
 
USNESENÍ 

 
z 5. zasedání Zastupitelstva m�sta Olomouce, konaného dne 25.6.2007 

 
 

 
1 Kontrola usnesení 
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 
 
3. vypouští ze sledování 
- bod 8, �ást 3 usnesení ZMO z 20.6.2006, týkající se Návrhu zadání zm�ny �. III RP MPR 
(labyrint) 
- bod 12, �ást 4 usnesení ZMO ze 14.5.2007, týkající se Po�ízení souboru zm�n �. IV RP 
MPR Olomouc 
 
P�edložil: Rada m�sta Olomouce 
Bod programu:  2; hlasování �. 4 
 
 
2 Rozpo�tové zm�ny roku 2007 
Zastupitelstvo m�sta Olomouce 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu, týkající se rozpo�tových zm�n roku 2007 - �ást A a �ást B 
 
2. schvaluje 
rozpo�tové zm�ny roku 2007 dle p�edložené d�vodové zprávy - �ást B 
 
P�edložil: Martinák Ji�í, nám�stek primátora 
Bod programu:  3; hlasování �. 5 
 
 
3 Novelizace OZV SmOl �. 7/2003 o místním poplatku za užívání 

ve�ejného prostranství 
Zastupitelstvo m�sta Olomouce 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
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2. schvaluje 
Obecn� závaznou vyhlášku statutárního m�sta Olomouce �. 4/2007, kterou se m�ní a 
dopl�uje obecn� závazná vyhláška �. 7/2003 o místním poplatku za užívání ve�ejného 
prostranství, ve zn�ní obecn� závazné vyhlášky �. 12/2005 
 
P�edložil: Rada m�sta Olomouce 

Martinák Ji�í, nám�stek primátora 
Bod programu:  4; hlasování �. 6 
 
 
4 Majetkoprávní záležitosti  
Zastupitelstvo m�sta Olomouce 
 
1. schvaluje 
1. sm�nu �ásti pozemku parc. �. 1/1 zahrada o vým��e 112 m2 v k. ú. �ernovír, obec 
Olomouc ve vlastnictví T�locvi�né jednoty Sokol Olomouc - �ernovír za �ást pozemku parc. 
�. 4 zahrada o vým��e 85 m2, �ást pozemku parc. �. st. 23/1 zast. pl. a nádv. o vým��e       
17 m2 a �ást pozemku parc. �. 1045/20 ost. pl. o vým��e 10 m2, vše k. ú. �ernovír, obec 
Olomouc ve vlastnictví statutárního m�sta Olomouce bez cenového doplatku dle d�vodové 
zprávy bod 1. 
 
2. uzav�ení smlouvy o budoucí kupní smlouv� na pozemky parc. �. 700/7 o vým��e              
13 730 m2, parc. �. 721/1 o vým��e 1 148 m2 a parc. �. 721/2 o vým��e 2 006 m2, vše orná 
p�da v k. ú. Nemilany, obec Olomouc se spole�ností Stavitelství Pospíšil s.r.o. p�i kupní 
cen� ve výši 850,- K�/m2 dle d�vodové zprávy bod 5.  
 
3. uzav�ení smlouvy o budoucí kupní smlouv� na pozemky parc. �. 719/1 o vým��e               
4 162 m2, parc. �. 719/2 o vým��e 997 m2 a parc. �. 719/3 o vým��e 174 m2, vše orná p�da 
v k. ú. Nemilany, obec Olomouc se spole�ností K - stav stavební a.s. p�i kupní cen� ve výši 
850,- K�/m2 dle d�vodové zprávy bod 5.  
 
4. odprodej pozemk� parc. �. st. 295/3 zast. pl. a nádvo�í o vým��e 1 m2, parc. �. st. 292/3 
zast. pl. a nádvo�í o vým��e 34 m2, parc. �. 475/20 ost. pl. o vým��e 158 m2 a parc. �. 
475/19 ost. pl. o vým��e 54 m2, vše v k. ú. �ep�ín, obec Olomouc spole�nosti C&H Farm, 
a.s. za kupní cenu ve výši 111 820,- K� dle d�vodové zprávy bod 6.  
 
5. odprodej pozemku  parc. �. 835/70 ost. pl. o vým��e 22 m2  v k. ú. �ernovír, obec 
Olomouc spole�nosti Školagro s. r. o. za kupní ve výši  13 140,- K� dle d�vodové zprávy bod 
7.   
 
6. odprodej pozemku parc. �. 181/5 orná p�da o vým��e 1 171 m2 v k. ú. Chválkovice, obec 
Olomouc manžel�m Aleši a Karle Hrdli�kovým za kupní cenu ve výši 494 920,- K� dle 
d�vodové zprávy bod 8.  
 
7. odprodej pozemku parc. �. 612 zahrada o vým��e 334 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc 
panu Bc. Vladimíru Halouzkovi za kupní cenu ve výši 104 940,- K� dle d�vodové zprávy bod 
9.   
 
8. odprodej pozemk� parc. �. st. 168 zast. pl. o vým��e 170 m2 a parc. �. 45/46 orná p�da    
o vým��e 1 384 m2, vše v k.ú. Nový Sv�t, obec Olomouc panu Antonínu Mra�kovi za kupní 
cenu ve výši 777 000,- K� bez možnosti  splátek kupní ceny dle d�vodové zprávy bod 10.   
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9. uzav�ení smlouvy o budoucí kupní smlouv� na pozemek parc. �. 1751 ost. pl. o vým��e 
474 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc se spole�ností REFAS Olomouc spol. s r. o. p�i 
kupní cen� ve výši 610,- K�/m2 dle d�vodové zprávy bod 14.    
 
10. odprodej �ásti pozemku parc. �. 543/3 trvalý travní porost o vým��e 298 m2 v k. ú. 
Droždín, obec Olomouc manžel�m Antonínu a Ann� �ervinkovým za kupní cenu ve výši 
390,- K�/m2, tj. 122 504,- K� dle d�vodové zprávy bod 16.     
 
11. odprodej pozemku parc. �. st. 776/42 zast. pl. o vým��e 509 m2 v k. ú. Slavonín, obec 
Olomouc spole�nosti PROJEKT TOPOLOVKA s. r. o.  za kupní cenu ve výši 549 720,- K� 
dle d�vodové zprávy bod 17.   
 
12. odprodej �ásti pozemku parc. �. 76 orná p�da o vým��e 126 m2 v k. ú. Pavlovi�ky, obec 
Olomouc manžel�m Pavlovi a Jan� �ehulkovým za kupní cenu ve výši 64 028,- K� dle 
d�vodové zprávy bod 18.   
 
13. odprodej pozemk� parc. �. 835/98 ost. pl. o vým��e 19 m2 a parc. �. 904/25 orná p�da    
o vým��e 5 m2, vše v k. ú. �ernovír, obec Olomouc spole�nosti Školagro s. r. o. za kupní 
cenu ve výši 12 968,- K� dle d�vodové zprávy bod 20.  
 
14. odprodej pozemk� parc. �. st. 385/2 zast. pl. a nádvo�í o vým��e 82 m2 a parc. �. 835/50 
ost. pl. o vým��e 175 m2 v k. ú. �ernovír, obec Olomouc spole�nosti MODRÝ GRYST,         
s. r. o. za kupní cenu ve výši 111 927,- K� dle d�vodové zprávy bod 21.  
 
15. odprodej �ásti pozemku parc. �. 429/4 ost. pl. o vým��e 2 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc paní Ivan� Fiuráškové za kupní cenu ve výši 5 620,- K� dle d�vodové zprávy bod 
22.  
 
16. odprodej �ásti pozemku parc. �. 300/3 ost. pl. o vým��e 7 m2 v k. ú. Nedv�zí                   
u Olomouce, obec Olomouc manžel�m Jaroslavu a Alžb�t� Pikartovým za kupní cenu ve 
výši 4 956,- K� dle d�vodové zprávy bod 23.  
 
17. výb�r nájemce a budoucího kupujícího pozemku parc. �. 787/2 trvalý travní porost           
o vým��e 852 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc mezi manžely Svatoplukem a Radkou 
Losertovými a manžely Valentinem a Janou Ve�e�ovými formou obálkové metody na výši 
kupní ceny, kdy minimální výše kupní ceny �iní 570,- K�/m2 dle d�vodové zprávy bod 24.  
 
18. odprodej objektu �. p. 197, �. o. 50 objekt k bydlení s pozemkem parc. �. 1682 zast. pl. a 
nádvo�í o vým��e 886 m2 a pozemek parc. �. 1683 zahrada o vým��e 733 m2, vše v k. ú. 
Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou manžel�m PhDr. Miroslavu a Lence 
Valárikovým za kupní cenu ve výši 705 584.- K� dle d�vodové zprávy bod 25.  
 
19. uzav�ení smlouvy o budoucí kupní smlouv� na �ást pozemku parc. �. 88/1 ost. pl.            
o vým��e 590 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc  s manžely Mgr. Pavlem a Hanou 
Sigmundovými p�i kupní cen� ve výši 1377,- K�/m2 dle d�vodové zprávy bod 26.  
 
20. odprodej �ásti pozemku parc. �. 78/3 ost. pl. o vým��e 70 m2 (dle GP parc. �. 78/7) v      
k. ú. Nový Sv�t u Olomouce, obec Olomouc panu Ond�eji Šnévajsovi za kupní cenu ve výši 
35 800,- K� dle d�vodové zprávy bod 27.  
 
21. odprodej �ásti pozemku parc. �. 629/1 ost. pl. o vým��e 250 m2 v k. ú. Chválkovice, obec 
Olomouc manžel�m MUDr. Martinu a Lence Tichým za kupní cenu ve výši 206 998,- K� dle 
d�vodové zprávy bod 28.  
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22. odprodej pozemku parc. �. 913/3 orná p�da o vým��e 448 m2 v k.ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc  paní Božen� Poštulkové za kupní cenu ve výši 673 500,- K� dle d�vodové zprávy 
bod 29.   
 
23. odprodej pozemku parc. �. 913/4 orná p�da o vým��e 499 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc manžel�m Vlastimilu a Zdence Ma�ákových za kupní cenu ve výši 750 000,- K� dle 
d�vodové zprávy bod 29.  
 
24. uzav�ení smlouvy o budoucí kupní smlouv� na �ásti pozemk� parc. �. 1721/6 ost. pl.        
o vým��e 3232 m2  a  parc. �. 1648 (dle GP �. 1409-76/2006 - �ást parc. �. 1648/1) ost. pl.   
o vým��e 71 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc se spole�ností HEBACO steel     
s. r. o. p�i kupní cen� ve výši 350,- K�/m2 dle d�vodové zprávy bod 31.  
 
25. odprodej �ásti pozemku parc. �. 938 ost. pl. o vým��e 23 m2 v k. ú. Droždín, obec 
Olomouc panu Janu Pudovi za kupní cenu ve výši 10 202,- K� dle d�vodové zprávy bod 32.  
 
26. uzav�ení smlouvy o budoucí kupní smlouv� na objekt �. p. 813, stavba ob�anského 
vybavení (Podnikatelský inkubátor CITT UP) s pozemkem parc. �. 1721/63 zastav�ná plocha 
a nádvo�í o vým��e 928 m2 a pozemek parc. �. 1721/64 ostatní plocha o vým��e 3038 m2, 
vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc Univerzit� Palackého v Olomouci za podmínek 
dle d�vodové zprávy bod 33.  
 
27. odprodej �ásti pozemku parc. �. 1011/14 trvalý travní porost o vým��e 26 m2 v k. ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc panu Janu Zbirovskému za kupní cenu ve výši 15 084,- K� s tím, že 
pan Zbirovský uhradí statutárnímu m�stu Olomouc kupní cenu pozemku dle platného 
cenového p�edpisu k 17. 4. 2003 ve výši 1 160,- K� dle d�vodové zprávy 36.   
 
28. uzav�ení smlouvy o budoucí kupní smlouv� na pozemky parc.  �. 1678/232 orná p�da     
o vým��e 459 m2, parc.  �. 1678/33 orná p�da o vým��e 2750 m2, parc.  �. 1678/231 orná 
p�da o vým��e 1427 m2, parc.  �.  1678/230 orná p�da o vým��e 1472 m2 a parc.  �. 
1678/229 orná p�da o vým��e 1603 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc se 
spole�ností MORAVO trading CZ spol. s r. o. p�i kupní cen� ve výši 440,- K�/m2 dle 
d�vodové zprávy bod 38.   
 
29. sm�nu pozemk� parc. �. st. 97 o vým��e 904 m2, parc. �. st. 126 o vým��e 401 m2, parc. 
�. st. 127 o vým��e 114 m2, parc. �. st. 128 o vým��e 74 m2, parc. �. st. 191 o vým��e       
188 m2, parc. �. st. 192 o vým��e 206 m2, vše zast. pl. a nádvo�í a  parc. �. 31/8 o vým��e 
21 231 m2, orná p�da, vše v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc ve vlastnictví Ústavu 
experimentální botaniky AV �R, v. v. i.  za pozemky parc. �. 1722/2  o vým��e 3156 m2, �ást 
parc. �. 1722/1 o vým��e 3279 m2, �ást parc. �. 1721/11 o vým��e 3515 m2, parc. �. 
1721/12 o vým��e 4497 m2 a �ást parc. �. 1721/10 o vým��e 8496 m2, vše orná p�da, �ást 
parc. �. 1724/1 o vým��e 175 m2, ost. pl., vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve 
vlastnictví statutárního m�sta Olomouce za podmínek dle d�vodové zprávy bez doplatku 
cenového rozdílu dle d�vodové zprávy bod 39.  
 
30. uzav�ení budoucí sm�nné smlouvy na �ást pozemku parc. �. 1721/10 o vým��e 23 572 
m2, orná p�da v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního m�sta 
Olomouce za budovu bez �. p. / �. e. na st. parc. �. 126, budovu bez �. p. / �. e. na st. parc. 
�. 127, budovu bez �. p. / �. e. na st. parc. �. 128, budovu bez �. p. / �. e. na st. parc. �. 191, 
budovu bez �. p. / �. e. na st. parc. �. 192, budovu �. p. 76 na st. parc. �. 97 v�. p�ístavby 
(nyní v kolauda�ním �ízení) na �ástech pozemk� st. parc. �. 97, parc. �. 31/8, parc. �. 31/55 
a parc. �. 31/59, v�etn� venkovních úprav, vše v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc ve 
vlastnictví Ústavu experimentální botaniky AV �R, v. v. i. bez doplatku cenového rozdílu dle 
d�vodové zprávy bod 39.   
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2. nevyhovuje žádosti 
1. manžel� Petra a Marie Adamových o sm�nu pozemk� parc. �. 1366 zast. pl. a nádvo�í      
o vým��e 22 m2 a parc. �. 1367 zahrada o vým��e 811 m2, vše v k. ú. Lošov, obec Olomouc 
ve vlastnictví pana Petra Adama za �ást pozemku parc. �. 607/2 ost. pl. o vým��e cca       
135 m2 a �ást pozemku parc. �. 634/2 ost. pl. o vým��e cca 65 m2, vše v k. ú. Hodolany,  
obec Olomouc ve vlastnictví statutárního m�sta Olomouce dle d�vodové zprávy bod 2.  
 
2. manžel� Petra a Marie Adamových o sm�nu pozemk� parc. �. 1366 zast. pl. a nádvo�í      
o vým��e 22 m2 a parc. �. 1367 zahrada o vým��e 811 m2, vše v k. ú. Lošov, obec Olomouc 
ve vlastnictví pana Petra Adama za �ást pozemku parc. �. 607/48 ost. pl. o vým��e cca     
350 m2, vše v k. ú. Hodolany,  obec Olomouc ve vlastnictví statutárního m�sta Olomouce dle 
d�vodové zprávy bod 2.  
 
3. paní Vladimíry Korytarové o odprodej objektu bez �. p. / �. e., jiná stavba na pozemku 
parc. �. st. 1290 zast. pl. a nádvo�í o vým��e 96 m2 v k. ú. Ne�edín, obec Olomouc dle 
d�vodové zprávy bod 3.  
 
4. manžel� Anny a Josefa Cihlá�ových o odprodej pozemk� parc. �. 721/1 o vým��e             
1 148 m2 a parc. �. 721/2 o vým��e 2 006 m2, vše orná p�da v k. ú. Nemilany, obec 
Olomouc dle d�vodové zprávy bod 5.  
 
5. paní Marcely Durkalcové, pana Libora Šálka a pana Vladimíra Šálka o revokaci usnesení 
ZMO ze dne 26. 2. 2007, bod programu 5, bod 63 ve v�ci nevyhov�ní žádosti paní Marcely 
Durkalcové, pana Libora Šálka a pana Vladimíra Šálka  o výkup pozemku parc. �. 708/6 ost. 
pl. o vým��e 403 m2 v k. ú. Chomoutov, obec Olomouc ze spoluvlastnictví paní Marcely 
Durkalcové (ideální podíl 1/3), pana Libora Šálka (ideální podíl 1/6) a pana Vladimíra Šálka 
(ideální podíl ½) do vlastnictví statutárního m�sta Olomouc dle d�vodové zprávy bod 11.  
 
6. pana Filipa Domácího o odprodej pozemku parc. �. 1319/1 ost. pl. o vým��e 20 m2 v k. ú. 
Slavonín, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod 13.  
 
7. paní Moniky Pisa�íkové o odprodej pozemk� parc. �. 76/1 o vým��e 692 m2, parc. �. 76/6 
o vým��e 263 m2, parc. �. 75/4 o vým��e 263  m2, �ásti parc. �. 296/2 o vým��e 125 m2 a 
parc. �. 336/2 ost. pl. o vým��e 210 m2, vše ost. pl. v k.ú. Nedv�zí u Olomouce, obec 
Olomouc dle d�vodové zprávy bod 15.   
 
8. manžel� Daniela a Magdaleny Berkových o odprodej �ásti pozemku parc. �. 5/8 ost. pl.     
o vým��e  30 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod 
19.  
 
9. manžel� Ing. Ireny a Mariana Jaškových a manžel� Ing. Hany a Roberta Gajdošových       
o odprodej �ásti pozemku parc. �. 88/1 ost. pl. o vým��e 590 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc 
dle d�vodové zprávy bod 26.  
 
10. pana Martina Plachého o odprodej  pozemk� parc. �. 913/3 orná p�da o vým��e 448 m2 
a parc. �. 913/4 orná p�da o vým��e 499 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle 
d�vodové zprávy bod 29.   
11. pana Vít�zslava Mrázka o  odprodej pozemku parc. �. 913/4 orná p�da o vým��e 499 m2 
v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod 29.   
 
12. pana Milana Pirkla o odprodej �ásti pozemku parc. �. 53/33 zahrada o vým��e 150 m2 
v k. ú. Ne�edín, obec Olomouc panu Milanu Pirklovi dle d�vodové zprávy bod 30.  
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13. �eské republiky - Ministerstva obrany �R zastoupené VUSS Olomouc o výkup pozemk� 
parc. �. st. 110 o vým��e 167 m2, parc. �. st. 111 o vým��e 168 m2, parc. �. st. 112 o vým��e 
168 m2, parc. �. st. 113 o vým��e 168 m2, parc. �. st. 114 o vým��e 169 m2, parc. �. st. 
116/2 o vým��e 66 m2, parc. �. st. 117 o vým��e 196 m2, parc. �. st. 118 o vým��e 196 m2, 
parc. �. st. 119 o vým��e 198 m2, parc. �. st. 121/2 o vým��e 129 m2, parc. �. st. 122            
o vým��e 161 m2, parc. �. st. 123  o vým��e 174 m2 a parc. �. st. 124/2 o vým��e 66 m2, vše 
zast. pl. a nádvo�í v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc z vlastnictví �eské republiky - 
Ministerstva obrany �R, Vojenské ubytovací správy Olomouc do vlastnictví statutárního 
m�sta Olomouce dle d�vodové zprávy bod 34.   
 
14. Ing. Karla Robenka o  revokaci �ásti usnesení ZMO ze dne 26. 2. 2007, bod programu 5, 
bod 59 ve v�ci výše kupní ceny za odprodej pozemku parc. �. 1180 zahrada o vým��e       
723 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod 35.    
 
15. manžel� Evy a Petra Grigárkových o revokaci usnesení ZMO ze dne 14. 5. 2007, bod 
programu 5, bod 26. ve v�ci nevyhov�ní žádosti o odprodej  pozemku parc. �. 1663 ost. pl.   
o vým��e 64 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod 37.  
 
16. Ing. Petra K�enka a manžel� Reného a Ivety Kortišových o odprodej pozemk� parc.  �. 
1678/232 orná p�da o vým��e 459 m2, parc.  �. 1678/33 orná p�da o vým��e 2750 m2, parc.  
�. 1678/231 orná p�da o vým��e 1427 m2, parc.  �.  1678/230 orná p�da o vým��e 1472 m2 
a parc.  �. 1678/229 orná p�da o vým��e 1603 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec 
Olomouc dle d�vodové zprávy bod 38.   
 
17. spole�nosti Stavební firma VAPE s. r. o. o odprodej pozemk� parc. �. 1678/232 o vým��e 
459 m2, parc. �. 1678/231 o vým��e 1 427 m2, parc. �. 1678/230 o vým��e 1 472 m2, parc. 
�. 1678/233 o vým��e 124 m2 a parc. �. 1678/229 o vým��e 1 603 m2, vše orná p�da v k. ú. 
Holice u Olomouce, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod 38.  
 
18. spole�nosti Stavební firma VAPE s. r. o. o sm�nu pozemku parc. �. 1678/33 orná p�da    
o vým��e 2 750 m2 v k. ú. Holice u Olomouce ve vlastnictví statutárního m�sta Olomouc za 
pozemek parc. �. 1678/158 orná p�da o vým��e 2 509 m2, v k. ú. Holice u Olomouce, obec 
Olomouc ve vlastnictví spole�nosti Stavební firma VAPE s. r. o. dle d�vodové zprávy bod 38.  
 
19. manžel� PharmDr. Adama a PharmDr. Jany Kederových o odprodej �ásti pozemku parc. 
�. 1678/33 orná p�da o vým��e 15 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle 
d�vodové zprávy bod 38.   
 
20. manžel� Ing. Jana a Ing. Otilii Perneckých o odprodej �ásti pozemku parc. �. 1678/33 
orná p�da o vým��e 61 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle d�vodové zprávy 
bod 38.  
 
21. pana Petra Vlachého o odprodej �ásti pozemku parc. �. 1678/33 orná p�da o vým��e    
89 m2 a �ásti pozemku parc. �. 1678/232 orná p�da o vým��e 3 m2, vše v k. ú. Holice          
u Olomouce, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod 38.  
 
22. pana Tomáše Navrátila o odprodej �ásti pozemku parc. �. 1678/33 orná p�da o vým��e 
77 m2 a �ásti pozemku parc. �. 1678/232 orná p�da o vým��e 51 m2, vše v k. ú. Holice         
u Olomouce, obec Olomouc dle d�vodové  zprávy bod 38.  
 
23. manžel� Mgr. Terezy a Karla Šlechtových o odprodej �ásti pozemku parc. �. 1678/33 
orná p�da o vým��e 44 m2 a �ásti pozemku parc. �. 1678/232 orná p�da o vým��e 87 m2, 
vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod 38.   
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24. manžel� PharmDr. Adama a PharmDr. Jany Kederových o odprodej �ásti pozemku parc. 
�. 1678/33 orná p�da o vým��e 27 m2 a �ásti pozemku parc. �. 1678/232 orná p�da             
o vým��e 128 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod 
38.   
 
25. manžel� Zde�ka a Marcely Grossmannových o odprodej �ásti pozemku parc. �. 1678/33 
orná p�da o vým��e 25 m2 a �ásti pozemku parc. �. 1678/232 orná p�da o vým��e 190 m2, 
vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod 38.  
 
26. pana Zde�ka Suchého o odprodej �ásti pozemku parc. �. 546/2 ost. pl. o vým��e 30 m2 
a �ásti pozemku 53/33 zahrada o vým��e 100 m2, vše v k. ú. Ne�edín, obec Olomouc dle 
d�vodové zprávy bod 40.  
 
27. pana Milana Pirkla o odprodej �ásti pozemku parc. �. 546/2 ostatní plocha o vým��e      
36 m2 v k. ú. Ne�edín, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod 41.  
 
3. souhlasí 
se zm�nou subjektu na stran� budoucího kupujícího pozemk� parc. �. 1721/19 ost. pl.           
o vým��e 1858 m2, parc. �.1721/20 orná p�da o vým��e 1996 m2, �ást parc. �. 1721/16 ost. 
pl. o vým��e 917 m2, �ást parc. �. 1721/17 ost. pl. o vým��e 927 m2, �ást parc. �. 1721/18 
ost. pl. o vým��e 1755 m2, �ást parc. �. 1721/22 ost. pl. o vým��e 1385 m2, �ást parc. �. 
1721/34 ost. pl. o vým��e 607 m2, �ást parc. �. 1721/35 ost. pl. o vým��e 1479 m2, vše v     
k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc z Ing.  Pavla Nastoupila na spole�nost DAPON 
OKNA s. r. o. dle d�vodové zprávy bod 12.  
 
4. revokuje 
1. usnesení ZMO ze dne 13. 10. 2006, bod programu 3, bod 16 ve v�ci nevyhov�ní žádosti 
pana Jana Zbirovského o odprodej �ásti pozemku parc. �. 1011/14 trvalý travní porost          
o vým��e 30 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod 36.  
 
2. usnesení ZMO ze dne 18. 9. 2006, bod programu 5, bod 40 ve v�ci schválení uzav�ení 
smlouvy o budoucí sm�nné smlouv� pozemk� parc. �. st. 97 o vým��e 904 m2, parc. �. st. 
126 o vým��e 401 m2, parc. �. st. 127 o vým��e 114 m2, parc. �. st. 128 o vým��e 74 m2, 
parc. �. st. 191 o vým��e 188 m2, parc. �. st. 192 o vým��e 206 m2, vše zast. pl. a parc. �. 
31/8 orná p�da o vým��e 23 713 m2, vše v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc ve 
vlastnictví �R - Ústavu experimentální botaniky AV �R za �ást pozemku parc. �. 1721/12      
o vým��e 2 567 m2, �ást parc. �. 1721/10 o vým��e 24 189 m2, �ást parc. �. 1721/11           
o vým��e 3 515 m2, �ást parc. �. 1722/1  o vým��e 3 279 m2, �ást parc. �. 1722/2 o vým��e 
2 468 m2, vše orná p�da v k.ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního 
m�sta Olomouce s tím, že sm�nná smlouva bude uzav�ena do 30 dn� po nabytí právní moci 
územního rozhodnutí na navazující úsek komunikace Severní spoj u areálu na ul. 
Jablonského, nejpozd�ji do 31. 12. 2014 dle d�vodové zprávy bod 39. 
 
3. usnesení ZMO ze dne 26. 2. 2007, bod programu 5, bod 71 ve v�ci výše kupní ceny za 
odprodej �ásti pozemku parc. �. 83 orná p�da o vým��e 304 m2 a pozemku parc. �. 124/4 
ostatní plocha o vým��e 106 m2, vše v k. ú. Pavlovi�ky, obec Olomouc panu Ing. Josefu 
Opletalovi a schvaluje kupní cenu ve výši 129 336,- K� (tj. kupní cena pozemku 124/4 
snížená o 50%) dle d�vodové zprávy bod 42.    
 
P�edložil: Rada m�sta Olomouce 
Bod programu:  5; hlasování �. 7 
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5 Majetkoprávní záležitosti odboru investic 
Zastupitelstvo m�sta Olomouce 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
uzav�ení sm�nné smlouvy na spoluvlastnický podíl Vladimíra Prášila id. 1/27 na pozemku 
parc.�. 798 ostatní plocha o vým��e 1279 v k.ú. Droždín, obec Olomouc, jak  je zapsáno na 
LV 1029 u Katastrálního ú�adu pro Olomoucký kraj, katastrálního pracovišt� Olomouc, za 
�ást pozemku parc.�. 1300/7 orná p�da o vým��e 1534 m2, dot�ená �ást 830 m2, v k.ú. 
Droždín, obec Olomouc, jak je zapsáno na LV 10001 u Katastrálního ú�adu pro Olomoucký 
kraj, katastrálního pracovišt� Olomouc, ve vlastnictví statutárního m�sta Olomouc, bez 
doplatku cenového rozdílu. P�esná vým�ra dot�ené �ásti pozemku parc.�. 1300/7 v k.ú. 
Droždín bude up�esn�na zam��ením geometrickým plánem. To vše dle bodu 1 d�vodové 
zprávy 
 
3. schvaluje 
uzav�ení sm�nné smlouvy na �ást pozemku parc.�.  470/1 ostatní plocha o vým��e 350 m2 
v k.ú. Droždín, obec Olomouc, jak je zapsáno na LV �. 1076 v podílovém spoluvlastnictví 
Petra a Pavla Jurášových za pozemky parc.�. 505/2 orná p�da o vým��e 2236 m2 a parc.�. 
506 orná p�da o vým��e 780 m2, vše v k.ú. Droždín, obec Olomouc, jak je vše zapsáno na 
LV �. 10001, u Katastrálního ú�adu pro Olomoucký kraj, katastrální pracovišt� Olomouc, ve 
vlastnictví statutárního m�sta Olomouc, s doplatkem cenového rozdílu dle znaleckého 
posudku, který stanoví obvyklou cenu pozemku. Vým�ra dot�ené �ásti pozemku parc.�. 
470/1 v k.ú. Droždín bude up�esn�na zam��ením geometrickým plánem. To vše dle bodu 2 
d�vodové zprávy 
 
4. schvaluje 
uzav�ení kupní smlouvy na �ást pozemku parc.�. 738 orná p�da o vým��e 1396 m2, dot�ená 
�ást 50 m2 (dle geometrického plánu �. 1570-717/2006 ze dne 23. 1. 2007 parc.�. 738/2), 
k.ú. Hodolany, obec Olomouc, jak je zapsáno u Katastrálního ú�adu pro Olomoucký kraj, 
katastrální pracovišt� Olomouc na LV �. 975 ve spole�ném jm�ní manžel� Josefa a Elišky 
�ulpových, za kupní cenu 15.000,-K�. To vše dle bodu 3 d�vodové zprávy 
 
5. revokuje 
usnesení  zastupitelstva m�sta ze dne 20. 6. 2006, bod 4, ve v�ci sm�ny pozemk� parc. �. 
355/1 ost. pl. o vým��e 1 790 m2, parc. �. 355/9 o vým��e 359 m2, parc. �. 657/1 zahrada     
o vým��e 407 m2, parc. �. 658 ost. pl. o vým��e 2 421 m2 ve spoluvlastnictví paní Jaroslavy 
Neoralové, pana JUDr. Milana Neorala, MUDr. �estmíra Neorala, paní V�ry Pou�ové a paní 
Dagmar P�ikrylové, pozemk� parc. �. 659/1 ost. pl. o vým��e 539 m2, parc. �. 659/2 ost. pl.   
o vým��e 1 589 m2, parc. �. 660 ost. pl. o vým��e 5 034 m2 ve vlastnictví pana MUDr. 
�estmíra Neorala, �ást pozemku parc. �. 362/2 zahrada o vým��e 2 166 m2 ve 
spoluvlastnictví paní Jaroslavy Neoralové, pana MUDr. �estmíra Neorala a paní V�ry 
Pou�ové vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc za pozemky �ást parc. �. 377/84 
orná p�da o vým��e 476 m2 (dle geom.plánu  díl „g“), �ást parc. �. 377/83 orná p�da             
o vým��e 2 339 m2(dle geom.plánu díl „e“), parc. �. 361 orná p�da o vým��e 480 m2, parc. 
�. 360/2 zahrada o vým��e 769 m2, �ást parc. �. 360/1 zahrada o vým��e 795 m2(dle 
geom.plánu díl „d“), parc. �. 360/8 orná p�da o vým��e 415 m2, parc. �. 360/7 orná p�da        
o vým��e 571 m2, parc. �. 360/6 orná p�da o vým��e 588 m2, parc. �. 360/5 orná p�da        
o vým��e 588 m2, parc. �. 360/4 orná p�da o vým��e 588 m2, parc. �. 360/3 orná p�da         
o vým��e 595 m2, �ást parc. �. 377/77 orná p�da o vým��e 103 m2(dle geom.plánu díl „f“), 
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�ást parc. �. 362/1 ost. pl. o vým��e 607 m2(dle geom.plánu díl „c“) a �ást parc. �. 377/76 
orná p�da o vým��e 4369 m2(dle geom.plánu parc.�.377/87), vše v k. ú. Týne�ek, obec 
Olomouc ve vlastnictví statutárního m�sta Olomouc. To vše dle bodu 4 d�vodové zprávy 
 
6. schvaluje 
uzav�ení darovací smlouvy ke spoluvlastnickému podílu o velikosti 1/3 na pozemku parcela 
�. 670/52 orná p�da o vým��e 2m2 v katastrálním území Chválkovice, obec Olomouc, který 
je ve vlastnictví paní Libuše Kabelíkové. To vše dle bodu 6 d�vodové zprávy 
 
7. schvaluje 
uzav�ení smlouvy o budoucí kupní smlouv� ke spoluvlastnickému podílu o velikosti 1/3 na 
pozemku parcela �. 670/52 orná p�da o vým��e 2m2 v katastrálním území Chválkovice, 
obec Olomouc, jak je zapsán na LV 487 u Katastrálního ú�adu pro Olomoucký kraj, 
katastrálního pracovišt� Olomouc, a to s d�dici p�vodního vlastníka, paní Marie Sittové, za 
cenu dle znaleckého posudku. Da� z p�evodu nemovitostí a náklady d�dického �ízení budou 
hrazeny statutárním m�stem Olomouc. Kupní smlouva bude uzav�ena do 2 let od kolaudace 
stavby „Na Zákop� - rekonstrukce komunikace“, org. 4462. To vše dle bodu 7 d�vodové 
zprávy 
 
8. schvaluje 
uzav�ení budoucí kupní smlouvy k �ásti pozemku parcela �. 158/3 zahrada o vým��e 27 m2 
v katastrálním území B�lidla, obec Olomouc, který je ve spole�ném jm�ní manžel� Mgr. 
Martina a Mgr. Aleny Hrn�írových, a to za cenu dle cenové mapy platné v dob� uzav�ení 
kupní smlouvy. Kupní smlouva bude uzav�ena do 2 let od kolaudace stavby „Bystrovanská - 
stavební úpravy komunikace a inženýrských sítí“. Dot�ená vým�ra pozemku bude up�esn�na 
zam��ením geometrickým plánem. To vše dle bodu 8 d�vodové zprávy 
 
9. schvaluje 
uzav�ení kupní smlouvy na �ásti pozemku parc.�. 1277 orná p�da o vým��e 90176 m2, 
dot�ená �ást dle GP parc.�. 1277/2 o vým��e 203 m2 a parc.�. 1277/3 o vým��e 556 m2, 
v k.ú. Droždín, obec Olomouc, jak je zapsáno na LV �. 851 u Katastrálního ú�adu pro 
Olomoucký kraj, katastrálního pracovišt� Olomouc, v podílovém spoluvlastnictví Jitky 
Šípkové (id. 4/15), Stanislavy Kozlíkové (id. 4/15), Jind�icha de la Renotiére-Kriegsfelda (id. 
3/15) a Martina Kumpošta (id. 4/15), za kupní cenu 500,-K�/m2. To vše dle bodu 9 d�vodové 
zprávy 
 
10. schvaluje 
uzav�ení budoucí kupní smlouvy k �ásti pozemku parcela �. 157/4 zahrada  v katastrálním 
území B�lidla, obec Olomouc o vým��e 14 m2, který je ve spole�ném jm�ní manžel� Ing. 
Zde�ky a Miloslava Otáhalových, a to za cenu dle cenové mapy platné v dob� uzav�ení 
kupní smlouvy. Kupní smlouva bude uzav�ena do 2 let od kolaudace stavby „Bystrovanská - 
stavební úpravy komunikace a inženýrských sítí“. Dot�ená vým�ra pozemku bude up�esn�na 
zam��ením geometrickým plánem. To vše dle bodu 10 d�vodové zprávy 
 
11. schvaluje 
uzav�ení dodatku k budoucí sm�nné smlouv� �íslo SmOl/OI/14/83/2006/Hp/BSMS ze dne 
20. 3. 2006, uzav�ené mezi panem Františkem Švestkou, paní Dagmar Švestkovou               
a statutárním m�stem Olomouc, jímž bude m�n�n obsah �lánku III.2 výše uvedené smlouvy, 
a to tak, že pan Švestka a paní Švestková se zavazují na výzvu statutárního m�sta Olomouc 
uzav�ít s ním sm�nnou smlouvu na pozemky parcela �. 509/17 orná p�da, parcela �. 893/6 
orná p�da, parcela �. 539/1 orná p�da a �ást pozemku parcela �. 1193/1 orná p�da               
o dot�ené vým��e 714 m2, to vše v katastrálním území Chválkovice, obec Olomouc za �ást 
pozemku parcela �. 1193/22 orná p�da v katastrálním území Chválkovice, obec Olomouc   
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o vým��e 5022 m2, který je ve vlastnictví statutárního m�sta Olomouc. Dot�ená vým�ra 
pozemk� bude up�esn�na zam��ením geometrickým plánem. To vše dle bodu 11 d�vodové 
zprávy 
 
12. schvaluje 
uzav�ení budoucí kupní smlouvy k �ásti pozemku parcela �. 5/1 zahrada  v katastrálním 
území B�lidla, obec Olomouc o vým��e 30 m2, který je ve vlastnictví paní MUDr. Alice 
Š�udlové, a to za cenu dle cenové mapy platné v dob� uzav�ení kupní smlouvy. Kupní 
smlouva bude uzav�ena do 2 let od kolaudace „Bystrovanská - stavební úpravy komunikace 
a inženýrských sítí“. Dot�ená vým�ra pozemku bude up�esn�na zam��ením geometrickým 
plánem. To vše dle bodu 12 d�vodové zprávy 
 
P�edložil: Major Martin, JUDr., nám�stek primátora  
Bod programu:  6; hlasování �. 8 
 
 
6 Prodej dom� 
Zastupitelstvo m�sta Olomouce 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. nevyhovuje 
žádosti manžel� V�ry a Františka Jakešových ve v�ci prodeje pozemku parc. �. 50, zahrada, 
o vým��e 1.037 m2, v k. ú. Hej�ín, obec Olomouc, dle d�vodové zprávy bod 1.1 
 
3. nevyhovuje 
žádosti pana Miroslava Lanty ve v�ci prodeje �ásti pozemku parc. �. 5/8, ostatní plocha,        
o vým��e 103 m2, v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, dle d�vodové zprávy bod 
1.2. 
 
4. schvaluje 
prodej �ásti pozemku parc. �. st. 519, zastav�ná plocha a nádvo�í, v geometrickém plánu 
ozna�ena jako pozemek parc. �. st. 519/2, zastav�ná plocha, jiná stavba, o vým��e 75 m2,   
a �ásti pozemku parc. �. 58/1, zahrada, v geometrickém plánu ozna�ena jako pozemek parc. 
�. 58/4, zahrada, o vým��e 13 m2, vše v k. ú. Olomouc - m�sto, obec Olomouc, dle 
geometrického plánu �. 820-133/2005 manžel�m Tomášovi a Jan� Melounovým za kupní 
cenu celkem ve výši 52.772,- K�, z toho �ást pozemku parc. �. st. 519, v geometrickém 
plánu ozna�ena jako pozemek parc. �. st. 519/2, zastav�ná plocha, jiná stavba, o vým��e    
75 m2, za kupní cenu ve výši 36.000,- K�, a �ást pozemku parc. �. 58/1, v geometrickém 
plánu ozna�ena jako pozemek parc. �. 58/4, zahrada, o vým��e 13 m2, za kupní cenu ve 
výši 6.240,- K� a náklady ve výši 10.532,- K�, dle d�vodové zprávy bod 1.3. 
 
5. schvaluje 
prodej pozemku parc. �. st. 387/7, zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 55 m2, v k. ú. 
Chválkovice, obec Olomouc, jednou ideální polovinou paní Sv�tle Pajurkové a jednou ideální 
polovinou panu Marku Zahradníkovi, za kupní cenu celkem 5.620,- K�, z toho pozemek 
4.620,- K� a náklady 1.000,- K�, dle d�vodové zprávy bod 1.4. 
 
6. schvaluje 
prodej pozemku parc. �. 345, zahrada, o vým��e 416 m2, v k. ú. Olomouc-m�sto, obec 
Olomouc, panu Ing. Vladimíru Hrbá�kovi, za kupní cenu celkem 90.956,- K�, z toho pozemek 
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89.856,- K� a náklady 1.100,- K�, dle d�vodové zprávy bod 1.5. 
 
7. schvaluje 
prodej stavby bez �p/�e na pozemku parc. �. st. 449, zastav�ná plocha a nádvo�í, v k. ú. 
Holice u Olomouce, obec Olomouc, ideální jednou t�etinou Ev� Bayerové, ideální jednou 
t�etinou Petru Maceášikovi, ideální jednou t�etinou manžel�m Jaroslav� a Romanu Jílkovým, 
za kupní cenu celkem 6.975,- K�, z toho stavba 4.000,- K� a náklady 2.975,- K�, dle 
d�vodové zprávy bod 1.6. 
 
8. revokuje 
usnesení ZMO ze dne 14. 12. 2004 bod 7, �ást 9, ve v�ci prodeje pozemku parc. �. st. 92, 
zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 546 m2, v k. ú. Hej�ín, obec Olomouc,  
a schvaluje prodej pozemku parc. �. st. 92, zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 546 m2, 
v k. ú. Hej�ín, obec Olomouc, jednou ideální polovinou manžel�m Mojmíru a Miluši 
Dosed�lovým a jednou ideální polovinou panu Michalu Metnarovi, za kupní cenu celkem 
61.866,- K�, z toho pozemek 61.152,- K� a náklady 714,- K�, dle d�vodové zprávy bod 1.7. 
 
9. revokuje 
usnesení ZMO ze dne 16. 12. 2003, bod 21, �ást 18, ve v�ci prodeje pozemku parc. �. 
36/11, zahrada, o vým��e 123 m2, v k. ú. Hodolany, obec Olomouc,  
a schvaluje prodej pozemku parc. �. 36/11, zahrada, o vým��e 123 m2, v k. ú. Hodolany, 
obec Olomouc, ideální jednou polovinou manžel�m Jaroslavu a Zuzan� Po�ízkovým              
a ideální jednou polovinou manžel�m Ivanu a Helen� Bartošovým, za kupní cenu ve výši 
33.095,- K�, z toho pozemek 32.595,- K� a náklady 500,- K�, dle d�vodové zprávy bod 1.8. 
 
10. schvaluje 
prodej nebytové jednotky �. 927/19 v dom� �. p. 924, 925, 926 a 927 (Kmochova 14, 16, 18, 
20) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 540/25469 na spole�ných �ástech domu �. p. 
924, 925, 926 a 927 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 540/25469 na pozemku parc. 
�. st. 1060/1, 1060/2, 1060/3 a 1060/4, zastav�ná plocha a nádvo�í, vše v k. ú. Nová Ulice, 
obec Olomouc, nájemci Junák - svaz skaut� a skautek �R, st�edisko J. E. Kosiny Olomouc, 
za kupní cenu celkem 30.000,- K�, z toho za jednotku 11.331,- K�, za pozemek 16.507,- K� 
a náklady 2.162,- K�, s p�edkupním právem ve prosp�ch statutárního m�sta Olomouce po 
dobu p�ti let od uzav�ení smlouvy za kupní cenu celkem 30 000,- K�, dle d�vodové zprávy 
bod 2.1. 
 
11. schvaluje 
prodej bytové jednotky �. 693/26 - sklepní byt v dom� �. p. 693 (Nešverova 1) se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 798/63880 na spole�ných �ástech domu �. p. 693 a se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 798/63880 na pozemku parc. �. st. 882, zastav�ná 
plocha a nádvo�í, vše v k. ú. Olomouc - m�sto, obec Olomouc, MORAVSKÉMU REÁLNÉMU 
GYMNÁZIU spol. s r. o. Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 196.689,- K�, z toho za 
jednotku 188.980,- K�, za pozemek 6.805,- K�, náklady 904,- K�, dle d�vodové zprávy bod 
2.2. 
 
12. revokuje 
�ást usnesení ZMO ze dne 18. 9. 2006, bod 6, �ást 48, ve v�ci prodeje nebytové jednotky �. 
693/27 v dom� �. p. 693 (Nešverova 1) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 304/63880 
na spole�ných �ástech domu �. p. 693 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 304/63880 
na pozemku parc. �. st. 882, zastav�ná plocha, vše v k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc, 
formou ve�ejné dražby, vyvolávací cena 150.000,- K�, 
a schvaluje prodej nebytové jednotky �. 693/27 v dom� �. p. 693 (Nešverova 1) se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 304/63880 na spole�ných �ástech domu �. p. 693 a se 
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spoluvlastnickým podílem o velikosti 304/63880 na pozemku parc. �. st. 882, zastav�ná 
plocha, vše v k. ú. Olomouc - m�sto, obec Olomouc, MORAVSKÉMU REÁLNÉMU 
GYMNÁZIU spol. s r. o. Olomouc za kupní cenu ve výši 150.000,- K�, z toho za jednotku 
134.730,- K�, za pozemek 12.688,- K�, a náklady 2.582,- K�, dle d�vodové zprávy bod 2.2. 
 
13. nevyhovuje 
op�tovné žádosti paní Jany Matulíkové ve v�ci snížení kupní ceny nebo možnosti 
proinvestování �ásti kupní ceny na opravy nebytové jednotky �. 672/19 v dom� �. p. 672, 
673 (Rož�avská 16, 18) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 360/27358 na spole�ných 
�ástech domu �. p. 672, 673 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 360/27358 na 
pozemku parc. �. st. 936,  937, zastav�ná plocha a nádvo�í, vše v k. ú. Nové Sady                 
u Olomouce, obec Olomouc, dle d�vodové zprávy bod 2.3. 
 
14. schvaluje 
prodej bytové jednotky �. 629/4 v dom� �.p. 629 (Zikova 13) se spoluvlastnickým podílem      
o velikosti 429/13755 na spole�ných �ástech domu �. p. 629 a se spoluvlastnickým podílem 
o velikosti 429/13755  na pozemku parc. �. st. 922, zastav�ná plocha a nádvo�í, v k. ú. Nové 
Sady u Olomouce, obec Olomouc, nájemci paní Kv�toslav� Bachanové, za kupní cenu 
108.659,- K�, z toho za jednotku 107.333,- K�, za pozemek 724,- K�, náklady 602,- K�, dle 
d�vodové zprávy bod 3.1. 
 
15. schvaluje 
prodej bytové jednotky �. 409/5 v dom� �. p. 409, 410 (Rooseveltova 47, 49) se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 136/2127 na spole�ných �ástech domu �. p. 409, 410 a 
se spoluvlastnickým podílem o velikosti 136/2127  na pozemku parc. �. st. 404, 405 
zastav�ná plocha a nádvo�í, v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc nájemc�m 
Renému a Lucii Bartošovým, za kupní cenu 47.621,- K�, z toho za jednotku 41.616,- K�, za 
pozemek 4.582,- K�, náklady 1.423,- K�, dle d�vodové zprávy bod 3.2. 
 
16. schvaluje 
prodej bytové jednotky �. 118/10 v dom� �. p. 118, 119 (�erná cesta 45, 47) se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 438/28150 na spole�ných �ástech domu �. p. 118, 119, 
v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc, nájemci panu Martinu Lipenskému, za kupní cenu 
108.298,- K�, z toho za jednotku 106.993,- K�,  náklady 1.305,- K�, dle d�vodové zprávy bod 
3.3. 
 
17. schvaluje 
prodej bytové jednotky �. 849/4 v dom� �. p. 848, 849, 850, 851 (Vojanova 2, 4, 6, 8) se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 473/24427 na spole�ných �ástech domu �. p. 848, 849, 
850, 851 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 473/24427 na pozemcích parc. �. st. 922, 
921, 920, 917, zastav�ná plocha a nádvo�í, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, 
nájemc�m manžel�m Mart� a Milanu Mat�jkovým, za kupní cenu 156.187,- K�, z toho za 
jednotku 153.246,- K�, za pozemek 1.649,- K�, náklady 1.292,- K�, dle d�vodové zprávy bod 
3.4. 
 
18. vyhovuje 
žádosti manžel� Krejzlových, 
a schvaluje prodej bytové jednotky �. 629/18 v dom� �.p. 629 (Zikova 13) se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 665/13755 na spole�ných �ástech domu �. p. 629 a se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 665/13755  na pozemku parc. �. st. 922, zastav�ná 
plocha a nádvo�í, v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc nájemc�m manžel�m Petru 
a Roman� Krejzlovým, za kupní cenu celkem 165.774,- K�, z toho za jednotku 163.718,- K�, 
za pozemek 1.123,- K�, náklady 933,- K�, dle d�vodové zprávy bod 3.5. 
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19. schvaluje 
prodej bytové jednotky �. 571/22 v dom� �.p. 570, 571, 572 (Skupova 7, 9, 11) se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 434/42311 na spole�ných �ástech domu �. p. 570, 571, 
572, v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc  nájemci paní Helen� Hopjanové, za 
kupní cenu 113.418,- K�, z toho za jednotku 112.108,- K�,  náklady 1.310,- K�, dle d�vodové 
zprávy bod 3.6. 
 
20. schvaluje 
prodej bytové jednotky �. 627/3 v dom� �. p. 628, 627 (Zikova 15, 17) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 665/27510 na spole�ných �ástech domu �. p. 628, 627 a se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 665/27510 na pozemcích parc. �. st. 930, 921, 
zastav�ná plocha a nádvo�í, vše v k. ú.  Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, nájemci 
Pavlu Richterovi, za kupní cenu 184.770,- K�, z toho za jednotku 183.360,- K�, za pozemek 
560,- K�, náklady 850,- K�, dle d�vodové zprávy bod 3.7. 
 
21. schvaluje 
prodej bytové jednotky �. 673/11 v dom� �. p. 672, 673 (Rož�avská  16, 18) se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 431/27358 na spole�ných �ástech domu �. p. 672, 673 
a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 431/27358 na pozemcích parc. �. st. 936, 937, 
zastav�ná plocha a nádvo�í, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, nájemc�m 
manžel�m Andree a Antonínovi Neoralovým, za kupní cenu 120.546,- K�, z toho za jednotku 
119.040,- K�, za pozemek 794,- K�, náklady 712,- K�, dle d�vodové zprávy bod 3.8. 
 
22. schvaluje 
prodej bytové jednotky �. 273/7  v dom� �. p. 273 (Denisova 10) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 737/7425 na spole�ných �ástech domu �. p. 273 a se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 737/7425  na pozemku parc. �. st. 255, zastav�ná  plocha a nádvo�í, v    
k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc, nájemci Fakultní nemocnici Olomouc, za kupní cenu 
131.586,- K�, z toho za jednotku 106.957,- K�, za pozemek 18.872,- K�, náklady 5.757,- K�, 
dle d�vodové zprávy bod 3.9. 
 
23. schvaluje 
prodej bytové jednotky �. 577/15 v dom� �. p. 576, 577 (Zelená 3, 5) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 640/28563 na spole�ných �ástech domu �. p. 576, 577 a se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 640/28563  na pozemku parc. �. st. 1008, 1009 
zastav�ná plocha a nádvo�í, v k. ú. Ne�edín, obec Olomouc, nájemci paní Jan� Ji�í�kové, za 
kupní cenu 84.639,- K�, z toho za jednotku 82.923,- K�, za pozemek 835,- K�, náklady 881,- 
K�, dle d�vodové zprávy bod 3.10. 
 
24. schvaluje 
prodej bytové jednotky �. 585/4 v dom� �. p. 585 (Wolkerova 46) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti  405/7147 na spole�ných �ástech domu �. p. 585 a se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 405/7147 na pozemku parc. �. st. 658, zastav�ná plocha a nádvo�í,  vše 
v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc  nájemci Jaroslavu Kubovi, za kupní cenu 96.990,- K�, 
z toho za jednotku 94.426,- K�, za pozemek 1.625,- K�, náklady 939,- K�, dle d�vodové 
zprávy bod 3.11. 
 
25. schvaluje 
prodej bytové jednotky �. 136/18 v dom� �. p. 136 (�erná cesta 2) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti  583/10452 na spole�ných �ástech domu �. p. 136 a se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 583/10452 na pozemku parc. �. st. 353, zastav�ná plocha a nádvo�í,  vše 
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v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc  nájemc�m manžel�m Xuan Son a Angelice 
Daovým, za kupní cenu 168.635,- K�, z toho za jednotku 165.360,- K�, za pozemek 1.126,- 
K�, náklady 2.149,- K�, dle d�vodové zprávy bod 3.12. 
 
26. nevyhovuje 
žádosti paní Soni Fischerové o úhradu kupní ceny za bytovou jednotku �. 1173/8 v dom� �. 
p. 1173 (Dukelská 19), k. ú. Olomouc - m�sto, obec Olomouc, formou notá�ské úschovy tak, 
jak je popsáno v jejích žádostech ze dne 23. 4. 2007 a 13. 5. 2007, dle d�vodové zprávy bod 
4.1. 
 
27. schvaluje 
uzav�ení souhlasného prohlášení formou notá�ského zápisu mezi statutárním m�stem 
Olomouc, JUDr. Leošem Viktorinem a Pavlem Drábkem, a to souhlasného prohlášení            
o uznání absolutní neplatnosti smlouvy o výstavb� - rozší�ení jednotky �. 386/4 v dom� �. p. 
386, k. ú. Olomouc - m�sto, obec Olomouc, uzav�ené mezi statutárním m�stem Olomouc      
a JUDr. Viktorinem a Pavlem Drábkem dne 21. 8. 2006, právní ú�inky vkladu práva do 
katastru nemovitostí 27. 9. 2006, a to pro rozpor se zákonem �. 128/2000 Sb., o obcích,       
a schválit sepis a podání žádosti katastrálnímu ú�adu o výmaz zápisu touto smlouvou 
stanovených spoluvlastnických podíl� na spole�ných �ástech domu �. p. 386                         
a spoluvlastnických podíl� na pozemku parc. �. st. 396, vše k. ú. Olomouc - m�sto, obec 
Olomouc, dle d�vodové zprávy bod 4.2. 
 
28. schvaluje 
prodej jedné ideální poloviny jednotky �. 386/3 v dom� �. p. 386 (Riegrova 33) se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 429/3604 na spole�ných �ástech domu �. p. 386 a se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 429/3604 na pozemku parc. �. st. 396, vše k. ú. 
Olomouc - m�sto, obec Olomouc, paní Marii Kvízové, za kupní cenu 187 390,- K�, z toho za 
jednu ideální polovinu jednotky a za spoluvlastnický podíl na spole�ných �ástech domu      
168 278,- K�, za spoluvlastnický podíl na pozemku 17 369,50 K�, náklady 1742,50 K�, dle 
d�vodové zprávy bod 4.2. 
 
29. schvaluje 
uzav�ení souhlasného prohlášení formou notá�ského zápisu s Milanem Rádkem a Zuzanou 
Ma�íkovou, d�íve Rádkovou, a to souhlasného prohlášení o uznání  vlastnického práva 
statutárního m�sta Olomouce k bytové jednotce �. 485/13 v dom� �. p. 485 na parc. �. st. 
91/3, zastav�ná plocha a nádvo�í, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1114/8573 na 
spole�ných �ástech domu �. p. 485 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1114/8573 na 
pozemku parc. �. st. 91/3, zastav�ná plocha a nádvo�í, vše v k. ú Chválkovice, obec 
Olomouc, když toto vše je nyní zapsáno v katastru nemovitostí jako vlastnictví Milana Rádka 
a Zuzany Rádkové (nyní Ma�íkové), dle d�vodové zprávy bod 4.3. 
 
30. souhlasí 
se zm�nou spoluvlastnických podíl� na spole�ných �ástech domu �. p. 420 (Lužická 16) a se 
zm�nou spoluvlastnických podíl� na pozemku parc. �. st. 533, zastav�ná plocha a nádvo�í, 
v k. ú. Povel, obec Olomouc. Statutární m�sto Olomouc bude po zavkladování smlouvy         
o výstavb� vlastníkem bytové jednotky �. 420/22 se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
606/34177 (po právní moci rozhodnutí o kolaudaci jednotek se spoluvlastnický podíl zm�ní 
na 606/35102) na spole�ných �ástech domu �. p. 420 a se spoluvlastnickým podílem             
o velikosti 606/35102 na pozemku parc. �. st. 533, zastav�ná plocha a nádvo�í, v k. ú. Povel, 
obec Olomouc, dle d�vodové zprávy bod 4.4. 
 
31. schvaluje 
prodloužení splatnosti I. �ásti kupní ceny za bytovou jednotku �. 230/7 v dom� �. p. 230 
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(Univerzitní 12), obec Olomouc, panu Rudolfu Brandovi, a to do 30. 9. 2007, dle d�vodové 
zprávy bod 4.5. 
 
32. schvaluje 
prodloužení splatnosti kupní ceny za bytovou jednotku �. 671/14 v dom� �. p. 670, 671 
(Rož�avská 12, 14), k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, nájemci paní Miroslav� 
Žemli�kové, a to do 30. 9. 2007, dle d�vodové zprávy bod 4.6. 
 
33. schvaluje 
prodloužení splatnosti kupní ceny za bytovou jednotku �. 716/4 v dom� �. p. 714, 715, 716, 
717, 718, 719 (Družební 9, 11, 13, 15, 17, 19), obec Olomouc, paní Xenii Janouškové, a to 
do 31. 7. 2007, dle d�vodové zprávy bod 4.7. 
 
P�edložil: Rada m�sta Olomouce 
Bod programu:  7; hlasování �. 9 
 
 
7 Obecn� závazná vyhláška o cenové map� 
Zastupitelstvo m�sta Olomouce 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. vydává 
obecn� závaznou vyhlášku �. 5/2007, kterou se vydává Cenová mapa stavebních pozemk� 
na území statutárního m�sta Olomouce (2007/2008) s ú�inností od 1.7.2007 
 
P�edložil: Rada m�sta Olomouce 
Bod programu:  8; hlasování �. 10 
 
 
8 Dodatek �. 2  Z�izovací listiny  ZOO Olomouc 
Zastupitelstvo m�sta Olomouce 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
Dodatek �. 2, kterým se m�ní a dopl�uje z�izovací listina Zoologické zahrady Olomouc 
p�ísp�vkové organizace 
 
P�edložil: Rada m�sta Olomouce 

Š�udlík Svatopluk, Mgr., nám�stek primátora 
Bod programu:  9; hlasování �. 11 
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9 Zpráva o �innosti kontrolního výboru 
Zastupitelstvo m�sta Olomouce 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
Plán kontrolní �innosti KV ZMO na II. pololetí 2007 
 
P�edložil: kontrolní výbor 
Bod programu:  10; hlasování �. 12 
 
 
10 Zastupování SmOl na valné hromad� spole�nosti SK Sigma 

Olomouc, a.s. 
Zastupitelstvo m�sta Olomouce 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. deleguje 
zástupce SmOl, v�etn� náhradník�, na valnou hromadu SK Sigma Olomouc, a.s. dle 
d�vodové zprávy 
 
3. revokuje 
�ást  bodu 19 usnesení ZMO ze dne 14.5.2007, týkající se schválení �lena dozor�í rady za 
KDU-�SL v SK Sigma Olomouc, a. s. 
 
4. schvaluje 
nový návrh �lena dozor�í rady SK Sigma Olomouc, a.s. za KDU-�SL pana Ivo Kosinu dle 
d�vodové zprávy 
 
P�edložil: Rada m�sta Olomouce 
Bod programu:  11; hlasování �. 13 
 
 
 
 
 
Martin Novotný          Mgr. Svatopluk Š�udlík 
primátor m�sta Olomouce          1. nám�stek primátora 
 


