
 
USNESENÍ 

 
z 21. zasedání Zastupitelstva m ěsta Olomouce, konaného dne 21.2.2006  

 
 

 
1 Kontrola usnesení  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
informace o plnění usnesení ZMO dle důvodové zprávy 
 
2. prodlužuje 
termíny plnění usnesení ZMO dle důvodové zprávy 
 
3. revokuje 
bod 15, část 4 usnesení ZMO z 20. 9. 2005, týkající se dodatků zřizovacích listin 
příspěvkových organizací - škol, dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Rada města Olomouce 
Bod programu č.: 2;  hlasování č. 4 
 
 
2 Rozpočtové zm ěny roku 2005  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu, týkající se rozpočtových změn roku 2005 
 
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora 
Bod programu č.:  3.1; hlasování č. 5 
 
 
3 Rozpočtové zm ěny roku 2006 + dodatek  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu - část A, B, C a D 
 
2. schvaluje 
a) zajištění vazby schváleného rozpočtu Statutárního města Olomouce na zákonem 
stanovenou globální dotaci ze státního rozpočtu na rok 2006 - část A, 
b) rozpočtové změny roku 2006 - část B a C. 
 
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora 
Bod programu č.:  3.2; hlasování č. 6, 7 
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4 Majetkoprávní záležitosti + dodatek  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. schvaluje 
1. bezúplatný  převod pozemků pod  komunikacemi II. a III. třídy z vlastnictví statutárního 
města Olomouce do vlastnictví Olomouckého kraje dle důvodové zprávy bod 2.  
 
2. výkup části pozemku parc. č. 458/7 ( dle GP č. 411-1334/2005 parc. č. 458/19 ) ost. pl. o 
výměře 66 m2 v k. ú. Hejčín, obec Olomouc z vlastnictví ČR - Povodí Moravy, s. p. do 
vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní cenu ve výši 31 680,- Kč dle důvodové 
zprávy bod 6.  
 
3. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemek parc. č. st. 32 zast. pl. o výměře 
176 m2 v k.ú. Hodolany, obec Olomouc s manžely Aloisem a Dášou Korytarovými při kupní 
ceně ve výši 610,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod 10.  
 
4. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemky p.č.1650/12 o výměře 2185m2, 
p.č.1653 o výměře 1339m2, p.č.1654/3 o výměře 1917m2, část p.č.1650/6 o výměře 
1546,5m2, část p.č.1650/7 o výměře 1460m2, část p.č.1650/8 o výměře 856m2, část p.č. 
1650/9 o výměře 207,9m2, část p.č.1650/10 o výměře 296,7m2, část p.č.1651/1 o výměře 
330,8 m2, část p.č.1651/2 o výměře 225m2, část p.č.1651/3 o výměře 66,6m2, část p.č.1652 
o výměře 1021,1m2, část p.č.1961 o výměře 514,4 m2, vše v k.ú. Holice u Olomouce, obec 
Olomouc se společností NOEMO STEEL CZ, s. r. o. při kupní ceně ve výši 350,- Kč/m2 dle 
důvodové zprávy bod 11.   
 
5. odprodej pozemku parc. č. 1721/49 orná půda o výměře 106 m2 v k. ú. Holice, obec 
Olomouc manželům Marcele a Josefu Hankeovým za kupní cenu ve výši 100,- Kč/m2, tj.     
10 600,- Kč dle důvodové zprávy bod 18.   
 
6. směnu části pozemku parc. č 945/7 orná půda o výměře 1 347 m2, části pozemku parc. č. 
906/12 trvalý travní porost o výměře 18 m2 a části pozemku parc. č. 930/3 orná půda           
o výměře 68 m2, vše v k.ú. Řepčín, obec Olomouc, ve vlastnictví společnosti Praha West 
Investment k. s. za část pozemku parc. č. 1024/1 ost. pl. o výměře 130 m2 a část pozemku 
parc. č. 930/20 orná půda o výměře 1303 m2, vše v k.ú. Řepčín, obec Olomouc, ve 
vlastnictví statutárního města Olomouce, za podmínky současného uzavření smlouvy            
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene umístění a užívání stavby kanalizačního 
sběrače BXIX a umístění a užívání komunikací - veřejně prospěšných staveb č. 224 a 225 ve 
prospěch statutárního města Olomouce na části pozemku parc. č. 930/20 orná půda a na 
části pozemku parc. č. 1024/1 ost. pl., vše v k. ú. Řepčín, obec Olomouc, za podmínky 
zřízení předkupního práva na část pozemku parc. č. 1024/1 ost. pl. o výměře 130 m2 a část 
pozemku parc. č. 930/20 orná půda o výměře 1303 m2, vše v k. ú. Řepčín, obec Olomouc, 
ve prospěch statutárního města Olomouce a to jako práva věcného s tím, že společnost 
Praha West Investment k. s. je povinna pro případ jakéhokoli zcizení předmětné pozemky 
nabídnout zpětně ke koupi za kupní cenu odpovídající částce 450 Kč/m2 a dále za podmínky 
závazku statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod 19.  
 
7. odprodej části pozemku parc. č. 307/1 ost. pl. o výměře 18 m2 v k.ú. Olomouc - město, 
obec Olomouc manželům Jaroslavu a Evě Tichým za kupní cenu ve výši 600,- Kč/m2, tj.     
10 800,- Kč dle důvodové zprávy bod 20.   
 
8. nabytí budovy bez čp. technická vybavenost  s pozemkem parc. č. st. 616 zast. pl. a 
nádvoří o výměře 175 m2, budovy bez čp. technická vybavenost s pozemkem parc. č. st. 
617 zast. pl. a nádvoří o výměře 50 m2 a pozemku parc. č. 532/11 ost. pl. o výměře 830 m2, 
vše v k.ú. Chválkovice, obec Olomouc  se všemi součástmi a příslušenstvím, zejména 
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studnou na pozemku parc. č. 532/11 ost. pl., přípojkami a oplocením, včetně 
technologického zařízení trafostanice a vodárny ve vlastnictví společnosti PREFA IP a. s. do 
vlastnictví statutárního města Olomouce  za kupní cenu ve výši 1. 270 000,- Kč dle důvodové 
zprávy bod 22.      
 
9. bezúplatný převod pozemků parc. č. 634/2 o výměře 3 834 m2, parc. č. 706/26   o výměře 
534 m2, části parc. č. 132/15  o výměře 76 m2, části parc. č. 613 o výměře 9 670 m2, části 
parc. č. 590/4 o výměře 209 m2, části parc. č. 800/4 o výměře 1 434 m2, části parc. č. 
800/10 o výměře 110 m2, parc. č. 705/1 o výměře 416 m2, parc. č. 712/3 o výměře 209 m2, 
vše ost. pl. v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc včetně komunikací a chodníků Fakultní 
nemocnici Olomouc za podmínky bezúplatného zřízení věcného břemene obsahujícího 
právo průchodu a průjezdu přes část pozemku parc. č. 613 o výměře 9 670 m2 v k.ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc ve prospěch paní Ludmily Kráčmarové, PharmDr. Pavla Nakládala, 
PhMr. Magdaleny Nakládalové a paní Pavly Ráčkové dle důvodové zprávy bod 23.   
 
10.  prodej pozemku parc.č. 500/2 o výměře 1771 m2, části pozemku parc.č. 500/3 o výměře 
4026 m2, části pozemku parc.č. 500/4 o výměře 3772 m2, části pozemku parc.č. 500/5 o 
výměře 2153 m2, části pozemku parc.č. 500/6 o výměře 4119 m2, části pozemku parc.č. 
500/7 o výměře 227 m2, části pozemku parc.č. 500/8 o výměře 343 m2 a části pozemku 
parc.č. 500/37 o výměře 4536 m2, vše orná půda v k.ú. Bystrovany, obec Bystrovany (dle 
GP nově vzniklé pozemky parc.č. 500/2 o výměře 20760 m2 a parc.č. 500/45 o výměře     
187 m2) společnosti Timken Česká republika s.r.o. za kupní cenu ve výši 13,615.550,- Kč za 
podmínky zřízení předkupního práva na předmětné pozemky ve prospěch statutárního 
města Olomouce a to jako práva věcného s tím, že Timken Česká republika s.r.o. je povinna 
pro případ jakéhokoli zcizení předmětných pozemků či jejich částí nabídnout je ke koupi na 
prvém místě statutárnímu městu Olomouc za cenu odpovídající částce 650,- Kč/m2 dle 
důvodové zprávy bod 24.  
 
11. výkup pozemku parc. č. 617 vodní plocha o výměře 152 m2 v k. ú. Horka nad Moravou, 
obec Horka nad Moravou z vlastnictví Státní statek Staré Město, státní podnik do vlastnictví 
statutárního města Olomouce za kupní cenu ve výši 5,- Kč/m2, tj. 760,- Kč dle důvodové 
zprávy bod 25.   
 
12. bezúplatný převod části pozemku parc. č.  533/17 orná půda o výměře  106 m2 m2 v     
k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve vlastnictví paní Jiřiny Příkopové do vlastnictví statutárního 
města Olomouce dle důvodové zprávy bod 26.  
 
13. odprodej části pozemku parc. č. 319/4 orná půda o výměře 20 m2 v  k. ú. Slavonín, obec 
Olomouc manželům Danielu a Renátě Ludínovým za kupní cenu ve výši 15 790,- Kč dle 
důvodové zprávy bod 27.   
 
14. odprodej části pozemku parc. č. 878/17 orná půda o výměře 143 m2 v k. ú. Holice          
u Olomouce, obec Olomouc manželům Ing. Petru a Ing. Soně Nohelovým za kupní cenu ve 
výši 84 442,- Kč dle důvodové zprávy bod 28.   
 
15. směnu pozemků - část parc. č. 38/1 zahrada o výměře 552 m2, část parc. č. st. 33/1 
zast. pl. o výměře 1 007 m2, vše v k. ú. Pavlovičky, obec Olomouc, parc. č. st. 722/2 zast. pl. 
o výměře 452 m2, část par. č. 290 ost. pl. o výměře 328 m2, vše v k. ú. Lazce, obec 
Olomouc, parc. č. 1192/2 ost. pl. o výměře 1 682 m2,  parc. č. 1025/12 orná půda o výměře 
111 m2, parc. č. 1193 ost. pl. o výměře 1 129 m2, parc. č. 1025/1 orná půda o výměře         
13 597 m2,  parc. č. 1228/1 ost. pl. o výměře 408 m2, část parc. č. 1192/1 ost. pl. o výměře   
2 908 m2, parc.č. 1381/2 orná půda o výměře 319 m2 a část parc. č. 1189/1 ost. pl.              
o výměře 730 m2, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města 
Olomouce za infrastrukturu v lokalitě Horní Lán ve vlastnictví společnosti GEMO OLOMOUC, 
spol. s r.o. s tím, že společnost GEMO OLOMOUC, spol. s r. o. uhradí cenový doplatek ve 
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výši 380 300,- Kč za podmínky dle důvodové zprávy - ve věci pozemků dle důvodové zprávy 
bod 29.   
 
2. nevyhovuje žádosti 
1. manželů Františka a Naděždy Očenáškových o odprodej části pozemku parc. č. 536/9 ost. 
pl. o výměře o výměře 625 m2 m2 v k.ú. Povel, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 3.   
 
2. pana Jaroslava Opluštila - STALAMP a manželů Rostislava a Ivety Simkovičových             
o odprodej pozemku parc. č. 536/9 ost. pl. o výměře o výměře 2 067 m2 m2 v k.ú. Povel, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 3.  
 
3. manželů Ing. Dany a Ing. Romana Ignasových o odprodej části pozemku parc. č. 536/9 
ost. pl. o výměře o výměře 560 m2 m2 v k.ú. Povel, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 
3.   
 
4. pana Karla Tihelky o výkup pozemků parc. č. 701/26 vodní plocha o výměře 125 m2, parc. 
č. 1106/63 ost. pl. o výměře 38 m2 a parc. č. 1164/3 ost. pl. o výměře 4 m2, vše v k. ú. 
Černovír, obec Olomouc z vlastnictví pana Karla Tihelky do vlastnictví statutárního města 
Olomouce dle důvodové zprávy bod 4.   
 
5. společnosti REFI DEVELOPMENT s. r. o. o odprodej pozemku parc. č. 700/7 orná půda    
o výměře 13 730 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 5.   
 
6. společnosti KRR Architektura s. r. o. o odprodej pozemku parc. č. 318/11 ost. pl. o výměře 
928 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 7.   
 
7. manželů Ing. Jiřího a Hany Hončových o odprodej objektu č.p. 187 objekt k bydlení            
s pozemkem parc. č. st. 777 zast. pl. o výměře 188 m2 a části pozemku parc. č. 115/5 
zahrada o výměře 980 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 
8.   
 
8. paní Ludmily Skalkové, pana Petra Souška a paní Ilony Souškové, pana Marka Gregurka 
a paní Hany Gregurkové  o revokaci usnesení ZMO ze dne 16. 12. 2003, bod programu 5.1, 
bod 24 ve věci schválení bezúplatného převodu části pozemku parc. č. 767/2 zahrada           
o výměře 246 m2 ve vlastnictví paní Ludmily Skalkové, části pozemku parc. č. 767/3  
zahrada o výměře 242 m2 ve vlastnictví pana Petra Souška a paní Ilony Souškové a části 
pozemku parc. č. 767/4  zahrada o výměře 242 m2 ve vlastnictví pana Marka Gregurka a 
paní Hany Gregurkové, vše v k. ú. Slavonín do vlastnictví statutárního města Olomouce dle 
důvodové zprávy bod 9.    
 
9. manželů Aloise a Dáši Korytarových o revokaci usnesení ZMO ze dne 26. 4. 2005, bod 
programu 6, bod 40 ve věci nevyhovění žádosti o odprodej pozemku parc. č. st. 32 zast. pl.    
o výměře 176 m2 v k.ú. Hodolany, obec Olomouc za účelem rozšíření zázemí bytového 
domu dle důvodové zprávy bod 10. 
 
10. manželů Tomáše a Kateřiny Mádrových o odprodej části pozemku parc. č. 200/1 ost. pl. 
o výměře 28 m2 v k. ú. Bělidla, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 12.   
 
11. manželů Mgr. Jiřího a Ing. Dagmar Štrajtových o odprodej části pozemku parc. č. 581/1 
orná půda o výměře 200 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 13.   
 
12. pana Romana Slezáka o odprodej pozemků parc. č. 180/7 orná půda o výměře 8 888 m2 
a parc. č. 180/8 orná půda o výměře 8 028 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod 14.   
 



 5 

13. paní Jiřiny Lipenské o odprodej části pozemku parc. č. 5 ost. pl. o výměře 33 m2 v k. ú. 
Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 15.  
 
14. pana Petra Hofmeistra o odprodej části pozemku parc. č. 1940 ost. pl. o výměře 200 m2 
v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 16.  
 
15. paní Karly Taševské o odprodej části pozemku parc. č. 614 zahrada o výměře 30 m2 v    
k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 17.   
 
16. Ing. arch. Davida Bendy a Mojmíra Doseděla - MOPED o odprodej objektu č. p. 912            
s pozemkem parc. č. st. 1070 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 21.  
 
17. Fakultní nemocnice Olomouc o bezúplatný převod části parc. č. 631/1 ost. pl. o výměře   
1 088 m2 v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 23.  
 
18. manželů Ing. Petra a Ing. Soni Nohelových o odprodej části pozemku parc. č. 878/17 
orná půda o výměře 127 m2 v v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové 
zprávy bod 28.   
 
3. revokuje 
1. usnesení ZMO ze dne 13. 12. 2005, bod programu 4, bod 26 ve věci schválení uzavření 
smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemky p.č.1650/12 o výměře 2185m2, p.č.1653 o 
výměře 1339m2, p.č.1654/3 o výměře 1917m2, část p.č.1650/6 o výměře 1546,5m2, část 
p.č.1650/7 o výměře 1460m2, část p.č.1650/8 o výměře 856m2, část p.č. 1650/9 o výměře 
207,9m2, část p.č.1650/10 o výměře 296,7m2, část p.č.1651/1 o výměře 330,8 m2, část 
p.č.1651/2 o výměře 225m2, část p.č.1651/3 o výměře 66,6m2, část p.č.1652 o výměře 
1021,1m2, část p.č.1961 o výměře 514,4 m2, vše v k.ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc 
se společností NOEMO CZ, s.r.o. při kupní ceně ve výši 350,- Kč/m2 dle důvodové zprávy 
bod 11.   
 
2. část usnesení ZMO ze dne 14. 12. 2004, bod programu 4, bod 30 ve věci uzavření 
smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 945/7 orná půda o výměře         
1 340 m2, část parc. č. 906/12 louka o výměře 17 m2 a část parc. č. 930/3 orná půda            
o výměře 60 m2, vše v k.ú. Řepčín, obec Olomouc se  společností Praha West Investment   
k. s. při kupní ceně ve výši 655,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod 19.   
 
3. část usnesení ZMO ze dne 13. 12. 2005, bod programu 4, bod 8 ve věci změny subjektu 
na straně kupujícího pozemků parc. č. st. 531 zast. pl. o výměře 43 m2 v k. ú. Neředín a 
parc. č. st. 449 zast. pl. o výměře 42 m2 v k. ú. Hejčín, vše obec Olomouc dle důvodové 
zprávy bod 30.   
 
4. souhlasí 
1. se změnou subjektu na straně kupujícího pozemků parc. č. st. 531 zast. pl. o výměře 43 
m2 v k. ú. Neředín a parc. č. st. 449 zast. pl. o výměře 42 m2 v k. ú. Hejčín, vše obec 
Olomouc ze společnosti Severomoravská energetika, a. s. na společnost ČEZ Distribuce, a. 
s. dle důvodové zprávy bod 30.  
 
2. se zapracováním smluvní pokuty ve výši 2. 450 000,- Kč do kupní smlouvy v případě, že 
statutární město Olomouc neuhradí kupní cenu před podáním návrhu na vklad vlastnického 
práva do katastru nemovitostí dle důvodové zprávy bod 31.   
 
Předložil: Rada města Olomouce 
Bod programu č.: 4;  hlasování č. 8, 9 
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5 Majetkoprávní záležitosti odboru investic  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. revokuje 
usnesení zastupitelstva ve věci uzavření budoucí kupní smlouvy na část pozemku parc.č. 
479/37 k.ú. Chválkovice s Emilem Hladkým dle bodu 1 důvodové zprávy, usnesení 
zastupitelstva ve věci uzavření kupní smlouvy na pozemek parc.č. 453/10 k.ú. Hejčín se 
Zbyňkem Vojáčkem dle bodu 2 důvodové zprávy, usnesení zastupitelstva ve věci uzavření 
směnné smlouvy a budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene se společností HOTEL 
GEMO s.r.o., Olomouc dle bodu 3 důvodové zprávy, usnesení zastupitelstva ve věci 
uzavření směnné smlouvy s Dagmar a Františkem Švestkovými dle bodu 10 důvodové 
zprávy 
 
3. schvaluje 
uzavření budoucí darovací smlouvy na část pozemku parc.č. 1406/1 k.ú. Chválkovice ve 
vlastnictví Olomouckého kraje, ve správě Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové 
organizace, dle bodu 4 důvodové zprávy, uzavření budoucí darovací smlouvy na část 
pozemku parc.č. 1234/2 k.ú. Chválkovice ve vlastnictví Boženy Spáčilové dle bodu 11 
důvodové zprávy 
 
4. schvaluje 
uzavření kupní smlouvy na část pozemku parc.č. 265/34 k.ú. Neředín ve vlastnictví PhDr. 
Reginalda a Hany Keferových dle bodu 5 důvodové zprávy, uzavření kupní smlouvy na 
pozemek parc.č. 365/18 k.ú. Neředín ve vlastnictví Kristiny Partschové dle bodu 7 důvodové 
zprávy 
 
5. schvaluje 
uzavření budoucí kupní smlouvy na část pozemku parc.č. 147/13 k.ú. Chválkovice ve 
vlastnictví České republiky s právem hospodaření pro Pozemkový fond České republiky dle 
bodu 6 důvodové zprávy, uzavření budoucí kupní smlouvy na část pozemku parc.č. 1234/4 
k.ú. Chválkovice ve spoluvlastnictví Miroslava Kučery a Ing. Petra Kučery dle bodu 8 
důvodové zprávy, uzavření budoucí kupní smlouvy na část pozemku parc.č. 1199/1 k.ú. 
Chválkovice ve vlastnictví AGRA Chválkovice dle bodu 12 důvodové zprávy 
 
6. schvaluje 
uzavření budoucí směnné smlouvy na část pozemku parc.č. 116/28 k.ú. Pavlovičky ve 
vlastnictví Ing. Jiřího Zlámala za část pozemku parc.č. 116/17 k.ú. Pavlovičky ve vlastnictví 
SmOl dle bodu 9 důvodové zprávy 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu č.:  4.1; hlasování č. 10 
  
 
6 Prodej dom ů + dodatek  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu a dodatek důvodové zprávy  
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2. revokuje 
část usnesení ZMO ze dne 14. 12. 2004 bod 5 část 8 ve věci kupujících a schvaluje prodej 
pozemku parc. č. 336/9 zahrada o výměře 42 m2 manželům Renátě a Pavlu Strouhalovým 
za kupní cenu ve výši 12.655,- Kč, z toho kupní cena činí 10.500,- Kč a náklady 2.155,- Kč, 
prodej pozemku parc. č. 336/10 zahrada o výměře 38 m2 Anně Janečkové za kupní cenu ve 
výši 11.655,- Kč, z toho kupní cena činí 9.500,- Kč a náklady 2.155,- Kč, prodej pozemku 
parc. č. 336/11 zahrada o výměře 59 m2 Lubomíru Smutnému za kupní cenu ve výši 
16.905,- Kč, z toho kupní cena činí 14.750,- Kč a náklady 2.155,- Kč, prodej pozemku parc. 
č. 336/12 zahrada o výměře 46 m2 Renátě a Pavlovi Strouhalovým za kupní cenu ve výši 
13.655,- Kč, z toho kupní cena činí 11.500,- Kč a náklady 2.155,- Kč a prodej pozemku parc. 
č. 336/1 zahrada o výměře 37 m2 spoluvlastníkům domu a to manželům Renátě a Pavlovi 
Strouhalovým, Anně Janečkové, Lubomíru Smutnému, Šárce Melčákové a manželům 
Miroslavu a Jindřiše Uhlířovým za kupní cenu ve výši 11.405,- Kč, z toho kupní cena činí 
9.250,- Kč a náklady 2.155,- Kč, vše dle geometrického plánu č.  392-794/2004 dle 
důvodové zprávy bod I/1 
 
3. schvaluje 
prodej pozemku parc. č. 510/10, ostatní plocha, o výměře 36 m2, v k. ú. Nové Sady u 
Olomouce, obec Olomouc, předem určenému zájemci Společenství vlastníků jednotek pro 
dům Valdenská 415/19, Olomouc, za kupní cenu ve výši 6.680,- Kč dle důvodové zprávy bod 
I/2 
 
4. revokuje 
usnesení ZMO ze dne 19. 12. 2002 č. 6, část 15 ve věci prodeje pozemku parc. č. st. 127 
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 174 m2 panu Ing. Miroslavu Chytilovi za kupní cenu 
ve výši 28.640,- Kč a schvaluje prodej pozemku parc. č. st. 127 zastavěná plocha a nádvoří, 
o výměře 174 m2, v k. ú. Povel, obec Olomouc předem určenému zájemci panu                 
Ing. Miroslavu Chytilovi za kupní cenu ve výši 37.584,- Kč dle důvodové zprávy bod I/3 
 
5. schvaluje 
prodej pozemku parc. č. 338/11, ostatní plocha, o výměře 162 m2, v k. ú. Povel, obec 
Olomouc předem určenému zájemci panu Ing. Miroslavu Chytilovi, za kupní cenu ve výši 
36.992,- Kč dle důvodové zprávy bod I/3 
 
6. schvaluje 
prodej domu č. p. 166 (Hodolanská 11) s pozemkem parc. č. st. 243, zast. pl., o výměře    
226 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc,  společnosti  HZO stavební s. r. o., Na Vlčinci 
č. p. 72/1, Olomouc, PSČ 774 00, za kupní cenu ve výši  942 710,-Kč, z toho dům              
800 310,-Kč , pozemek 136 600 Kč, náklady 5 800,- Kč dle důvodové zprávy bod II/1 
 
7. schvaluje 
prodej bytových jednotek č. 116/13, 116/16, 116/19 v domě č. p. 116 (Černá cesta 41) a č. 
119/15 v domě č. p. 119 (Černá cesta 45 a 47), vše v k. ú. Klášterní Hradisko, obec 
Olomouc,dle tabulky uvedené v důvodové zprávě, Olomouckému kraji dle důvodové zprávy 
bod II/2 
 
8. schvaluje 
- uzavření souhlasného prohlášení formou notářského zápisu s Marií Frajtovou, a to 
souhlasného prohlášení o uznání absolutní neplatnosti smlouvy o převodu jednotky č. 319/5 
v domě č. p. 318, 319 a 320, podílu o velikosti 689/13252 na společných částech domu č. p. 
318, 319 a 320 a podílu o velikosti 689/13252 na pozemku parc. č. st. 415, 416 a 417, vše v 
k. ú. Hejčín, obec Olomouc, a to smlouvy ze dne 15. 3. 2005,  právní účinky vkladu ke dni 
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24. 6. 2005, pro rozpor se zákonem č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, a schválit sepis a 
podání žádosti katastrálnímu úřadu o výmaz zápisu vlastnictví Marie Frajtové a obnovu 
zápisu vlastnictví statutárního města Olomouce v katastru nemovitostí, 
- uzavření souhlasného prohlášení formou notářského zápisu s manžely Ivanou a Danielem 
Procházkovými, a to souhlasného prohlášení o uznání absolutní neplatnosti smlouvy             
o převodu jednotky č. 319/6 v domě č. p. 318, 319 a 320, podílu o velikosti 605/13252 na 
společných částech domu č. p. 318, 319 a 320 a podílu o velikosti 605/13252 na pozemku 
parc. č. st. 415, 416 a 417, vše v k. ú. Hejčín, obec Olomouc, a to smlouvy ze dne               
18. 5. 2005, právní účinky vkladu ke dni 25. 8. 2005, pro rozpor se zákonem č. 72/1994 Sb., 
o vlastnictví bytů, a schválit sepis a podání žádosti katastrálnímu úřadu o výmaz zápisu 
vlastnictví manželů Ivany a Daniela Procházkových a obnovu zápisu vlastnictví statutárního 
města Olomouce v katastru nemovitostí dle důvodové zprávy bod II/3 
 
9. schvaluje 
po výmazu vlastnictví fyzických osob z katastru nemovitostí a obnově zápisu vlastnictví 
statutárního města Olomouce podání žádosti katastrálnímu úřadu o opravu chyby tak, aby 
byl zapsán skutečný stav takto: 
- jednotka č. 319/5, o výměře 60,50 m2, v domě č. p. 318, 319 a 320, podíl o velikosti 
605/13252 na společných částech domu č. p. 318, 319 a 320 a podíl o velikosti 605/13252 
na pozemku parc. č. st. 415, 416 a 417, vše v k. ú. Hejčín, obec Olomouc, - vlastník: 
statutární město Olomouc, 
- jednotka č. 319/6, o výměře 68,90 m2, v domě č. p. 318, 319 a 320, podíl o velikosti 
689/13252 na společných částech domu č. p. 318, 319 a 320 a podíl o velikosti 689/13252 
na pozemku parc. č. st. 415, 416 a 417, vše v k. ú. Hejčín, obec Olomouc, - vlastník: 
statutární město Olomouc dle důvodové zprávy bod II/3 
 
10. schvaluje 
- prodej jednotky č. 319/5, o výměře 60,50 m2, v domě č. p. 318, 319 a 320, podíl o velikosti 
605/13252 na společných částech domu č. p. 318, 319 a 320 a podíl o velikosti 605/13252 
na pozemku parc. č. st. 415, 416 a 417, vše v k. ú. Hejčín, obec Olomouc, manželům Ivaně a 
Danielovi Procházkovým za kupní cenu 180 704,- Kč, z toho za jednotku a podíl na 
společných částech domu 176 455,- Kč, podíl na pozemku 2 428,- Kč a náklady spojené s 
prodejem domu 1 821,- Kč, 
- prodej jednotky č. 319/6, o výměře 68,90 m2, v domě č. p. 318, 319 a 320, podíl o velikosti 
689/13252 na společných částech domu č. p. 318, 319 a 320 a podíl o velikosti 689/13252 
na pozemku parc. č. st. 415, 416 a 417, vše v k. ú. Hejčín, obec Olomouc, Marii Frajtové za 
kupní cenu 205 793,- Kč, z toho za jednotku a podíl na společných částech domu 200 955,- 
Kč, podíl na pozemku 2 765,- Kč a náklady spojené s prodejem domu 2 074,- Kč dle 
důvodové zprávy bod II/3 
 
11. revokuje 
usnesení ZMO, bod 7, část 24 ze dne 20. 9. 2005 a schvaluje prodej domu č. p. 95 
(Blažejské nám. 10) s pozemkem (dle geom. plánu č. 820-133/2005) parc. č. st. 519/1, zast. 
pl., o výměře 349 m2, parc. č. 58/1, zahrada, o výměře 40 m2 a pozemku parc. č. 99/10 o 
výměře 185 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, oprávněným nájemcům domu 
po jednotkách za kupní ceny dle přílohy č.  1 důvodové zprávy bod II/4 
 
12. revokuje 
usnesení ZMO, bod 2, část 23 a 24  ze dne 22. 2. 2005 ve věci prodeje domu Masarykova 
19, 21 a schvaluje prodej domu č. p. 736 (Masarykova 19, 21) s pozemkem parc. č. st. 
1034/1, zast. pl., o výměře 830 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, oprávněným 
nájemcům domu po jednotkách, za kupní ceny dle přílohy č. 2, vyjma jednotky č. 736/1 se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 1446/30634 na společných částech domu č. p. 736 a 
pozemku parc. č. st. 1034/1, zast. pl., o výměře 830 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec 
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Olomouc dle důvodové zprávy bod II/5 
 
13. schvaluje 
prodej jednotky č. 736/1 v domě č. p. 736 (Masarykova 19, 21) se spoluvlastnickým podílem 
o velikosti 1446/30634 na společných částech domu č. p. 736 a se spoluvlastnickým podílem 
o velikosti 1446/30634 na pozemku parc. č. st. 1034/1, zast. pl., o výměře 830 m2, vše v      
k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, manželům JUDr. Jaroslavu a Mgr. Aleně Holubcovým, 
za kupní cenu ve výši 696.055,- Kč, z toho za jednotku 685.883,- Kč, za pozemek 7.209,- Kč 
a náklady 2.963,- Kč dle důvodové zprávy bod II/5 
 
14. revokuje 
své usnesení bod 9, část 47 ze dne 16. 3. 2004 ve věci prodeje domu č.p. 18 (Dolní nám. 
48) s pozemkem parc. č. st. 441 zast. pl. o výměře 459 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec 
Olomouc a schvaluje prodej domu č.p. 18 (Dolní nám. 48) s pozemkem parc. č. st. 441 zast. 
pl. o výměře 459 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy a 
přílohy č. 3 bod II/6 
 
15. schvaluje 
prodej nebytové jednotky č. 257/25 v domě č. p. 257 (Tř. Svornosti 14), se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 290/27280 na společných částech domu č. p. 257 a podílem o velikosti 
290/27280 k pozemku parc. č. st. 310, zast. pl., o výměře 1048 m2, vše v  k. ú. Nová Ulice, 
obec Olomouc, panu Petru  Psotovi, za kupní cenu celkem 100 570,- Kč, z toho nebytová 
jednotka 67 470,- Kč, pozemek 20 300,- Kč a náklady 12 800,-Kč dle důvodové zprávy bod 
II/7 
 
16. nevyhovuje žádosti 
Společenství vlastníků jednotek domu Tř. Svornosti 14 ve věci odkoupení nebytové jednotky 
č. 257/25 v domě č. p. 257, Tř. Svornosti 14 dle důvodové zprávy bod II/7 
 
17. schvaluje 
prodej nebytové jednotky č. 573/24 v domě č. p. 573 (Stiborova 8) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 118/14189 na společných částech domu č. p. 573 a se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 118/14189  na pozemku parc. č. st. 1016, zast, pl., o výměře 255 m2, vše 
v k. ú. Neředín, obec Olomouc,oprávněnému nájemci panu Josefu Seiberovi, za kupní cenu 
ve výši 105.550,- Kč, z toho za jednotku 100.490,- Kč, za pozemek 1.060,- Kč a náklady 
4.000,- Kč dle důvodové zprávy bod II/8 
 
18. revokuje 
své usnesení ze dne 14. 12. 2004 usnesení č. 7, část 31 a schvaluje prodej nebytové 
jednotky č. 317/13 v domě č. p. 317, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 583/12582 na 
společných částech domu a pozemku parc. č. st. 414, zast. pl., o výměře 414 m2, vše v  k. ú. 
Hejčín, obec Olomouc,  panu  Jiřímu  Maxovi, bytem Trnkova 24, Olomouc za kupní cenu ve 
výši  335 463,- Kč, z toho nebytová jednotka  322 816,- Kč, 9 672,- Kč, pozemek a 2 975,- 
Kč náklady dle důvodové zprávy bod II/9 
 
19. revokuje 
své usnesení ze dne 14. 12. 2004 usnesení č. 7, část 32 a schvaluje prodej nebytové 
jednotky č. 317/14 v domě č. p. 317, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 485/12582 na 
společných částech domu a pozemku parc. č. st. 414, zast. pl., o výměře 414 m2, vše v  k. ú. 
Hejčín, obec Olomouc, panu RNDr. Radko Dorazilovi, bytem Zikova 16, Olomouc za kupní 
cenu ve výši 279 176,- Kč, z toho nebytová jednotka 268 552,- Kč, 8 046,- Kč pozemek a     
2 578,- Kč náklady dle důvodové zprávy bod II/9 
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20. revokuje 
své usnesení ze dne 14. 12. 2004 usnesení č. 7, část 33 a schvaluje prodej nebytové 
jednotky č. 317/15 v domě č. p. 317, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 2332/12582 na 
společných částech domu a pozemku parc. č. st. 414, zast. pl., o výměře 414 m2, vše v  k. ú. 
Hejčín, obec Olomouc, panu Marcelu Dufkovi, bytem Jílová 33, Olomouc za kupní cenu ve 
výši 1 331 344,- Kč, z toho nebytová jednotka 1 289 680,- Kč, 38 689,-Kč pozemek a 2 975,- 
Kč náklady dle důvodové zprávy bod II/9 
 
21. nevyhovuje žádosti 
jednatele společnosti ATE Company s. r. o. ve věci snížení kupní ceny o 50% za nebytovou 
jednotku č. 607/24 v domě č. p. 607 (Stiborova 22) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
121/14947 na společných částech domu č. p. 607 a na pozemku parc. č. st. 982, zast. pl. o 
výměře 254 m2, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod II/10 
 
22. nevyhovuje žádosti 
jednatele společnosti ATE Company s. r. o. ve věci snížení kupní ceny o 50% za nebytovou 
jednotku č. 607/25 v domě č. p. 607 (Stiborova 22) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
152/14947 na společných částech domu č. p. 607 a na pozemku parc. č. st. 982, zast. pl. o 
výměře  254 m2, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod II/11 
 
23. schvaluje 
opakování dražby nebytové jednotky č. 754/9, v domě č. p. 754 (Nábřeží 9), se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 482/9448 na společných částech domu a se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 482/9448 na pozemku parc. č. st. 1041, zast. pl., v k. ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc, podle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, za 
vyvolávací cenu 220.000,- Kč dle důvodové zprávy bod II/12 
 
24. schvaluje 
prodloužení splatnosti kupní ceny za bytovou jednotku č. 569/2 v domě Skupova 5 paní 
Bronislavě Tomešové do 30. 3. 2006 dle důvodové zprávy bod II/13 
 
25. schvaluje 
prodloužení splatnosti kupní ceny u bytové jednotky č. 119/21 v domě Černá cesta 47 do   
30. 3. 2006 paní Janě Váňové dle důvodové zprávy bod II/14 
 
26. schvaluje 
prodloužení splatnosti kupní ceny u bytové jednotky č. 590/10 v domě Stiborova 12 do        
30. 6. 2006 slečně Lucii Kumrové dle důvodové zprávy bod II/15 
 
27. nevyhovuje žádosti 
pana Pavla Hrušky ve věci snížení kupní ceny za bytovou jednotku č. 1004/19 v domě č. p. 
1004 (Za Vodojemem 2) dle důvodové zprávy bod II/16 
 
28. schvaluje 
prodej bytové jednotky č. 812/5 v domě č. p. 812 (Nálevkova 13) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 337/8188 na společných částech domu č. p. 812 a se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 337/8188 na pozemku parc. č. st. 981, zast. pl., o výměře 891 m2, vše v 
k. ú. Hodolany, obec Olomouc, Petru a Ladě Lojkovým za kupní cenu ve výši 37.645,- Kč: z 
toho za jednotku 34.626,- Kč, za pozemek 2.112,- Kč, náklady 907,- Kč dle důvodové zprávy 
bod III/1 
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29. schvaluje 
prodej bytové  jednotky č. 866/7 v domě č. p. 866 (Komenského 6) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 4805/173156 na společných částech domu č. p. 866 a se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 4805/173156 na pozemku parc. č. st. 729/2, zast. pl., o 
výměře 497 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, Haně Želískové za kupní cenu 
ve výši 32.904,- Kč, z toho za jednotku 29.675,- Kč, za pozemek 2.324,- Kč, náklady 905,- 
Kč dle důvodové zprávy bod III/2 
 
30. schvaluje 
schválit prodej bytové jednotky č. 175/3 v domě č. p. 175 (Panská 4) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 1298/8625 na společných částech domu č. p. 175 a se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 1298/8625 na pozemku parc. č. st. 601, zast. pl., o výměře 325 m2, vše v 
k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, manželům Veronice Lattové a Michalu Novotnému za 
kupní cenu ve výši 181.099,- Kč: z toho za jednotku 143.557,- Kč, za pozemek 31.302,- Kč, 
náklady 6.240,- Kč dle důvodové zprávy bod III/3 
 
31. schvaluje 
prodej bytové  jednotky č. 471/2 v domě č. p. 471 (Na Šibeníku 4) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 387/7055 na společných částech domu č. p. 471 a se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 387/7055 na pozemku parc. č. st. 545, zast. pl., o výměře 520 m2, vše v 
k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc Zdeňce Kylhofové, za kupní cenu ve výši 48.444,- Kč, z toho 
za jednotku 45.080,- Kč, za pozemek 1.448,- Kč, náklady 1.916,- Kč dle důvodové zprávy 
bod III/4 
 
32. schvaluje 
prodej bytové  jednotky č. 471/3 v domě č. p. 471 (Na Šibeníku 4) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti  441/7055 na společných částech domu č. p. 471 a se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti  441/7055 na pozemku parc. č. st. 545, zast. pl., o výměře 520 m2, vše v 
k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc Anně Demkové, za kupní cenu ve výši 55.205,- Kč, z toho 
za jednotku 51.371,- Kč, za pozemek 1.650,- Kč, náklady 2.184,- Kč dle důvodové zprávy 
bod III/5 
 
33. schvaluje 
prodej bytové jednotky č. 471/8 v domě č. p. 471 (Na Šibeníku 4) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 439/7055 na společných částech domu č. p. 471 a se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 439/7055 na pozemku parc. č. st. 545, zast. pl., o výměře 520 m2, vše v 
k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc Petru Škůrkovi, za kupní cenu ve výši 54.955,- Kč, z toho za 
jednotku 51.138,- Kč, za pozemek 1.643,- Kč, náklady 2.174,- Kč dle důvodové zprávy bod 
III/6 
 
34. schvaluje 
prodej bytové jednotky č. 1036/33 v domě č. p. 1036, 1037, 1038 (Jungmannova 18, 20, 22) 
se spoluvlastnickým podílem o velikosti 480/65322 na společných částech domu č. p. 1036, 
1037, 1038 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 480/65322 na pozemku parc. č. st. 
1150/1, 1150/2, 1150/3, zast. pl., o výměře 309 m2, 306 m2, 301 m2, vše v k. ú. Hodolany, 
obec Olomouc, paní Ditě Navrátilové, za kupní cenu celkem 41.635,- Kč, z toho za jednotku 
40.187,- Kč, za pozemek 843,- Kč, náklady 605,- Kč dle důvodové zprávy bod III/7 
 
35. schvaluje 
prodej bytové jednotky č. 802/1 v domě č. p. 801, 802 (Wolkerova 48, 50) se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 400/9574 na společných částech domu č. p. 801, 802 a 
se spoluvlastnickým podílem o velikosti 400/9574 na pozemku parc. č. st. 1229, 1228, zast. 
pl., o výměře 151 m2, 157m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, paní Martině 
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Opluštilové, za kupní cenu celkem 56.051,- Kč: z toho za jednotku 53.080,- Kč, za pozemek 
1.192,- Kč,  náklady 1.779,- Kč dle důvodové zprávy bod III/8 
 
36. schvaluje 
prodej bytové jednotky č. 962/12 v domě č. p. 1068, 962, 1069 (Kpt. Nálepky 11, 13 a 
Kaštanová 16) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 757/37429 na společných částech 
domu č. p. 1068, 962, 1069 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 757/37429 na 
pozemku parc. č. st. 1346, 1347, 1348, zast. pl., o výměře 228 m2, 228 m2, 422 m2, vše v  
k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, slečně Anně Czaschové, za kupní cenu celkem 
80.069,- Kč, z toho za jednotku 76.866,- Kč, za pozemek 2.451,- Kč, náklady 752,- Kč dle 
důvodové zprávy bod III/9 
 
37. schvaluje 
prodej bytové jednotky č. 421/5 v domě č. p. 419, 420, 421 (Polská 54, 56, 58) se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 553/13425 na společných částech domu č. p. 419, 420, 
421 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 553/13425 na pozemku parc. č. st. 1444, 
1445, 1446, zast. pl., o výměře 192 m2, 176 m2, 179 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec 
Olomouc, panu Mgr. Josefu Línkovi, za kupní cenu celkem 303.615,- Kč, z toho za jednotku 
301.900,- Kč, za pozemek 3.632,- Kč, náklady 1.067,- Kč dle důvodové zprávy bod III/10 
 
38. revokuje 
revokovat usnesení č. 7 část 53 usnesení ZMO ze dne 20. 9. 2005 ve věci prodeje bytové 
jednotky č. 1039/15 v domě č. p. 1039, 1043, 1066 (Charkovská 4, 6, 8) a schvaluje prodej 
bytové jednotky č. 1039/15 v domě č. p. 1039, 1043, 1066 (Charkovská 4, 6, 8) se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 109/5188 na společných částech domu č. p. 1039, 
1043, 1066 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 109/5188 na pozemku parc. č. st. 
1343, 1344, 1345, zast. pl., o výměře 327 m2, 230 m2, 300 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, 
obec Olomouc formou veřejné dražby dle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, za 
vyvolávací cenu ve výši 360.000,- Kč dle důvodové zprávy bod III/11 
 
39. revokuje 
usnesení č. 7 část 49 usnesení ZMO ze dne 20.9.2005 ve věci prodeje bytové jednotky č. 
208/5 v domě č. p. 208 (Divišova 9) a schvaluje prodej bytové jednotky č. 208/5 v domě č. p. 
208 (Divišova 9) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 852/8600 na společných částech 
domu č. p. 208 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 852/8600 na pozemku parc. č. st. 
222, zast. pl., o výměře 340 m2, vše v k. ú. Bělidla, obec Olomouc formou veřejné dražby dle 
zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách za vyvolávací cenu ve výši 410.000,- K dle 
důvodové zprávy bod III/12 
 
40. nevyhovuje žádosti 
pana Pavla Trubače ve věci přehodnocení  kupní ceny za bytovou jednotku č 309/1 v domě 
č. p. 309 (Denisova 15) dle důvodové zprávy bod III/13 
 
41. revokuje 
usnesení č. 7 část  51 usnesení ZMO ze dne 20.9.2005 ve věci prodeje bytové jednotky č. 
309/1 v domě č. p. 309 (Denisova 15) a schvaluje prodej bytové jednotky č. 309/1 v domě č. 
p. 309 (Denisova 15) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1011/3419 na společných 
částech domu č. p. 309 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1011/3419 na pozemku 
parc. č. st. 117, zast. pl., o výměře 212 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc 
formou veřejné dražby dle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách za vyvolávací cenu 
ve výši 510.000,- Kč dle důvodové zprávy bod III/13 
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42. revokuje 
usnesení č. 7 část  50 usnesení ZMO ze dne 20.9.2005 ve věci prodeje bytové jednotky č. 
309/3 v domě č. p. 309 (Denisova 15) a schvaluje prodej bytové jednotky č. 309/3 v domě č. 
p. 309 (Denisova 15) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1010/3419 na společných 
částech domu č. p. 309 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1010/3419 na pozemku 
parc. č. st. 117, zast. pl., o výměře 212 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc 
formou veřejné dražby dle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách za vyvolávací cenu 
ve výši 510.000,- Kč dle důvodové zprávy bod III/14 
 
43. schvaluje 
prodej bytových jednotek novým kupujícím dle bodu A) - D) dle důvodové zprávy bod IV/1 
 
44. revokuje 
usnesení ZMO bod 5, část  44, ze dne 13. 12. 2005 ve věci prodeje bytové jednotky č. 
746/15 v domě č. p. 746 (Legionářská 1) s pozemkem parc. č. st. 1040, zastavěná plocha a 
nádvoří, o výměře 614 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, a schvaluje prodej 
bytové jednotky č. 746/15 v domě č. p. 746 (Legionářská 1) s pozemkem parc. č. st. 1040, 
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 614 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, 
manželům Petrovi a Haně Zatloukalovým za kupní cenu ve výši  32 388,- Kč, z toho za 
bytovou jednotku a podíl na společných částech domu  1,- Kč, za podíl na pozemku 27  279,- 
Kč a poměrná část nákladů 5 108,- Kč dle dodatku důvodové zprávy bod I/1  
 
45. schvaluje 
schválit prodloužení splatnosti  kupní ceny u bytové jednotky č. 507/1 v domě 
Velkomoravská 55 do 30. 6. 2006 panu Luďku Svobodovi dle dodatku důvodové zprávy bod 
I/2 
 
46. schvaluje 
prodloužení splatnosti kupní ceny u bytové  jednotky č. 1004/18 v domě Za vodojemem 2 
panu Janu Vacovi do 31. 3. 2006 dle důvodové zprávy bod I/3 
 
47. schvaluje 
prodej bytových jednotek novým kupujícím dle bodu A) a B) dle dodatku důvodové zprávy 
bod II/1 
 
Předložil: Rada města Olomouce 
Bod programu č.:  5; hlasování č. 11, 12 
 
 
7 Dodatek po řízení Souboru zm ěn č. XIV ÚPnSÚ Olomouc  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
v souladu s ustanovením § 31 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, dodatek pořízení Souboru změn č. XIV 
ÚPnSÚ Olomouc dle přílohy usnesení v dílčích změnách: 
XIV/29 Olomouc - město, ul. U reálky, bydlení 
XIV/30 Hejčín, ul Dolní Hejčínská, komerce 
XIV/31 Nemilany, Česká Čtvrť, bydlení 
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3. neschvaluje 
V souladu s ustanovením § 31 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, dodatek pořízení Souboru změn č. XIV 
ÚPnSÚ Olomouc v dílčích změnách: 
XIV/7   Topolany u Olomouce, „Padělky“, sport a rekreace 
XIV/19  Svatý Kopeček, Droždín, „Na Ovčačce, doprava 
 
4. ukládá 
vedoucímu OKR zahájit pořízení dodatku Souboru změn č. XIV ÚPnSÚ Olomouc dle bodu 2 
usnesení 
T: ihned 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu č.: 6;  hlasování č. 13, 14, 15 
 
 
8 Projekty EU - závazky kone čného p říjemce  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
závazek konečného příjemce SmOl týkající se finančního krytí akce následovně: Příjemce 
Statutární město Olomouc prohlašuje, že v případě zařazení projektu „Webové stránky 
Business To Business“ k poskytnutí pomoci z programu SROP v rámci 2.výzvy grantového 
schématu Olomouckého kraje, profinancuje celkové náklady dané akce ve výši 761.420,- Kč. 
Statutární město Olomouc spolu s partnerem CK Pressburg s.r.o. se bude podílet na akci 
finanční částkou ve výši 388.324,- Kč. 
 
3. schvaluje 
závazek konečného příjemce SmOl týkající se finančního krytí akce následovně: Příjemce 
Statutární město Olomouc prohlašuje, že v případě zařazení akce „Elektronizace služeb IC 
Olomouc“ k poskytnutí pomoci z programu SROP v rámci 2.výzvy grantového schématu 
Olomouckého kraje profinancuje celkové náklady dané akce ve výši 1.814.080,- Kč. 
Statutární město Olomouc se bude podílet na akci finanční částkou ve výši 181.408,- Kč. 
 
Předložil: Rada města Olomouce 
Bod programu č.: 7;  hlasování č. 16 
 
 
9 MDO - rekonstrukce části C  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. schvaluje 
závazek navýšení vlastních finančních prostředků pro rok 2007 na realizaci investiční akce 
dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
podepsat prohlášení o zajištění vlastních zdrojů v roce 2007 ve výši 111,869.000,- Kč 
T: 19.5.2006 
O: Tesařík Martin, Ing., primátor m ěsta 
 
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora 
Bod programu č.:  7.1; hlasování č. 17 
 
 
10 Smlouvy s obcemi na r. 2006  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
obecné znění smluv o zajištění dopravní obslužnosti v rámci integrovaného dopravního 
systému a o poskytnutí příspěvku na pokrytí ztráty dopravce DPMO, a.s. dle přílohy č. 1 této 
důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
podepsat smlouvy s obcemi 
T: 19.5.2006 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu č.: 8;  hlasování č. 18 
 
 
11 Návrh Programu prevence kriminality -  PARTNERSTVÍ na rok 

2006 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
Program prevence kriminality - PARTNERSTVÍ na rok 2006 dle bodu 5.1. důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
rozpočet jednotlivých dílčích projektů Programu prevence kriminality - PARTNERSTVÍ na rok 
2006 dle bodu 5.2. důvodové zprávy 
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4. ukládá 
dodatečně předložit na MV ČR, odbor prevence kriminality Usnesení zastupitelstva města 
Olomouce ze dne 21. 2. 2006, které je nedílnou součástí již zaslané žádosti o poskytnutí 
státní účelové dotace na realizaci Programu prevence kriminality - PARTNERSTVÍ na rok 
2006 
T: ihned 
O: Pokorný Vladimír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu č.: 9;  hlasování č. 19 
 
 
12 Pojmenování ulic  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s pojmenováním ulic dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
informovat příslušné instituce o nových názvech ulic dle schválených směrnic a zveřejnit 
medailonky osobností dle důvodové zprávy na internetových stránkách města Olomouce 
T: ihned 
O: vedoucí odboru vn ějších vztah ů a informací 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu č.: 10;  hlasování č. 20 
 
 
13 Fond rozvoje bydlení - 17. kolo poskytnutí úv ěrů 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
poskytnutí účelových úvěrů 17. kola FRB dle tabulky žadatelů 
 
3. schvaluje 
udělení výjimek z vyhlášky č. 13/2003 o FRB dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Rada města Olomouce 

Novotný Martin, náměstek primátora 
Bod programu č.: 11;  hlasování č. 21 
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14 Přísedící Okresního soudu v Olomouci + dodatek  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. zvolilo 
v souladu se zák. č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o 
změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), 14 přísedících Okresního 
soudu v Olomouci pro funkční období 2006 - 2010 dle upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Rada města Olomouce 
Bod programu č.: 12;  hlasování č. 22 
 
 
15 Delegování zástupc ů SmOl na valné hromady obchodních 

spole čností s majetkovou ú častí m ěsta a na členské sch ůze 
bytových družstev  

Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. deleguje 
zástupce SmOl včetně náhradníků na valné hromady Vodohospodářská společnost 
Olomouc, a.s., OLTERM & TD Olomouc, a.s. a SK Sigma Olomouc, a.s. dle důvodové 
zprávy, část A) 
 
3. deleguje 
zástupce SmOl včetně náhradníků na členské schůze bytových družstev Bytové družstvo 
Olomouc, Jiráskova a Bytové družstvo Olomouc, Jižní dle důvodové zprávy, část B) 
 
Předložil: Rada města Olomouce 
Bod programu č.:  13; hlasování č. 23 
 
 
16 Zpráva o činnosti kontrolního výboru  ZMO  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
Plán kontrolní činnosti kontrolního výboru na I. pololetí 2006 
 
Předložil: předseda kontrolního výboru 
Bod programu č.: 14;  hlasování č. 24 
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17 Různé - Dodatek smlouvy se SFŽP ČR 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
dodatek č.2 smlouvy 12620282 
 
3. ukládá 
primátorovi Dodatek č.2 podepsat do 28.2.2006 
T: 19.5.2006 
O: Tesařík Martin, Ing., primátor m ěsta 
 
4. ukládá 
vedoucímu OŽP zajistit odeslání podepsaného a ověřeného Dodatku č.2 na SFŽP ČR v 
termínu do 14.3.2006 
T: 19.5.2006 
O: vedoucí odboru životního prost ředí 
 
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora 
Bod programu č.: 15;  hlasování č. 25 
 
 
 
 

 

 

Ing. Martin Tesa řík Ing. Vladimír Pokorný 
primátor m ěsta Olomouce nám ěstek primátora 
 


