DODATEK USNESENÍ
z 25. zasedání Zastupitelstva města Olomouce, konaného dne 18.9.2006

Níže uvedené části usnesení bodu 4 a 5 byly schváleny na ZMO 18.9.2006, administrativním
nedopatřením nebyly zařazeny do celkového návrhu usnesení k uvedeným bodům.
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Majetkoprávní záležitosti + dodatek

Zastupitelstvo města Olomouce
5. schvaluje
1. uzavření smlouvy o budoucí směnné smlouvě na části pozemků parc. č. 536/1 ost. pl. o
výměře 203 m2 a parc. č. 235/25 orná půda o výměře 1 013 m2, vše v k. ú. Povel, obec
Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouc za část pozemků parc. č. 235/24 a parc.
č. 235/27, vše orná půda o výměře 1 216 m2, v k. ú. Povel, obec Olomouc ve vlastnictví
společnosti STAFOS spol. s r. o. dle důvodové zprávy bod 39
2. uzavření smlouvy o budoucí směnné smlouvě pozemků parc. č. st. 97 o výměře 904 m2,
parc. č. st. 126 o výměře 401 m2, parc. č. st. 127 o výměře 114 m2, parc. č. st. 128 o výměře
74 m2, parc. č. st. 191 o výměře 188 m2, parc. č. st. 192 o výměře 206 m2, vše zast. pl. a
parc. č. 31/8 orná půda o výměře 23 713 m2, vše v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc
ve vlastnictví ČR - Ústavu experimentální botaniky AV ČR za část pozemku parc. č. 1721/12
o výměře 2 567 m2, část parc. č. 1721/10 o výměře 24 189 m2, část parc. č. 1721/11 o
výměře 3 515 m2, část parc. č. 1722/1 o výměře 3 279 m2, část parc. č. 1722/2 o výměře
2 468 m2, vše orná půda v k.ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního
města Olomouce s tím, že směnná smlouva bude uzavřena do 30 dnů po nabytí právní moci
územního rozhodnutí na navazující úsek komunikace Severní spoj u areálu na ul.
Jablonského, nejpozději do 31. 12. 2014 dle důvodové zprávy bod 40
3. odprodej kruhové cihelny vč. komína (ost. stavební objekt) s pozemkem parc. č. st. 1308
zast. pl. o výměře 1109 m2 a pozemku parc. 1307 louka o výměře 3 139 m2 , vše v k.ú.
Slavonín, obec Olomouc společnosti Profi-tisk group s. r. o. za kupní cenu výši 1 362 980,Kč včetně nákladů dle důvodové zprávy bod 41
4. odprodej pozemků parc. č. 420/8 o výměře 88 m2 a parc. č. 420/10 o výměře 328 m2, vše
orná půda v k.ú. Slavonín, obec Olomouc manželům Pavlu a Lýdii Müllerovým za kupní cenu
ve výši 245,- Kč/m, tj. 101 920,- Kč dle důvodové zprávy bod 43
5. odprodej pozemků parc. č. 41/1 orná půda o výměře 158 m2, parc. č. 42/1 orná půda o
výměře 177 m2, parc. č. st. 42/3 zast. pl. o výměře 145 m2 a parc. č. st. 42/4 zast. pl. o
výměře 5 m2, vše v k.ú. Týneček, obec Olomouc manželům MUDr. Petrovi a Kateřině
Němcovým za kupní cenu ve výši 350,- Kč/m2, tj. 169 750,- Kč dle důvodové zprávy bod 44
6. odprodej části pozemku parc. č. 319/12 ost. pl. o výměře 1 859 m2 v k. ú. Holice u
Olomouce, obec Olomouc předem určenému zájemci společnosti TOI TOI, sanitární
systémy, s. r. o. za kupní cenu ve výši 754 668,- Kč dle důvodové zprávy bod 45

7. smlouvu o budoucí kupní smlouvě na odprodej částí pozemků parc. č. 1721/6 o výměře
1241,9 m2, p.č. 1721/32 o výměře 262 m2, p.č. 1721/33 o výměře 1063,3 m2, p.č. 1721/34 o
výměře 915,5m2 a p.č. 1721/35 o výměře 221,6 m2, v k. ú. Holice u Olomouce, obec
Olomouc společnosti CERTAS CZ, spol. s r. o. za kupní cenu ve výši 350,-Kč/m2 dle
důvodové zprávy bod 46
8. odprodej pozemku parc. č. 438/38 orná půda o výměře 227 m2 v k. ú. Chválkovice, obec
Olomouc manželům Milanu a Vlastě Sigmundovým za kupní cenu ve výši 99 230,- Kč včetně
nákladů dle důvodové zprávy bod 47
9. odprodej pozemků parc.č. st. 2301 zast.pl. a nádvoří o výměře 1 237 m2, parc.č. st. 2302
zast.pl. a nádvoří o výměře 1 494 m2, parc.č. st. 2303 zast.pl. a nádvoří o výměře 1 337 m2,
parc. č. st. 2308 zast.pl. a nádvoří o výměře 396 m2, parc.č. st. 2309 zast.pl. a nádvoří o
výměře 727 m2, parc.č. st. 2310 zast.pl. a nádvoří o výměře 353 m2, parc.č. st. 2311 zast.pl.
a nádvoří o výměře 656 m2, parc.č. st. 2312 zast.pl. a nádvoří o výměře 668 m2, parc.č. st.
2298 zast.pl. a nádvoří o výměře 99 m2, parc.č. st. 2300 zast.pl. a nádvoří o výměře 24 m2,
parc.č. st. 2307 zast.pl. a nádvoří o výměře 442 m2, parc. č. 179 ost.pl. o výměře 4 200 m2,
část parc. č. 185/9 ost.pl. o výměře 36 868 m2 a parc. č. 185/6 ost.pl. o výměře 8 272 m2,
včetně venkovních úprav a trvalých porostů, vše v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc
Vojenskému bytovému družstvu, se sídlem Sokolská 586/7, Olomouc za kupní cenu ve výši
22. 530. 286,- Kč dle důvodové zprávy bod 48
10. odprodej pozemku parc. č. 116/68 ost. pl. o výměře 1 607 m2 v k.ú. Olomouc-město,
obec Olomouc společnosti Santis Invest s. r. o. za kupní cenu ve výši 2 269 672,-Kč včetně
nákladů, za podmínky přednostní úhrady kupní ceny za objekt čp. 83 s pozemkem parc. č.
st. 496/1 zast. pl. a nádvoří o výměře 4 845 m2 a pozemku parc. č. 57 ost. pl. o výměře 1398
m2, vše v k.ú. Olomouc -město, obec Olomouc (Kateřinská 10) dle důvodové zprávy bod 49
11. odprodej pozemku parc. č. 134/4 ost. pl. o výměře 856 m2 v k. ú. Černovír, obec
Olomouc panu Ladislavu Kolářovi za kupní cenu ve výši 343 700,- Kč včetně nákladů dle
důvodové zprávy bod 51
6. nevyhovuje žádosti
1. pana Martina Plachého o odprodej kruhové cihelny vč. komína (ost. stavební objekt)
s pozemkem parc. č. st. 1308 zast. pl. o výměře 1109 m2 a pozemku parc. 1307 louka o
výměře 3 139 m2 , vše v k.ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 41
2. manželů Tomáše a Věry Smékalových o odprodej části pozemku parc. č. 97/1 ost. pl. o
výměře 48 m2 v k. ú. Pavlovičky, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 42
3. společnosti Olomoucká investorská s. r. o. o odprodej části pozemku parc. č. 116/68
ostatní plocha v k. ú. Olomouc–město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 49
4. manželů Jiřího a Blanky Pacákových a pana Ing. Jiřího Pacáka o odprodej pozemků část
parc. č. 684 lesní pozemek o výměře 1 600 m2 a parc. č. 685 lesní pozemek o výměře
400 m2, vše v k. ú. Lošov, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 50
7. bere na vědomí
že ze směnné smlouvy bude pozemek parc. č. 2008 ost. pl o výměře 134 m2 v k. ú. Holice u
Olomouce, obec Olomouc vypuštěn dle důvodové zprávy bod 52
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8. revokuje
část usnesení Zastupitelstva města Olomouce ze dne 14. 12. 2004, bod programu 4, bod 60
ve věci schválení uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č.
536/1 ost. pl. o výměře 336 m2 a část pozemku parc. č. 235/25 orná půda o výměře 1 212
m2, vše v k. ú. Povel, obec Olomouc se společností STAFOS spol. s r. o. při kupní ceně ve
výši 600,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod 39
Předložil: Rada města Olomouce
Bod programu: č. 5; hlasování č. 6, 7
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Zastupitelstvo města Olomouce
18. schvaluje
uzavření kupní smlouvy na pozemky parc.č. 776/3 ostatní plocha o výměře 65m2, parc.č.
763/4 ostatní plocha o výměře 160 m2, parc.č. 757/6 ostatní plocha o výměře 76 m2, parc.č.
761/4 ostatní plocha o výměře 344 m2, parc.č. 762/4 vodní plocha o výměře 185 m2 a
parc.č. 758/1 orná půda o výměře 2733 m2, vše v k.ú. Chomoutov, obec Olomouc, jak je vše
zapsáno na LV č. 353 u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště
v podílovém spoluvlastnictví Květoslavy Lachnitové a Jaroslava Moravce za kupní cenu ve
výši 1.281.120,-Kč dle bodu č. 17 důvodové zprávy
19. revokuje
část usnesení zastupitelstva města ze dne 21. 9. 2004 ve věci uzavření smlouvy o
bezúplatném převodu pozemků v k.ú. Nové Sady u Olomouce ve vlastnictví České republiky
s právem hospodaření pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových a schvaluje
uzavření smlouvy o bezúplatném převodu pozemků v k.ú. Nové Sady u Olomouce ve
vlastnictví České republiky s právem hospodaření pro Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových za podmínek dle bodu č. 18 důvodové zprávy
20. revokuje
část usnesení zastupitelstva města ze dne 21. 9. 2004 ve věci uzavření smlouvy o
bezúplatném převodu pozemků v k.ú. Povel ve vlastnictví České republiky s právem
hospodaření pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových a schvaluje uzavření
smlouvy o bezúplatném převodu pozemků v k.ú. Povel ve vlastnictví České republiky
s právem hospodaření pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových za podmínek
dle bodu č. 19 důvodové zprávy
21. revokuje
část usnesení zastupitelstva města ze dne 21. 9. 2004 ve věci uzavření smlouvy o
bezúplatném převodu pozemků v k.ú. Nová Ulice ve vlastnictví České republiky s právem
hospodaření pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových a schvaluje uzavření
smlouvy o bezúplatném převodu pozemků v k.ú. Nová Ulice ve vlastnictví České republiky
s právem hospodaření pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových za podmínek
dle bodu č. 20 důvodové zprávy
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22. revokuje
část usnesení zastupitelstva města ze dne 21. 9. 2004 ve věci uzavření smlouvy o
bezúplatném převodu pozemků v k.ú. Hodolany ve vlastnictví České republiky s právem
hospodaření pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových a schvaluje uzavření
smlouvy o bezúplatném převodu pozemků v k.ú. Hodolany ve vlastnictví České republiky
s právem hospodaření pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových za podmínek
dle bodu č. 21 důvodové zprávy
23. revokuje
část usnesení zastupitelstva města ze dne 19. 5. 2006 ve věci uzavření smlouvy o
bezúplatném převodu pozemků v k.ú. Olomouc-město ve vlastnictví České republiky
s právem hospodaření pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových a schvaluje
uzavření smlouvy o bezúplatném převodu pozemků v k.ú. Olomouc-město ve vlastnictví
České republiky s právem hospodaření pro Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových za podmínek dle bodu č. 22 důvodové zprávy
24. revokuje
část usnesení zastupitelstva města ze dne 19. 5. 2006 ve věci uzavření smlouvy o
bezúplatném převodu pozemků v k.ú. Neředín ve vlastnictví České republiky s právem
hospodaření pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových a schvaluje uzavření
smlouvy o bezúplatném převodu pozemků v k.ú. Neředín ve vlastnictví České republiky
s právem hospodaření pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových za podmínek
dle bodu č. 23 důvodové zprávy
25. revokuje
část usnesení zastupitelstva města ze dne 20. 6. 2006 ve věci uzavření smlouvy o
bezúplatném převodu pozemku parc.č. 389/22 v k.ú. Topolany u Olomouce ve vlastnictví
České republiky s právem hospodaření pro Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových a schvaluje uzavření smlouvy o bezúplatném převodu pozemku parc.č. 389/22
v k.ú. Topolany u Olomouce ve vlastnictví České republiky s právem hospodaření pro Úřad
pro zastupování státu ve věcech majetkových za podmínek dle bodu č. 24 důvodové zprávy
26. schvaluje
uzavření budoucí kupní smlouvy na část pozemku parc.č. 995/5 trvalý travní porost o výměře
859 m2, dotčená část cca 41 m2 v k.ú. Křelov, obec Olomouc, jak je zapsáno na LV č. 889 u
Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc, ve spoluvlastnictví
Jany Lakvové a Jaroslava Lakomého za kupní cenu 400,-Kč/m2, dle bodu č. 25 důvodové
zprávy
27. schvaluje
uzavření budoucí kupní smlouvy na část pozemku parc.č. 295/1 trvalý travní porost o výměře
2531 m2, dotčená část cca 248 m2 v k.ú. Řepčín, obec Olomouc, jak je zapsáno na LV č.
143 u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc, ve vlastnictví
Milana Slepicy za kupní cenu 400,-Kč/m2, dle bodu č. 26 důvodové zprávy
28. schvaluje
uzavření budoucí kupní smlouvy na pozemek parc.č. 295/2 trvalý travní porost o výměře
2687 m2, v k.ú. Řepčín, obec Olomouc, jak je zapsáno na LV č. 57 u Katastrálního úřadu pro
Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc, ve spoluvlastnictví Milana Dvořáka, JUDr.
Antonína Kuby, Pavla Kuby a Boženy Opletalové, za kupní cenu 400,-Kč/m2, dle bodu č. 27
důvodové zprávy
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29. schvaluje
uzavření budoucí kupní smlouvy na části pozemků parc. č. 328/1 trvalý travní porost o
výměře 1847 m2, dotčená část cca 93 m2, a parc. č. 286/12 trvalý travnatý porost o výměře
1279 m2, dotčená část cca 17 m2, vše v k.ú. Řepčín, obec Olomouc, jak je zapsáno na LV
č. 365 u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc, ve
spoluvlastnictví Josefa Svačinky a Evy Svačinkové za kupní cenu 1.000,- Kč/m2, dle bodu č.
28 důvodové zprávy
30. schvaluje
uzavření budoucí kupní smlouvy na části pozemků parc. č. 328/4 trvalý travní porost o
výměře 1587 m2, dotčená část cca 37 m2, a parc. č. 286/9 trvalý travnatý porost o výměře
1107 m2, dotčená část cca 38 m2, vše v k.ú. Řepčín, obec Olomouc, jak je zapsáno na LV
č. 366 u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc, ve
spoluvlastnictví Marie Hanákové, Stanislava Hanáka. Petra Hanáka, Jiřího Hanáka a Martina
Hanáka za kupní cenu 350,- Kč/m2, dle bodu č. 29 důvodové zprávy
31. schvaluje
uzavření budoucí kupní smlouvy na část pozemku parc. č. 314/5 trvalý travní porost o
výměře 6722 m2, dotčená část cca 660 m2, v k.ú. Řepčín, obec Olomouc, jak je zapsáno na
LV č. 364 u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc, ve
vlastnictví Miroslava Mrtýnka za kupní cenu 30,- Kč/m2, dle bodu č. 30 důvodové zprávy
32. schvaluje
uzavření budoucí kupní smlouvy na části pozemků parc. č. 314/3 trvalý travní porost o
výměře 1902 m2, dotčená část cca 133 m2, parc. č. 286/13 trvalý travnatý porost o výměře
602 m2, dotčená část cca 8 m2, a parc. č. 339/2 trvalý travnatý porost o výměře 2004 m2,
dotčená část cca 59 m2, vše v k.ú. Řepčín, obec Olomouc, jak je zapsáno na LV č. 168 u
Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc, ve vlastnictví
Stanislava Zlobického za kupní cenu 1.000,- Kč/m2, dle bodu č. 31 důvodové zprávy
33. revokuje
usnesení zastupitelstva města ze dne 22. 2. 2005 ve věci uzavření kupní smlouvy na
pozemky parc. č. 1032/5 ostatní plocha o výměře 458 m2 a parc. č. 790/6 orná půda o
výměře 6 375 m2, vše k.ú. Hodolany, obec Olomouc, a dále pozemky parc. č. 1736/5 orná
půda o výměře 172 m2 a parc. č. 1678/104 orná půda o výměře 631 m2, vše v k.ú. Holice u
Olomouce, obec Olomouc, jak je vše zapsáno na LV č. 468 u Katastrálního úřadu pro
Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc, ve vlastnictví Karla Pazdziory do vlastnictví
statutárního města Olomouc za cenu 759.490,- Kč,
a schvaluje uzavření kupní smlouvy na pozemky parc. č. 1032/5 ostatní plocha o výměře 458
m2 a parc. č. 790/6 orná půda o výměře 6 375 m2, vše k.ú. Hodolany, obec Olomouc, a
dále pozemky parc. č. 1736/5 orná půda o výměře 172 m2 a parc. č. 1678/104 orná půda o
výměře 631 m2, vše v k.ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc, jak je vše zapsáno na LV č.
468 u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc, ve vlastnictví
Karla Pazdziory do vlastnictví statutárního města Olomouce za cenu 859.490,- Kč.
Dále zastupitelstvo města schvaluje uzavření kupní smlouvy na pozemek parc. č. 1738/3
orná půda o výměře 485 m2 v k.ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc, jak je zapsáno na LV
č. 468 u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc, ve
vlastnictví Karla Pazdziory do vlastnictví statutárního města Olomouc za cenu 55.775,- Kč,
vše dle bodu 32 důvodové zprávy
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34. revokuje
část usnesení zastupitelstva města ze dne 20. 6. 2006 ve věci uzavření kupní smlouvy na
pozemky v k.ú. Chválkovice, obec Olomouc, ve vlastnictví společnosti Subterra, a.s., za
současného zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni průchodu a průjezdu na
pozemcích parc.č. 503/2 ostatní plocha a parc.č. 1970/3 ostatní plocha, vše v k.ú.
Chválkovice, obec Olomouc, k areálu společnosti Subterra, a.s. na pozemku parc.č. 1970/6
ostatní plocha v k.ú. Chválkovice, obec Olomouc za tržní cenu dle znaleckého posudku,
a schvaluje uzavření kupní smlouvy na pozemky parc.č. 503/2 ostatní plocha o výměře 677
m2, parc.č. 1970/3 ostatní plocha o výměře 5561 m2, parc.č. 1970/4 ostatní plocha o výměře
3518 m2, parc.č. 1970/5 ostatní plocha o výměře 1444 m2, parc.č. 1970/29 ostatní plocha o
výměře 1816 m2 a parc.č. 1995/15 ostatní plocha o výměře 8 m2, vše v k.ú. Chválkovice,
obec Olomouc, jak je vše zapsáno na LV č. 418 u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj,
Katastrální pracoviště Olomouc ve vlastnictví společnosti Subterra, a.s., za současného
zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni průchodu a průjezdu na pozemcích parc.č.
503/2 ostatní plocha a parc.č. 1970/3 ostatní plocha, vše v k.ú. Chválkovice, obec Olomouc,
ve prospěch společnosti Subterra, a.s. a každého dalšího vlastníka následujících staveb a
pozemků: budova bez čp/če na pozemku parc.č. st. 879, budova bez čp/če na pozemku
parc.č. st. 881, budova bez čp/če na pozemku parc.č. st. 884, budova bez čp/če na pozemku
parc.č. st. 885, pozemků parc.č. st. 879, parc.č. st. 884, parc.č.st. 885, parc.č. 1970/6 a
parc.č. 1970/7, vše v k.ú. Chválkovice, obec Olomouc za 5.680.800,-Kč, dle bodu č. 33
důvodové zprávy
35. nesouhlasí s revokací
části usnesení zastupitelstva města ze dne 20. 6. 2006 ve věci uzavření kupní smlouvy na
část pozemků parc.č. 896/3 ostatní plocha o celkové výměře 2058 m2, dotčená plocha 218
m2 a parc.č. 893/2 orná půda o celkové výměře 4129 m2, dotčená plocha 494 m2, vše v k.ú.
Chválkovice, obec Olomouc, jak je vše zapsáno na listu vlastnictví číslo 696 u Katastrálního
úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc ve vlastnictví Jarmily
Endlicherové za cenu 1.500,-Kč/m2,
a neschvaluje uzavření kupní smlouvy na část pozemků parc.č. 896/3 ostatní plocha o
celkové výměře 2058 m2, dotčená plocha 218 m2 a parc.č. 893/2 orná půda o celkové
výměře 4129 m2, dotčená plocha 494 m2, vše v k.ú. Chválkovice, obec Olomouc, jak je vše
zapsáno na listu vlastnictví číslo 696 u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální
pracoviště Olomouc ve vlastnictví Jarmily Endlicherové za cenu 2.500,-Kč/m2, dle bodu č. 34
důvodové zprávy
36. schvaluje
uzavření darovací smlouvy na projektovou dokumentaci akce „Olomouc – Černovír,
rekonstrukce levobřežní ochranné hráze, I. etapa“, pro Povodí Moravy a.s., dle bodu č. 35
důvodové zprávy. Úhradu darovací daně zajistí obdarovaný.
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 5.1, hlasování č. 9

Ing. Martin Tesařík
primátor města Olomouce

Ing. Vladimír Pokorný
náměstek primátora
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