprodej �ásti pozemku parc. �. 200/1 ost. pl. (dle GP parc.  �. 200/11)  o vým��e 181 
m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxx ideální podíl 1/2  výše 
uvedené nemovitosti za kupní cenu ve výši  63 748,- K� a manžel�m 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ideální podíl  1/2 výše uvedené  nemovitosti za kupní cenu ve výši  
63 748,- K� dle d�vodové zprávy bod �. 39.   
 
29. odprodej �ásti pozemku parc. �. 235/25 orná p�da o vým��e 6 m2 (dle GP parc. �. st. 
908 zast. plocha) v k. ú. Povel, obec Olomouc spole�nosti �EZ Distribuce, a. s. za kupní 
cenu ve výši 9 960,- K� dle d�vodové zprávy bod �. 40. 
 
30. odprodej pozemku parc. �. 134 zahrada o vým��e 333 m2 v k. ú. Pavlovi�ky, obec 
Olomouc manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu  ve výši 207.000,- K� dle 
d�vodové zprávy bod �. 41. 
 
31. odprodej �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 spole�nosti ŽIŽKA 
stavebniny s.r.o. za kupní cenu 1 526,- K�/m2,  tj. 4 425 400,- K� dle d�vodové zprávy bod �. 
42.  
 
32. výkup pozemku parc. �. 1010/2 ostatní plocha o vým��e 1 603 m2 v k. ú. �ernovír, obec 
Olomouc z vlastnictví spole�nosti �eské dráhy, a.s. do vlastnictví statutárního m�sta 
Olomouce p�i kupní cen� ve výši 280 000,- K� (tj. 175,-K�/m2) dle d�vodové zprávy bod �. 
50. 
 
33. bezúplatný p�evod pozemk� parc. �. 994/9 ostatní plocha o vým��e 3 929 m2, parc. �. 
994/10 ostatní plocha o vým��e 1 383 m2, parc. �. 994/36 ostatní plocha       o vým��e 173 
m2 a parc. �. 994/37 ostatní plocha o vým��e 490 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 dle d�vodové zprávy bod �. 51. 
 
34. podmínky bezúplatného p�evodu pozemk� parc. �. 994/14 ost. plocha o vým��e 79 528 
m2, parc. �. 994/9 ostatní plocha o vým��e 3 929 m2, parc. �. 994/10 ostatní plocha o 
vým��e 1 383 m2, parc. �. 994/36 ostatní plocha o vým��e 173 m2 a parc. �. 994/37 ostatní 
plocha o vým��e 490 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 
dle d�vodové zprávy bod �. 51. 
 
35. zm�nu subjektu na stran� kupujícího �ásti pozemku parc. �. 1119/3 ost. pl. (dle GP parc. 
�. 1119/7) o vým��e 130 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ze spole�nosti OPTHERM s. r. 
o. na paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a pana xxxxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod �. 
54.  
 
36. odprodej �ásti pozemku parc. �. 642/3 ostat. pl. (dle GP parc. �. 642/5) o vým��e 38 m2 v 
k. ú. Droždín, obec Olomouc manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 43 
800,- K� dle d�vodové zprávy bod �. 55. 
 
37. zm�nu subjektu na stran� kupujícího  pozemku parc. �. st. 1203/4 zast. pl. o vým��e 17 
m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc z manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxx na pana 
xxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod �. 56. 
 
38. odprodej pozemku parc. �. 528/89 orná p�da o vým��e 2 106 m2 k. ú. Bystrovany, obec 
Bystrovany manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 213 600,- K� dle 
d�vodové zprávy bod �. 57.  
 
39. odprodej �ásti pozemku parc. �. 629/1 ostat. pl. (dle GP parc. �. 629/41)               o 
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vým��e 121 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc, a to podíl ideální 9/24 výše uvedené 
nemovitosti panu xxxxxxxxxxxxxxx, dále podíl ideální 5/12 výše uvedené nemovitosti paní 
xxxxxxxxxxxxxxxxx a podíl ideální 5/24 výše uvedené nemovitosti paní xxxxxxxxxxxxxxxx za 
kupní cenu ve výši 117 921,- K� dle d�vodové zprávy bod �. 58.  
 
40. odprodej �ásti pozemku parc. �. 608/1 lesní pozemek o vým��e 345 778 m2 v k. ú. 
Un�ovice, obec Litovel �R - Agentu�e ochrany p�írody a krajiny �eské republiky za kupní 
cenu ve výši 10 151 220,- K� dle d�vodové zprávy bod �. 59. 
 
41. uzav�ení smlouvy o budoucí sm�nné smlouv� na pozemek parc. �. 1721/14 o vým��e      
1 917 m2, �ást pozemku parc. �. 1721/8 o vým��e 5 377 m2 a �ást pozemku parc. �. 
1721/36 o vým��e 40 m2, vše orná p�da v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve 
vlastnictví statutárního m�sta Olomouce za pozemky parc. �. 1718/1 ostat. pl. o vým��e 1 
169 m2, parc. �. 1718/2 orná p�da o vým��e 985 m2, parc. �. 1718/3 ostat. pl. o vým��e 154 
m2, �ást pozemku parc. �. 1726/4 orná p�da o vým��e 360 m2 a �ást pozemku parc. �. 
1705/1 ostat. pl. o vým��e 437 m2, vše     v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve 
vlastnictví Univerzity Palackého v Olomouci v�etn� budoucích staveb pozemní komunikace a 
ve�ejných parkovacích ploch  bez doplatku cenového rozdílu dle d�vodové zprávy bod �. 60.  
 
42. odprodej pozemku parc. �. 1721/48 orná p�da o vým��e 98 m2 v k. ú. Holice u 
Olomouce, obec Olomouc  manžel�m  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 9 
800,- K� dle d�vodové zprávy bod �. 61.   
 
43. odprodej pozemk� parc. �. st. 2285/2 o vým��e 167 m2, parc. �. st. 1288             o 
vým��e 461 m2, parc. �. st. 2313/1 o vým��e 431 m2, parc. �. st. 2313/3 o vým��e 1 m2, 
parc. �. st. 2322/2 o vým��e 14 m2,  parc. �. st. 2322/3 o vým��e 76 m2, vše zastav�ná 
plocha a nádvo�í v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, a to ideální podíl 158470/2086533 shora 
uvedených nemovitostí spole�nosti APION s.r.o. za kupní cenu ve výši 125.202,- K�, ideální 
podíl 13642/2086533 shora uvedených nemovitostí spole�nosti Ateliér BONMOT, spol. s r.o. 
za kupní cenu ve výši 10.778,- K�, ideální podíl shora uvedených nemovitostí 6821/2086533 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 5.389,- K�,  ideální podíl 1289/154558 shora 
uvedených nemovitostí  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 13.748,- K�, ideální 
podíl 465/77279 shora uvedených nemovitostí  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve 
výši 9.919,- K�,  ideální podíl 63457/2086533 shora uvedených nemovitostí 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 50.135,- K�, ideální podíl 923/77279 shora 
uvedených nemovitostí manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx za kupní 
cenu ve výši 19.689,- K�, ideální podíl 617/77279 shora uvedených nemovitostí 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 13.162,- K�, ideální podíl 6821/4173066 
shora uvedených nemovitostí xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 2.695,- K�, 
ideální podíl 6821/4173066 shora uvedených nemovitostí xxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 
ve výši 2.695,- K�, ideální podíl 654/77279 shora uvedených nemovitostí manžel�m 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 13.951,- K�, ideální podíl 
29393/2086533 shora uvedených nemovitostí xxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 
23.222,- K�, ideální podíl 921/77279 shora uvedených nemovitostí �eské léka�ské komo�e 
za kupní cenu ve výši 19.647,- K�, ideální podíl 30203/2086533 shora uvedených 
nemovitostí manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 23.863,- K�, ideální 
podíl 35954/2086533 shora uvedených nemovitostí xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 
ve výši 28.406,- K�, ideální podíl 13642/2086533 shora uvedených nemovitostí 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 10.778,- K�, ideální podíl 1913/77279 shora 
uvedených nemovitostí spole�nosti EE CONSULTING s.r.o. za kupní cenu ve výši 40.808,- 
K�, ideální podíl 13642/2086533 shora uvedených nemovitostí manžel�m 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 10.778,- K�, ideální podíl 
22535/2086533 shora uvedených nemovitostí xxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 
17.804,- K�, ideální podíl 29987/2086533 shora uvedených nemovitostí 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 23.692,- K�, ideální podíl 829/77279 shora 
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uvedených nemovitostí manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 
17.684,- K�, ideální podíl 727/77279 shora uvedených nemovitostí manžel�m 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 15.508,- K�, ideální podíl 6821/2086533 
shora uvedených nemovitostí manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 
5.389,- K�, ideální podíl 22940/2086533 shora uvedených nemovitostí 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 18.124,- K�, ideální podíl 987/154558 shora 
uvedených nemovitostí xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 10.527,- K�, ideální 
podíl 906/77279 shora uvedených nemovitostí  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 
19.327,- K�, ideální podíl 556/77279 shora uvedených nemovitostí xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za 
kupní cenu ve výši 11.860,- K�, ideální podíl 15925/2086533 shora uvedených nemovitostí 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 12.582,- K�, ideální podíl 21644/2086533 shora 
uvedených nemovitostí manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 
17.100,- K�,  ideální podíl 384/77279 shora uvedených nemovitostí xxxxxxxxxxxxxxx za 
kupní cenu ve výši 8.191,- K�, ideální podíl 29582/2086533 shora uvedených nemovitostí 
manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 23.372,- K�, 
ideální podíl 49940/2086533 shora uvedených nemovitostí manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
za kupní cenu ve výši 39.456,- K�,  ideální podíl 479/77279 shora uvedených nemovitostí 
spole�nosti K + K, pojiš
ovací maklé�ství, spol. s r.o. za kupní cenu ve výši 10.218,- K�, 
ideální podíl 1327/77279 shora uvedených nemovitostí xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní 
cenu ve výši 28.307,- K�, ideální podíl 1289/154558 shora uvedených nemovitostí 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 13.748,- K�, ideální podíl 813/77279 shora 
uvedených nemovitostí spole�nosti xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 17.343,- 
K�, ideální podíl 37952/2086533 shora uvedených nemovitostí xxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní 
cenu ve výši 29.985,- K�, ideální podíl 33892/2086533 shora uvedených nemovitostí 
manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 26.777,- K�, ideální podíl 
350/77279 shora uvedených nemovitostí xxxxxxxxxxxxxxxx  za kupní cenu ve výši 7 466,- 
K�, ideální podíl 350/77279 shora uvedených nemovitostí xxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní 
cenu ve výši 7 466,- K�, ideální podíl 28745/2086533 shora uvedených nemovitostí 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  za kupní cenu ve výši 22.710,- K�, ideální podíl 1140/77279 
shora uvedených nemovitostí  xxxxxxxxxxxxxxxx  za kupní cenu ve výši 24.318,- K�, ideální 
podíl 6821/2086533 shora uvedených nemovitostí xxxxxxxxxxxxxxxxx  za kupní cenu ve výši 
5.389,- K�, ideální podíl 52910/2086533 shora uvedených nemovitostí xxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
za kupní cenu ve výši 41.802,- K�, ideální podíl 607/77279 shora uvedených nemovitostí 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  za kupní cenu ve výši 12.948,- K�, ideální podíl 509/77279 shora 
uvedených nemovitostí xxxxxxxxxxxxxxxxxx  za kupní cenu ve výši 10.858,- K�, ideální podíl 
578/77279 shora uvedených nemovitostí xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  za kupní cenu ve výši 
12.330,- K�, ideální podíl 49346/2086533 shora uvedených nemovitostí manžel�m 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 38.987,- K�, ideální podíl 29312/2086533 
shora uvedených nemovitostí xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 23.158,- 
K�, ideální podíl 28043/2086533 shora uvedených nemovitostí manžel�m 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 22.156,- K�, ideální podíl 
6821/2086533 shora uvedených nemovitostí xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve 
výši 5.389,- K�, ideální podíl 420/77279 shora uvedených nemovitostí xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
za kupní cenu ve výši 8.959,- K�, ideální podíl 36025/2086533 shora uvedených nemovitostí 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 28.462,- K�, ideální podíl 31310/2086533 shora 
uvedených nemovitostí spole�nosti  MORAVSKÁ  MODELÁRNA a.s. za kupní cenu ve výši 
24.737,- K�, ideální podíl 20969/2086533 shora uvedených nemovitostí manžel�m 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 16.567,- K�, ideální 
podíl 6821/2086533 shora uvedených xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxi za kupní cenu ve výši 
5.389,- K�, , ideální podíl 28448/2086533 shora uvedených nemovitostí manžel�m 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 22.476,- K�, ideální 
podíl 987/154558 shora uvedených nemovitostí xxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 
10.527,- K�, ideální podíl 790/77279 shora uvedených nemovitostí xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
za kupní cenu ve výši 16.852,- K�, ideální podíl 22265/2086533 shora uvedených 
nemovitostí manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 
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17.591,- K�, ideální podíl 443/77279 shora uvedených nemovitostí xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
za kupní cenu ve výši 9.450,- K�, ideální podíl 94345/2086533 shora uvedených nemovitostí 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 74.540,- K�, ideální podíl 
781/77279 shora uvedených nemovitostí xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 
16.660,- K�, ideální podíl 796/77279 shora uvedených nemovitostí 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 16.980,- K�, ideální podíl 6821/2086533 
shora uvedených nemovitostí spole�nosti Start-spol. s r.o. za kupní cenu ve výši 5.389,- K�, 
ideální podíl 598/77279 shora uvedených nemovitostí xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní 
cenu ve výši 12.756,- K�, ideální podíl 6821/2086533 shora uvedených nemovitostí 
manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 5.389,- 
K�, ideální podíl 24452/2086533 shora uvedených nemovitostí manžel�m 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 19.319,- K�, ideální podíl 21617/2086533 
shora uvedených nemovitostí xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 17.079,- K�, 
ideální podíl 31256/2086533 shora uvedených nemovitostí xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní 
cenu ve výši 24.694,- K�, ideální podíl 1432/77279 shora uvedených nemovitostí 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 30.547,- K�, ideální podíl 45485/2086533 shora 
uvedených nemovitostí xxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 35.936,- K�, ideální podíl 
719/77279 shora uvedených nemovitostí manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za 
kupní cenu ve výši 15.338,- K�, ideální podíl 6821/4173066 shora uvedených nemovitostí 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 2.695,- K�, ideální podíl 6821/4173066 shora 
uvedených nemovitostí  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 2.695,- K�, ideální 
podíl 504/77279 shora uvedených nemovitostí manžel�m 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 10.751,- K�, ideální podíl 
865/77279 shora uvedených nemovitostí xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 
18.452,- K�, ideální podíl 49147/2086533 shora uvedených nemovitostí spole�nosti VH 
PROSPEKT s.r.o. za kupní cenu ve výši 38.829,- K�, ideální podíl 15925/2086533 shora 
uvedených nemovitostí xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 12.582,- K�, ideální 
podíl 32687/2086533 shora uvedených nemovitostí Ing. Michaelu Wolfovi za kupní cenu ve 
výši 25.825,- K�, ideální podíl 29069/2086533 shora uvedených nemovitostí 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 22.966,- K�, ideální podíl 538/77279 shora 
uvedených nemovitostí manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 
11.477,- K� a ideální podíl 1611/77279 shora uvedených nemovitostí manžel�m 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 34.366,- K� bez možnosti splátek 
dle d�vodové zprávy bod �. 62. 
 
44. odprodej pozemk� parc.  �.  st. 74 zast. pl. o vým��e 211 m2 a parc. �. 176/2 ostat. pl. o 
vým��e 394 m2, vše v k. ú. Pavlovi�ky, obec Olomouc spole�nosti STAVING Olomouc, s. r. 
o. za kupní cenu ve výši 726 000,- K� dle d�vodové zprávy bod �. 63.    
 
45. kupní cenu ve výši  730,- K�/m2, tj. 474 500,- K� za odprodej pozemku parc. �. 978/4 
zahrada o vým��e 650 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxxxxx dle 
d�vodové zprávy bod �. 64. 
 
46. uzav�ení smlouvy o budoucí kupní smlouv� na �ást 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 s panem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx p�i kupní cen� ve výši 1 510,- K�/m2, tj. 492 
260,- K� dle d�vodové zprávy bod �. 65.  
 
47. uzav�ení smlouvy o budoucí kupní smlouv� na �ást pozemku parc. �. 99/1 ostatní plocha 
o vým��e 1 150 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc s panem xxxxxxxxxxxxxxxx p�i 
kupní cen� ve výši 1 200,- K�/m2, tj. 1 380 000,- K� dle d�vodové zprávy bod �. 66.  
 
48. uzav�ení smlouvy o budoucí kupní smlouv� na pozemek parc. �. 150/19  o vým��e 785 
m2 orná p�da v k. ú. Nedv�zí u Olomouce, obec Olomouc s paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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p�i kupní cen� ve výši 751,- K�/m2, tj. 589 535,- K� dle d�vodové zprávy bod �. 67.  
 
49. uzav�ení smlouvy o budoucí kupní smlouv� na pozemek parc. �. 778 zahrada  o vým��e 
599 m2 a pozemek parc �. 774/2 orná p�da o vým��e 322 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, 
obec Olomouc s manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx p�i kupní cen� ve výši 768,- K�/m2, tj. 
707 328,- K� dle d�vodové zprávy bod �. 68.  
 
50. uzav�ení smlouvy o budoucí kupní smlouv� na pozemek parc. �. 111 zahrada o vým��e 1 
002 m2 v k. ú. Lošov, obec Olomouc s manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx p�i kupní cen� ve 
výši 1 050,- K�/m2, tj. 1 052 100,- K� dle d�vodové zprávy bod �. 69.  
 
51. uzav�ení smlouvy o budoucí kupní smlouv� na pozemek parc. �. 147/2 orná p�da o 
vým��e 420 m2 v k. ú. Nedv�zí u Olomouce, obec Olomouc s panem Petrem 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx p�i kupní cen� ve výši 1 150,- K�/m2, tj. 483 000,- K� dle 
d�vodové zprávy bod �. 70.  
 
52. odprodej pozemku parc. �. 704/1 lesní pozemek o vým��e 48 m2  v k. ú. Lošov, obec 
Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 26 000,- K� dle d�vodové zprávy 
bod �. 71.  
 
53. odprodej pozemku parc. �. 705/1 lesní pozemek o vým��e 38 m2  v k. ú. Lošov, obec 
Olomouc manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši      21 000,- K� 
dle d�vodové zprávy bod �. 72.  
 
54. odprodej pozemku parc. �. 449/2 zast. pl. a nádvo�í o vým��e 4 m2 v k. ú. Hlubo�ky, 
obec Hlubo�ky xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 3 600,-K� dle d�vodové 
zprávy bod �. 73.  
 
55. odprodej pozemku parc. �. 446/2 zast. pl. a nádvo�í o vým��e 7 m2 v k. ú. Hlubo�ky, 
obec Hlubo�ky manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  za kupní cenu ve výši 4 800,- K� dle 
d�vodové zprávy bod �. 74. 
 
56. odprodej pozemku parc. �. 442/2 zast. pl. a nádvo�í o vým��e 5 m2 v k. ú. Hlubo�ky, 
obec Hlubo�ky paní xxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 4 000,- K� dle d�vodové zprávy 
bod �. 75.  
 
57. odprodej pozemku parc. �. 445/2 zast. pl. a nádvo�í o vým��e 12 m2 v k. ú. Hlubo�ky, 
obec Hlubo�ky xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 6 800,- K� dle d�vodové zprávy 
bod �. 76.  
 
58. odprodej pozemku parc. �. 441/2 zast. pl. a nádvo�í o vým��e 29 m2 v k. ú. Hlubo�ky, 
obec Hlubo�ky a pozemku parc. �. 2030 lesní pozemek o vým��e 57 m2    v k. ú. Lošov, 
obec Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 19 800,- K� dle d�vodové 
zprávy bod �. 77.  
 
59. odprodej pozemku parc. �. 440/2 zast. pl. a nádvo�í o vým��e 21 m2 v k. ú. Hlubo�ky, 
obec Hlubo�ky a pozemku parc. �. 2031 lesní pozemek o vým��e 62 m2   v  k. ú. Lošov, 
obec Olomouc manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 17 100,- K� dle 
d�vodové zprávy bod �. 78.  
 
60. sm�nu pozemku parc. �. st. 906/2 zast. pl. a nádvo�í o vým��e 743 m2 v k. ú. Povel, 
obec Olomouc ve vlastnictví statutárního m�sta Olomouce za �ásti pozemku parc. �. 235/27 
orná p�da o vým��e 414 m2 (dle GP díly „a“ + „b“) a �ást pozemku parc. �. 235/24 orná p�da 
o vým��e 329 m2 (dle GP parc. �. 235/28), vše v k. ú. Povel, obec Olomouc ve vlastnictví 
spole�nosti STAFOS spol. s r. o.  a uzav�ení dodatku k budoucí sm�nné smlouv�, ve kterém 
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dojde k úprav� p�edm�tu budoucí sm�ny dle d�vodové zprávy bod �. 79.  
 
61. odprodej pozemku parc. �. 338/4 zahrada o vým��e 183 m2 v k. ú. Slavonín, obec 
Olomouc manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši     146 370,- K� 
dle d�vodové zprávy bod �. 81. 
 
62. odprodej pozemk� parc. �. 301/1 zast. pl. o vým��e 6 300 m2 a parc. �. 299/3 zast. pl. o 
vým��e 140 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc spole�nosti Moravel a.s. za 
kupní cenu ve výši 3 544 100,- K� dle d�vodové zprávy bod �. 82. 
 
63. odprodej pozemku parc. �. 1029/8 zahrada o vým��e 71 m2 a �ásti pozemku parc. �. 
1028/7 ostat. pl. (dle GP díl „a“) o vým��e 62 m2, vše v k. ú. �ep�ín, obec Olomouc panu 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 107 501,- K� dle d�vodové zprávy bod �. 
83.  
 
64. 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 378 650,- 
K� dle d�vodové zprávy bod �. 84. 
 
65. odprodej pozemku parc.  �.  st. 704/1  zast. pl. a nádvo�í o vým��e 98 m2 v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 102 670,- K� dle 
d�vodové zprávy bod �. 85.  
 
66. sm�nu pozemk� parc. �. 603/2 ostatní plocha, ostatní komunikace o vým��e 1512 m2, v 
k. ú Hodolany, obec Olomouc, v�etn� stavby parkovišt�, parc. �. 1200 ostatní plocha, jiná 
plocha o vým��e 32 m2, parc. �. st. 563 zastav�ná plocha             a nádvo�í o vým��e 145 
m2, parc. �. st. 561 zastav�ná plocha a nádvo�í o vým��e 189 m2, parc. �. st. 566/1 
zastav�ná plocha a nádvo�í o vým��e 89 m2, vše v k. ú. �ernovír, obec Olomouc, parc. �. st. 
2204 zastav�ná plocha a nádvo�í o vým��e      49 m2, k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, parc. 
�. 1250/5 ostatní plocha, ostatní komunikace o vým��e 102 m2, k. ú. Droždín, obec 
Olomouc, parc. �. st. 1066 zastav�ná plocha a nádvo�í o vým��e 425 m2, k. ú. Nové Sady u 
Olomouce, obec Olomouc parc. �. 615/7 lesní pozemek o vým��e 2067 m2, parc. �. 615/8 
lesní pozemek o vým��e 2173 m2, parc. �. 615/9 lesní pozemek o vým��e 2162 m2           a 
parc. �. 615/10 lesní pozemek o vým��e 2229 m2, vše v k.ú. Un�ovice, obec Litovel, parc. �. 
st. 255 zastav�ná plocha, technická vybavenost o vým��e 102 m2, parc. �. 590/235 ostatní 
plocha, jiná plocha o vým��e 1689 m2, parc. �. 590/236 ostatní plocha, jiná plocha o vým��e 
2001 m2, parc. �. 590/237 ostatní plocha, jiná plocha o vým��e 1969 m2, parc. �. 590/238 
ostatní plocha, jiná plocha o vým��e 2003 m2, parc. �. 590/239 ostatní plocha, jiná plocha o 
vým��e 2321 m2, vše v k. ú St�e	, obec St�e	 ve vlastnictví statutárního m�sta Olomouce, 
se všemi sou�ástmi      a p�íslušenstvím, za stavbu mycí rampa na pozemku parc. �. 276/1 
ostatní plocha,    k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc a  stavbu parkovišt� na 
pozemcích parc. �. 232/2 ostatní plocha, parc. �. 232/5 ostatní plocha a parc. �. 232/15 
ostatní plocha, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc ve  vlastnictví 
Vodohospodá�ské spole�nosti Olomouc, a. s. s tím, že Vodohospodá�ská spole�nost 
Olomouc, a. s. uhradí statutárnímu m�stu Olomouc cenový rozdíl ve výši 481 190,- K� dle 
d�vodové zprávy bod �. 86. 
 
67. odprodej �ásti pozemku parc. �. 629/1 ostat. pl. (dle GP parc. �. 629/42)  o vým��e 114 
m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc, a to ideální podíl 1/4 nemovitosti panu 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ideální podíl 4/8 nemovitosti paní xxxxxxxxxxxxxxxx a ideální 
podíl 2/8 nemovitosti manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 104 600,- K� 
dle d�vodové zprávy bod �. 87. 
 
68. výb�r nájemce a budoucího kupujícího �ástí pozemk� parc. �. st. 217 zast. pl. a nádvo�í 
o vým��e 375 m2 a parc. �. st. 248 zast. pl. a nádvo�í o vým��e 402 m2, vše v k. ú. 
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Hodolany, obec Olomouc mezi panem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a manžely 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxx formou obálkové metody na výši kupní 
ceny, kdy minimální výše kupní ceny �iní 1 500,- K�/m2 za podmínky, že bytový d�m nebude 
mít více jak 4. NP a parkovací stání nebudou realizována na rohu ulic Rejskova, Tyršova a 
Dvorská dle d�vodové zprávy bod �. 88. 
 
69. plán financování obnovy vodovod� a kanalizací dle d�vodové zprávy bod �. 89. 
 
2. nevyhovuje žádosti 
1. manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej pozemku parc. �. 295/3 ostatní plocha 
o vým��e 274 m2 a �ásti pozemku parc. �. 295/1 orná p�da o vým��e          129 m2, vše v k. 
ú. Slavonín, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 1.  
 
2. pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxxxxxxxxx o sm�nu pozemku parc. 
�. 297 ost. pl. o vým��e 1 025 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc v podílovém 
spoluvlastnictví pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxxxxx  za �ást 
pozemku parc. �. 496/2 orná p�da o vým��e 271 m2 a parc. �. 494/2 orná p�da o vým��e 
474 m2, vše v k. ú. Droždín, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního m�sta Olomouce dle 
d�vodové zprávy bod �. 2.  
 
3. pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o  odprodej �ásti pozemku parc. �. 290/8 o vým��e  1 600 m2 
a �ásti pozemku parc. �. 292/2 o vým��e 90 m2, vše ostat. pl. v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 3.  
 
4. spole�nosti AD TRADING, a. s. o odprodej �ásti pozemku parc. �. 913/42 orná p�da o 
vým��e 540 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 4. 
 
5. pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej �ásti pozemku parc. �. 913/42 orná p�da o 
vým��e 450 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 5. 
 
6. pana xxxxxxxxxxxxxxx o odprodej pozemku parc. �. 723/1 orná p�da o vým��e   569 m2 v 
k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 6. 
 
7. pana xxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej pozemku parc. �. 620/1 zahrada o vým��e    613 m2 
v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 7. 
 
8. manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej pozemk� parc. �. 98/20 zahrada o 
vým��e 310 m2 a parc. �. st. 250 zast. pl. o vým��e 3 m2, vše v k. ú. Lazce, obec Olomouc 
dle d�vodové zprávy bod �. 8. 
 
9. paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej �ásti pozemku parc. �. 386/1 ost. pl. o vým��e 
55 m2 v k. ú. Týne�ek, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 9. 
 
10. manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o sm�nu pozemku parc. �. 755/140 orná p�da o 
vým��e 534 m2 v k. ú. �ernovír, obec Olomouc ve vlastnictví pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
za pozemek parc. �. 6 zahrada o vým��e 211 m2, �ást pozemku parc. �. 1046/1 ostat. pl. o 
vým��e 18 m2 a �ást pozemku parc. �. st. 23/1 zast. pl. o vým��e 136 m2 vše v k. ú. 
�ernovír, obec Olomouc, vše ve vlastnictví statutárního m�sta Olomouc dle d�vodové 
zprávy bod �. 10.  
 
11. spole�nosti REA CZ s.r.o.  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 �. 11.  
 
12. pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej �ásti pozemku parc. �. 247/24 trvalý travní 
porost o vým��e 290 m2 v k. ú. Ne�edín, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 12.  
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13. manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej �ásti pozemku parc. �. 533/11 orná p�da o 
vým��e 1 800 m2, v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 13. 
 
14. pana xxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej pozemku parc. �. 343/2 ostat. pl. o vým��e     1 595 
m2, p�ípadn� jeho �ásti o vým��e 1 069 m2 v k. ú. Hej�ín, obec Olomouc dle d�vodové 
zprávy bod �. 14. 
 
15. manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej �ásti pozemku parc. �. 233 travní porost o 
vým��e 96 m2 v k. ú. B�lidla, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 15.  
 
16. pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej �ásti pozemku parc. �. 545/2 zahrada o vým��e 
370 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 19. 
 
17. spole�nosti PROJEKT PRAŽSKÁ s.r.o. o odprodej �ásti pozemku parc. �. 487/1 orná 
p�da o vým��e 253 m2 v k. ú. Ne�edín, obec Olomouc, �ásti pozemku parc. �. 1023 ost. pl. o 
vým��e 102 m2, �ásti pozemku parc. �. 849/8 orná p�da o vým��e      1 m2, vše v k. ú. 
�ep�ín, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 24. 
 
18. manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o sm�nu �ásti pozemku parc. �. 255/5 orná p�da 
o vým��e 330 v k. ú. Ne�edín, obec Olomouc ve vlastnictví manžel� 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za �ást pozemku parc. �. 560 ostat. pl.  o vým��e 80 
m2, �ást pozemku parc. �. 255/14 orná p�da o vým��e 68 m2 a �ást pozemku parc. �. 
255/12 orná p�da o vým��e 36 m2, vše v k. ú. Ne�edín, obec Olomouc ve vlastnictví 
statutárního m�sta Olomouce dle d�vodové zprávy bod �. 25. 
 
19. spole�nosti STAFOS - REAL, s.r.o. o odprodej �ásti pozemku parc. �. 21/1 ostatní plocha 
o vým��e 4 182 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 26. 
 
20. pana xxxxxxxxxxxxxx, paní xxxxxxxxxxxxxxxxx, pana xxxxxxxxxxxxx, manžel� 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, pana xxxxxxxxxxxxxxxxx, paní xxxxxxxxxxxxxxx, manžel� 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, paní 
xxxxxxxxxxxxxxx a spole�ností DINERO INVEST, s.r.o., Vision spol. s r. o. a AUTOSKLA 
ALKA s.r.o. o odprodej budovy �. p. 245 jiná stavba  s pozemkem  parc. �. st. 1384 zast. pl. o 
vým��e 437 m2 v k. ú. Ne�edín, obec Olomouc (objekt �. 2) dle d�vodové zprávy bod �. 27. 
 
21. pana xxxxxxxxxxxxxx o odprodej �ástí pozemk� parc. �. 1029/3 zahrada o vým��e 70 m2 
a parc. �. 938/2 trvalý travní porost o vým��e 70 m2, vše v k. ú. �ep�ín, obec Olomouc dle 
d�vodové zprávy bod �. 28.   
 
22. pana xxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej �ásti pozemku parc. �. 604/1 ost. pl. o vým��e 300 
m2 v k. ú. Svatý Kope�ek, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 32. 
 
23. manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej �ásti pozemku parc. �. st. 49/2 zast. pl. o 
vým��e 264 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 36. 
 
24. manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej  pozemku parc. �. 134 zahrada o vým��e 
333 m2 v k. ú. Pavlovi�ky, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 41. 
 
25. pana xxxxxxxxxxxxxxxxxx, spole�nosti Domluvíme se? s.r.o., pana xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
– EUROCAR, manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, spole�nosti ESROM s.r.o. a 
spole�nosti AUTOSKLA ALKA s.r.o. o odprodej �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 dle d�vodové zprávy bod �. 42. 
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26. pana xxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej pozemk� parc. �. st. 584 zast. pl. o vým��e     5 m2 
a parc. �. 487 zahrada o vým��e 187 m2, vše v k. ú. Hej�ín, obec Olomouc dle d�vodové 
zprávy bod �. 43. 
 
27. paní xxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej �ásti pozemku parc. �. 485/2 ost. pl. o vým��e 500 
m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 44. 
 
28. spole�nosti PS služby, a.s. o odprodej pozemk� parc. �. 115/5 zahrada o vým��e 1775 
m2 a parc. �. 2150 ostatní plocha o vým��e 188 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc 
dle d�vodové zprávy bod �. 45. 
 
29. manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej �ásti pozemku parc. �. 115/5 zahrada o 
vým��e 165 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 46. 
 
30. manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej �ásti pozemku parc. �. 115/5 zahrada o 
vým��e 110 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 46. 
31. pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej �ásti pozemku parc. �. 453/8 ostat. pl. o vým��e 
100 m2 v k. ú. Hej�ín, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 47. 
 
32. manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej �ásti pozemku parc. �. 1033 ostat. 
pl. o vým��e 450 m2 v k. ú. �ep�ín, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 48. 
 
33. �R – Ú�adu pro zastupování státu ve v�cech majetkových o úplatný p�evod pozemk� 
parc. �. st. 1965 zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 330 m2, parc. �. st. 1966 zastav�ná 
plocha a nádvo�í o vým��e 330 m2, parc. �. st. 1967 zastav�ná plocha a nádvo�í o vým��e 
399 m2, parc. �. 346/1 ostatní plocha o vým��e 5 307 m2, parc. �. 349/2 ostatní plocha o 
vým��e 293 m2, objektu ob�anské vybavenosti �. p. 1161 na pozemku parc. �. st. 1967, 
objektu ob�anské vybavenosti �. p. 1175 na pozemku parc. �. st. 1966 a objektu ob�anské 
vybavenosti �. p. 1176 na pozemku parc. �. st. 1965 vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc 
v�etn� jejich sou�ástí              a p�íslušenství (které tvo�í zejména technické vybavení, 
terénní a sadové úpravy, teplovod, parovod, kanalizace, vodovodní p�ípojka, elektrop�ípojka, 
oplocení, chodníky, vozovka a elektrocentrála) z vlastnictví �R – Ú�adu pro zastupování 
státu ve v�cech majetkových do vlastnictví statutárního m�sta Olomouce dle d�vodové 
zprávy bod �. 49. 
 
34. spole�nosti TOI TOI, sanitární systémy, s r.o. o revokaci �ásti usnesení ZMO ze dne 15. 
9. 2008, bod programu 4, bod 66 ve v�ci výše kupní ceny u odprodeje �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 dle d�vodové zprávy bod �. 52. 
 
35. paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o revokaci usnesení ZMO ze dne 15. 9. 2008 bod 
programu 4, bod 61 ve v�ci schválení odprodeje �ásti pozemku parc. �. 21/16 zahrada o 
vým��e 24 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy 
bod �. 53. 
 
36. spole�nosti MOPED s.r.o. o odprodej pozemk� parc.  �.  st. 74 zast. pl. o vým��e 211 m2 
a parc. �. 176/2 ostat. pl. o vým��e 394 m2, vše v k. ú. Pavlovi�ky, obec Olomouc dle 
d�vodové zprávy bod �. 63.  
 
37. manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, paní xxxxxxxxxxxxxxxxxx, pana xxxxxxxxxxxxx a pana 
xxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej �ásti pozemku parc. �. st. 104/1 zast. pl. a nádvo�í o vým��e 
205 m2, �ásti pozemku parc. �. st. 104/2  zast. pl. a nádvo�í o vým��e  75 m2 a pozemku 
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 �. 65. 
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38. manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžel� 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, pana 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej �ásti pozemku parc. �. 
99/1 ostatní plocha o vým��e 1 150 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle 
d�vodové zprávy bod �. 66. 
 
39. pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej pozemku parc. �. 150/19 o vým��e 785 m2 orná 
p�da v k. ú. Nedv�zí u Olomouce, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 67. 
 
40. pana xxxxxxxxxxxxxxxx, paní xxxxxxxxxxxxxxxxxx, paní xxxxxxxxxxxxxxxxx, paní 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, pana xxxxxxxxxxxxxx, manžel� 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, pana xxxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx 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 �. 68. 
 
41. pana xxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžel� xxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, pana 
xxxxxxxxxxxxxxxx, pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx         a paní 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej  pozemku parc. �. 111 zahrada o vým��e 1 002 m2 v k. ú. 
Lošov, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 69. 
 
42. manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžel� 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. a pana xxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžel� xxxxxxxxxxxxxxxx a pana 
xxxxxxxxxxxxxxxxx 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 �. 70. 
 
43. paní xxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej pozemku parc. �. 704/2 lesní pozemek  o vým��e 220 
m2 v k. ú. Lošov, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 71.  
 
44. manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej pozemku parc. �. 705/2 lesní pozemek o 
vým��e 98 m2 v k. ú. Lošov, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 72.  
 
45. manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej pozemku parc. �. 159/3 zahrada o 
vým��e 114 m2 v k. ú. �ernovír, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 80. 
 
46. spole�nosti St�ední odborné školy služeb s. r. o. a manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o 
odprodej pozemk� parc. �. st. 217 zast. pl. a nádvo�í o vým��e 393 m2 a parc. �. st. 248 
zast. pl. a nádvo�í o vým��e 547 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle d�vodové 
zprávy bod �. 88. 
  
47. manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej �ástí pozemk� parc. �. st. 217 zast. pl. a 
nádvo�í o vým��e 375 m2 a parc. �. st. 248 zast. pl. a nádvo�í o vým��e 402 m2, vše v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 88. 
 
3. revokuje 
1. �ást usnesení ZMO ze dne 23. 6. 2008 bod programu 4, bod 22 ve v�ci výše kupní ceny u 
odprodeje pozemk� parc. �. 581/27 zast. pl. o vým��e 49 m2, parc. �. 581/26 ostat. pl. o 
vým��e 44 m2 a parc. �. 581/25 zast. pl. o vým��e 36 m2, vše v k. ú. Slavonín, obec 
Olomouc manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod �. 23. 
 
2. usnesení ZMO ze dne 25. 6. 2003 bod programu 3.1., bod 38 dodatku d�vodové zprávy 
ve v�ci schválení odprodeje �ásti pozemku parc. �. 115/5 zahrada o vým��e 931 m2 v k. ú. 
Nová Ulice Bytovému družstvu Terasy Olomouc za kupní cenu ve výši  1. 013 970, - K� dle 
d�vodové zprávy bod �. 45. 
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3. usnesení ZMO ze dne 23. 6. 2008, bod programu 4, bod  21 dodatku d�vodové zprávy ve 
v�ci schválení odprodeje pozemk� parc. �. st. 2285/2 o vým��e 167 m2, parc. �. st. 1288 o 
vým��e 461 m2, parc. �. st. 2313/1 o vým��e 431 m2, parc. �. st. 2313/3 o vým��e 1 m2, 
parc. �. st. 2322/2 o vým��e 14 m2,  parc. �. st. 2322/3  o vým��e 76 m2, vše zastav�ná 
plocha a nádvo�í v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc Spole�enství pro d�m Wellnerova 1, 3, 
3A Olomouc za kupní cenu ve výši 1 648 500,- K� bez možnosti splátek dle d�vodové zprávy 
bod �. 62. 
 
4. �ást usnesení ZMO ze dne 15. 9. 2008, bod programu 4, bod 53 ve v�ci výše kupní ceny 
u odprodeje pozemku parc. �. 978/4 zahrada o vým��e 650 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod �. 64. 
 
5. usnesení ZMO ze dne 19. 12. 2007, bod programu 5, bod 40 ve v�ci schválení  sm�ny 
pozemku parc. �. st. 906/2 zast. pl. a nádvo�í o vým��e 743 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc 
ve vlastnictví statutárního m�sta Olomouce za �ásti pozemku parc. �. 235/27 orná p�da o 
vým��e 104 m2 (dle GP díl „a“) a 310 m2 (dle GP díl „b“) a �ást pozemku parc. �. 235/24 
orná p�da o vým��e 329 m2 (dle GP parc. �. 235/28) v k. ú. Povel, obec Olomouc ve 
vlastnictví spole�nosti STAFOS spol. s r. o. dle d�vodové zprávy bod �. 79. 
 
6. usnesení ZMO ze dne 15. 9. 2008, bod programu 4, bod 26 ve v�ci schválení odprodeje 
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 �. 84. 
 
7. usnesení ZMO ze dne 18. 9. 2006, bod programu 5, bod 15 ve v�ci schválení sm�ny 
pozemk� parc. �. 603/2 ostatní plocha, ostatní komunikace, st. parc. �. 1769 zastav�ná 
plocha a nádvo�í, st. parc. �. 1965 zastav�ná plocha a nádvo�í, st. parc. �. 2142 zastav�ná 
plocha a nádvo�í, st. parc. �. 2143 zastav�ná plocha a nádvo�í, st. parc. �. 2144/1 zastav�ná 
plocha a nádvo�í, st. parc. �. 2236 zastav�ná plocha          a nádvo�í, parc. �.562/7 ostatní 
plocha, ostatní komunikace a parc. �. 606/1 ostatní plocha, ostatní komunikace, vše v k.ú 
Hodolany, obec Olomouc, parc. �. 1200 ostatní plocha, jiná plocha, st. parc. �. 563 
zastav�ná plocha a nádvo�í, st. parc. �. 561 zastav�ná plocha a nádvo�í, st. parc. �. 566/1 
zastav�ná plocha a nádvo�í, st. parc. �. 504/1 zastav�ná plocha a nádvo�í, st. parc. �. 505/2 
zastav�ná plocha a nádvo�í, st. parc. �. 513 zastav�ná plocha a nádvo�í, st. parc. �. 514 
zastav�ná plocha a nádvo�í, st. parc. �. 515 zastav�ná plocha a nádvo�í, st. parc. �. 551 
zastav�ná plocha a nádvo�í, parc. �.809/314 ostatní plocha, jiná plocha, parc. �.809/316 
ostatní plocha, manipula�ní plocha, parc. �.809/314 ostatní plocha, jiná plocha, parc. 
�.809/317 ostatní plocha, manipula�ní plocha, parc. �.809/318 ostatní plocha, jiná plocha, 
parc. �.809/321 ostatní plocha, manipula�ní plocha, parc. �.809/323 ostatní plocha, jiná 
plocha, parc. �.809/326 ostatní plocha, manipula�ní plocha, parc. �.809/327 ostatní plocha, 
jiná plocha, parc. �.809/328 ostatní plocha, manipula�ní plocha, parc. �.809/329 ostatní 
plocha, manipula�ní plocha a parc. �. 809/322 trvalý travní porost, vše v k.ú. �ernovír, obec 
Olomouc, st. parc. �. 2204 zastav�ná plocha      a nádvo�í, k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc, 
parc. �. 1250/5 ostatní plocha, ostatní komunikace, k.ú. Droždín, obec Olomouc, st. parc. �. 
1066 zastav�ná plocha a nádvo�í, k.ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, parc. �. 
615/7 lesní pozemek, parc. �. 615/8 lesní pozemek, parc. �. 615/8 lesní pozemek a parc. �. 
615/10 lesní pozemek, vše v k.ú. Un�ovice, obec Litovel, parc. �. 255 zastav�ná plocha, 
technická vybavenost, parc. �. 592/235 ostatní plocha, jiná plocha, parc. �. 590/236 ostatní 
plocha, jiná plocha, parc. �. 592/237 ostatní plocha, jiná plocha, parc. �. 592/238 ostatní 
plocha, jiná plocha a parc. �. 592/239 ostatní plocha, jiná plocha, vše v k.ú St�e	, obec 
St�e	, výtla�ný �ad Senice – K�elov a kanalizace prameništ� Senice ve vlastnictví 
statutárního m�sta Olomouce za infrastrukturní majetek v areálu �OV Nové Sady – mycí 
rampa, parkovišt�, podíl na rekonstrukci kotelny na garáže, podíl na rekonstrukci strojovny 
na garáže, podíl na rekonstrukci provozní budovy, dílny a garáže, chodníky a komunikace, 
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p�ípojka užitkové vody, lapa� benzinu a olej� a rekonstrukce kanalizace ve  vlastnictví 
Vodohospodá�ské spole�nosti Olomouc, a. s., s tím, že Vodohospodá�ská spole�nost 
Olomouc, a.s. uhradí cenový rozdíl ve výši 396.402,00 K� dle d�vodové zprávy bod �. 86. 
 
8. usnesení ZMO ze dne 18. 9. 2006, bod programu 5, bod 15 ve v�ci schválení sepsání 
notá�ského zápisu o náprav� chyby p�i podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí dle 
d�vodové zprávy bod �. 86. 
 
4. trvá 
na svém rozhodnutí ze dne 20. 9. 2005 bod programu 4, bod 7. a ze dne 19. 12. 2007 bod 
programu 5, bod 42 ve v�ci schválení bezúplatného p�evodu objektu �p. 1175 ob�. vyb. s 
pozemkem parc. �. st. 1966 zast. pl. o vým��e 330 m2, objektu �p. 1176 ob�. vyb. s 
pozemkem parc. �. st. 1965 zast. pl. o vým��e 330 m2, objektu �p. 1161 ob�. vyb. s 
pozemkem parc. �. st. 1967 zast. pl. o vým��e 399 m2 a pozemk� parc. �. 346/1 ost. pl. o 
vým��e 5 307 m2 a parc. �. 349/2 ost. pl. o vým��e 293 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc, v�. jejich sou�ástí a p�íslušenství dle d�vodové zprávy z vlastnictví �R - Ú�ad pro 
zastupování státu ve v�cech majetkových do vlastnictví statutárního m�sta Olomouce dle 
d�vodové zprávy bod �. 49. 
 
 
  
Bod 8 programu:  
Majetkoprávní záležitosti OI + dodatek �. 1 
JUDr. Major – uvedl bod. 
Provedl základním materiálem a také dodatkem �. 1, u kterého vysv�tlil d�vody p�edložení 
„na st�l“. Konstatoval, že problematika se týká sm�nné smlouvy s rodinou xxxxxxxxxxx �ešící 
pozemky v lokalit� ul. V Kotlin� a Rokycanova pro p�eložku sb�ra�e C a pro vybudování  
komunikace sloužící k propojení bývalého areálu MILO  s  ul. Velkomoravskou. Uvedl, že 
bylo zjišt�no, že tato smlouva je nezavkladovatelná, nebo
 dle GP se u n�kterých pozemk� 
liší vým�ry.  Proto je nutné minulé usnesení revokovat a znovu schválit usnesení se 
správnými vým�rami. 
JUDr. Major – navrhl dopln�ní usnesení o bod 5 a 6 dle dodatku �. 1. 
Jiný pozm�	ovací návrh na úpravu usnesení nebyl podán. 
Hlasování o upraveném návrhu usnesení: 
43 pro 
0 proti 
0 zdržel se hlasování 
1 nehlasoval 
Záv�r: Upravený 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 
uzav�ení kupní smlouvy na pozemek parc.�. 782/6 orná p�da o vým��e 569 m2 v k.ú. 
Chválkovice, obec Olomouc, jak je pro toto katastrální území zapsáno na LV �. 624 ve 
vlastnictví paní xxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu ve výši 480,- K�/m2 dle bodu �. 1 
p�edložené d�vodové zprávy. 
 
3. schvaluje 
uzav�ení kupní smlouvy na pozemek parc.�. 385/2  orná p�da o vým��e 145 m2  v k.ú. Nové 
Sady u Olomouce, obec Olomouc, jak je pro toto katastrální území zapsáno na LV �. 135 ve 
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vlastnictví pana xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 1.100,- K�/m2 dle bodu �. 2 p�edložené 
d�vodové zprávy. 
 
4. schvaluje 
uzav�ení smlouvy o budoucí kupní smlouv� k �ásti pozemku parc.�. 36/2 zahrada  v k. ú. 
Pavlovi�ky, obec Olomouc o velikosti cca 40 m2, který je ve spole�ném jm�ní manžel� pana 
xxxxxxxxxxx a paní JUDr. xxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 700,- K�/m2. Kupní 
smlouva bude uzav�ena do 18 m�síc� od uzav�ení smlouvy o budoucí kupní smlouv� dle 
bodu �. 3 p�edložené d�vodové zprávy. 
 
5. revokuje 
usnesení ZMO ze dne 23.6.2008 ve v�ci schválení uzav�ení sm�nné smlouvy na pozemky 
parcela �. 659/1 ostatní plocha o vým��e 539 m2, �ást parcely �. 659/2 ostatní plocha            
o vým��e 1589 m2, dot�ená plocha 198 m2, �ást parcely �. 660 ostatní plocha o vým��e 
5034 m2, dot�ená plocha 2726 m2, vše v katastrálním území Nové Sady u Olomouce, obec 
Olomouc a ve vlastnictví xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za �ást pozemk� parcela �. 377/83 orná 
p�da o vým��e 3324 m2, dot�ená plocha 2339 m2 a parcela �. 377/86 orná p�da o velikosti 
5887 m2, dot�ená plocha 5662 m2, vše v katastrálním území Týne�ek, obec Olomouc a ve 
vlastnictví Statutárního m�sta Olomouce 
a 
schvaluje uzav�ení sm�nné smlouvy na pozemek parcela �. 659/1 ostatní plocha o vým��e 
539 m2, na pozemku parcela �. 659/2 ostatní plocha odd�lený díl "a"  o velikosti 139 m2 a na 
pozemku parcela �. 660 ostatní plocha odd�lený díl "b" o velikosti 2111 m2, vše                     
v katastrálním území Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc a ve vlastnictví 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx za pozemky parcela �. 377/83 o velikosti 2338 m2, parcela �. 377/86         
o velikosti 1293 m2 a pozemek parcela �. 377/93 o velikosti 4369 m2, všechny                        
v katastrálním území Týne�ek, obec Olomouc a ve vlastnictví statutárního m�sta Olomouce. 
Sm�na uvedených pozemk� bude realizována bez cenového doplatku. 
 
6. revokuje 
usnesení ZMO ze dne 23.6.2008 ve v�ci schválení uzav�ení sm�nné smlouvy na �ást 
pozemku parcela �. 355/1 ostatní plocha o vým��e 1790 m2, dot�ená plocha 167 m2 a �ást 
pozemku parcela �. 658 ostatní plocha o vým��e 2421 m2, dot�ená plocha 1082 m2, 
všechny v katastrálním území Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc a v podílovém 
spoluvlastnictví xxxxxxxxxxxxxxxxx (id. ¼), xxxxxxxxxxxxxx (id. 3/32), xxxxxxxxxxxxx (id. 
3/16), xxxxxxxxxxxxxxxxx (id. 6/16) a xxxxxxxxxxxxxxxxxx (id. 3/32) za �ást pozemku parcela 
�. 377/77 orná p�da o vým��e 328 m2, dot�ená plocha 302 m2, �ást pozemku parcela �. 
377/84 orná p�da  o vým��e 789 m2, dot�ená plocha 476 m2 a pozemky parcela �. 361 orná 
p�da o vým��e 480 m2, parcela �. 360/2 zahrada o vým��e 769 m2 a parcela �. 360/10 orná 
p�da o vým��e 99 m2, vše v katastrálním území Týne�ek, obec Olomouc a ve vlastnictví 
statutárního m�sta Olomouc 
a 
schvaluje uzav�ení sm�nné smlouvy na z pozemku parcela �. 355/1 odd�lený díl „d“              
o velikosti 348 m2 a z pozemku parcela �. 658 odd�lený díl „c“ o velikosti 1101 m2, oba          
v katastrálním území Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc a v podílovém spoluvlastnictví 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx (id. ¼), xxxxxxxxxxxxxxxxxx (id. 3/32), xxxxxxxxxxxxxxxx (id. 3/16), 
xxxxxxxxxxxxxxxxx (id. 6/16) a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (id. 3/32) za pozemky parcela �. 
377/77 orná p�da o velikosti 199 m2, parcela �. 377/90 orná p�da o velikosti 103 m2, 
parcela �. 377/84 orná p�da o velikosti 476 m2, parcela �. 361 orná p�da o velikosti 480 m2, 
parcela �. 360/2 zahrada o velikosti 769 m2 a parcela �. 360/10 orná p�da o velikosti 99 m2, 
všechny v katastrálním území Týne�ek, obec Olomouc a ve vlastnictví statutárního m�sta 
Olomouc. Sm�na bude realizována bez cenového doplatku. 
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Bod 9 programu:  
Prodej dom� 
Primátor uvedl, že k tomuto bodu se p�ihlásilo do diskuse celkem 11 ob�an�, nejprve ovšem 
dal slovo p�edkladatelce materiálu paní nám�stkyni Kaštilové Tesa�ové, která se p�ihlásila 
s v�cnou poznámkou. 
H. Kaštilová Tesa�ová – navrhla p�ed vlastním projednáním Prodeje dom� stáhnout bod 
2.13, týkající se prodeje budovy t�. Svobody 27 – Švédská 12. Uvedla, že stažení materiálu 
je výsledkem páte�ního koali�ního jednání a uvedla, že se pokusí prodej této budovy znovu 
technicky prov��it, aby byla dána šance všem nájemník�m si své byty koupit. Navrhla svolat 
jednání, na kterém si zainteresované strany vzájemn� sd�lí své požadavky. 
Dále poukázala na skute�nost, že „na st�l“ byl zastupitel�m rozdán materiál, obsahem 
kterého je nové zn�ní bod� 2.9, 2.10., 2.11. a 2.12, týkající se prodeje dom� Voskovcova 2, 
4, 6 a Hn�votínská 11, 13, 15. Požádala zastupitele o vým�nu materiálu. 
Uvedla, že na již zmín�ném koali�ním jednání se jednotlivé strany shodly na tom, že prodej 
by m�l být �ešen diferencovan�. Uvedla, že p�vodn� se vycházelo z ceny 7,5 tis. K�, která 
byla stanovena jako prodejní cena v dom� nám�stí Hrdin� 4. V rámci kvality bydlení bylo 
rozhodnuto k odstup	ování cen, a proto dle nového zn�ní d�vodové zprávy je navrhována u 
domu na ul. Voskovcové 2, 4, 6 cena 6,5 tis. K� za m2 a v p�ípad� domu v ul. Hn�votínská 
11, 13, 15 cena 6 tis. K� za m2. Navrhla o t�chto bodech hlasovat samostatn�. 
Primátor navrhl, aby tentokrát  ob�ané nevystupovali dle abecedy, jak je obvyklé, ale dle 
toho, ke kterému tématu se hlásí. V souladu s tímto návrhem vystoupili nejprve ob�ané 
diskutující k problematice domu t�. Svobody 27 – Švédská 12. 
Menšík Martin – uvedl, že vhledem k tomu, že materiál byl stažen, se vzdává svého 
vystoupení a konstatoval, že s postojem nájemc�  domu  t�. Svobody 27 – Švédská 12 
zastupitele seznámí p. Onderka. 
Onderka Vladimír – konstatoval, že zájem nájemc� o koupi byt� trvá a jsou p�ipraveni se 
dohodnout s m�stem na variant� p�ijatelné pro ob� strany. Uvedl, že jednou z možností je 
založit  bytové družstvo a vystupovat jako právnická osoba. Dementoval spekulace o tom, že 
cht�jí pasáž uzamykat, naopak všichni nájemci souhlasí, aby nadále plnila sv�j historický 
význam. Záv�rem poznamenal, že lidé žijící v dom� desítky let mají k domu jist� v�tší vztah, 
než firma, které se pouze hodí do podnikatelského zám�ru. 
Primátor – dodal, že v souvislosti s prodejem tohoto domu se objevují n�které spekulace 
jako nap�. že zde má být hotel, k �emuž uvedl, že tuto informaci RMO nikdy nem�la. Uvedl, 
že zmín�ná firma zd�vod	ovala sv�j zám�r  tím, že vlastní ¾ pasáže, kterou cht�jí 
zrekonstruovat. Uvedl, že všechny tyto souvislosti by m�ly být obsahem jednání, které paní 
nám�stkyn� svolá. 
Bajger Lubomír – k problematice prodeje domu v ul. Voskovcové konstatoval, že nájemníci 
necht�jí své byty kupovat za ceny, za které byly prodávány byty p�vodn�, ale cena, kterou 
m�sto navrhlo je i po ur�itém snížení pom�rn� vysoká. Uvedl, že nevidí d�vod, pro� by m�la 
být cena na ul. Hn�votínská odlišná od ceny za d�m v ul. Voskovcové, protože za poslední 
roky do objektu na Voskovcové ul. nikdo nic neinvestoval. Naproti tomu na ul. Hn�votínské 
byly,dle jeho tvrzení, alespo	 vym�n�ny okna. Uvedl, že nájemníci p�edpokládají, že 
v p�ípad� prodeje budou po�áte�ní investice vy�ísleny na 150 tis. K� na bytovou jednotku, 
což p�edstavuje po�ízení nového výtahu a vým�nu oken.  
Ing. Havlák Lubomír – uvedl, že akceptuje nov� navrženou cenu za d�m v ul. Hn�votínská 
11, 13, 15 a uvedl, že rozdíl mezi cenou za m2 v t�chto dvou diskutovaných domech vidí 
v tom, v jakém stavu byl d�m v ul. Hn�votínská d�íve. 
Havlí�ková Hana – vzdala se svého vystoupení, uvedla, že po úprav� je cena za m2 pro ni 
akceptovatelná. 
Matúšová Hana – vzdala se svého vystoupení, uvedla, že i ona souhlasí s nov� navrženou 
cenou za m2.  
Ing. Šmehil Karol – jako obyvatel domu Hn�votínská 11 uvedl, že dle jeho názoru jsou domy, 
diskutované p�i dnešním jednání odlišné a je nutné ceny odstup	ovat. Uvedl, že d�m na 
Hn�votínské ulici  byl p�vodn� postaven pro ruské vojáky a i když zde byly provedeny ur�ité 
rekonstrukce, stále zde jsou umakartová jádra, nezaizolovaná st�echa, kterou zatéká a další 
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nedostatky. Záv�rem uvedl, že cena navržená nám�stkyní Kaštilovou Tesa�ovou je pro n�j 
p�ijatelná. 
Trtílek Eduard – podpo�il snížení ceny u Hn�votínské  13, které argumenta�n� podpo�il 
p�ipomenutím schválení prodeje objektu na t�. Míru 135 za kupní cenu 5.500,- K�/m2. Uvedl, 
že porovnáním odhadní a prodejní ceny zjistil, že se jedná o 69 % odhadní ceny. P�i tomtéž 
výpo�tu u objektu na ul. Hn�votínské uvedl, že v p�ípad� prodeje za 7,5 tis. K�/m2 by to 
znamenalo 86 % z ceny odhadní. Podpo�il návrh paní nám�stkyn� Kaštilové Tesa�ové, 
jelikož  69 % odhadní ceny domu Hn�votínská 11, 13, 15 ve výsledku znamená práv� 6 tis. 
K�/m2. 
Varga Pavol – vzdal se svého vystoupení. 
Vym�tal Jind�ich – vzdal se svého vystoupení a sou�asn� pod�koval, že byl spln�n slib 
odprodat tyto domy vlastník�m do konce roku. 
Primátor – také pod�koval za p�ísp�vky všem vystupujícím a konstatoval, že najít 
spravedlnost p�i odprodeji byt� v takovém �asovém rozmezí je tak�ka nemožné.  
H. Kaštilová Tesa�ová – p�ivítala skute�nost, že došlo ke shod� a pod�kovala všem 
vystupujícím, a vyjád�ila nad�ji, že i v p�ípad� domu na t�. Svobody 27 – Švédská 12 bude 
spole�n� nalezena cesta ke shod�. 
P�ipomn�la, že v úvodu navrhovala samostatné hlasování o prodeji dom� Voskovcova 2, 4, 
6 a Hn�votínská 11, 13, 15, ovšem po vystoupení všech diskutujících tento sv�j návrh bere 
zp�t a navrhla hlasovat o všech bodech d�vodové zprávy najednou. 
Primátor shrnul, že upravené stránky d�vodové zprávy rozdané „na st�l“  je t�eba považovat 
za sou�ást základního návrhu d�vodové zprávy. 
P�edkladatelka provedla materiálem po stranách.  
Diskuse prob�hla k t�mto bod�m d�vodové zprávy: 
Bod 2.5. – Prodej budovy Ostružnická 4 
PhDr. Hanáková – technická poznámka – up�esnila, že v p�ípad� restaurování t�í nást�nných 
maleb z fasády domu, je v d�vodové zpráv� nesprávn� uvedeno, že budou umíst�ny ve 
Vlastiv�dném muzeu, jelikož dle jejího vyjád�ení jsou tyto malby vystaveny ve II. poschodí 
v budov� radnice.  
Primátor potvrdil tuto skute�nost, d�vodová zpráva byla upravena dle p�ipomínky PhDr. 
Hanákové.  
Bod 2.13. – prodej budovy t�. Svobody 27 – Švédská 12 
P�edkladatelka v souladu s d�ív�jším návrhem stáhla tento bod. 
Bod 3.7. – žádost manž. xxxxxxxxxxxxxxxxx o prodloužení termínu splatnosti kupní ceny za 
nebytovou jednotku v dom� Riegrova 5 
P�edkladatelka stáhla bod z projednání z d�vodu, že celá v�c je již vy�ešena.  
PaedDr. Kania – poznamenal, že na n�j zap�sobilo vystoupení ob�an�, což jej p�im�lo 
p�edložit návrh, aby byla ur�itá pravidla prodeje dom� znovu nastavena. 
P�edkladatelka požádala o úpravu usnesení, která spo�ívala ve vyškrtnutí bod� 36, 37 a 65 
usnesení. V p�ípad� bod� usnesení 31 až 34 bude dopln�n text „dle upravené p�ílohy �. 1 
d�vodové zprávy“.  
Jiný pozm�	ovací návrh na úpravu usnesení nebyl podán. 
Hlasování o upraveném návrhu usnesení: 
43 pro 
0 proti 
1 zdržel se hlasování 
0 nehlasoval 
Záv�r: Upravený návrh usnesení byl schválen; k uvedenému bodu programu bylo p�ijato 
usnesení bod 9. 
 
Zastupitelstvo m�sta Olomouce 
 
1. bere na v�domí 
upravenou d�vodovou zprávu 
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2. nevyhovuje žádosti 
manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ve v�ci odprodeje �ásti pozemku parc. �. st. 3, 
zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e cca 48 m2, v k. ú. Mutkov, obec Mutkov, okres 
Olomouc, dle d�vodové zprávy bod 1.1. 
 
3. nevyhovuje žádosti 
vlastník� bytových jednotek v dom� �. p. 643 (t�. Svornosti 31) o odprodej �ástí pozemk� 
parc. �. 2129, ostatní plocha, a parc. �. 532, zahrada, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, 
dle d�vodové zprávy bod 1.2. 
 
4. schvaluje 
prodej pozemku parc. �. 308, orná p�da, o vým��e 962 m2, v k. ú. Olomouc-m�sto, obec 
Olomouc, dle geometrického plánu �. 964-250/2008, který pozemek rozd�luje na dv� �ásti 
pod novým ozna�ením takto: 
- pozemek parc. �. 308/2, orná p�da, o vým��e 390 m2, v k. ú. Olomouc-m�sto, obec 
Olomouc, Spole�enství vlastník� byt� Olomouc, (d�m Polská 52), za kupní cenu celkem 
163.319,- K�, z toho pozemek 156.000,- K� a náklady 7.319,- K�, 
- pozemek parc. �. 308/1, orná p�da, o vým��e 572 m2, Spole�enství pro d�m �. p. 
416, ul. Polská, Olomouc, (d�m Polská 50), za kupní cenu celkem 236.119,- K�, z toho 
pozemek 228.800,- K� a náklady 7.319,- K�, 
dle d�vodové zprávy bod 1.3. 
 
5. schvaluje 
prodej pozemku parc. �. st. 1043, zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 207 m2, v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc, do podílového spoluvlastnictví kupujících, a to ideální 1/6 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 5.326,- K�, ideální 1/6 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za 
kupní cenu 5.326,- K�, ideální 1/6 xxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 5.326,- K�, ideální 1/6 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 5.326,- K�, ideální 1/6 xxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní 
cenu 5.326,- K�, ideální 1/6 do SJM manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 
5.325,- K�, kupní cena celkem 31.955,- K�, z toho pozemek 28.980,- K� a náklady 2.925,- 
K�, dle d�vodové zprávy bod 1.4. 
 
6. schvaluje 
prodej pozemku parc. �. st. 278, zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 514 m2, v k. ú. 
Chválkovice, obec Olomouc, do podílového spoluvlastnictví kupujících, a to ideální 1/4 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 22.075,- K�, ideální 1/4 Edit� Kone�né za kupní 
cenu 22.075,- K�, ideální 2/4 do SJM manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 
44.149,- K�, kupní cena celkem 88.299,- K�, z toho pozemek 85.324,- K� a náklady 2.975,- 
K�, dle d�vodové zprávy bod 1.5. 
 
7. schvaluje 
prodej pozemku parc. �. 381/15, zahrada, o vým��e 289 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc, do podílového spoluvlastnictví kupujících, a to ideální 1/2 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 91.263,- K� a ideální 1/2 do SJM manžel�m 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 91.262,- K�, kupní cena celkem 182.525,- K�, z 
toho pozemek 180.625,- K� a náklady 1.900,- K�, dle d�vodové zprávy bod 1.6. 
 
8. schvaluje 
prodej pozemku parc. �. 2152, ostatní plocha, o vým��e 1.189 m2, v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc, dle geometrického plánu �. 1546-334/2008, který rozd�luje pozemek na jednotlivé 
díly pod novým ozna�ením: 
- pozemek parc. �. 2152/1, ostatní plocha, o vým��e 723 m2, Spole�enství vlastník� 
jednotek pro d�m Polívkova 8, 10, Olomouc, za kupní cenu celkem 473.568,- K�, z toho 
pozemek 469.950,- K� a náklady 3.618,- K�, 
- pozemek parc. �. 2152/2, ostatní plocha, o vým��e 74 m2, do podílového 
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spoluvlastnictví kupujících, a to ideální 1/2 pozemku Spole�enství vlastník� jednotek pro 
d�m Polívkova 8, 10, Olomouc, za kupní cenu 25.859,- K�, a  ideální 1/2 pozemku 
Spole�enství vlastník� byt� a dom� Polívkova �.  4 a 6 Olomouc, za kupní cenu 25.859,- K�, 
kupní cena celkem 51.718,- K�, z toho pozemek 48.100,- K�          a náklady 3.618,- K�, 
- pozemek parc. �. 2152/3, ostatní plocha, o vým��e 392 m2,  Spole�enství vlastník� 
byt� a dom� Polívkova �.  4 a 6 Olomouc, za kupní cenu celkem 258.418,- K�, z toho 
pozemek 254.800,- K� a náklady 3.618,- K�, 
dle d�vodové zprávy bod 1.7. 
 
9. schvaluje 
prodej vstupní zd�né brány stojící na pozemku parc. �. st. 195/2 a 158/3, vše zastav�ná 
plocha a nádvo�í, v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, do podílového spoluvlastnictví 
kupujících, a to ideální 1/2 pozemku Spole�enství vlastník� jednotek pro d�m Polívkova 8, 
10, Olomouc, za kupní cenu 1.500,- K�, a  ideální 1/2 pozemku Spole�enství vlastník� byt� a 
dom� Polívkova �.  4 a 6 Olomouc, za kupní cenu 1.500,- K�, kupní cena celkem 3.000,- K�, 
dle d�vodové zprávy bod 1.7. 
 
10. schvaluje 
prodej vedlejší stavby stojící na pozemku parc. �. 2152, ostatní plocha, v k. ú. Nová Ulice, 
obec Olomouc, Spole�enství vlastník� jednotek pro d�m Polívkova 8, 10, Olomouc, za kupní 
cenu celkem 15.010,- K�, z toho vedlejší stavba 12.010,- K�  a náklady 3.000,- K�, dle 
d�vodové zprávy bod 1.7. 
 
11. nevyhovuje žádosti 
paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ve v�ci prodeje �ásti nebo celého pozemku parc. �. 2152, 
ostatní plocha, o vým��e 1.189 m2, v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, ani ve v�ci z�ízení 
v�cného b�emene p�es tento pozemek, dle d�vodové zprávy bod 1.7. 
 
12. revokuje 
usnesení ZMO ze dne 28. 04. 2008, bod 11, �ást 35, ve v�ci  prodeje pozemku parc. �. st. 
386, zastav�ná  plocha a nádvo�í, o vým��e 1.210 m2, v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc, 
dle d�vodové zprávy bod 1.8. 
 
13. schvaluje 
prodej pozemku parc. �. st. 386, zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 1.210 m2,  v k. ú. 
Chválkovice, obec Olomouc, za kupní cenu celkem 102.440,- K�, z toho pozemek 101.640,- 
K� a náklady 800,- K�, do podílového vlastnictví kupujících, a to: 
ideální podíl o velikosti 683/40362 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za 1.733,- K�, ideální podíl o 
velikosti 6272/40362 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za 15.919,- K�, ideální podíl o velikosti 
683/40362 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za 1.733,- K�, ideální podíl o velikosti 6300/40362 
xxxxxxxxxxxxxxxx za 15.990,- K�, ideální podíl o velikosti 683/40362 xxxxxxxxxxxxxxxxx za 
1.733,- K�, ideální podíl o velikosti 6797/40362 do SJM xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za 
17.251,- K�, ideální podíl o velikosti 3801/40362 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za 9.647,- K�, 
ideální podíl o velikosti 683/40362 xxxxxxxxxxxxxxxxx za 1.733,- K�, ideální podíl o velikosti 
5530/40362 do SJM xxxxxxxxxxxxxx (nar. 1957) xxxxxxxxxxxxxx (nar. 1953) xxxxxxxxxx za 
14.035,- K�, ideální podíl o velikosti 683/40362 xxxxxxxxxxxxxxxxx (nar. 1953) za 1.733,- K�, 
ideální podíl o velikosti 6881/40362 xxxxxxxxxxxxxxxxx (nar. 1977) za 17.464,-K�, ideální 
podíl o velikosti 683/40362 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za 1.733,- K� a ideální podíl o velikosti 
683/40362 xxxxxxxxxxxxxxxxxx za 1.733,- K�, dle d�vodové zprávy bod 1.8. 
 
14. revokuje 
usnesení ZMO ze dne 26. 2. 2007, bod 8, �ást 56, ve v�ci  prodeje pozemku parc. �. st. 
1225, zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 291 m2, v k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc, 
dle d�vodové zprávy bod 1.9. 
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15. schvaluje 
prodej pozemku parc. �. st. 1225, zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 291 m2, v k. ú. 
Olomouc-m�sto, obec Olomouc, za kupní cenu celkem 39.040,- K�, z toho pozemek 
36.660,- K� a náklady 2.380,- K�, do podílového vlastnictví kupujících a to: 
ideální podíl o velikosti 5797/146736 xxxxxxxxxxxxxxxxxx za 1.542,- K�, ideální podíl   o 
velikosti 5797/146736 xxxxxxxxxxxxxxxxxx za 1.542,- K�, ideální podíl o velikosti 
12234/146736 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za 3.255,- K�, ideální podíl o velikosti 
11988/146736 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za 3.189,- K�, ideální podíl o velikosti 14348/146736 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za 3.817,- K�, ideální podíl o velikosti 11676/146736 do SJM 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za 3.106,- K�, ideální podíl o velikosti 11660/146736 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za 3.104,- K�, ideální podíl o velikosti 11512/146736 
xxxxxxxxxxxxxxx za 3.063,- K�, ideální podíl o velikosti 14196/146736 do SJM 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za 3.777,- K�, ideální podíl o velikosti 13656/146736 
xxxxxxxxxxxxxx za 3.633,- K�, ideální podíl o velikosti 11384/146736 xxxxxxxxxxxxxxxxx za 
3.029,- K�, ideální podíl o velikosti 11052/146736 xxxxxxxxxxxxxxxxxx za 2.940,- K�, ideální 
podíl o velikosti 11430/146736 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za 3.041,- K�, dle d�vodové zprávy 
bod 1.9. 
 
16. revokuje 
usnesení ZMO ze dne 19. 12. 2007, bod 7, �ást 13, ve v�ci prodeje pozemku parc. �. 75/90, 
zahrada, o vým��e 509 m2, v k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc, dle d�vodové zprávy bod 
1.10. 
 
17. schvaluje 
prodej pozemku parc. �. 75/90, zahrada, o vým��e 509 m2, v k. ú. Olomouc-m�sto, obec 
Olomouc, Spole�enství vlastník� jednotek Spojenc� �. p. 712/�. o. 10, za kupní cenu celkem 
369.408,- K�, z toho pozemek  366.608,- K� a náklady 2.800,- K�, dle d�vodové zprávy bod 
1.10. 
 
18. bere na v�domí 
tuto skute�nost, dle d�vodové zprávy bod 1.11. 
 
19. nevyhovuje žádosti 
nájemc� o odkoupení byt� a  garáží v budov� �. p. 217 (Na Trati 80) na pozemku  parc. �. st. 
251/1, zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 570 m2, vše v k. ú. �ep�ín, obec Olomouc, dle 
d�vodové zprávy bod 2.1. 
 
20. nevyhovuje žádosti 
nájemc� o odkoupení byt� v budov� �. p. 218 (Na Trati 82) na pozemku  parc. �. st. 252, 
zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 642 m2, vše v k. ú. �ep�ín, obec Olomouc, dle 
d�vodové zprávy bod 2.2. 
 
21. nevyhovuje žádosti 
nájemc� o odkoupení byt� v budov� �. p. 1202 (Horní Lán 25) s pozemkem parc. �. st. 
2215/1, zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 236 m2, a pozemku parc. �. 913/72, ostatní 
plocha,  o vým��e 85 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, dle d�vodové zprávy bod 
2.3. 
 
22. nevyhovuje žádosti 
nájemc� o odkoupení byt� v budov� �. p. 779 (Kate�inská 23) na pozemku  parc. �. st. 1087, 
zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 520 m2, vše v k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc, 
dle d�vodové zprávy bod 2.4. 
 
23. revokuje 
�ást usnesení ZMO ze dne 13. 08. 2007, bod 6, �ást 17, ve v�ci schválení zám�ru prodat 
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budovu �. p. 324 (Ostružnická 4) s pozemkem parc. �. st. 273, zastav�ná plocha a nádvo�í, o 
vým��e 400 m2, vše v k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc, a schvaluje ponechání budovy 
�. p. 324 (Ostružnická 4) s pozemkem parc. �. st. 273, zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 
400 m2, vše v k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc, v majetku statutárního m�sta 
Olomouce, dle d�vodové zprávy bod 2.5. 
 
24. nevyhovuje 
hromadné žádosti nájemc� byt� a nebytových prostor v dom� Ostružnická 4 o odkoupení 
jednotlivých byt� a nebytových prostor v dom� �. p. 324 (Ostružnická 4) s pozemkem parc. �. 
st. 273, zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 400 m2, vše v k. ú. Olomouc-m�sto, obec 
Olomouc, dle d�vodové zprávy bod 2.5. 
 
25. nevyhovuje žádosti 
xxxxxxxxxxxxxxxx (Impact UK), spole�nosti POTYLA s. r. o., pana xxxxxxxxxxxxxxxxx, pana 
xxxxxxxxxxxxx, pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, pana xxxxxxxxxxxxxxxxx, paní 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxxxxxxxxxx ve v�ci odkoupení budovy �. p. 324 
(Ostružnická 4) s pozemkem parc. �. st. 273, zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 400 m2, 
vše v k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc, dle d�vodové zprávy bod 2.5. 
 
26. revokuje 
�ást usnesení ZMO ze dne 13. 08. 2007, bod 6, �ást 17, a schvaluje ponechání budovy �. p. 
524 (U Hradeb  2) a pozemku parc. �. st. 68/1, zastav�ná plocha  a nádvo�í, o vým��e 399 
m2, v k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc, v majetku statutárního m�sta Olomouce, dle 
d�vodové zprávy bod 2.6. 
 
27. nevyhovuje 
žádostem spole�nosti POTYLA s.r.o., xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (IMPACT UK) a 
xxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej budovy �. p. 524 (U Hradeb  2) a pozemku parc. �. st. 68/1, 
zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 399 m2, v k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc,  v 
majetku statutárního m�sta Olomouce, dle d�vodové zprávy bod 2.6. 
 
28. nevyhovuje žádosti 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej bytu v budov� �. p. 524 (U Hradeb  2) a pozemku parc. �. 
st. 68/1, zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 399 m2, v k. ú. Olomouc-m�sto, obec 
Olomouc, v majetku statutárního m�sta Olomouce, dle d�vodové zprávy bod 2.6. 
 
29. schvaluje 
prodej budovy �. p. 133 s pozemkem parc. �. st. 195, zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 
815 m2, a pozemku parc. �. 158/3, zahrada, o vým��e 1334 m2, vše k. ú. D�t�ichov nad 
Byst�icí, obec D�t�ichov nad Byst�icí, okres Bruntál, paní xxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu 
ve výši 754.956,- K�, z toho za budovu 690.231,- K�, za pozemek parc. �. st. 195, zastav�ná 
plocha a nádvo�í, �ástku ve výši 34.787,- K�, za pozemek parc. �. 158/3, zahrada, �ástku ve 
výši 22.798,- K�, náklady 7.140,- K�, dle d�vodové zprávy bod 2.7. 
 
30. schvaluje 
prodej budovy �. p. 2 s pozemkem parc. �. st. 3, zastav�ná plocha a nádvo�í,  o vým��e 1228 
m2, pozemku parc. �. 10, zahrada, o vým��e 256 m2, pozemku parc. �. 6, zahrada, o 
vým��e 447 m2, a pozemku parc. �. 9/2, zahrada, o vým��e 847 m2, vše v k. ú. Mutkov, 
obec Mutkov, okres Olomouc, paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu ve výši  842.707,- 
K�, z toho za budovu 728.867,- K�, za pozemek parc. �. st. 3, zastav�ná plocha a nádvo�í,  
�ástku ve výši 70.902,- K�, za pozemek parc. �. 10, zahrada, �ástku ve výši 5.912,- K�, za 
pozemek parc. �. 6, zahrada, �ástku ve výši 10.324,- K�, za pozemek parc. �. 9/2, zahrada, 
�ástku ve výši 19.562,- K�, náklady 7.140,- K�, dle d�vodové zprávy bod 2.8. 
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31. schvaluje 
prodej budovy �. p. 727 (Voskovcova 2) s pozemkem parc. �. st. 802, zastav�ná plocha a 
nádvo�í, o vým��e 453 m2, v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, dle zákona �. 
72/1994 Sb., o vlastnictví byt�, tj. po jednotkách, oprávn�ným nájemc�m za kupní ceny 
vypo�tené dle upravené p�ílohy �. 1 d�vodové zprávy (6.500,- K�/m2 podlahové plochy 
bytu)., dle d�vodové zprávy bod 2.9. 
 
32. schvaluje 
prodej budovy �. p. 726 (Voskovcova 4) s pozemkem parc. �. st. 801 zastav�ná plocha a 
nádvo�í, o vým��e 455 m2,  v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, dle zákona �. 
72/1994 Sb., o vlastnictví byt�, tj. po jednotkách, oprávn�ným nájemc�m za kupní ceny 
vypo�tené dle upravené p�ílohy �. 2  d�vodové zprávy (6.500,- K�/m2 podlahové plochy 
bytu), dle d�vodové zprávy bod 2.10. 
 
33. schvaluje 
prodej budovy �. p. 722 (Voskovcova 6) s pozemkem parc. �. st. 800, zastav�ná plocha a 
nádvo�í, o vým��e 455 m2,  v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, dle zákona �. 
72/1994 Sb., o vlastnictví byt�, tj. po jednotkách, oprávn�ným nájemc�m za kupní ceny 
vypo�tené dle upravené p�ílohy �. 3 d�vodové zprávy (6.500,- K�/m2 podlahové plochy 
bytu), dle d�vodové zprávy bod 2.11. 
 
34. schvaluje 
prodej budovy �. p. 189, 190, 191 (Hn�votínská 11, 13, 15) s pozemkem parc. �. st. 1961, 
1962, 1963, zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 248 m2, 254 m2 a 257 m2, vše v k. ú. 
Nová Ulice, obec Olomouc, dle zákona �. 72/1994 Sb., o vlastnictví byt�, tj. po jednotkách, 
oprávn�ným nájemc�m za kupní ceny vypo�tené dle upravené p�ílohy �. 4 d�vodové 
zprávy(6.000,- K�/m2 podlahové plochy bytu), dle d�vodové zprávy bod 2.12. 
 
35. nevyhovuje 
požadavku nájemc� o odprodej byt� v budov� �. p. 189, 190, 191 (Hn�votínská 11, 13, 15) s 
pozemkem parc. �. st. 1961, 1962, 1963, zastav�ná plocha a nádvo�í,         o vým��e 248 
m2, 254 m2 a 257 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, za podmínek dle „Pravidel 
p�evodu n�kterých nemovitostí z majetku statutárního m�sta Olomouce“, nebo za �ástku 
4.500,- K�/m2 podlahové plochy bytu, dle d�vodové zprávy bod 2.12. 
 
36. revokuje 
�ást svého usnesení ze dne 15. 09. 2008, bod 5, �ást 20, a schvaluje prodej budovy �. p. 
141, 142 (Hrn�í�ská 38A, 38) stojící 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, do podílového 
spoluvlastnictví oprávn�ným nájemc�m v�etn� spole�nosti EVERADA s.r.o.  za kupní ceny 
dle p�ílohy �. 5 d�vodové zprávy, dle d�vodové zprávy bod 2.14. 
 
37. schvaluje 
zám�r prodat nebytovou jednotku �. 111/7 v budov� �. p. 111 (Litovelská 1) se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 3626/18360 na spole�ných �ástech domu a se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 3626/18360 na pozemku parc. �. st. 138/1, zastav�ná 
plocha a nádvo�í, vše v  k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc. Žadatelé uvedou ve svých 
žádostech zám�r využití p�edm�tné nebytové jednotky, dle d�vodové zprávy bod 2.15. 
 
38. nevyhovuje žádosti 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o snížení kupní ceny za nebytovou 
jednotku �. 111/1 v dom� �. p. 111 (Litovelská 1) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
579/18360 na spole�ných �ástech domu a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
579/18360 na pozemku parc. �. st. 138/1, zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 1001 m2, 
vše v k. ú. Nová Ulice , obec Olomouc, dle d�vodové zprávy bod 2.16. 
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39. schvaluje 
prodej nebytové jednotky �. 643/101 v dom� �. p. 643 (Palackého 8) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 1621/27415 na spole�ných �ástech domu �. p. 643 a se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 1621/31693 na pozemku parc. �. st. 818, zastav�ná plocha a nádvo�í, 
vše v k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc, pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu ve 
výši 1.801.962,- K�, z toho za jednotku 1.386.619,- K�, podíl na pozemku 404.613,- K�, 
náklady 10.730,- K�, dle d�vodové zprávy bod 2.17. 
 
40. schvaluje 
prodej nebytové jednotky �. 643/102 v dom� �. p. 643 (Palackého 8) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 726/27415 na spole�ných �ástech domu �. p. 643 a se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 726/31693 na pozemku parc. �. st. 818, zastav�ná plocha a nádvo�í, vše 
v k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc, organizaci JUNÁK – Svaz skaut� a skautek �R, 
st�edisko xxxxxxxxxxxxxxxx Olomouc, za kupní cenu ve výši 181.215,- K�, z toho za 
jednotku 1,- K�, za pozemek 181.214,- K�, dle d�vodové zprávy bod 2.18. 
 
41. nevyhovuje žádosti 
Vladimíry xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ve v�ci prodeje nebytové jednotky �. 643/102   v dom� 
�. p. 643 (Palackého 8) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 726/27415 na spole�ných 
�ástech domu �. p. 643 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 726/31693 na pozemku 
parc. �. st. 818, zastav�ná plocha a nádvo�í, vše v k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc, dle 
d�vodové zprávy bod 2.18. 
 
42. schvaluje 
prodej nebytové jednotky �. 643/103 v dom� �. p. 643 (Palackého 8) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 340/27415 na spole�ných �ástech domu �. p. 643 a se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 340/31693 na pozemku parc. �. st. 818, zastav�ná plocha a nádvo�í, vše 
v k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc, panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu ve výši 
79.844,- K�, z toho za jednotku 1,- K�, za podíl na pozemku 71.665,- K�,- K�, náklady 
8.178,- K�, dle d�vodové zprávy bod 2.19. 
 
43. schvaluje 
prodej nebytové jednotky �. 112/1 v dom� �. p. 112 (Dolní nám�stí 26) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 319/6180 na spole�ných �ástech domu �. p. 112 a se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 319/6180 na pozemku parc. �. st. 537/1, zastav�ná plocha a nádvo�í, o 
vým��e 403 m2, vše v k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc,  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za 
kupní cenu celkem 1.315.950,- K�, z toho jednotka 1,205.782,- K�, pozemek 104.218,- K� a 
náklady 5.950,- K�, dle d�vodové zprávy bod 2.20. 
 
44. nevyhovuje žádosti 
pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ve v�ci odkoupení nebytové jednotky �. 112/1 v dom� �. p. 112 
(Dolní nám�stí 26) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 319/6180 na spole�ných �ástech 
domu �. p. 112 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 319/6180 na pozemku parc. �. st. 
537/1, zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e     403 m2, vše v k. ú. Olomouc-m�sto, obec 
Olomouc, dle d�vodové zprávy bod 2.20. 
 
45. revokuje 
�ást svého usnesení ze dne 26. 02. 2007, bod 8, �ást 18, ve v�ci prodeje nebytové jednotky 
�. 388/10 v dom� �. p. 388 (Ostružnická 32) se spoluvlastnickým podílem     o velikosti 
977/7260 na spole�ných �ástech domu �. p. 388 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
977/7260 na pozemku parc. �. st. 287, zastav�ná plocha  a nádvo�í, o vým��e 430 m2, vše v 
k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc, panu xxxxx xxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu ve výši 
2.160.000,- K�, z toho za jednotku 1.899.819,- K�, za pozemek 248.232,- K�, náklady 
11.949,- K�, dle d�vodové zprávy bod 2.21. 
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46. schvaluje 
prodej nebytové jednotky �. 338/10 v dom� �. p. 338 (Ostružnická 32) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 977/7260 na spole�ných �ástech domu �. p. 338 a se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 977/7260 na pozemku parc. �. st. 287, zastav�ná plocha a nádvo�í, o 
vým��e 430 m2, vše v k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc, panu xxxxxxxxxxxxxxxxxx, za 
kupní cenu ve výši 2.160.000,- K�, z toho za jednotku 1.898.858,- K�, za pozemek 249.193,- 
K�, náklady 11.949,- K�, dle d�vodové zprávy bod 2.21. 
 
47. revokuje 
�ást svého usnesení ze dne 26. 02. 2007, bod 8, �ást 19, ve v�ci prodeje nebytové jednotky 
�. 388/9 v dom� �. p. 388 (Ostružnická 32) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 735/7260 
na spole�ných �ástech domu �. p. 388 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 735/7260 
na pozemku parc. �. st. 287, zastav�ná plocha  a nádvo�í, o vým��e 430 m2, vše v k. ú. 
Olomouc-m�sto, obec Olomouc, spole�nosti TABÁK PROFIT, s. r. o., za kupní cenu ve výši 
1.920.000,- K�, z toho za jednotku 1.665.880,- K�, za pozemek 242.919,- K�, náklady 
11.201,- K�, dle d�vodové zprávy bod 2.22. 
 
48. schvaluje 
prodej nebytové jednotky �. 338/9 v dom� �. p. 338 (Ostružnická 32) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 874/7260 na spole�ných �ástech domu �. p. 338 a se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 874/7260 na pozemku parc. �. st. 287, zastav�ná plocha a nádvo�í, o 
vým��e 430 m2, vše v k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc, spole�nosti TABÁK PROFIT, s. 
r. o., za kupní cenu ve výši 1.920.000,- K�, z toho za jednotku 1.685.878,- K�, za pozemek 
222.921,- K�, náklady 11.201,- K�, dle d�vodové zprávy bod 2.22. 
 
49. revokuje 
�ást svého usnesení ze dne 26. 02. 2007, bod 8, �ást 20, ve v�ci prodeje nebytové jednotky 
�. 388/8 v dom� �. p. 388 (Ostružnická 32) se spoluvlastnickým podíle o velikosti 874/7260 
na spole�ných �ástech domu �. p. 388 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 874/7260 
na pozemku parc. �. st. 287, zastav�ná plocha  a nádvo�í, o vým��e 430 m2, vše v k. ú. 
Olomouc-m�sto, obec Olomouc, panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu ve výši 613.816,- K�, z toho za jednotku 
416.674,- K�, za pozemek 187.466,- K�, náklady 9.676,- K�, dle d�vodové zprávy bod 2.23. 
 
50. schvaluje 
prodej nebytové jednotky �. 338/8 v dom� �. p. 338 (Ostružnická 32) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 735/7260 na spole�ných �ástech domu �. p. 338 a se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 735/7260 na pozemku parc. �. st. 287, zastav�ná plocha a nádvo�í, o 
vým��e 430 m2, vše v k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc, panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu ve výši 613.816,- K�, z toho za jednotku 
416.672,- K�, za pozemek 187.468,- K�, náklady 9.676,- K�, dle d�vodové zprávy bod 2.23. 
 
51. revokuje 
�ást svého usnesení ze dne 26. 02. 2007, bod 8, �ást 21, ve v�ci prodeje nebytové jednotky 
�. 388/7 v dom� �. p. 388 (Ostružnická 32) se spoluvlastnickým podíle o velikosti 740/7260 
na spole�ných �ástech domu �. p. 388 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 740/7260 
na pozemku parc. �. st. 287, zastav�ná plocha  a nádvo�í, o vým��e 430 m2, vše v k. ú. 
Olomouc-m�sto, obec Olomouc, paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu ve výši 618.320,- 
K�, z toho nebytová jednotka 419.902,- K�, pozemek 188.742,- K�, náklady 9.676,- K�, dle 
d�vodové zprávy bod 2.24. 
 
52. schvaluje 
prodej nebytové jednotky �. 338/7 v dom� �. p. 338 (Ostružnická 32) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 740/7260 na spole�ných �ástech domu �. p. 338 a se spoluvlastnickým 
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podílem o velikosti 740/7260 na pozemku parc. �. st. 287, zastav�ná plocha a nádvo�í, o 
vým��e 430 m2, vše v k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc, paní xxxxxxxxxxxxxxxxxx, za 
kupní cenu ve výši 617.960,- K�, z toho nebytová jednotka 419.506,- K�, pozemek 188.744,- 
K�, náklady 9.710,- K�, dle d�vodové zprávy bod 2.24. 
 
53. nevyhovuje žádosti 
pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o snížení kupní ceny za bytovou jednotku �. 627/8  v dom� �. p. 
627 (t�. Míru 135) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 983/8222 na spole�ných �ástech 
domu �. p. 627 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 983/8222 na pozemku parc. �. st. 
1237, zastav�ná plocha a nádvo�í, v k. ú. Ne�edín, obec Olomouc, dle d�vodové zprávy bod 
2.25. 
 
54. nevyhovuje žádosti 
manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxx o snížení kupní ceny bytové jednotky �. 622/7  v dom� �. p. 
622 (nám. Národních Hrdin� 4) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1077/13260 na 
spole�ných �ástech domu �. p. 622 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1077/13260 na 
pozemku parc. �. st. 771, zastav�ná plocha a nádvo�í, v k. ú. Olomouc-m�sto, obec 
Olomouc, dle d�vodové zprávy bod 2.26. 
 
55. nevyhovuje žádosti 
manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o snížení kupní ceny ideálního podílu  o velikosti 1/8 
na budov� �. p. 150 (Jižní 70), ideálního podílu 1/8 na pozemku parc. �. 752, zastav�ná 
plocha a nádvo�í, o vým��e 320 m2, a ideálního podílu 1/8 na pozemku parc. �. 751/2, 
zahrada, o vým��e 598 m2, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, dle d�vodové zprávy bod 
2.27. 
 
56. revokuje 
�ást svého usnesení ze dne 23. 6. 2008, bod 6, �ást 37, ve v�ci schváleného kupujícího 
bytové jednotky �. 622/4 v budov� �. p. 622 a schvaluje prodej bytové jednotky �. 622/4  v 
budov� �. p. 622 (nám. Národních Hrdin� 4) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
1012/13260 na spole�ných �ástech budovy �.p. 622 a se spoluvlastnickým podílem o 
velikosti 1012/13260 na pozemku parc. �. st. 771, zastav�ná plocha a nádvo�í, v k. ú. 
Olomouc-m�sto, obec Olomouc, nájemc�m panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za 
kupní cenu ve výši 759.000,- K�, z toho za jednotku 594.006,- K�, za pozemek 161.953,- K� 
a náklady 3.041,- K�, dle d�vodové zprávy bod 2.28. 
 
57. vyhovuje žádosti 
paní xxxxxxxxxxxxxxxx a schvaluje prodej bytové jednotky �. 112/10 v dom� �. p. 112 (Dolní 
nám�stí 26) se spoluvlastnickým podílem o velikosti  699/6180 na spole�ných �ástech domu 
�. p. 112 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 699/6180 na pozemku parc. �. st. 537/1, 
zastav�ná plocha a nádvo�í, vše v k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc, paní 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu celkem 771.501,- K�, z toho jednotka 543.135,- K� a 
pozemek 228.366,- K�, dle d�vodové zprávy bod 3.1. 
 
58. schvaluje 
prodej bytové jednotky �. 607/8 v dom� �. p. 607 (Stiborova 22) se spoluvlastnickým podílem 
o velikosti 722/14947 na spole�ných �ástech domu �. p. 607 a se spoluvlastnickým podílem 
o velikosti 722/14947 na pozemku parc. �. st. 982, zastav�ná plocha a nádvo�í, vše v  k. ú. 
Ne�edín, obec Olomouc, nájemci paní xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu celkem 866.544,- 
K�, z toho za jednotku 854.601,- K�, pozemek 5.398,- K�, náklady 6.545,- K�, dle d�vodové 
zprávy bod 3.2. 
 
59. nevyhovuje žádosti 
paní xxxxxxxxxxxxxxx ve v�ci prodeje bytové jednotky �. 135/10 v dom� �. p. 135 (�erná 
cesta 4) za kupní cenu vypo�ítanou podle ,,Pravidel“, dle d�vodové zprávy bod 3.3. 
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60. schvaluje 
prodej bytové jednotky �. 961/7 v dom� �. p. 959, 960, 961 (Masarykova 61, Jeremenkova 
30, 32) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 337/26684 na spole�ných �ástech domu �. p. 
959, 960, 961 a se spoluvlastnickým podílem  o velikosti 337/26684 na pozemku parc. �. st. 
135/4, st. 135/5, st. 135/6, zastav�ná plocha a nádvo�í, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc 
nájemc�m panu xxxxxxxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, každému jednou ideální 
polovinou, za kupní cenu celkem 553.500,- K�, z toho za jednotku 544.809,- K�, pozemek 
5.191,- K�, náklady 3.500,- K�, dle d�vodové zprávy bod 3.4. 
 
61. schvaluje 
ponechání bytové jednotky �. 18/4 v dom� �. p. 18 (Dolní nám. 48) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 1074/8283 na spole�ných �ástech domu �. p. 18 a se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 1074/8283 na pozemku parc. �. st. 441 zastav�ná plocha a nádvo�í, vše v 
k. ú. Olomouc–m�sto, obec Olomouc v majetku statutárního m�sta Olomouce ze sociálních 
d�vod�, dle d�vodové zprávy bod 3.5. 
 
62. schvaluje 
prodloužení splatnosti kupní ceny za bytovou jednotku �. 298/23 v dom� �. p. 298 
(Karafiátova 1) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 596/20915 na spole�ných �ástech 
domu �. p. 298 a se spoluvlastnickým podílem  o velikosti 596/20915 na pozemku parc. �. st. 
369, zastav�ná plocha a nádvo�í, vše v k. ú. Ne�edín, obec Olomouc, paní 
xxxxxxxxxxxxxxxxx a panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, a to do 31. 1. 2009, dle d�vodové zprávy 
bod 3.6. 
 
 
Bod 10 programu:  
Prominutí pohledávek 
MUDr. Fischer – uvedl bod. Vzdal se dalšího komentá�e a dal prostor pro diskusi. 
Ing. Kropá�ek – požádal o vysv�tlení k bodu 13 d�vodové zprávy, týkající se odpisu 
hmotného majetku ve výši 25.743.863,- K� – Skládka, areál Chválkovice 
MUDr. Fischer požádal o reakci konzultant�. 
Ing. Michali�ka – vysv�tlil, že tato akce vznikla v r. 1994 založením spole�nosti Separé,  
v roce 1996 ovšem svou �innost ukon�ila a p�ešla do likvidace. Uvedl, že bylo jeho snahou 
rozklí�it jednotlivé �ástky, jelikož tyto neustále z�stávaly na ú�tu rozestav�nosti od. investic. 
Konstatoval, že pátráním se dosp�lo k tomu, že celková �ástka se týká t�í položek 
uvedených v d�vodové zpráv�: 1. t�ídící linka, 2. nákladní vozidlo Liaz a 3.  900 ks 
kontejner�, tyto položky okomentoval. Záv�rem uvedl, že nevidí jinou možnost, než tyto 
položky odepsat. 
Primátor doplnil, že tuto kauzu šet�ila i Policie �R, ovšem toto šet�ení bylo zastaveno. 
Ing. Kropá�ek – vznesl dotaz, pro� se tato kauza šet�í až po 12 letech. 
PaedDr. Kania – vznesl dotaz k bodu 11 d�vodové zprávy odpis projektu v po�izovací cen� 
71.400,- K� – Schweitzerova ul., rekolaudace stoky, zda nebylo p�ed vypracováním projektu 
jasné, že tuto akci nelze zrealizovat. Doporu�oval provést analýzu odpis�, ze které by byly 
u�in�ny záv�ry, kdo nese osobní odpov�dnost. 
Ing. Michali�ka – uvedl, že se jedná o odepsání studie, která do ur�ité míry prov��ovala 
situaci v tomto území. Konstatoval, že odb. investic tyto studie za�azuje do investi�ních 
náklad�, z �ehož vyplývá, že poté musí  ty nepot�ebné p�edkládat ZMO k odepsání. Uvedl, 
že jiné odbory, které studie nechávají zpracovávat je hradí z provozních náklad� a tak ne�eší 
jejich odepisování. 
J. Martinák – reagoval na dotaz Ing. Kropá�ka – uvedl, že prov��oval pohledávky spole�nosti 
Separé s tím výsledkem, že bylo konstatováno, že došlo k šet�ení orgán� �inných v trestním 
�ízení, veškeré lh�ty byly již proml�eny a je již jasné, že tato pohledávka je nedobytná. 
Konstatoval, že na tuto položku, která je neustále obsažena v ú�etnictví upozor	ují vždy         
i audito�i a proto je navrhováno její odepsání. 
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Primátor – p�ipomenul, že v p�ípad� projektových dokumentací se v souvislosti s žádostmi    
o dotace z Evropských fond� m�že stát, že bude m�sto neúsp�šné a n�které tyto ideové 
materiály, jako studie proveditelnosti, nebo integrované plány rozvoje m�sta nebudou 
využity. Konstatoval, že bohužel ale není možné tuto p�ípravu vynechat, vyhnout se t�mto 
investicím. 
Pozm�	ovací návrh na úpravu usnesení nebyl podán. 
 
Hlasování o upraveném návrhu usnesení: 
41 pro 
0 proti 
3 zdržel se hlasování 
0 nehlasoval 
Záv�r: Upravený 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 
prominutí pohledávky ve výši 31.000,- K� dle d�vodové zprávy bod �. 1 
 
3. schvaluje 
prominutí pohledávky ve výši 63.845,- K� dle d�vodové zprávy bod �. 2 
 
4. schvaluje 
odpis projektu v po�izovací cen� 489.666,80 K� dle d�vodové zprávy bod �. 3 
 
5. schvaluje 
odpis urbanistické studie v po�izovací cen� 149.450,- K� dle d�vodové zprávy bod    �. 4 
 
6. schvaluje 
ú�etní odpis  �ástky 1.618.155,66 K� dle d�vodové zprávy bod �. 5 
 
7. schvaluje 
odpis projektu v po�izovací cen� 37.500,- K� dle d�vodové zprávy bod �. 6 
 
8. schvaluje 
ú�etní odpis �ástky 173.071,- K� dle d�vodové zprávy bod �. 7 
 
9. schvaluje 
odpis náklad� v po�izovací cen� 42.594,40 K� dle d�vodové zprávy bod �. 8 
 
10. schvaluje 
odpis projektu v po�izovací cen� 26.450,- K� dle d�vodové zprávy bod �. 9 
 
11. schvaluje 
odpis projektu v po�izovací cen� 453.947,50 K� dle d�vodové zprávy bod �. 10 
 
12. schvaluje 
odpis projektu v po�izovací cen� 71.400,- K� dle d�vodové zprávy bod �. 11 
 
13. schvaluje 
odpis projektu v po�izovací cen� 126.504,- K� dle d�vodové zprávy bod �. 12 
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14. schvaluje 
odpis hmotného majetku v po�izovací cen�  25.743.863,- K� dle d�vodové zprávy bod �. 13 
 
15. schvaluje 
odpis náklad� v hodnot� 34.289.664,20 K� dle d�vodové zprávy bod �. 14 
 
  
 
RNDr. Šnevajs – navrhl v souvislosti s p�ítomností nám�stka ministra pro místní rozvoj Ing. 
Bu�ka na jednání zastupitelstva p�ed�azení bodu 16 IPRM Revitalizace a regenerace 
sídlišt�. Požádal o p�ed�azení bodu 16, aby mohl být projednán za p�ítomnosti pana 
nám�stka ministra a konstatoval, že s tímto projektem, který toto ministerstvo administruje se 
m�sto uchází o  finan�ní p�ísp�vek integra�ního opera�ního programu.  
Primátor nechal hlasovat o tomto návrhu. 
Hlasování o p�ed�azení bodu 16 programu: 
44 pro 
0 proti 
0 zdržel se hlasování 
0 nehlasoval 
Záv�r: P�ed�azení bodu 16 IPRM Revitalizace a regenerace sídlišt� bylo schváleno. 
 
 
Bod 16 programu:  
IPRM Revitalizace a regenerace sídlišt� + dodatek 
RNDr. Šnevajs – uvedl bod. Okomentoval prezentaci, ve které mimo jiné p�ipomenul již 
schválené integrované plány, a to Integrovaný plán rozvoje území Olomouce a IPRM 
M�stské parky, jejichž obsah zastupitel�m p�iblížil. Jako p�ipravované integrované plány 
uvedl p�edkládaný IPRM Revitalizace a regenerace sídlišt� a dále IPRM Vyvážený rozvoj 
m�sta (tematický IPRM). 
P�iblížil IPRM Revitalizace a regenerace sídlišt� - kritéria pro výb�r a strategii zónového 
IPRM. Vy�íslil rozpo�et IPRM – 195 mil. K� výdaj� by m�lo jít na ve�ejné prostranství a dále 
130 mil. K� výdaj� na Modernizaci bytového fondu. 
Popsal harmonogram – uvedl, že sb�r projektových nám�t� prob�hl v �íjnu a listopadu 2008, 
kdy 16 nám�t� p�išlo na Revitalizaci ve�. prostranství a 95 projektových nám�t� na 
Modernizaci bytového fondu.  
Záv�rem konstatoval, že objem projektových nám�t� umožní vybrat dostate�n� kvalitní a 
efektivní projekty, které budou sm��ovat k napln�ní vyty�eného cíle.  
Ing. Tesa�ík požádal o vysv�tlení tabulky na str. 10 d�vodové zprávy – posledních dvou 
sloupc�. 
RNDr. Šnevajs – vysv�tlil, že v p�ípad� opat�ení 1.1 a 1.2. se jedná o revitalizaci ve�. 
prostranství – u tohoto projektu je 85 % dotace (140 mil. K�) a 15 % vlastních zdroj� (25 mil. 
K�). U opat�ení 2.1. se jedná o snížení energetické náro�nosti dom� (57 %), 2.2 odstran�ní 
statických poruch dom� (7 %), 2.3. Opravy,  rekonstrukce a technické vybavení dom� (36 
%), kde u každého je uveden procentuální pom�r rozd�lení dotací. 
V souvislosti s tím, že „na st�l“ byl zastupitel�m rozdán dodatek d�vodové zprávy  byl 
dopln�n návrh usnesení v bod� 1 a 2 usnesení o text „v�. dodatku“ 
Jiný pozm�	ovací návrh na úpravu usnesení nebyl podán. 
Hlasování o upraveném návrhu usnesení: 
41 pro 
0 proti 
1 zdržel se hlasování 
2 nehlasoval 
Záv�r: Upravený návrh usnesení byl schválen; k uvedenému bodu programu bylo p�ijato 
usnesení bod 16. 



 41

 
Zastupitelstvo m�sta Olomouce 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu, v�etn� dodatku  
 
2. schvaluje 
Integrovaný plán rozvoje m�sta Revitalizace a regenerace sídlišt�, v�etn� dodatku 
 
3. schvaluje 
závazek statutárního m�sta Olomouce, týkající se spolufinancování realizace projekt�, 
p�edkládaných m�stem v rámci IPRM Revitalizace a regenerace sídlišt� v minimální výši     
15 % zp�sobilých výdaj�, v p�ípad� za�azení IPRM Revitalizace a regenerace sídlišt�            
k poskytnutí dotace z Integrovaného opera�ního programu. Statutární m�sto Olomouc 
prohlašuje, že taktéž zajistí financování nezp�sobilých výdaj� a že zajistí pr�b�žné 
financování realizací jednotlivých projekt� tak, aby realizace IPRM Revitalizace a regenerace 
sídlišt� probíhala podle �asového harmonogramu 
 
 
 
Bod 11 programu:  
Aquapark Olomouc 
JUDr. Major v úvodu konstatoval, že d�vodová zpráva má 2 roviny.  
1. zpráva o aktuálním postupu prací 
 - uvedl, že je postupováno dle harmonogramu a konstatoval, že zatím není ohrožen termín 
otev�ení a zahájení provozu aquaparku (31.5.2009). V této souvislosti pozval p�ítomné 
zastupitele na velký kontrolní den, který prob�hne ve �tvrtek 8.1.2009 v 11 hodin p�ed 
budovou Aquaparku. 
2. návrh dohody o sou�innosti s �eskou spo�itelnou, a.s. 
- informoval, že �S, a.s. která poskytuje úv�r na financování aquaparku vznesla požadavek, 
aby mohla získávat informace o aktuálním postupu stavby a dodržování podmínek koncesní 
smlouvy  a m�la jistotu, že úv�r je �erpán v souladu s koncesní smlouvou. JUDr. Major 
uvedl, že touto smlouvou se pouze zavazujeme, že budeme �S informovat o všech 
podstatných náležitostech souvisejících s tímto projektem.  
Ing. Hrstková – vznesla dotaz na str. 1, jakým sm�rem se rozší�ení p�ipravuje. 
Ing. Michali�ka – popsal, že k uvedenému rozší�ení dojde sm�rem na Brno – sm�rem 
k areálu firmy GEMO. 
Ing. Tesa�ík – vznesl dotaz, kdo konkrétn� bude odpov�dný za pln�ní �l. II Dohody                 
o sou�innosti. 
Primátor  konstatoval, že tato konkrétní záležitost zatím nebyla �ešena. JUDr. Major doplnil, 
že toto je v�cí nezávislého inspektora, který zprávu nachystá a primátor m�sta ji podepíše. 
Pozm�	ovací návrh na úpravu usnesení nebyl podán. 
Hlasování o p�edloženém návrhu usnesení: 
35 pro 
0 proti 
5 zdržel se hlasování 
4 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 
p�edloženou d�vodovou zprávu. 
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2. schvaluje 
zn�ní Dohody o sou�innosti dle p�ílohy d�vodové zprávy a schvaluje podepsání smlouvy 
statutárním zástupcem m�sta Olomouce. 
 
 
 
Bod 12 programu:  
Po�ízení Souboru zm�n �. XX ÚPnSÚ Olomouc 
Primátor – v úvodu požádal o stažení díl�í zm�ny XX/1 Nové Sady u Olomouce, ul. 
V Kotlin�, bydlení a XX/24 Nová Ulice, ul. Mošnerova, doprava, bydlení 
Mimo jiné informoval, že do schválení nového územního plánu v r. 2011 už bude pouze 
jedna možnost navrhnout zm�ny územního plánu tak, aby ji zastupitelstvo stihlo projednat. 
Uvedl, že „na st�l“ byl rozdán dodatek d�vodové zprávy, dopln�ní o  díl�í zm�nu XX/31, 
konzultant – Ing. Dosoudil ji okomentoval. 
Primátor – požádal konzultanta o krátký komentá� ke každé díl�í zm�n� a zárove	 požádal 
zastupitele, aby sou�asn� pokládali p�ípadné dotazy. 
XX/12 – Nemilany, U �erné cesty, bydlení 
J. Martinák – uvedl, že dle jeho informací žadatelka žádá již pot�etí a vznesl dotaz, zda je 
m�sto schopno prolomit bariéru ze strany Zem�d�lského p�dního fondu, aby se Olomouc 
mohla rozvíjet v tomto sm�ru. 
Primátor – uvedl, že jednání se ZPF pokra�ují a citoval doporu�ení odboru koncepce a 
rozvoje, v tom smyslu, že bude muset být otev�ena komplexní debata s orgány ZPF, jaká 
�ást m�sta by mohla být ur�ena k rozvoji, jelikož m�sto tuto formu rozvoje pot�ebuje. 
Konstatoval, že žadatelka bude s touto skute�ností seznámena a bude jí nabídnuta pomoc 
p�es širší jednání o novém územním plánu jako celku. 
XX/14 Nemilany – ul. Hviezdoslavova, komer�ní využití 
Primátor – uvedl, že p�i projednání této díl�í zm�ny v RMO bylo rozhodováno bez kontextu 
s díl�í zm�nou XX/31, která p�edstavuje zám�r developerské spole�nosti, která p�ipravuje 
rozší�ení sou�asného areálu DHL. Konstatoval, že bez souvislosti se zm�nou XX/31 se jevil 
p�edm�tný pozemek, že je uprost�ed polí a nenavazuje na nic, ovšem v kontextu s ní tomu 
tak není. Z tohoto d�vodu primátor v souladu s jednáním koali�ních stran navrhl schválit 
po�ízení této zm�ny. 
XX/21 – Hodolany, ul. Purky	ova, bydlení 
Primátor informoval, že o této díl�í zm�n� bylo i po projednání v RMO diskutováno a bylo 
zjišt�no, že sportovišt� a sportovní kapacity z uvedeného území nezmizí, jak se p�ed tím 
zdálo, a proto informoval o skute�nosti, že n�kte�í �lenové rady budou hlasovat v rozporu se 
svým p�edchozím rozhodnutím. 
V souvislosti s p�edchozí diskusí navrhl primátor hlasovat o položkách XX/14, XX/21 a XX/31 
samostatn�. Primátor doporu�il tyto díl�í zm�ny schválit. 
Hlasování o schválení díl�í zm�ny XX/14 Nemilany, ul. Hviezdoslavova, komer�ní využití 
42 pro 
0 proti 
2 zdržel se hlasování 
0 nehlasoval 
Záv�r:  Po�ízení díl�í zm�ny bylo schváleno. 
 
Hlasování o schválení díl�í zm�ny XX/21 Hodolany, ul. Purky	ova, bydlení 
41 pro 
0 proti 
2 zdržel se hlasování 
1 nehlasoval 
Záv�r: Po�ízení díl�í zm�ny bylo schváleno. 
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Hlasování o schválení díl�í zm�ny XX/31 Nemilany, k Novosad�m, komer�ní využití 
40 pro 
0 proti 
3 zdržel se hlasování 
1 nehlasoval 
Záv�r: Po�ízení díl�í zm�ny bylo schváleno. 
 
 
Primátor konstatoval, že práv� odhlasované položky budou zapracovány do bodu 2 
usnesení. Z bodu 3 usnesení byly v souvislosti s výše uvedenými návrhy vyškrtnuty díl�í 
zm�ny XX/1, XX/14, XX/21 a XX/24. 
Jiné pozm�	ovací návrhy na úpravu usnesení nebyly podány. 
Hlasování o celkovém návrhu usnesení návrhu usnesení bodu 12 programu: 
41 pro 
0 proti 
1 zdržel se hlasování 
2 nehlasoval 
Záv�r: Upravený 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, v�etn� dodatku 
 
2. schvaluje 
v souladu s § 44 zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním �ádu,ve zn�ní 
zákona 68/2007 Sb., po�ízení Souboru zm�n �. XX ÚPnSÚ Olomouc v díl�ích zm�nách: 
XX/2   –  Slavonín – ul. Jižní, bydlení 
XX/4   –  Topolany u Olomouce, ul. T�eš	ová, bydlení 
XX/5   –  �ernovír, ul.Hlušovická, bydlení 
XX/7   –  Lošov – ul. Svolinského, bydlení 
XX/8   –  Chválkovice – ul.Chválkovická, bydlení 
XX/9   –  Hodolany – ul. P�ichystalova, bydlení 
XX/10 –  Holice u Olomouce – Nedv�zí, trasa VVN 110 kV z Holice do Nedv�zí do nové 
rozvodny 110 kV pro podnikatelskou zónu GEMO 
XX/11 –  Zm�na regulativu VT - podnikatelské a technologické parky 
XX/13 –  �ernovír – ul. Hlušovická, bydlení 
XX/14 - Nemilany - ul. Hviezdoslavova, komer�ní využití 
XX/16 –  Nové Sady u Olomouce – ul. Rokycanova, V kotlin�, bydlení 
XX/18 –  �ep�ín ul. K�elovská, bydlení 
XX/19 –  Nová Ulice, ul. Na Šibeníku, bydlení 
XX/20 –  Nová Ulice, Slavonín, ul. Balcárkova – Cihelna, bydlení 
XX/21 - Hodolany, ul. Purky	ova, bydlení 
XX/22 –  Chomoutov, ul. Hrachovinka, administrativa 
XX/23 –  Holice u Olomouce, areál spole�nosti RESTA, výroba 
XX/25 –  Nová Ulice, ul. Balcárkova 
XX/29 –  Slavonín, Kyselovský kopec, zahrádky 
XX/31 - Nemilany, K Novosad�m, komer�ní využití 
 
3. neschvaluje 
v souladu s § 44 zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním �ádu, ve zn�ní 
zákona  68/2007 sb.,  po�ízení Souboru zm�n �. XIX ÚPnSÚ Olomouc v díl�ích zm�nách: 
XX/3   –  Nové Sady u Olomouce, ul. U Rybá�ských stav�, bydlení 



 44

XX/6   –  Slavonín –ul. Požárník�, bydlení 
XX/12 –  Nemilany – U �erné cesty, bydlení 
XX/15 –  Chomoutov – ul. Hrachovinka, drobné podnikání a bydlení 
XX/17 –  Hodolany – ul. Klimeckého, ubytovací za�ízení 
XX/26 –  Slavonín, ul. Brn�nská, obchod, služby 
XX/27 –  Nová Ulice, Pevn�stka- sportovní za�ízení 
XX/28 –  Holice u Olomouce, ul. P�erovská, služby, obchod  
XX/30 –  Holice u Olomouce. Ul. Sládkovského, bydlení 
 
4. ur�uje 
Martina Novotného, primátora m�sta Olomouce, zastupitelem pro spolupráci na po�ízení 
Souboru zm�n �. XX ÚPnSÚ Olomouc v souladu se zákonem �. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním �ádu, ve zn�ní zákona 68/2007 Sb., 
 
5. ukládá 
vedoucímu odboru koncepce a rozvoje zahájit po�ízení Souboru zm�n �. XX ÚPnSÚ 
Olomouc dle bodu 2 usnesení 
T: ihned 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
 
 
Bod 13 programu:  
Pln�ní Strategického plánu 
Primátor – uvedl bod.  
Mimo jiné konstatoval, že materiál byl projednán Komisí hospodá�ského rozvoje i radou 
m�sta a navrhl jej schválit. 
Materiál byl projednán bez diskuse. 
Pozm�	ovací návrh na úpravu usnesení nebyl podán. 
Hlasování o p�edloženém návrhu usnesení: 
36 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 13. 
 
Zastupitelstvo m�sta Olomouce 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
pln�ní prioritních cíl� Strategického plánu dle p�ílohy �. 1 d�vodové zprávy 
 
 
 
Bod 14 programu:  
Návrh zadání zm�ny �. 2 regula�ního plánu sídlišt� Povel-�tvrtky 
Primátor – uvedl bod. Konstatoval, že návrh zm�ny p�edstavuje schválení posunutí uli�ní 
�áry v této lokalit� a navrhl jej schválit. 
Materiál byl projednán bez diskuse. 
Pozm�	ovací návrh na úpravu usnesení nebyl podán. 
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Hlasování o p�edloženém návrhu usnesení: 
37 pro 
0 proti 
0 zdržel se hlasování 
2 nehlasoval 
Záv�r: P�edložený návrh usnesení byl schválen; k uvedenému bodu programu bylo p�ijato 
usnesení bod 14. 
 
Zastupitelstvo m�sta Olomouce 
 
1. bere na v�domí 
d�vodovou zprávu v p�edloženém zn�ní 
 
2. schvaluje 
Návrh zadání zm�ny �.2 regula�ního plánu sídlišt� Povel-�tvrtky v rozsahu p�ílohy usnesení 
v souladu s ustanovením § 64 odst. (5) zákona �.183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním �ádu  
 
3. ukládá 
vedoucímu odboru koncepce a rozvoje pokra�ovat v po�izování zm�ny �.2 regula�ního plánu 
sídlišt� Povel-�tvrtky 
T: ihned 
O: Novotný Martin, primátor m�sta  
 
 
Bod 15 programu:  
Aktualizace Programu regenerace MPR 
RNDr. Šnevajs – uvedl bod.  
Byla promítnuta vizualizace – p�ehled objekt�, které byly v minulosti již rekonstruovány 
v rámci Programu regenerace MPR a také objekty, u který v sou�asné dob� regenerace 
probíhá a  dále ty, které jsou navrhovány k regeneraci. 
Konstatoval, že u Ing. Arch. P�idala na odboru koncepce a rozvoje je k dispozici materiál 
v elektronické, p�ípadn� papírové podob� k nahlédnutí a informoval, že bude také vyv�šen 
na webových stránkách m�sta. 
Materiál byl projednán bez diskuse. 
Pozm�	ovací návrh na úpravu usnesení nebyl podán. 
Hlasování o p�edloženém návrhu usnesení: 
36 pro 
0 proti 
0 zdržel se hlasování 
3 nehlasoval 
Záv�r: P�edložený návrh usnesení byl schválen; k uvedenému bodu programu bylo p�ijato 
usnesení bod 15. 
 
Zastupitelstvo m�sta Olomouce 
 
1. bere na v�domí 
d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
dokument "Program regenerace MPR Olomouc, aktualizace 2008 - 2012" v rozsahu dle bodu 
2 d�vodové zprávy 
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Bod 17 programu:  
OZV o poplatku za komunální odpad na rok 2009 
K tomuto bodu se do diskuse p�ihlásil 1 ob�an: 
Chladnuch Jan – konstatoval, že by se cht�l vyjád�it k p�edloženému materiálu a upozornil 
na p�ílohu �. 1, která uvádí náklady na sb�r, svoz a zneškodn�ní sm�sného odpadu ve výši 
42 850 000,- K�, což  v p�ípad�, že platí slovo „zneškodn�ní“ se dle jeho názoru jedná           
o špatný výpo�et. Správn� by m�lo být uvedeno “náklady na sb�r a svoz net�íd�ného 
komunálního odpadu“. 
Dále uvedl, že v p�íloze �. 1 jsou uvedeny n�které další �ástky související s výpo�tem 
poplatku, ovšem ty jsou dle jeho názoru bez uvedení,  kolik p�edstavují tun odpadu a mohou 
se tak jevit zkreslen�. Dále poukázal na vysoké náklady na sb�rové dvory, sb�rové soboty 
nebo odpadkové koše.  Uvedl, že vyhláška by m�la být p�ehledná a dávat vnit�ní souvislosti. 
Konstatoval, že dle jeho mín�ní je vyhláška nep�ehledná a uvedl, že by zde m�lo být 
uvedeno i kde se poplatek platí.  
J. Martinák – reagoval na vystoupení ob�ana v tom smyslu, že problematika systému 
shromaž�ování, sb�ru, p�epravy, t�íd�ní, využívání a odstra	ování komunálních odpad� je 
v�cí spíše odborník� na životní prost�edí, než jeho osoby jako ekonoma. Uvedl, že vyhláška 
se zabývá systémem výb�ru poplatku, stanovení výše je zpracováváno na základ� podklad� 
od odboru životního prost�edí a Technických služeb m�sta Olomouce.  Konstatoval, že 
stanovení výše poplatku m�že být pro laika nep�ehledné nebo i nelogické, ale takto je 
nastavena platná legislativa a je nutné to respektovat. K p�ipomínce týkající se ur�ení místa 
výb�ru poplatku uvedl, že p�i každé zm�n�, nap�.  p�est�hování detašovaného pracovišt� 
ur�eného k výb�ru poplatku by se muselo sejít zastupitelstvo a vyhlášku zm�nit, což je dle 
jeho názoru nepraktické. Uvedl, že informace kde a jakým zp�sobem lze platit poplatek jsou 
uvedeny nap�. v Radni�ních listech, nebo na internetových stránkách m�sta. 
Mgr. Š�udlík – doplnil, že p�edpokládá, že podkladové materiály byly poskytnuty odborem 
životního prost�edí i TSMO, a.s. správn� a odpovídají skute�nosti. Upozornil, že celková 
�ástka za sm�sný odpad dosahuje výšky cca 750 K� na tunu, což je pro m�sto p�íznivé. 
Navrhl, aby v p�ípad� pot�eby pan Chladnuch využil odborných znalostí RNDr. Loyky nebo 
RNDr. Matzenauerové z odboru životního prost�edí. 
J. Martinák – shrnul, že vyhláška je navrhována ke schválení  ve stejném zn�ní jako 
v lo	ském roce a p�ipomenul, že i když je možné vybírat nejvýše 500 K� za rok od jednoho 
ob�ana, je navrhována �ástka 492 K�, a to z d�vodu, že je d�litelná 12, což v p�ípad� 
st�hování ob�an� mezi m�sty b�hem roku umož	uje snadn�jší výpo�et.  
Dále byl materiál projednán bez diskuse. 
Pozm�	ovací návrh na úpravu usnesení nebyl podán. 
Hlasování o p�edloženém návrhu usnesení: 
37 pro 
0 proti 
0 zdržel se hlasování 
2 nehlasoval 
Záv�r: Upravený návrh usnesení byl schválen; k uvedenému bodu programu bylo p�ijato 
usnesení bod 17. 
 
Zastupitelstvo m�sta Olomouce 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
Obecn� závaznou vyhlášku statutárního m�sta Olomouce �. 6/2008 o místním poplatku za 
provoz systému shromaž�ování, sb�ru, p�epravy, t�íd�ní, využívání a odstra	ování 
komunálních odpad� se stanovením místního poplatku ve výši K� 492,-- pro rok 2009 
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Bod 18 programu:  
Základní škola Olomouc, Heyrovského 33 - žádost o odepsání pohledávky 
Primátor – p�ipomenul anabázi pohledávky ZŠ Heyrovského, která vznikla v souvislosti 
s pádem Union banky. Uvedl, že tato pohledávka byla ozna�ena za nedobytnou, a proto je 
formou p�edloženého návrhu usnesení navrhováno schválení jejího odepsání. 
Materiál byl projednán bez diskuse. 
Pozm�	ovací návrh na úpravu usnesení nebyl podán. 
Hlasování o p�edloženém návrhu usnesení: 
37 pro 
0 proti 
0 zdržel se hlasování 
2 nehlasoval 
Záv�r: P�edložená návrh usnesení byl schválen; k uvedenému bodu programu bylo p�ijato 
usnesení bod 18. 
 
Zastupitelstvo m�sta Olomouce 
 
1. bere na v�domí 
d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
odepsání pohledávky ve výši 1 445 988,65 K� dle d�vodové zprávy 
 
3. ukládá 
informovat o p�ijatém usnesení �editele Základní školy Olomouc, Heyrovského 33 
T: ihned 
O: vedoucí odboru školství 
 
 
Bod 19 programu:  
Základní škola a Mate�ská škola Olomouc, Svatoplukova 11 – žádost o povolení 
výjimky z po�tu žák� (staženo) 
Bod byl z programu zasedání ZMO stažen. 
 
 
Bod 20 programu:  
Bezúplatný p�evod hlasových sirén 
J. Martinák – se vzdal úvodního slova a požádal o p�ípadné dotazy. 
Materiál byl projednán bez diskuse. 
Pozm�	ovací návrh na úpravu usnesení nebyl podán. 
Hlasování o p�edloženém návrhu usnesení: 
37 pro 
0 proti 
0 zdržel se hlasování 
2 nehlasoval 
Záv�r: Upravený návrh usnesení byl schválen; k uvedenému bodu programu bylo p�ijato 
usnesení bod 19. 
 
Zastupitelstvo m�sta Olomouce 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu  
 
2. schvaluje 
bezúplatný p�evod ovládacích modul� hlasových sirén a elektronických sirén v Topolanech a 
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Chomoutov� dle návrh� smluv v p�ílohách �. 1-3 d�vodové zprávy 
 
3. pov��uje 
podpisem smluv primátora m�sta 
T: b�ezen 2009 
 
 
Bod 21 programu:  
Pojmenování ulice 
RNDr. Holpuch – uvedl bod. 
Informoval, že d�vodem p�ejmenování �ásti ul. P�erovské na ul. Týneckou je skute�nost, že 
ul. P�erovská je �íslována od k�ižovatky ul. Emy Destinnové a U H�išt� sm�rem k m�stu. 
Z d�vodu nutnosti ud�lování dalších domovních �ísel na opa�nou stranu sm�rem 
k nákupnímu centru Olympia je nutný vznik nové ulice.  
Materiál byl projednán bez diskuse. 
Pozm�	ovací návrh na úpravu usnesení nebyl podán. 
Hlasování o p�edloženém návrhu usnesení: 
35 pro 
0 proti 
0 zdržel se hlasování 
4 nehlasoval 
Záv�r: Upravený návrh usnesení byl schválen; k uvedenému bodu programu bylo p�ijato 
usnesení bod 20. 
 
Zastupitelstvo m�sta Olomouce 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s pojmenováním ulice dle d�vodové zprávy 
 
3. ukládá 
informovat p�íslušné instituce o novém názvu ulice dle schválených sm�rnic 
T: ihned 
O: vedoucí odboru vn�jších vztah� a informací 
 
 
Bod 22 programu:  
Informace o �innosti kontrolního výboru ve II, pololetí 2008 
PaedDr. Skácel – okomentoval ob� �ásti d�vodové zprávy. 
Materiál byl projednán bez diskuse. 
Pozm�	ovací návrh na úpravu usnesení nebyl podán. 
Hlasování o p�edloženém návrhu usnesení: 
35 pro 
0 proti 
0 zdržel se hlasování 
4 nehlasoval 
Záv�r: Upravený návrh usnesení byl schválen; k uvedenému bodu programu bylo p�ijato 
usnesení bod 21. 
 
Zastupitelstvo m�sta Olomouce 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
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2. schvaluje 
Plán kontrolní �innosti kontrolního výboru na I. pololetí 2009 
 
 
Bod 23 programu: 
R�zné 
PaedDr. Kania – za �leny poslaneckého klubu KS�M pod�koval za celoro�ní práci všech 
zastupitel�, v�etn� �len� rady m�sta, pop�ál všem p�kné svátky a vyjád�il víru v dobrou a 
úsp�šnou spolupráci i v p�íštím roce. 
 
Ing. Rozbo�il – pod�koval za své zvolení �lenem Rady m�sta Olomouce a za klub �SSD 
pop�ál všem krásné Vánoce a úsp�šný nový rok.  
 
Primátor – p�ipojil se k p�edešlým blahop�áním a za klub ODS, za Radu m�sta Olomouce       
i jako primátor pod�koval za spolupráci v roce 2008, pop�ál hezké váno�ní svátky a mnoho 
úsp�ch� v roce 2009. 
P�ipomenul, že krom� kalendá�� rozdaným zastupitel�m, byla také p�edána i publikace 
Sloup Nejsv�t�jší Trojice.  
 
RNDr. Šnevajs – uvedl, že tato publikace vychází ve �ty�ech jazycích a m�la by p�isp�t 
k prezentaci m�sta i památky UNESCO. Zárove	 všem pop�ál, aby si mohl každý ud�lal 
chvíli �as v dob� váno�ních svátk� k prohlédnutí a p�e�tení této publikace. 
 
Primátor – p�ipomenul dva d�ležité termíny - 10. m�stský bál se koná 17.1.2009 
v Regionálním centru Olomouc a další termín zasedání Zastupitelstva m�sta Olomouce je 
p�edb�žn� ur�en na 23. 2. 2009. 
 
 
Bod 24 programu: 
Záv�r 
13. zasedání Zastupitelstva m�sta Olomouce primátor ukon�il v 14.30 hodin. 
 
 
 
 
 
        Martin Novotný v. r. 
        primátor m�sta Olomouce 
 
 
 
        Mgr. Jana Nováková v. r.  
        ov��ovatelka 
 
 
 
        Jan Gottwald v. r. 
        ov��ovatel 
 
 
 
 
        Gabriela Sedláková v. r. 
        zapisovatelka 


