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ZASEDÁNÍ

ZASTUPITELSTVA

MĚSTA OLOMOUCE

KONANÉ DNE 18. září 2006
V BUDOVĚ MAGISTRÁTU MĚSTA OLOMOUCE, VELKÉM ZASEDACÍM SÁLE,
HYNAISOVA 10 V OLOMOUCI
_______________________________________________________________________

PŘÍTOMNI:

1. ČLENOVÉ ZASTUPITELSTVA MĚSTA OLOMOUCE - DLE PREZENCE
2. VEDOUCÍ ODBORŮ A PRACOVNÍCI MAGISTRÁTU MĚSTA OLOMOUCE
3. ŘEDITELÉ PŘÍSP. ORGANIZACÍ MĚSTA A AKCIOVÝCH SPOLEČNOSTÍ
4. ZÁSTUPCI SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKŮ
5. VEŘEJNOST, HOSTÉ

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Olomouce byl vyhotoven dne 25. 9. 2006.
..........................................................................................................................................
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Zahájení
Dvacáté páté zasedání zastupitelstva města Olomouce, konané 18. září 2006 zahájil v 9.00
hodin primátor města Ing. Martin Tesařík; toto zasedání dále řídil.
Zasedání bylo svoláno do velkého zasedacího sálu, budovy magistrátu města Olomouce
v Hynaisově ulici.
Bylo přistoupeno k zahájení jednání, konstatováním, že dle prezenčních listin bylo v úvodu
přítomno 38 členů zastupitelstva, tj. nadpoloviční většina; v průběhu jednání se počet měnil,
přítomno bylo max. 41 členů zastupitelstva.
omluveni: Ing. Vrbová, MUDr. Andrš, PhDr. Baslerová
V průběhu jednání se omluvili Ing. Látal (od 11.30 hod), Ing. Šputa (od 11.35 hod), MUDr.
Sovová (od 12.10 hod.), Ing. Kropáček ( od 11.45 hod); MVDr. Procházka přítomen od 11.45
hod.
Primátor uvedl, že k zápisu z minulého zasedání zastupitelstva, které se konalo 18.7.2006
nebyla podána námitka a v souladu se zákonem o obcích a Jednacím řádem zastupitelstva je
tento zápis pokládán za schválený.
Na zasedání bylo využíváno elektronické hlasovací zařízení.
V souladu se zákonem o obcích a jednacím řádem ZMO byli jako ověřovatelé zápisu určeni Mgr.
Václav Hušek a Mgr. Martin Major. Zapisovatelkou byla určena Gabriela Sedláková.
SCHVÁLENÍ PROGRAMU:
Předsedající konstatoval, že zastupitelé v souladu s jednacím řádem obdrželi podkladové
materiály s návrhem programu.
Dodatečně dne 13.9.2006 byly kurýrní službou předány tyto materiály:
- Dodatek č. 1 k bodu 3 “Rozpočtové změny roku 2006“
- Bod 4 “Příspěvky z povodňového fondu“
- Dodatek k bodu 5 “Majetkoprávní záležitosti“
- Dodatek k bodu 5.1 “Majetkoprávní záležitosti odboru investic“
- Nový bod 5.2 “Majetkoprávní záležitosti – lokalita Pražská – východ“
- Dodatek k bodu 6 “Prodej domů“
- Bod 7 “Obecně prospěšná společnost Sluňákov – centrum ekologických aktivit města
Olomouce, o. p. s.“
- Bod 9 “Centrum sportu a zdraví – záměr“
- Nový bod 16 “Dodatek smlouvy se SFŽP ČR“
- Nový bod 17 “Projekt EU – závazek konečného příjemce“
Na stůl byly předány materiály:
- Příloha č. 3 k bodu 7 programu “Obecně prospěšná společnost Sluňákov...“
- bod 15 “Zpráva o činnosti kontrolního výboru“
- Nový bod 18 “Závěrečná zpráva o činnosti Finančního výboru ve volebním obd. 2002-2006
- Nový bod 19 “Nový název ulice“
Pro informaci byl členům zastupitelstva rozdán 1. Rámcový komunitní plán sociálních služeb
v Olomouci na období let 2007 – 2008.
Předsedající navrhl schválit zařazení nových bodů dle výše uvedeného soupisu do návrhu
programu a upravit program zasedání takto:
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Rekapitulace návrhu programu:
1.
Zahájení, schválení programu
1.1
Vystoupení stipendistky
2.
Kontrola usnesení
3.
Rozpočtové změny roku 2006 + dodatek
4.
Příspěvky z povodňového fondu
5.
Majetkoprávní záležitosti + dodatek
5.1
Majetkoprávní záležitosti odboru investic + dodatek
5.2
Majetkoprávní záležitosti – lokalita Pražská - východ
6.
Prodej domů + dodatek
7.
Obecně prospěšná společnost Sluňákov - centrum ekologických aktivit města Olomouce,
o.p.s.
8.
Centrum sportu a zdraví – petice
9.
Centrum sportu a zdraví – záměr
10. Program prevence kriminality – PARTNERSTVÍ na rok 2006 – čerpání finanční rezervy
11.
Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací – škol
12.
Přísedící okresního soudu
13.
Multimediální park
14.
Smlouva o spolupráci na projektu Olomouc – Region Card mezi OK a SmOl
15.
Zpráva o činnosti kontrolního výboru
16.
Dodatek smlouvy se SFŽP ČR
17.
Projekt EU – závazek konečného příjemce
18.
Závěrečná zpráva o činnosti Finančního výboru ve volebním obd. 2002-2006
19.
Nový název ulice
20.
Různé
21.
Závěr
Hlasování o programu:
39 pro
0 proti
0 zdržel se hlasování
0 nehlasoval
Závěr: Primátor konstatoval, že program zasedání zastupitelstva byl schválen.
Dříve než bylo přistoupeno k projednávání jednotlivých bodů programu, nechal předsedající
v souladu s jednacím řádem zastupitelstva odsouhlasit možnost vystoupení konzultantů
k projednávaným bodům programu – an blok:
k Rozpočtovým změnám r. 2006 - pí Látalová
k Majetkoprávním záležitostem - Mgr. Křížková, Mgr. Halounová, Ing. Pospíšilová, Ing. Kličková
k Prodeji domů - pí Navrátilová, Mgr. Kleisl
k Obecně prospěšné společnosti Sluňákov – Mgr. Bartoš, p. Ševčík, RNDr. Paclík, RNDr. Loyka
k materiálům týkajícím se Centra sportu a zdraví - Ing. Dosoudil
k bodu Program prevence kriminality – PARTNERSTVÍ – PhDr. Fritscherová
k bodu Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací – škol – PhDr. Fantová
k Multimediálnímu parku – Ing. Doležel
k bodu Smlouva o spolupráci na projektu Olomouc – Region Card – Mgr. Oklešťková
k bodu Dodatek smlouvy se SFŽP ČR – RNDr. Loyka
k bodu Projekt EU – závazek konečného příjemce – PaedDr. Pilát, PhDr. Krosesková
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Hlasování o konzultantech:
38 pro
0 proti
0 zdržel se hlasování
1 nehlasoval
Závěr: vystoupení konzultantů bylo schváleno
Bylo přistoupeno k projednávání bodů dle programu:
Bod 1.1 programu:
Vystoupení stipendistky
Primátor konstatoval, že sl. Andrea Volencová z Filozofické fakulty UP Olomouc absolvovala
desetiměsíční stáž na universitě v Paříži, katedře obecné jazykovědy. Uvedl, že výše stipendia,
poskytnutého statutárním městem Olomouc činila 115 tis. Kč a předal jí slovo:
Andrea Volencová – v úvodu poděkovala za udělení stipendia, bez kterého by dle jejích slov
nebylo pro ni možné stáž absolvovat. Konstatovala, že tuto stáž věnovala studiu oboru
generativní gramatika, navštívila při svém pobytu v Paříží množství lingvistických přednášek,
čímž si rozšířila znalosti teorie, zúčastnila se mnoha kurzů a konferencí a měla možnost
prostudování vědecké literatury. Dále uvedla některé konkrétní témata a popsala získané
poznatky a konstatovala, že hlavním přínosem bylo získání většího přehledu o současném stavu
generativní gramatiky.
Primátor poděkoval sl. Volencové za vynikající reprezentaci města Olomouce i olomoucké
univerzity na univerzitě v Paříži a popřál jí další úspěchy při studiu.
Sumarizace přihlášek do diskuse z řad občanů:
Předsedající konstatoval, že v souladu s jednacím řádem se do diskuse přihlásili:
• k bodu 5 programu Majetkoprávní záležitosti – Coufal Petr
k bodu 5.2 programu Majetkoprávní záležitosti – lokalita Pražská – východ – MUDr. Bártová
Adéla, Ing. arch. Opletal Ladislav, Ing. Válek Milan
• k bodu 6 programu Prodej domů – Krameriová Jaromíra, Semeniuk Tadeáš
• k bodu 8 programu Centrum sportu a zdraví – Šuba Richard
• k bodu 20 programu Různé – Sedláčková Dagmar
Bod 2 programu:
Kontrola usnesení
Primátor - uvedl bod, matriál byl projednán po jednotlivých stranách bez diskuse.
Pozměňující návrh usnesení nebyl podán.
Hlasování o předloženém návrhu usnesení:
40 pro
0 proti
0 zdržel se hlasování
0 nehlasoval
Závěr: Předložený návrh usnesení byl schválen, k uvedenému bodu programu bylo přijato
usnesení bod 1.
Zastupitelstvo města Olomouce
1. bere na vědomí
informace o plnění usnesení ZMO dle důvodové zprávy
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2. prodlužuje
termíny plnění usnesení ZMO dle důvodové zprávy

Bod 3 programu:
Rozpočtové změny roku 2006 + dodatek
Byla rozdána str. 1 dodatku materiálu, která nahradila původní str. 1 z důvodu opravy technické
chyby.
M. Novotný – uvedl bod. Předložený matriál okomentoval po stranách, u poslední strany
materiálu poukázal na skutečnost, že výše rozpočtu se již přiblížila hranici 3 miliard Kč.
Současně byl projednán dodatek č. 1, u něhož náměstek Novotný konstatoval, že vzešel
z jednání rady města dne 11.9.2006 a jeho přílohou je také tabulka Soupis nekrytých
požadavků.
Předkladatel navrhl předložený návrh usnesení upravit:
• název materiálu byl doplněn o slovo: “+ dodatek“
• bod 1 usnesení byl doplněn textem: “včetně dodatku č. 1“
• bod 2 usnesení byl doplněn textem: “včetně dodatku č. 1“
Jiný pozměňující návrh usnesení nebyl podán.
Hlasování o upraveném návrhu usnesení:
39 pro
0 proti
1 zdržel se hlasování
0 nehlasoval
Závěr: Upravený návrh usnesení byl schválen, k uvedenému bodu programu bylo přijato
usnesení bod 2.
Zastupitelstvo města Olomouce
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu, týkající se rozpočtových změn - část A a část B, včetně dodatku č. 1
2. schvaluje
rozpočtové změny roku 2006 dle předložené důvodové zprávy - část B, včetně dodatku č. 1

Bod 4 programu:
Příspěvky z povodňového fondu
M. Novotný – uvedl bod. Konstatoval, že zřízení tohoto fondu souviselo s povodní v dubnu 2006.
Připomenul, že na svém květnovém zasedání zastupitelstvo schválilo Pravidla o vytvoření a
použití Povodňového fondu oprav bydlení, včetně časového harmonogramu. Uvedl, že bylo
podáno 28 žádostí o objemu 4.732.426,- Kč, z nichž největší podíl z řad žadatelů tvořili občané
Černovíra, Chomoutova, Nových Sadů a další. Největší podíl co se týče účelu oprav činilo
poškození základů, sklepů atd. Předkladatel informoval, že odborné posouzení a kontrolu
předložených rozpočtů zajišťovala pro město firma Stavoprojekt. Závěrem uvedl, že po
schválení materiálu zastupitelstvem bude zpracována žádost pro Státní fond rozvoje bydlení o
poskytnutí příspěvku do Povodňového fondu města Olomouce.
Primátor – připomenul jednotlivé kroky, které město učinilo v souvislosti s letošními povodněmi,
konkrétně informoval o průběhu přípravy výstavby hráze v Černovíře. Uvedl, že 20.9.2006 se
uskuteční jednání Hodnotící komise na výběr zhotovitele akce Výstavba hráze v Černovíře.
Ing. Látal – vznesl dotaz, týkající se přílohy č. 2 stanoviska firmy Stavoprojekt, která u šesti
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případů rozporovala skutečnost, zda se jedná o škody způsobené povodní ve smyslu, jakým
způsobem město tyto případy řešilo.
M. Novotný reagoval, že byl diskutován rozsah škod, ne jejich oprávnění. Uvedl, že v případech,
kde uvedená odborná firmy posoudila náklady na opravy jako příliš vysoké, byla požadovaná
částka snížena.
Pozměňující návrh usnesení nebyl podán.
Hlasování o předloženém návrhu usnesení:
39 pro
0 proti
0 zdržel se hlasování
1 nehlasoval
Závěr: Předložený návrh usnesení byl schválen, k uvedenému bodu programu bylo přijato
usnesení bod 3.
Zastupitelstvo města Olomouce
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
žádosti o poskytnutí příspěvku z povodňového fondu města dle přílohy č. 2, sloupce A důvodové
zprávy

Bod 5 programu:
Majetkoprávní záležitosti + dodatek
K tomuto bodu programu se přihlásil do diskuse 1 občan:
Coufal Petr – uvedl, že je kazatelem Sboru bratrské jednoty baptistů, která spolu s organizací
občanské sdružení Pro Vás projevila zájem o koupi objektu technické vybavenosti v ul.
Jeremiášova za účelem realizace “Centra volného času”. Uvedl, že sdružení splňují všechny tři
podmínky využití - sportovní, tělovýchovné i kulturní aktivity, a to hlavně pro děti, mládež a
rodiny. Poukázal na vyjádření KMČ Povel, která označila jejich projekt za nejprospěšnější
z hlediska aktivního využití volného času pro rodiny, z hlediska hlučnosti i kulturního využití.
Uvedl, že podporu jim přislíbily i partnerské církve v holandském Veenendaalu a Severní Dakotě
v USA. Závěrem ujistil přítomné o trvajícím zájmu o koupi objektu v ul. Jeremiášova a
primátorovi a členům rady předal dopis, týkající se potvrzení zájmu o koupi zmíněného objektu.
Ing. Czmero – reagoval na vystoupení p. Coufala ve smyslu, že bylo přijato mnoho žádostí o
koupi tohoto objektu, které budou posouzeny pracovní skupinou a v případě, že průběh
posouzení nebude problematický 2.10.2006 bude prodej projednán radou města a poté
předložen zastupitelstvu ke schválení.
Ing. Czmero – uvedl předložený základní materiál a konstatoval, že bude projednán po
jednotlivých stranách.
str. 1, bod. 1 – týkající se odprodeje pozemku p. č. 788 vodní plocha Českému rybářskému
svazu Olomouc
Ing. Látal – vznesl dotaz na náměstka primátora Bc. Petříka, z jakého důvodu nemůže
revitalizace tohoto městského majetku proběhnout z prostředků města.
Bc. Petřík – vysvětlil, že Rybářský svaz požádal Ministerstvo zemědělství o dotaci na provedení
uvedené revitalizace a jednou z podmínek dotace je získání vodní plochy do majetku místní
organizace Českého rybářského svazu.
Primátor – doplnil, že dle jeho názoru je skutečnost, že Rybářský svaz bude vlastnit tento
majetek zárukou, že zde dojde ke zkulturnění této lokality.
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Ostatní body základního materiálu byly projednány bez diskuse.
Pozměňující návrh usnesení k základnímu materiálu nebyl podán.
Hlasování o předloženém návrhu usnesení základního materiálu:
39 pro
0 proti
1 zdržel se hlasování
1 nehlasoval
Současně byl projednán i dodatek materiálu Majetkoprávní záležitosti.
str. 21, bod 51 – týkající se odprodeje pozemku panu Ladislavu Kolářovi
Ing. Czmero – z důvodu technické chyby požádal o vyškrtnutí části textu z názvu tohoto bodu.
Konzultantka citovala název bodu č. 51 po úpravě: “odprodej pozemku parc. č. 134/4 ost. pl. o
výměře 856 m2 v k.ú. Černovír, obec Olomouc panu Ladislavu Kolářovi; akceptováno.
Ostatní body byly projednány bez diskuse, pozměňující návrh usnesení dodatku nebyl podán.
Hlasování o předloženém návrhu usnesení dodatku:
40 pro
0 proti
1 zdržel se hlasování
0 nehlasoval
Závěr: Předložený návrh usnesení základního materiálu i dodatku byl schválen, k uvedenému
bodu programu bylo přijato usnesení bod 4.
Zastupitelstvo města Olomouce
1. schvaluje
1. bezúplatný převod pozemku parc. č. 788 vodní plocha o výměře 19 187 m2 v k. ú. Slavonín,
obec Olomouc Českému rybářskému svazu místní organizace Olomouc, za podmínky, že rybník
nebude oplocen a bude přístupný veřejnosti s tím, že v případě porušení této podmínky uhradí
Český rybářský svaz místní organizace Olomouc smluvní pokutu ve výši 500 000,- Kč a v
případě, že nebude oplocení odstraněno uhradí Český rybářský svaz místní organizace
Olomouc další smluvní pokutu ve výši 500 000,- Kč dle důvodové zprávy bod 1
2. odprodej pozemků parc. č. st. 1474/2 o výměře 1 m2, parc. č. st. 1474/3 o výměře 7 m2, parc.
č. st. 1474/4 o výměře 1 m2, parc. č. st. 1475/2 o výměře 1 m2, parc. č. st. 1475/3 o výměře 7
m2, parc. č. st. 1475/4 o výměře 1 m2, parc. č. st. 1476/2 o výměře 1 m2, parc. č. st. 1476/3 o
výměře 7 m2 a parc. č. st. 1476/4 o výměře 1 m2, vše zast. pl. v k. ú. Hodolany, obec Olomouc
společnosti HORSTAV Olomouc, spol. s r. o. za kupní cenu ve výši 15 330,- Kč dle důvodové
zprávy bod 6
3. odprodej pozemku parc. č. 158/19 ost. pl. o výměře 6 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc
manželům Ing. Petru a Ing. Ludmile Nohejlovým za kupní cenu ve výši 6 300,- Kč dle důvodové
zprávy bod 7
4. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 401/6 ost. pl. o výměře
8 m2 v k. ú. Hejčín, obec Olomouc se společností ČEZ Distribuce, a. s. při kupní ceně ve výši
480,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod 8
5. odprodej části pozemku parc. č. 255/12 orná půda o výměře 287 m2 a části pozemku parc. č.
255/14 orná půda o výměře 312 m2, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc společnosti FORCOM
NET, s. r. o. za kupní cenu ve výši 433 976,- Kč dle důvodové zprávy bod 9
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6. odprodej pozemku parc. č. st. 659 zast. pl. o výměře 119 m2 a části pozemku parc. č. 401/27
orná půda o výměře 351 m2, vše v k.ú. Hejčín, obec Olomouc panu Ing. Petru Pospíšilovi za
kupní cenu ve výši 591,- Kč/m2, tj. 277 770,- Kč dle důvodové zprávy bod 12
7. bezúplatný převod objektu TESCO - stavba na pozemku parc. č. 346/4 ost. pl v k. ú. Hejčín,
obec Olomouc panu Ing. Drahomíru Tobiášovi s tím, že na vlastní náklady stavbu demontuje a
odveze nejpozději do 31. 12. 2006 dle důvodové zprávy bod 13
8. směnu pozemků parc. č.603/2 ostatní plocha, ostatní komunikace, st. parc. č. 1769 zastavěná
plocha a nádvoří, st. parc. č. 1965 zastavěná plocha a nádvoří, st. parc. č. 2142 zastavěná
plocha a nádvoří, st. parc. č. 2143 zastavěná plocha a nádvoří, st. parc. č. 2144/1 zastavěná
plocha a nádvoří, st. parc. č. 2236 zastavěná plocha a nádvoří, parc. č.562/7 ostatní plocha,
ostatní komunikace a parc. č. 606/1 ostatní plocha, ostatní komunikace, vše v k.ú Hodolany,
obec Olomouc, parc. č. 1200 ostatní plocha, jiná plocha, st. parc. č. 563 zastavěná plocha a
nádvoří, st. parc. č. 561 zastavěná plocha a nádvoří, st. parc. č. 566/1 zastavěná plocha a
nádvoří, st. parc. č. 504/1 zastavěná plocha a nádvoří, st. parc. č. 505/2 zastavěná plocha a
nádvoří, st. parc. č. 513 zastavěná plocha a nádvoří, st. parc. č. 514 zastavěná plocha a
nádvoří, st. parc. č. 515 zastavěná plocha a nádvoří, st. parc. č. 551 zastavěná plocha a
nádvoří, parc. č.809/314 ostatní plocha, jiná plocha, parc. č.809/316 ostatní plocha, manipulační
plocha, parc. č.809/314 ostatní plocha, jiná plocha, parc. č.809/317 ostatní plocha, manipulační
plocha, parc. č.809/318 ostatní plocha, jiná plocha, parc. č.809/321 ostatní plocha, manipulační
plocha, parc. č.809/323 ostatní plocha, jiná plocha, parc. č.809/326 ostatní plocha, manipulační
plocha, parc. č.809/327 ostatní plocha, jiná plocha, parc. č.809/328 ostatní plocha, manipulační
plocha, parc. č.809/329 ostatní plocha, manipulační plocha a parc. č. 809/322 trvalý travní
porost, vše v k.ú. Černovír, obec Olonouc, st. parc. č. 2204 zastavěná plocha a nádvoří, k.ú.
Nová Ulice, obec Olomouc, parc. č. 1250/5 ostatní plocha, ostatní komunikace, k.ú. Droždín,
obec Olomouc, st. parc. č. 1066 zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Nové Sady u Olomouce, obec
Olomouc, parc. č. 615/7 lesní pozemek, parc. č. 615/8 lesní pozemek, parc. č. 615/8 lesní
pozemek a parc. č. 615/10 lesní pozemek, vše v k.ú. Unčovice, obec Litovel, parc. č. 255
zastavěná plocha, technická vybavenost, parc. č. 592/235 ostatní plocha, jiná plocha, parc. č.
590/236 ostatní plocha, jiná plocha, parc. č. 592/237 ostatní plocha, jiná plocha, parc. č. 592/238
ostatní plocha, jiná plocha a parc. č. 592/239 ostatní plocha, jiná plocha, vše v k.ú Střeň, obec
Střeň, výtlačný řad Senice - Křelov a kanalizace prameniště Senice ve vlastnictví statutárního
města Olomouce za infrastrukturní majetek v areálu ČOV Nové Sady - mycí rampa, parkoviště,
podíl na rekonstrukci kotelny na garáže, podíl na rekonstrukci strojovny na garáže, podíl na
rekonstrukci provozní budovy, dílny a garáže, chodníky a komunikace, přípojka užitkové vody,
lapač benzinu a olejů a rekonstrukce kanalizace ve vlastnictví Vodohospodářské společnosti
Olomouc, a. s., s tím, že Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. uhradí cenový rozdíl ve
výši 396.402,00 Kč dle důvodové zprávy bod 15
9. sepsání notářského zápisu o nápravě chyby při podání návrhu na vklad do katastru
nemovitostí dle důvodové zprávy bod 15
10. odprodej části pozemku parc. č. 1028/7 ost. pl. o výměře 117 m2 v k. ú. Řepčín, obec
Olomouc paní Magdě Škurkové za kupní cenu ve výši 65 522,- Kč dle důvodové zprávy bod 16
11. odprodej části pozemku parc. č. 475/6 o výměře 310 m2 a části pozemku parc. č. 158/3 o
výměře 13 m2, vše ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc společnosti Dřevo
Trust - prodej, a. s. za kupní cenu ve výši 212 450,- Kč dle důvodové zprávy bod 17
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12. směnu části pozemku parc. č. 92/2 orná půda o výměře 14 m2 v k. ú. Slavonín, obec
Olomouc ve vlastnictví pana Václava Proksche za část pozemku parc. č. 1347/6 ost. pl. o
výměře 30 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce, s
tím, že statutární město Olomouc uhradí cenový rozdíl ve výši 470,- Kč dle důvodové zprávy bod
18
13. odprodej pozemků parc. č. 1122 zast. pl. o výměře 14 m2 a části parc. č. 1123 orná půda o
výměře 93 m2, vše v k. ú. Droždín, obec Olomouc manželům Vlastimilu a Ditě Koliskovým za
kupní cenu ve výši 25 170,- Kč dle důvodové zprávy bod 19
14. odprodej pozemku parc. č. 886/10 ost. pl. o výměře 205 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec
Olomouc společnosti LB 2000, s.r.o. za kupní cenu ve výši 137 800,- Kč dle důvodové zprávy
bod 20
15. odprodej části pozemku parc. č. 1296/8 ost. pl. o výměře 29 m2 v k. ú. Slavonín, obec
Olomouc panu Bc. Markovi Němcovi a paní Renátě Zaoralové za kupní cenu ve výši 20 542,- Kč
dle důvodové zprávy bod 21
16. odprodej pozemku parc. č. 439 ost. pl. o výměře 223 m2 v k. ú. Olomouc - město, obec
Olomouc panu Ing. Miroslavu Hansmanovi za kupní cenu ve výši 1. 117 100,- Kč dle důvodové
zprávy bod 22
17. odprodej objektu zemědělské stavby s pozemkem parc. č. st. 71 zast. pl. o výměře 609 m2,
objektu obč. vybavenosti s pozemkem parc. č. st. 70 zast. pl. o výměře 776 m2 a pozemku
parc. č. 152 ost. pl. o výměře 3 165 m2, vše v k.ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc
společnosti HORSTAV Olomouc, spol. s r. o. za kupní cenu ve výši 2. 400 000,- Kč + náklady za
vyhotovení ZP ve výši 4 300,- Kč dle důvodové zprávy bod 23
18. odprodej pozemku parc. č. st. 1202/8 zast. pl. o výměře 17 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec
Olomouc paní Denise Jančové za kupní cenu ve výši 10 450,- Kč dle důvodové zprávy bod 24
19. odprodej pozemku parc. č. st. 1208/13 zast. pl. o výměře 17 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec
Olomouc paní Aleně Husarčíkové za kupní cenu ve výši 10 450,- Kč dle důvodové zprávy bod
24
20. odkup pozemků nebo jejich částí od vlastníků uvedených v přiloženém tabulkovém přehledu,
viz. příloha č. 3 do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod 25
21. odkup drobných chovatelských zařízení od uvedených fyzických osob do vlastnictví
statutárního města Olomouce za kupní ceny dle důvodové zprávy bod 26
22. odkup objektu “lingusák“ na pozemku parc. č. 261/2 trvalý travní porost v k. ú. Černovír,
obec Olomouc z vlastnictví Českého svazu chovatelů v Olomouci do vlastnictví statutárního
města Olomouce za kupní cenu ve výši 359 460,- Kč dle důvodové zprávy bod 27
23. směnu pozemku parc. č. 2/2 zahrada o výměře 2 258 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc ve
spoluvlastnictví pana Ing. Jana Vaška a paní Olgy Kudličkové za pozemek parc. č. 536/9 ost. pl.
o výměře 2 067 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce, s
tím, že pan Ing. Jan Vašek a paní Olga Kudličková uhradí cenový rozdíl ve výši 4 280,- Kč dle
důvodové zprávy bod 32
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24. odprodej části pozemku parc. č. 103 (dle GP parc. č. 103/4) trvalý travní porost o výměře 42
m2 v k. ú. Radíkov u Olomouce, obec Olomouc manželům Ivaně a Jaroslavu Kováčikovým za
kupní cenu ve výši 8 820,- Kč dle důvodové zprávy bod 33
25. směnu části pozemku parc. č. 85/4 ost. pl. o výměře 158 m2 v k. ú. Klášterní Hradisko, obec
Olomouc v podílovém spoluvlastnictví paní Mgr. Evy Kubáčkové (ideální podíl 1/2) a manželů
Miroslava a Mgr. Evy Kubáčkových (ideální podíl 1/2) za část pozemku parc. č. 1045/1 ost. pl. o
výměře 160 m2 v k. ú. Černovír, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce, s
tím, že statutární město Olomouc doplatí cenový rozdíl ve výši 34 739,- Kč dle důvodové zprávy
bod 34
26. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemek parc. č. 2122 ost. pl. o výměře 783
m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc se společností EUROGEMA CZ, a. s. při kupní ceně ve
výši 300,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod 35
27. směnu pozemku parc. č. 1081/107 orná půda o výměře 675 m2 v k. ú. Slavonín, obec
Olomouc ve vlastnictví společnosti GEMO OLOMOUC, spol. s r. o. za pozemek parc. č. 1081/62
orná půda o výměře 611 m2 a část pozemku parc. č. 1081/110 orná půda o výměře 64 m2, vše
v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy
bod 36
28. znění dodatku č. 3 ke zřizovací listině Knihovny města Olomouce dle důvodové zprávy bod
38
2. nevyhovuje žádosti
1. manželů Jiřího a Ing. Jaroslavy Cahlíkových o odprodej části pozemku parc. č. 88/1 ost. pl. o
výměře 110 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 2
2. manželů MUDr. Michala a Mgr. Jany Onderkových o odprodej části pozemku parc. č. 88/1
ost. pl. o výměře 150 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 3
3. pana Pavla Baslera odprodej části pozemku parc. č 180/8 orná půda o výměře 1 000 m2 v k.
ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 4
4. žádosti manželů MUDr. Martina a Lenky Tichých o odprodej části pozemku parc. č. 629/1 ost.
pl. o výměře 100 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 5
5. manželů Ing. Romana a Ing. Márie Remešových o odprodej části pozemku parc. č. 1045/24
ost. pl. o výměře 60 m2 v k. ú. Černovír, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 10
6. manželů Mgr. Jiřího a Barbary Omelkových o odprodej pozemku parc. č. 763/1 ost. pl. o
výměře 332 m2 v k. ú. Chomoutov, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 11
7. manželů Josefa a Naděždy Kratochvílových o odprodej části pozemku parc. č. 150/2 ost. pl. o
výměře 2 m2 v k. ú. Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 28
8. manželů MUDr. Renaty a MUDr. Ivana Vařekových o úplatný pronájem s následným
odprodejem části pozemku parc. č. 307/1 (dle GP parc. č. 307/4) ost. pl. o výměře 11 m2 v k. ú.
Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 29
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9. pana Josefa Kelnara o úplatný pronájem s následným odprodejem pozemku parc. č. 447/1
orná půda o výměře 1 461 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 30
10. manželů Jaroslava a Růženy Marešových o bezúplatný převod pozemku parc. č. 1164/1 ost.
pl. o výměře 634 m2 v k. ú. Černovír, obec Olomouc z vlastnictví statutárního města Olomouce
do vlastnictví manželů Jaroslava a Růženy Marešových dle důvodové zprávy bod 31
11. manželů Ivana a Václavy Palouškových o revokaci usnesení ZMO ze dne 19. 5. 2006, bod
programu 6, bod 20 ve věci úplatného pronájmu s následným odprodejem částí pozemku parc.
č. 533/11 orná půda o výměře 1 000 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy
bod 37
3. bere na vědomí
změnu právní formy společnosti MEKOS GROUP, s.r.o. na společnost MEKOS GROUP a.s. dle
důvodové zprávy bod 14
4. revokuje
revokovat usnesení ZMO ze dne 22. 2. 2005, bod programu 6, bod 41 ve věci schválení směny
stavebních objektů - mycí rampa na pozemku parc.č. 276/1 podzemní stavební objekt,
parkoviště na pozemcích parc.č. 232/2,232/5,232/15 o výměře 710 m2, garáže na pozemcích
parc.č.st. 520/1,276/43,276/44,276/45 o výměře 534 m2, garáže na pozemcích parc.č. st. 521/6.
276/39, 276/40 o výměře 510m2, chodníky a komunikace na pozemku parc. č. 276/1, přípojka
užitkové vody na pozemku parc.č. 276/1, kanalizační přípojka na pozemku parc.č. 276/1, lapač
benzínu a olejů na pozemku parc.č. 276/1 vše v k.ú. Nové Sady ve vlastnictví Vodohospodářské
společnosti Olomouc, a.s. za pozemky část parc. č. 808/39 lesní pozemek o výměře 32 m2, část
parc.č. 809/263 lesní po. o výměře 145 m2, část parc.č. 809/270 lesní pozemek o výměře 189
m2, část parc.č. 809/2711esní pozemek o výměře 89 m2, část parc.č. 808/36 trvalý travnatý
porost, pozemek parc.č. st. 504/1 o výměře 1341 m2, pozemek parc.č. st. 505/2 o výměře 205
m2, pozemek parc.č. st. 513 o výměře 517 m2, pozemek parc. č. st. 514 o výměře 69 m2,
pozemek parc.č. st. 515 102 m2, pozemek parc.č. st. 551 o výměře 972 m2, pozemek
parc.č.809/314 ost. plocha o výměře 107 m2, pozemek parc.č. 809/316 ost. plocha o výměře
3441 m2, pozemek parc.č. 809/317 ost. plocha o výměře 173 m2, pozemek parc.č. 809/318 ost.
plocha o výměře 7173 m2, pozemek parc.č. 809/321 ost. plocha o výměře 880 m2, pozemek
parc.č. 809/323 ost. plocha o výměře 67 m2, pozemek parc.č. 809/326 ost. plocha o výměře 130
m2, pozemek parc.č. 809/327 ost. plocha o výměře 564 m2, pozemek parc.č. 809/328 ost.
plocha o výměře 1364 m2, pozemek parc.č. 809/329 ost. plocha o výměře 49 m2, pozemek
parc.č. 809/322 trvalý travní porost o výměře 21 m2, pozemek parc.č. 809/252 ost. plocha o
výměře 24 065 m2, vše v k. ú. Černovír, pozemek parc.č.st 1769 o výměře 230 m2, pozemek
parc.č. st. 1965 o výměře 54 m2, pozemek parc.č. st. 2142 o výměře 71 m2, pozemek parc.č. st.
2143 o výměře 406 m2, pozemek parc.č st. 2144/1 o výměře 140 m2, pozemek parc.č. st. 2236
o výměře 234 m2, pozemek parc.č. 562/7 ostatní plocha o výměře 10 042 m2, pozemek parc. č.
606/1 ostatní plocha o výměře 6 014 m2, část pozemku parc.č. 603/2 ostatní plocha o výměře
663 m2, část pozemku parc.č. 603/2 ostatní plocha o výměře 78 m2 vše v k. ú. Hodolany,
pozemek parc.č. st. 2204 o výměře 49 m2 v k. ú. Nová Ulice, pozemek parc.č. st. 1066
zastavěná plocha o výměře 425 m2 v k. ú. Nové Sady, pozemek parc.č. 1250/5 ostatní plocha o
výměře 102 m2 v k. ú. Droždín, pozemek parc.č. 615/7 lesní pozemek o výměře 2067 m2,
pozemek parc.č. 615/8 lesní pozemek o výměře 2173 m2, pozemek parc.č. 615/10 lesní
pozemek o výměře 2229 m2 vše v k. ú. Unčovice, obec Litovel ve vlastnictví statutárního města
Olomouc dle důvodové zprávy bod 15
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Administrativní chybou po jednání zastupitelstva nebyly zařazeny do celkového návrhu usnesení
k uvedenému bodu níže uvedené části usnesení. Tato skutečnost byla napravena vyhotovením
“Dodatku usnesení z 25. zasedání Zastupitelstva města Olomouce, konaného dne 18.9.2006“,
který tvořily tyto části bobu 4 usnesení:
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
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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
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
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dle důvodové zprávy bod 39

Bod 5.1 programu:
Majetkoprávní záležitosti odboru investic + dodatek
Ing. Czmero – uvedl bod. Základní materiál byl projednán po jednotlivých stranách bez diskuse.
Pozměňující návrh usnesení k základnímu materiálu nebyl podán.
Hlasování o předloženém návrhu usnesení základního materiálu:
39 pro
0 proti
0 zdržel se hlasování
2 nehlasoval
Současně byl bez diskuse projednán i dodatek.
Pozměňující návrh usnesení nebyl podán.
Hlasování o předloženém návrhu usnesení dodatku:
39 pro
0 proti
1 zdržel se hlasování
1 nehlasoval
Závěr: Předložený návrh usnesení základního materiálu i dodatku byl schválen, k uvedenému
bodu programu bylo přijato usnesení bod 5.
Zastupitelstvo města Olomouce
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
uzavření kupní smlouvy na část pozemku parc.č. 125/1 orná půda o dotčené výměře 83 m2 v
k.ú. Chomoutov, obec Olomouc, jak je zapsáno na LV č. 658 u Katastrálního úřadu pro
Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc ve vlastnictví Mgr. Jiřího Omelky za cenu dle
znaleckého posudku, dle bodu 1 důvodové zprávy
3. schvaluje
uzavření kupní smlouvy na část pozemku parc.č. 122/2 orná půda o dotčené výměře 82 m2 v
k.ú. Chomoutov, obec Olomouc, jak je zapsáno na LV č. 130 u Katastrálního úřadu pro
Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc ve vlastnictví Miroslavy Novákové za cenu dle
znaleckého posudku, dle bodu 2 důvodové zprávy
4. schvaluje
uzavření kupní smlouvy na část pozemku parc.č. 122/4 orná půda o dotčené výměře 82 m2 a
část pozemku parc.č. 125/2 orná půda o dotčené výměře 86 m2, vše v k.ú. Chomoutov, obec
Olomouc, jak je vše zapsáno na LV č. 657 u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální
pracoviště Olomouc ve vlastnictví Lenky Pavlové za cenu dle znaleckého posudku, dle bodu 3
důvodové zprávy

14

5. schvaluje
uzavření budoucí darovací smlouvy na části pozemků parc.č. 419/1 ostatní plocha o výměře
8471 m2, dotčená plocha cca 11 m2, parc.č. 389/6 ostatní plocha o výměře 39 m2, dotčená
plocha cca 3 m2 a parc.č. 400 ostatní plocha o výměře 4159 m2, dotčená plocha cca 9 m2, vše
v k.ú. Topolany u Olomouce, obec Olomouc, jak je vše zapsáno na LV č. 262 u Katastrálního
úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc, ve vlastnictví Olomouckého kraje, ve
správě Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za podmínky uzavření
darovací smlouvy do jednoho roku po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí stavby
“Topolany - cyklostezka“, dle bodu 4 důvodové zprávy
6. schvaluje
uzavření budoucí darovací smlouvy na část pozemku parc.č. 388/1 ostatní plocha o výměře
8460 m2, dotčená plocha cca 13 m2 v k.ú. Týneček, obec Olomouc, jak je zapsáno na LV č. 296
u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc, ve vlastnictví
Olomouckého kraje, ve správě Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za
podmínky uzavření darovací smlouvy do jednoho roku po nabytí právní moci kolaudačního
rozhodnutí stavby “Cyklistická stezka Týneček - Chválkovice“, dle bodu 5 důvodové zprávy
7. revokuje
usnesení zastupitelstva města ze dne 22. 2. 2005 ve věci uzavření kupní smlouvy na pozemek
parc.č. 221/43 orná půda o výměře 4197 m2 v k.ú. Chválkovice, obec Olomouc, jak je zapsáno
u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc na LV č. 323 ve
společném jmění manželů Ing. Josefa a Ludmily Šiškových za 480,-Kč/m2,
a schvaluje uzavření kupní smlouvy na pozemek parc.č. 221/43 orná půda o výměře 4197 m2 v
k.ú. Droždín, obec Olomouc, jak je zapsáno u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj,
Katastrální pracoviště Olomouc na LV č. 323 ve společném jmění manželů Ing. Josefa a Ludmily
Šiškových za 480,-Kč/m2, dle bodu 6 důvodové zprávy
8. schvaluje
uzavření kupní smlouvy na pozemky parc.č. 776/2 ostatní plocha o výměře 44 m2 a parc.č.
757/2 ostatní plocha o výměře 166 m2, vše v k.ú. Chomoutov, obec Olomouc, jak je vše
zapsáno na LV č. 260 u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště
Olomouc, ve spoluvlastnictví Františka a Jiřího Moťkových za 480,-Kč/m2, dle bodu 7 důvodové
zprávy
9. schvaluje
uzavření budoucí kupní smlouvy na část pozemku parc.č. st. 271 zastavěná plocha a nádvoří o
výměře 303 m2, dotčená plocha cca 29 m2 v k.ú. Hodolany, obec Olomouc, jak je zapsáno na
LV č. 487 u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc, ve
spoluvlastnictví Ludmily Losertové, Heleny Čapkové a Marty Müllerové za cenu dle cenové
mapy platné v době uzavření kupní smlouvy, dle bodu 8 důvodové zprávy
10. schvaluje
uzavření budoucí kupní smlouvy na část pozemku parc.č. 732/13 ostatní plocha o výměře 5253
m2, dotčená plocha cca 500 m2 v k.ú. Hodolany, obec Olomouc, jak je zapsáno na LV č. 796 u
Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc, ve vlastnictví
společnosti K-stav stavební a.s. za cenu dle cenové mapy platné v době uzavření kupní
smlouvy, dle bodu 9 důvodové zprávy
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11. schvaluje
uzavření budoucí kupní smlouvy na část pozemků parc.č. 732/11 ostatní plocha o výměře 895
m2, dotčená plocha cca 127 m2 a parc.č. 732/4 ostatní plocha o výměře 3025m2, dotčená
plocha cca 350 m2, vše v k.ú. Hodolany, obec Olomouc, jak je zapsáno na LV č. 991 u
Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc, v podílovém
spoluvlastnictví Václava Wittnera (id. 1/3) za cenu dle cenové mapy platné v době uzavření
kupní smlouvy, dle bodu 10 důvodové zprávy
12. schvaluje
uzavření budoucí kupní smlouvy na část pozemku parc.č. 77/36 zahrada o výměře 556 m2,
dotčená plocha cca 14 m2 v k.ú. Nový Svět u Olomouce, obec Olomouc, jak je zapsáno na LV č.
33 u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc, ve vlastnictví Ing.
Břetislava Kvapila za cenu dle cenové mapy platné v době uzavření kupní smlouvy, dle bodu 11
důvodové zprávy
13. schvaluje
uzavření budoucí kupní smlouvy na část pozemku parc.č. 81/4 zahrada o výměře 1689 m2,
dotčená plocha cca 16 m2 v k.ú. Nový Svět u Olomouce, obec Olomouc, jak je zapsáno na LV č.
91 u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc, ve
spoluvlastnictví Ing. Stanislava Kryla a Pavly Krylové za cenu dle cenové mapy platné v době
uzavření kupní smlouvy, dle bodu 12 důvodové zprávy
14. schvaluje
uzavření budoucí kupní smlouvy na část pozemků parc.č. 1678/2 ostatní plocha o výměře 205
m2, dotčená plocha cca 11 m2 a parc.č. 1678/145 orná půda o výměře 118 m2, dotčená plocha
cca 5 m2, vše v k.ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc, jak je zapsáno na LV č. 1002 u
Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc, v SJM Ing. Josefa
Bízy a Mgr. Taťány Bízové, za cenu dle cenové mapy platné v době uzavření kupní smlouvy, dle
bodu 13 důvodové zprávy
15. schvaluje
uzavření budoucí kupní smlouvy na pozemek parc.č. 1678/144 ostatní plocha o výměře 6 m2 v
k.ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc, jak je zapsáno na LV č. 989 u Katastrálního úřadu pro
Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc, v SJM Pavla a Jarmily Bartošových za cenu
dle cenové mapy platné v době uzavření kupní smlouvy, dle bodu 14 důvodové zprávy
16. schvaluje
uzavření budoucí kupní smlouvy na část pozemku parc.č. st. 42 zastavěná plocha a nádvoří o
výměře 300 m2, dotčená plocha cca 88 m2 v k.ú. Nový Svět u Olomouce, obec Olomouc, jak je
zapsáno na LV č. 69 u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc,
ve vlastnictví Marie Přibylové za cenu dle cenové mapy platné v době uzavření kupní smlouvy,
dle bodu 15 důvodové zprávy
17. schvaluje
uzavření kupní smlouvy na pozemek parc.č. 474 trvalý travní porost o výměře 3182 m2 v k.ú.
Radíkov u Olomouce, obec Olomouc, jak je zapsáno na LV č. 13 u Katastrálního úřadu pro
Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc ve vlastnictví Růženy Šerclové za kupní cenu
ve výši 20.000,-Kč, dle bodu 16 důvodové zprávy
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Administrativní chybou po jednání zastupitelstva nebyly zařazeny do celkového návrhu usnesení
k uvedenému bodu níže uvedené části usnesení. Tato skutečnost byla napravena vyhotovením
“Dodatku usnesení z 25. zasedání Zastupitelstva města Olomouce, konaného dne 18.9.2006“,
který tvořily tyto části bodu 5 usnesení:
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
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
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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
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
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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
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
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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.

Bod 5.1 programu:
Majetkoprávní záležitosti – Lokalita Pražská - východ
K tomuto bodu programu se do diskuse přihlásili 3 občané:
1. Doc. MUDr. Adéla Bártová, Csc. – uvedla, že je obyvatelkou Hejčína, sousední lokality
Pražská – východ. Uvedla, že tato lokalita je známa mnoha problémy, jako je např. nestabilní
podloží, problémy s dopravou a na to navazující problémy se statikou domů. Požádala o
doplnění informací o připravované výstavbě a uvedla, že dle plánů, které jsou k dispozici na
internetu není jasné, jak bude řešena přístupová cesta při plánované výstavbě. Konstatovala, že
již nyní je Erenburgova a Vitáskova ulice dopravně přetížená. Požádala odpovědné pracovníky
města o konkrétní informaci, jak budou tyto přístupové cesty na stavbu řešeny.
Primátor – reagoval na toto vystoupení ve smyslu, že zatím nebyl vybrán záměr a přislíbil, že
jakmile dojde k jeho výběru, bude tento záměr prezentován maximální možnou mírou veřejnosti.
2. Ing. Arch. Opletal – ve svém vystoupení reagoval na novinový článek, týkající se soutěže na
lokalitu Pražská – východ a označil jej jako zavádějící a založený dle jeho názoru na
zkreslených informacích.
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Dále komentoval některé přílohy důvodové zprávy jako jsou např. jednotlivá kritéria soutěže,
konkrétně nabídková cena, kde u nabídky firmy Eurogema upozornil na, dle jeho názoru,
nesprávně uvedenou nabídkovou cenu. Kriticky se dále zmínil o posouzení kritéria 2,
v souvislosti s nabídkou konsorcia GEMO-Artera které se týkalo urbanistického návrhu zástavby
a dle kterého je diagonální umístění ulice označeno za nelogické. Uvedl, že toto řešení umístění
ulice svou orientací východ-západ zaručuje maximální proslunění všech přilehlých objektů, což
je zárukou kvality bydlení a ekonomického úspěchu celé akce. Dalším kritériem, kterým se Ing.
arch. Opletal zabýval, bylo dopravní napojení obytného souboru, které je dle jeho názoru u
nabídky Eurogemy nedostačující z důvodu jediného napojení této lokality, a to na ul. Pražskou.
Dále poukázal na nesprávně uvedený termín dokončení u nabídky konsorcia GEMO-Artera v
příloze č. 6 a uvedl, že toto konsorcium je schopno zajistit výstavbu areálu do 2 let od vydání
stavebního povolení.
Na závěr za konsorcium GEMO-ARTERA konstatoval, že v případě potvrzení jejich nabídky jsou
schopni okamžitě zahájit přípravné práce na projektu a uvolnit vlastní fin. prostředky na realizaci
výstavby. Uvedl, že v případě potřeby je ochoten doplnit jakékoliv informace týkající se jejich
nabídky.
3. Ing. Válek – jako předseda představenstva a ředitel společnosti Eurogema upozornil, že i přes
rozdělení společnosti Gemo, jsou reference firmy Eurogema po dobu 12 let shodné, liší se
pouze za minulé tři roky. Požádal zastupitele o pečlivé vyhodnocení této soutěže a uvedl, že
společnost Eurogema nabízí o 17 mil. Kč výhodnější nabídku. Uvedl, že za poslední 3 roky
v Olomouci postavila tato společnost nejvíce bytů, finanční reference této společnosti označil za
výborné. Kriticky se vyjádřil k tomu, že konsorcium Gemo nekonzultovala svůj návrh s majiteli
sousedních pozemků a uvedl, že komunikace ke dvěma bytovým domům vede přes soukromý
pozemek, s čímž majitel nesouhlasí. Vyjádřil protest proti způsobu hodnocení nabídek, jelikož
váhy kritérií byly stanoveny až po otevření obálek s nabídkami. Uvedl, že má k dispozici právní
rozbor z něhož vyplývá, že v souladu s judikaturou Nevyššího soudu České republiky lze
napadnout platnost budoucí smlouvy pro obcházení zákona. Tento rozbor předal primátorovi a
dále byl rozdán všem zastupitelům. Na závěr vyzval členy zastupitelstva, aby se na základě
výše uvedeného objektivně rozhodli při hlasování.
Ing. Arch. Obenaus – z důvodu zpochybnění některých návrhů požádal o promítnutí nabídek
všech zájemců, jelikož důvodová zpráva obsahuje pouze nabídku vybraného zájemce.
Ing. Czmero – reagoval, že bude promítnuta prezentace k obeznámení členů zastupitelstva
s jednotlivými návrhy.
K vystoupení Doc. Bártové uvedl, že přístup na toto území je řešen přes ul. Pražskou, další
možnosti přístupu jsou uváděny pouze pro mimořádné události, tzn. v případě havárie. Uvedl, že
tyto skutečnosti budou právně ošetřeny ve smlouvách.
V reakci na diskusní příspěvek Ing. Arch. Opletala uvedl, že námitka, že některé pozemky byly
společností Eurogema použity nad rámec zadání je oprávněná, ale konstatoval, že tato
skutečnost nemá souvislost s výší nabídnuté ceny. Konstatoval, že další odborná kritéria není
schopen posoudit a uvedl, že hodnotitelská komise spoléhala na dané normy, které jsou
společnosti povinny při realizaci záměru dodržet. K citované příloze č. 6 požádal Ing. Kličkovou,
aby reagovala na termín dokončení nabídky konsorcia Gemo-Artera.
Ing. Kličková - uvedla, že předmětné informace o termínu jsou kopírovány z nabídky konsorcia,
kde je uvedeno dokončení výstavby do 31.12.2011.
Ing. Czmero - k diskusnímu příspěvku Ing. Válka, co se týče judikatury požádal o posouzení
vedoucí odboru majetkoprávního, do jaké míry ovlivní dnešní projednání.
Bylo přistoupeno k projednávání předloženého materiálu.
Ing. Czmero - uvedl bod a připomenul jednotlivé kroky přípravné fáze předcházející dnešnímu
projednání. Okomentoval jednotlivé části důvodové zprávy.
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Ing. arch. Obenaus - technická poznámka - vznesl dotaz, zda váhy kritérií byly schváleny až po
otevření nabídek.
Ing. Czmero - potvrdil tuto skutečnost.
Ing. Arch. Obenaus - navrhl nepokračovat v projednávání a označil tento způsob zadání jako
nepřijatelné.
Konzultantkou byla komentována prezentace, ve které seznámila přítomné s návrhy jednotlivých
zájemců o pronájem a s obsahem jednotlivých nabídek a byla promítnuta vizualizace.
Ing. Látal - technická poznámka - vznesl dotaz, z jakého důvodu zastupitelstvu nebyly předány
návrhy jednotlivých uchazečů, proč byla předložena pouze vítězná nabídka.
Ing. Czmero - reagoval, že tyto návrhy komise řádně projednala, stejně tak i rada města a
konstatoval, že bylo dohodnuto, že členové zastupitelstva budou z jednotlivými nabídkami
seznámeni na tomto jednání formou prezentace.
Konzultantka pokračovala v komentáři prezentace popisující jednotlivé návrhy a promítla
vybrané údaje z jednotlivých nabídek.
MUDr. Sovová - požádala o promítnutí tabulky, kde by byly uvedeny návrhy všech zúčastněných
firem, jelikož v původní tabulce chybí návrh konsorcia Gemo-Artera.
Ing. Kličková - se omluvila za tento nedostatek, který byl způsoben technickými problémy při
přípravě prezentace.
Tento nedostatek byl opraven a kompletní tabulka byla členům zastupitelstva promítnuta.
Ing. Marek - vznesl dotaz, z jakého důvodu nebyl tento materiál jednotlivým členům
zastupitelstva předložen v kompletním stavu tak, jak je odborem koncepce a rozvoje zpracován .
Ing. Czmero - konstatoval, že zastupitelé jsou seznamování s kompletním materiálem na tomto
jednání, aby byli schopni o předloženém usnesení hlasovat.
Primátor - navrhl přerušit projednávání tohoto bodu a pokračovat po odstranění technických
problémů.
Ing. Marek - navrhl stažení předloženého bodu a nejprve seznámit členy zastupitelstva s tímto
materiálem např. formou vypálení na CD, aby mohly členové ZMO adekvátně rozhodnout.
Ing. Czmero - jako předkladatel souhlasil s přerušením projednávání bodu dle návrhu primátora
a pokračováním po odstranění technické závady.
Ing. Lach - technická poznámka - požádal v případě přerušení bodu o možnost seznámení se s
hlasováním jednotlivých členů hodnotitelské komise.
MUDr. Sovová - technická poznámka - uvedla, že dle jednacího řádu má být nejdříve hlasováno
o protinávrhu, což je v tomto případě stažení bodu z jednání.
Ing. Látal - uvedl, že podporuje návrh hlasovat nejdříve o stažení bodu z dnešního jednání ZMO.
Hlasování o protinávrhu Ing. Marka stáhnout předložený materiál z projednávání:
23 pro
3 proti
15 zdržel se hlasování
0 nehlasoval
Závěr: Bod programu 5.2 Majetkoprávní záležitosti - Lokalita Pražská - východ byl stažen z
projednávání.

Bod 6 programu:
Prodej domů + dodatek
K tomuto bodu programu se přihlásili dva občané:
Krameriová Jaromíra – uvedla, že byla pověřena nájemníky domu u Černého psa na Horním
nám. 12, kteří se nemohli tohoto jednání zúčastnit, aby poskytla členům zastupitelstva doplňující
informace, aby mohli posoudit situaci, ke které došlo v souvislosti s prodejem výše uvedeného
domu. Uvedla, že při získání prvních informací o záměru prodeje objektu byla nájemníkům
přislíbena možnost poskytnutí náhradních bytů z majetku města, které by bylo možné získat
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odkupem do osobního vlastnictví. Konstatovala, že nájemníci souhlasili s tímto návrhem a
informovali náměstkyni primátora PhDr. Hanákovou, že do některých bytů v domě Horní nám.
12 byly vloženy nemalé finanční prostředky. Při další návštěvě Správy nemovitostí Olomouc jim
ovšem bylo sděleno, že město slibované náhradní byty nemá. Paní Krameriová uvedla, že
zastupitelstvo dne 13.12.2005 rozhodlo o prodeji domu, nájemníci v souvislosti s tímto
rozhodnutím podali žádost o odprodej jednotlivých bytů, ale poté již nebyli kontaktováni. Poté
zjistili, že bylo vyhlášeno výběrové řízení na prodej domu, čímž byli nájemníci zaskočeni.
Paní Krameriová konstatovala, že rada při svém rozhodování o prodeji domu nevzala v úvahu
např. to, že tři byty, při přebírání v roce 1998 byly zcela zdevastované a byly nájemníky vlastními
náklady opraveny, nebyly respektovány smlouvy uzavřené mezi majitelem domu a nájemníky na
opravy bytů, v některých případech bylo uhrazeno dlužné za bývalé nájemníky. Tím došlo dle
jejího názoru ke skutečnosti, že město prodává s tímto domem i majetek, ke kterému nemá
vlastnické právo. Na základě těchto informací požádala o zastavení prodeje domu do doby, než
budou vyřešeny otázky náhradních bytů a nájemníky vložených investic. Na závěr požádala o
písemnou odpověď na její návrh vypracovanou ve stanovené lhůtě.
Semeniuk Tadeáš – konstatoval, že je vedoucí neziskové organizace Duha Chronos, u které
bylo v důvodové zprávě milně uvedeno, že je to společnost s ručením omezeným. Uvedl, že tato
nezisková organizace požaduje odprodej místnosti o velikosti 30 m2, což je v důvodové zprávě
pojmenováno jako nebytová prostora. Uvedl, že tato organizace se zabývá prací s dětmi,
protidrogovou prevencí, prevencí kriminality a účelným využitím volného času dětí. Konstatoval,
že Duha Chronos není součástí Hnutí Duha a konstatoval, že návrh ceny za tuto nebytovou
prostoru je pro tuto neziskovou organizaci naprosto likvidační. Požádal členy zastupitelstva, aby
zvážili tento návrh i to, co to bude znamenat pro děti, které toto sdružení navštěvují.
PhDr. Hanáková – reagovala na vystoupení pana Semeniuka ve smyslu, že nemá informace o
tom, že se nejedná o společnost s ručením omezeným a uvedla, že nemá k dispozici ani žádný
návrh nebo žádost o změnu ceny. Konstatovala, že při projednávání tohoto bodu požádá o
stažení a opětovné posouzení celé věci.
K vystoupení paní Krameriové – připomenula, že dům u Černého psa nebyl zařazen do
seznamu domů určených k prodeji dle Pravidel, ale záměr prodeje tohoto domu vyvstal ze
skutečnosti, že bylo jednáno o rekonstrukci domu na náklady města. Tyto náklady byly
odhadnuty na 40 – 50 mil. Kč, což bylo pro město nepřijatelné a proto bylo rozhodnuto o prodeji.
V této souvislosti bylo zjištěno stanovisko nájemníků, to se ovšem po dobu projednávání měnilo.
Snahou zástupců města bylo, aby byl tento dům prodán takovému zájemci, který by zajistil
dostatečné množství financí na jeho opravu. Uvedla, že pokud ZMO schválí prodej, bude
vedeno jednání s budoucím vlastníkem o investicích vložených do jednotlivých bytů. Tyto částky
byly sumarizovány a město je má k dispozici. Tato věc bude řešena tak, že pokud nový vlastník
bude chtít ukončit nájemní vztahy, veškeré náklady vložené do jednotlivých bytů budou
přeneseny na nového vlastníka a tento se bude muset z nájemníky finančně vyrovnat.
Dříve než bylo přistoupeno k projednávání předloženého materiálu, shrnula předkladatelka
dosavadní průběh prodeje domů v tomto volebním období a konstatovala, že z celkového počtu
191 domů zbývá odprodat pouze 2 domy. Okomentovala také příjmy z prodeje a uvedla, že pro
letošní rok je očekáváno překročení plánované výše příjmů.
PhDr. Hanáková – okomentovala předložený materiál po stranách.
bod 4 ,str. 14 – týkající se prodeje domu Horní nám. 12 (Černý pes)
Předkladatelka okomentovala důvodovou zprávu k tomuto bodu včetně informace o záměru
prodeje uvedené na str. 16 – 22
Ing. Marek – vznesl dotaz, zda se jedná o bytový dům a zda je možno v tomto případě uplatnit
Pravidla o prodeji bytových domů.
PhDr. Hanáková – potvrdila skutečnost, že se jedná o bytový dům a konstatovala, že v případě,
že se tento dům prodává formou výběrového řízení jednomu vlastníkovi není možné se podle
Pravidel řídit. Pravidla jsou aplikována v případě, že se dům prodává jednotlivým nájemníkům.
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Doc. Vomáčka – poznamenal jako člen výběrové komise, že v tomto domě jsou hlavně nebytové
prostory, a to ve značně zdevastovaném stavu a označil prodej po bytových jednotkách v tomto
případě za iracionální. Uvedl, že dle jeho názoru byl vybrán uchazeč, který je zárukou toho, že
tento dům bude řádně zrekonstruován.
Mgr. Michálek – vznesl dotaz, jakou částku získá město do svého rozpočtu za nájemné v tomto
domě, zda by nebylo lepší si tento dům ponechat ve vlastnictví a provést rekonstrukci na
náklady města a financovat ji z příjmů z těchto rozsáhlých nebytových prostor.
PhDr. Hanáková – reagovala ve smyslu, že tento dům má 10 bytových jednotek, z toho dvě byly
z hygienických důvodů zrušeny a uvedla, že u těchto zbývajících osmi bytových jednotek je
regulované nájemné, čili jeho výše není nijak vysoká. Dále jsou zde 3 funkční nebytové prostory.
Ostatní nebytové prostory jsou v dezolátním stavu a zopakovala, že náklady na opravy tohoto
domu byly odhadnuty na 50 mil. Kč, a to v cenách roku 2001. Konstatovala, že město nemá
prostředky provést tak rozsáhlou rekonstrukci a proto bylo přistoupeno k prodeji tohoto objektu
formou výběrového řízení.
bod 13, str. 30 – týkající se prodeje nebytové jednotky Nešverova 1
Předkladatelka v souvislosti s vystoupení občana p. Semeniuka navrhla stažení bodu;
akceptováno.
bod 8, str. 39 – týkající se prodeje bytové jednotky v domě Skupova 7, 9, 11
Předkladatelka požádala o úpravu návrhu usnesení k tomuto bodu z důvodu navýšení nákladů,
nově - kupní cena celkem 165.840,- Kč, z toho za jednotku 163.778,- Kč. Tato úprava byla
zapracována i do celkového návrhu usnesení k bodu Prodej domů.
bod 14, str. 45 – týkající se prodeje bytové jednotky v domě Foerstrova 17
Předkladatelka požádalo o úpravu návrhu usnesení k tomuto bodu z důvodu navýšení nákladů,
nově – kupní cena celkem 91.805,- Kč, z toho za jednotku 89.161,- Kč. Tato úprava byla
zapracována i do celkového návrhu usnesení k bodu programu Prodej domů.
bod 2, str. 47 – týkající se prodeje bytové jednotky v domě Selské nám. 65
Předkladatelka v souvislosti s řešením složitého právního problému spojeného s exekucí navrhla
bod z projednávání stáhnout; akceptováno.
Výše uvedené úpravy usnesení byly zapracovány do návrhu usnesení základního materiálu.
Mgr. Michálek – navrhl samostatné hlasování o bodu 4 důvodové zprávy, týkajícího se prodeje
domu Horní nám. 12 (Černý pes). Bylo konstatováno, že tento bod se týká bodů usnesení 14 –
40.
Hlasování o protinávrhu Mgr. Michálka samostatně hlasovat o bodech usnesení 14 – 40
základního materiálu:
24 pro
3 proti
13 zdržel se hlasování
1 nehlasoval
Samostatné hlasování bylo schváleno.
Hlasování o bodech 1 – 13 a 41 – 80 návrhu usnesení základního materiálu:
40 pro
0 proti
1 zdržel se hlasování
0 nehlasoval
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Předkladatelka navrhla schválit body usnesení 14 – 40 tak, jak byly předloženy.
Hlasování o bodech 14 - 40 návrhu usnesení základního materiálu:
25 pro
4 proti
10 zdržel se hlasování
2 nehlasoval
PhDr. Hanáková – okomentovala jednotlivé body dodatku.
Na návrh Bc. Petříka byl stažen bod 1, str. 4 dodatku, týkající se prodeje nebytové jednotky
Nešverova 1; akceptováno.
Ostatní body dodatku byly projednány beze změn.
Jiný pozměňující návrh usnesení nebyl podán.
Hlasování o upraveném návrhu usnesení:
38 pro
0 proti
0 zdržel se hlasování
2 nehlasoval
Závěr: Upravený návrh usnesení základního materiálu i dodatku byl schválen, k uvedenému
bodu programu bylo přijato usnesení bod 6.
Zastupitelstvo města Olomouce
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu a dodatek důvodové zprávy
2. schvaluje
prodej pozemku parc. č. st. 42/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 655 m2, v k. ú. Nové
Sady u Olomouce, obec Olomouc, společnosti AKTIVA REAL, s. r. o. za kupní cenu ve výši
49.780,- Kč dle důvodové zprávy bod I/1
3. schvaluje
prodej celého pozemku parc. č. 93/143, k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc, (jak byl sloučen
z původního pozemku parc. č. 93/143, parc. č. 93/144 a parc. č. 1333, k. ú. Olomouc - město)
do podílového spoluvlastnictví společenství vlastníků domu Charkovská 7, společenství
vlastníků domu Charkovská 9 a společenství vlastníků domu Charkovská 11 dle důvodové
zprávy bod I/2
4. schvaluje
prodej objektu bývalé trafostanice stojící na pozemku parc. č. st. 211, zastavěná plocha a
nádvoří, o výměře 288 m2, v k. ú. Povel, obec Olomouc, Společenství vlastníků jednotek
Schweitzerova 198/77, za kupní cenu ve výši 10.000,- Kč dle důvodové zprávy bod I/3
5. schvaluje
prodej pozemku parc. č. 243, ostatní plocha, o výměře 286 m2, v k. ú. Bělidla, obec Olomouc,
předem určenému zájemci Společenství vlastníků jednotek domu Divišova 9, Olomouc, za kupní
cenu ve výši 32.280,- Kč dle důvodové zprávy bod I/4
6. schvaluje
prodej pozemků parc. č. st. 449, zast. pl. a nádvoří, o výměře 82 m2, a parc. č. 450, zahrada, o

25

výměře 1 161 m2, vše v k. ú. Holice, obec Olomouc, a to každý pozemek ideální 1/3 paní Evě
Bayerové, ideální 1/3 panu Petru Maceášikovi, a ideální 1/3 manželům Jaroslavě a Romanu
Jílkovým, a to z každého pozemku, za kupní cenu celkem ve výši 106.092,- Kč dle důvodové
zprávy bod I/5
7. revokuje
usnesení ze dne 19. 5. 2006 bod 8 část 7 ve věci prodeje pozemku parc. č. st. 1056/2, zast.
plocha a nádvoří, o výměře 293 m2, v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, Společenství vlastníků
jednotek domu v Olomouci, Kmochova 32, za kupní cenu ve výši 31.264,- Kč a schválit prodej
pozemku parc. č. st. 1056/2, zast. plocha a nádvoří, o výměře 293 m2, v k. ú. Nová Ulice, obec
Olomouc, jednotlivým spoluvlastníkům dle jejich podílů, za celkovou kupní cenu ve výši 31.264,Kč dle důvodové zprávy bod I/6
8. revokuje
usnesení ze dne 13. 12. 2005 bod 5 část 3 ve věci prodeje pozemků parc. č. st. 369, zast.
plocha a nádvoří o výměře 128 m2 a parc. č. 647/1, zahrada, o výměře 240 m2, vše v k. ú. Nové
Sady u Olomouce, obec Olomouc, a schválit prodej pozemků parc. č. st. 369, zast. plocha a
nádvoří, o výměře 128 m2, a prodej pozemku parc. č. 647/1, zahrada, o výměře 240 m2, vše k.
ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, za kupní cenu celkem 40 126,- Kč, a to manželům
Mgr. Pavlu a Alici Hegerovým jednou ideální čtvrtinou, Středisku SOS pro vzájemnou pomoc
občanům jednou ideální čtvrtinou, Michalu Šverdíkovi jednou ideální osminou, Mgr. Petře
Jurčové jednou ideální osminou, MUDr. Zdeňku Faldynovi jednou ideální osminou a Mgr.
Zuzaně Faldynové jednou ideální osminou dle důvodové zprávy bod I/7
9. nevyhovuje
žádosti Jiřiny Tomešové ve věci prodeje pozemku parc. č. 3 zahrada o výměře 554 m2, a
pozemku parc. č. 1379, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 49 m2, vše v k. ú. Olomouc
město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod I/8
10. schvaluje
prodej domu č.p. 111 (Litovelská 1) s pozemkem parc. č. st. 138/1, zast. pl., o výměře 430 m2,
vše v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc, po jednotkách oprávněným nájemcům za kupní ceny
vypočtené dle ,,Pravidel“ a přílohy č. 1 dle důvodové zprávy bod II/1
11. nevyhovuje
žádosti pana Jelínka a pana Fichny ve věci prodeje domu č.p. 111 ( Litovelská 1) s pozemkem
parc. č. st. 138/1 zast. pl., o výměře 430 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle
důvodové zprávy bod II/1
12. nevyhovuje žádosti
nájemníků domu č. p. 622 (nám. Národních hrdinů 4) s pozemkem parc. č. st. 771, zast. pl., o
výměře 424 m2, vše v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod II/2
13. schvaluje
prodej domu č. p. 860 (Komenského 5) s pozemkem parc. č. st. 722/1 zast. pl. a nádvoří, o
výměře 480 m2, vše v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc, oprávněným nájemcům za kupní
ceny dle přílohy č. 2 důvodové zprávy bod II/3
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14. schvaluje
prodej domu č. p. 205 (Horní nám. 12, Olomouc) s pozemkem parc. č. st. 631 zast. pl. a nádvoří,
o výměře 798 m2, v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc, Ing. Ladislavu Navrátilovi,
Českobratrská 12,779 00 Olomouc, za kupní cenu ve výši 15 350 000,- Kč dle důvodové zprávy
bod II/4
15. nevyhovuje žádosti
Ing. Karla Hróze, Horní nám. 12, Olomouc - 4. 5. 2005 o odkoupení domu č. p. 205 (Horní
nám.12, Olomouc) s pozemkem parc. č. st. 631 zast. pl. a nádvoří, o výměře 798 m2, v k. ú.
Olomouc - město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod II/4
16. nevyhovuje žádosti
nájemníků domu Horní nám. 12, Olomouc (Jemelková - Jemelka, Krameriová, Jarnot) - 28. 6.
2005 o odkoupení domu č. p. 205 (Horní nám.12, Olomouc) s pozemkem parc. č. st. 631 zast.
pl. a nádvoří, o výměře 798 m2, v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc dle důvodové zprávy
bod II/4
17. nevyhovuje žádosti
Ing. Antonína Navrátila, tř. Svornosti 23, Olomouc - 10. 7. 2005 o odkoupení domu č. p. 205
(Horní nám.12, Olomouc) s pozemkem parc. č. st. 631 zast. pl. a nádvoří, o výměře 798 m2, v k.
ú. Olomouc - město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod II/4
18. nevyhovuje žádosti
Hygie - Vymlátilová (předsedkyně družstva) - 25. 7. 2005 o odkoupení domu č. p. 205 (Horní
nám. 12, Olomouc) s pozemkem parc. č. st. 631 zast. pl. a nádvoří, o výměře 798 m2, v k. ú.
Olomouc - město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod II/4
19. nevyhovuje žádosti
DOMA - R, s.r.o. - Ing. Krejčí (jednatel společnosti) - 25. 7. 2005 o odkoupení domu č. p. 205
(Horní nám. 12, Olomouc) s pozemkem parc. č. st. 631 zast. pl. a nádvoří, o výměře 798 m2, v
k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod II/4
20. nevyhovuje žádosti
HRMA s. r. o. - Ing. Hróz, Ing. Mareček (jednatelé společnosti) - 5. 8. 2005 o odkoupení domu č.
p. 205 (Horní nám. 12, Olomouc) s pozemkem parc. č. st. 631 zast. pl. a nádvoří, o výměře 798
m2, v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod II/4
21. nevyhovuje žádosti
Arenga s. r. o. - Pavel Binar (jednatel společnosti) 19. 9. 2005 o odkoupení domu č. p. 205
(Horní nám. 12, Olomouc) s pozemkem parc. č. st. 631 zast. pl. a nádvoří, o výměře 798 m2, v
k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod II/4
22. nevyhovuje žádosti
Ceasar - Šembera (předseda představenstva) - 3. 10. 2005 o odkoupení domu č. p. 205 (Horní
nám. 12, Olomouc) s pozemkem parc. č. st. 631 zast. pl. a nádvoří, o výměře 798 m2, v k. ú.
Olomouc - město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod II/4
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23. nevyhovuje žádosti
nájemníků domu Horní nám. 12, Olomouc - za nájemníky Ing. Karel Hróz (Jemelka, Jarnot,
Krameriová, Doma, Hygie) - 10. 11. 2005 o odkoupení domu č. p. 205 (Horní nám. 12, Olomouc)
s pozemkem parc. č. st. 631 zast. pl. a nádvoří, o výměře 798 m2, v k. ú. Olomouc - město,
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod II/4
24. nevyhovuje žádosti
Davida Rikla a Adriany Riklové Gerši - Obchodní centrum, Olomouc a. s. - 28. 11. 2005 o
odkoupení domu č. p. 205 (Horní nám.12, Olomouc) s pozemkem parc. č. st. 631 zast. pl. a
nádvoří, o výměře 798 m2, v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod
II/4
25. nevyhovuje žádosti
Ing. Antonína Navrátila, Tř. Svornosti 23 - 6. 1. 2006 o odkoupení domu č. p. 205 (Horní nám.12,
Olomouc) s pozemkem parc. č. st. 631 zast. pl. a nádvoří, o výměře 798 m2, v k. ú. Olomouc město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod II/4
26. nevyhovuje žádosti
East. Port Invest s.r.o. Praha - 13. 1. 2006 o odkoupení domu č. p. 205 (Horní nám. 12,
Olomouc) s pozemkem parc. č. st. 631 zast. pl. a nádvoří, o výměře 798 m2, v k. ú. Olomouc město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod II/4
27. nevyhovuje žádosti
nájemníků domu Horní náměstí 12, Olomouc - Hróz, Jemelkovi, Jarnot, Krameriová, DOMA - R,
Hygie - 16. 1. 2006 o odkoupení domu č. p. 205 (Horní nám. 12, Olomouc) s pozemkem parc.
č. st. 631 zast. pl. a nádvoří, o výměře 798 m2, v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc dle
důvodové zprávy bod II/4
28. nevyhovuje žádosti
Jana Navrátila - Patriot Reality, spol. s r. o., Olomouc - 19. 1. 2006 o odkoupení domu č. p. 205
(Horní nám. 12, Olomouc) s pozemkem parc. č. st. 631 zast. pl. a nádvoří, o výměře 798 m2, v
k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod II/4
29. nevyhovuje žádosti
Roberta Šlotíře, Toveř, Dolany u Olomouce - 19. 1. 2006 o odkoupení domu č. p. 205 (Horní
nám. 12, Olomouc) s pozemkem parc. č. st. 631 zast. pl. a nádvoří, o výměře 798 m2, v k. ú.
Olomouc - město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod II/4
30. nevyhovuje žádosti
Riklových, Obchodní centrum Olomouc - 19. 1. 2006 o odkoupení domu č. p. 205 (Horní nám.
12, Olomouc) s pozemkem parc. č. st. 631 zast. pl. a nádvoří, o výměře 798 m2, v k. ú. Olomouc
- město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod II/4
31. nevyhovuje žádosti
dr. Pavla Vinglárka, Jiráskova 355, Moravský Beroun - 7. 2. 2006 o odkoupení domu č. p. 205
(Horní nám. 12, Olomouc) s pozemkem parc. č. st. 631 zast. pl. a nádvoří, o výměře 798 m2, v
k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod II/4
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32. nevyhovuje žádosti
LUCE INTERNATIONAL, s. r. o., Chrudimská 4, 130 00 Praha 3, majitel spol. Renato Fabbian,
ve věci prodeje domu č. p. 205 (Horní nám. 12, Olomouc) s pozemkem parc. č. st. 631 zast. pl.
a nádvoří, o výměře 798 m2, v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod
II/4
33. nevyhovuje žádosti
Spolaore Egidio, Bubenečská 43, 160 00 Praha 6, ve věci prodeje domu č. p. 205 (Horní nám.
12, Olomouc) s pozemkem parc. č. st. 631 zast. pl. a nádvoří, o výměře 798 m2, v k.ú. Olomouc
- město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod II/4
34. nevyhovuje žádosti
Ing. Karla Hróze, Jany Hrózové, Horní náměstí 12, 772 00 Olomouc, ve věci prodeje domu č. p.
205 (Horní nám. 12, Olomouc) s pozemkem parc. č. st. 631 zast. pl. a nádvoří, o výměře 798
m2, v k.ú. Olomouc - město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod II/4
35. nevyhovuje žádosti
SLAMI, s. r. o., Vrbátky 254, 798 13, jednatel Josef Slamenec, ve věci prodeje domu č. p. 205
(Horní nám. 12, Olomouc) s pozemkem parc. č. st. 631 zast. pl. a nádvoří, o výměře 798 m2, v
k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod II/4
36. nevyhovuje žádosti
IES REAL & CONSULTING, s.r.o., Sladkovského 609/5, Olomouc - Hodolany, 772 00, jednatel
Ing. Ivan Kyselý, ve věci prodeje domu č. p. 205 (Horní nám. 12, Olomouc) s pozemkem parc. č.
st. 631 zast. pl. a nádvoří, o výměře 798 m2, v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc dle
důvodové zprávy bod II/4
37. nevyhovuje žádosti
Ing. Jana Šimoňáka, Ostružnická 4, 772 00 Olomouc, ve věci prodeje domu č. p. 205 (Horní
nám. 12, Olomouc) s pozemkem parc. č. st. 631 zast. pl. a nádvoří, o výměře 798 m2, v k. ú.
Olomouc - město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod II/4
38. nevyhovuje žádosti
Jany Válkové, Schweitzerova 76, 779 00 Olomouc, ve věci prodeje domu č. p. 205 (Horní nám.
12, Olomouc) s pozemkem parc. č. st. 631 zast. pl. a nádvoří, o výměře 798 m2, v k. ú. Olomouc
- město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod II/4
39. nevyhovuje žádosti
SLAMI, s.r.o., Vrbátky 254, 798 13, jednatel Josef Slamenec, ve věci prodeje domu č. p. 205
(Horní nám. 12, Olomouc) s pozemkem parc. č. st. 631 zast. pl. a nádvoří, o výměře 798 m2, v
k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod II/4
40. nevyhovuje žádosti
PATRIOT reality, s.r.o., Ostružnická 7, 772 00 Olomouc, jednatel Jan Navrátil, ve věci prodeje
domu č. p. 205 (Horní nám. 12, Olomouc) s pozemkem parc. č. st. 631 zast. pl. a nádvoří, o
výměře 798 m2, v k.ú. Olomouc - město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod II/4
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41. schvaluje
prodej domu č. p. 40 (Náves Svobody 37) s pozemkem parc. č. 15, zastavěná plocha a nádvoří,
o výměře 2459 m2, a s pozemkem parc. č. 16, zahrada, o výměře 682 m2, k. ú. Holice u
Olomouce, paní Taťáně Krškové, Tvrdíkova 8, Olomouc, za kupní cenu ve výši 2 600 000,-Kč
dle důvodové zprávy bod II/5
42. nevyhovuje žádosti
pana Radomíra Pavelky o zrušení výběrového řízení na prodej domu č. p. 40 (Náves Svobody
37) s pozemkem parc. č. 15, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 2459 m2, a s pozemkem
parc. č. 16, zahrada, o výměře 682 m2, k. ú. Holice u Olomouce dle důvodové zprávy bod II/5
43. nevyhovuje žádosti
paní Heleny Kadlčíkové ve věci snížení kupní ceny dle důvodové zprávy bod II/6
44. nevyhovuje žádosti
manželů Jána a Juliány Brandových ve věci snížení kupní ceny dle důvodové zprávy bod II/6
45. schvaluje
prodej nebytové jednotky č. 759/11 v domě č. p. 759 (Wanklova 8) se spoluvlastnickým podílem
o velikosti 373/10058 na společných částech domu č. p. 759 a se spoluvlastnickým podílem o
velikosti 373/10058 na pozemku parc. č. st. 1057, zast. pl., o výměře 528 m2, vše v k. ú.
Olomouc - město, obec Olomouc, oprávněnému nájemci JUNÁK, Svaz skautů a skautek ČR, 6.
středisko Olomouc, za kupní cenu celkem 28.430,- Kč, za jednotku 7.721,- Kč, za pozemek
1.914,- Kč a náklady 18.795,- Kč dle důvodové zprávy bod II/7
46. schvaluje
prodej nebytové jednotky č. 693/20 v domě č. p. 693 (Nešverova 1), se spoluvlastnickým
podílem o velikosti 10687/63880 na společných částech domu č. p. 693 a se spoluvlastnickým
podílem o velikosti 10687/63880 na pozemku parc. č. st. 882, zast. pl., o výměře 2 215 m2,
vše v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc, nájemci Moravskému reálnému gymnáziu s.r.o.
Olomouc, za kupní cenu ve výši 9 700 000,-Kč (cena za NP: 9 106 308,- Kč, odhadní cena za
podíl na příslušenství a pozemku a venkovní úpravy: 530 842,- Kč, náklady: 62 850,- Kč) dle
důvodové zprávy bod II/8
47. schvaluje
prodej nebytové jednotky č. 693/17 v domě č. p. 693 (Nešverova 1) se spoluvlastnickým podílem
o velikosti 4233/63880 na společných částech domu č. p. 693 a se spoluvlastnickým podílem o
velikosti 4233/63880 na pozemku parc. č. st. 882, zast. pl., o výměře 2 215 m2, vše v k. ú.
Olomouc - město, obec Olomouc, nájemci ONYX engineering, spol. s.r.o., Olomouc, za kupní
cenu ve výši 3 200 000,-Kč (cena za NP: 2 961 088,- Kč, odhadní cena za podíl na
příslušenství a pozemku a venkovní úpravy: 210 260,- Kč, náklady: 28 652,- Kč) dle důvodové
zprávy bod II/9
48. schvaluje
prodej nebytové jednotky č. 693/27 v domě č. p. 693 (Nešverova 1) se spoluvlastnickým podílem
o velikosti 304/63880 na společných částech domu č. p. 693 a se spoluvlastnickým podílem o
velikosti 304/63880 na pozemku parc. č. st. 882, zast. pl., o výměře 2 215 m2, vše v k. ú.
Olomouc - město, obec Olomouc, formou veřejné dražby, vyvolávací cena 150.000,-Kč dle
důvodové zprávy bod II/9
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49. schvaluje
prodej nebytové jednotky č. 693/35 v domě č. p. 693 (Nešverova 1) se spoluvlastnickým podílem
o velikosti 140/63880 na společných částech domu č. p. 693 a se spoluvlastnickým podílem o
velikosti 140/63880 na pozemku parc. č. st. 882, zast. pl., o výměře 2 215 m2, vše v k. ú.
Olomouc - město, obec Olomouc, formou veřejné dražby, vyvolávací cena 80.000,-Kč dle
důvodové zprávy bod II/11
50. schvaluje
prodej nebytové jednotky č. 693/34 v domě č. p. 693 (Nešverova 1) se spoluvlastnickým podílem
o velikosti 140/63880 na společných částech domu č. p. 693 a se spoluvlastnickým podílem o
velikosti 140/63880 na pozemku parc. č. st. 882, zast. pl., o výměře 2 215 m2, vše v k. ú.
Olomouc - město, obec Olomouc, nájemci PhDr. Editě Bosákové a Bc. Mgr. Jaroslavu
Bosákovi, Nešverova 1, Olomouc, za kupní cenu ve výši 80.000,-Kč (cena za NP: 72.035,- Kč,
odhadní cena za podíl na příslušenství a pozemku a venkovní úpravy: 6 953,- Kč, náklady:
1012,- Kč) dle důvodové zprávy II/12
51. schvaluje
prodej nebytové jednotky č. 668/19 v domě č. p. 668, 669 (Rožňavská 8, 10) se
spoluvlastnickým podílem o velikosti 2630/27148 na společných částech domu č. p. 668, 669 a
se spoluvlastnickým podílem o velikosti 2630/27148 na pozemku parc. č. st. 917, 918, zast.
pl., o výměře 515 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, nájemci Kulhánkové
Marcele, za kupní cenu ve výši 2 507 467,-Kč (odhadní cena za NP: 2 461 262,- Kč, odhadní
cena za podíl na příslušenství a pozemku: 29 934,- Kč, náklady: 16 271,- Kč) dle důvodové
zprávy bod II/14
52. schvaluje
prodej nebytové jednotky č. 669/19 v domě č. p. 668, 669 (Rožňavská 8, 10) se
spoluvlastnickým podílem o velikosti 2040/27148 na společných částech domu č. p. 668, 669 a
se spoluvlastnickým podílem o velikosti 2040/27148 na pozemku parc. č. st. 917, 918, zast.
pl., o výměře 515 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, nájemci Zdeňkovi
Svobodovi, za kupní cenu ve výši 1 997 577,-Kč (odhadní cena za NP: 1 960 401,- Kč, odhadní
cena za podíl na příslušenství a pozemku: 23 219,- Kč, náklady: 13 957,- Kč) dle důvodové
zprávy bod II/15
53. schvaluje
prodej nebytové jednotky č. 669/20 v domě č. p. 668, 669 (Rožňavská 8, 10) se
spoluvlastnickým podílem o velikosti 1370/27148 na společných částech domu č. p. 668, 669 a
se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1370/27148 na pozemku parc. č. st. 917, 918, zast.
pl., o výměře 515 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, nájemce Hložánková
Marie, za kupní cenu ve výši 1 275 638,-Kč (odhadní cena za NP: 1 247 377,- Kč, odhadní cena
za podíl na příslušenství a pozemku: 15 593,- Kč, náklady: 12 668,- Kč) dle důvodové zprávy
bod II/16
54. schvaluje
prodej bytové jednotky č. 298/29 v domě č. p. 298 (Karafiátova 1) se spoluvlastnickým podílem
o velikosti 632/20915 na společných částech domu č. p. 298 a se spoluvlastnickým podílem o
velikosti 632/20915 na pozemku parc. č. st. 369, zast. pl., vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc,
Evě a Pavlu Klajblovým, za kupní cenu ve výši 89.640,- Kč, z toho za jednotku 86.604,- Kč, za
pozemek 879,- Kč, náklady 2.157,- Kč dle důvodové zprávy bod III/1
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55. schvaluje
prodej bytové jednotky č. 528/1 v domě č. p. 528 (Sokolská 6) se spoluvlastnickým podílem o
velikosti 145/929 na společných částech domu č. p. 528 a se spoluvlastnickým podílem o
velikosti 145/929 na pozemku parc. č. st. 64, zast. pl., vše v k. ú. Olomouc město, obec
Olomouc, paní Marii Doležalové, za kupní cenu ve výši 102.399,- Kč, z toho za jednotku
91.295,- Kč, za pozemek 8.339,- Kč, náklady 2.765,- Kč dle důvodové zprávy bod III/2
56. schvaluje
prodej bytové jednotky č. 918/6 v domě č. p. 918 (Blanická 17) se spoluvlastnickým podílem o
velikosti 262/2872 na společných částech domu č. p. 918 a se spoluvlastnickým podílem o
velikosti 262/2872 na pozemku parc. č. st. 1125/1, zast. pl., vše v k. ú. Hodolany, obec
Olomouc, panu Andreju Grulovi za kupní cenu ve výši 46.190,- Kč, z toho za jednotku 41.606,Kč, za pozemek 1.803,- Kč, náklady 2.781,- Kč dle důvodové zprávy bod III/3
57. schvaluje
prodej bytové jednotky č. 962/75 v domě č. p. 962 (Foerstrova 15) se spoluvlastnickým podílem
o velikosti 607/41801 na společných částech domu č. p. 962 a se spoluvlastnickým podílem o
velikosti 607/41801 na pozemku parc. č. st. 1147, zast. pl., vše v k. ú. Nová Ulice, obec
Olomouc, paní Elišce Kováčové, za kupní cenu ve výši 96.581,- Kč, z toho za jednotku 93.963,Kč, za pozemek 671,- Kč, náklady 1.947,- Kč dle důvodové zprávy bod III/4
58. schvaluje
prodej bytové jednotky č. 574/18 v domě č. p. 574 (Stiborova 10) se spoluvlastnickým podílem o
velikosti 681/14086 na společných částech domu č. p. 574 a se spoluvlastnickým podílem o
velikosti 681/14086 na pozemku parc. č. st. 1015, zast. pl., vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc,
oprávněnému nájemci paní Jolaně Ištokové, za kupní cenu celkem 122.695,- Kč, z toho za
jednotku 119.799,- Kč, za pozemek 1.142,- Kč a náklady 1.754,- Kč dle důvodové zprávy bod
III/5
59. schvaluje
prodej bytové jednotky č. 607/8 v domě č. p. 607 (Stiborova 22) se spoluvlastnickým podílem o
velikosti 722/14947 na společných částech domu č. p. 607 a se spoluvlastnickým podílem o
velikosti 722/14947 na pozemku parc. č. st. 982, zast. pl., vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc,
oprávněnému nájemci paní Emilii Ištokové, za kupní cenu celkem 132.997,- Kč, z toho za
jednotku 130.349,- Kč, za pozemek 1.178,- Kč a náklady 1.470,- Kč dle důvodové zprávy bod
III/6
60. schvaluje
prodej bytové jednotky č. 608/17 v domě č. p. 608 (Stiborova 24) se spoluvlastnickým podílem o
velikosti 717/14644 na společných částech domu č. p. 608 a se spoluvlastnickým podílem o
velikosti 717/14644 na pozemku parc. č. st. 983, zast. pl., vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc,
oprávněnému nájemci manželům Ing. Lubomíru a Miloslavě Gajdošovým, za kupní cenu celkem
135.831,- Kč, z toho za jednotku 133.251,- Kč, za pozemek 1.184,- Kč a náklady 1.396,- Kč dle
důvodové zprávy bod III/7
61. schvaluje
prodej bytové jednotky č. 570/14 v domě č. p. 570, 571, 572 (Skupova 7, 9, 11) se
spoluvlastnickým podílem o velikosti 683/42311 na společných částech domu č. p. 570, 571,
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572, vše v k. ú. Nové Sady, obec Olomouc, oprávněnému nájemci paní Martině Skaličkové, za
kupní cenu celkem 165.840,- Kč, z toho za jednotku 163.778,- Kč, za pozemek 0,- Kč a náklady
2.062,- Kč dle upravené důvodové zprávy bod III/8
62. schvaluje
prodej bytové jednotky č. 574/22 v domě č. p. 573, 574, 575 (Skupova 13, 15, 17) se
spoluvlastnickým podílem o velikosti 434/42201 na společných částech domu č. p. 573, 574,
575, vše v k. ú. Nové Sady, obec Olomouc, oprávněnému nájemci paní Jiřině Zamcové, za
kupní cenu celkem 104.524,- Kč, z toho za jednotku 103.214,- Kč, za pozemek 0,- Kč a náklady
1.310,- Kč dle důvodové zprávy bod III/9
63. schvaluje
prodej bytové jednotky č. 136/18 v domě č. p. 136 (Černá cesta 2) se spoluvlastnickým podílem
o velikosti 583/10452 na společných částech domu č. p. 136 a se spoluvlastnickým podílem o
velikosti 583/10452 na pozemku parc. č. st. 353, zast. pl., o výměře 174 m2, vše v k. ú.
Klášterní Hradisko, obec Olomouc, oprávněným nájemcům manželům Daoxuansonu a Angelice
Daovým, za kupní cenu celkem 153.290,- Kč, z toho za jednotku 150.015,- Kč, za pozemek
1.126,- Kč a náklady 2.149,- Kč dle důvodové zprávy bod III/10
64. schvaluje
prodej bytové jednotky č. 119/22 v domě č. p. 118 a 119 (Černá cesta 45 a 47) se
spoluvlastnickým podílem o velikosti 438/28150 na společných částech domu č. p. 118 a 119,
vše v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc, oprávněným nájemcům manželům Františku a
Marii Hradilovým a Pavlu Hradilovi, za kupní cenu celkem 100.415,- Kč, z toho za jednotku
99.110,- Kč, za pozemek 0,- Kč a náklady 1.305,- Kč dle důvodové zprávy bod III/11
65. trvá
na původním usnesení ze dne 19. 5. 2006 bod 8, část 74 ve věci prodeje bytové jednotky č.
451/4 v domě č. p. 451 (Wellnerova 8) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 889/7403 na
společných částech domu č. p. 451 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 889/7491 na
pozemku parc. č. st. 556, zast. pl. o výměře 341 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc,
slečně Janě Pavlíkové, dle varianty B - bez možnosti proinvestování, za kupní cenu celkem
116.453,- Kč, z toho za jednotku 107.266,- Kč, pozemek 5.282,- Kč a náklady 3.905,- Kč dle
důvodové zprávy bod III/12
66. schvaluje
prodej bytové jednotky č. 722/2 v domě č. p. 722 (Vančurova 3) se spoluvlastnickým podílem o
velikosti 768/6902 na společných částech domu č. p. 722 a se spoluvlastnickým podílem o
velikosti 768/7352 na pozemku parc. č. st. 1009, zast. pl., o výměře 404 m2, vše v k. ú.
Olomouc - město, obec Olomouc, manželům Janě a Josefu Kocourkovým, za kupní cenu
celkem 150.889,- Kč, z toho za jednotku 138.829,- Kč, za pozemek 9.844,- Kč a náklady 2.216,Kč dle důvodové zprávy bod III/13
67. schvaluje
prodej bytové jednotky č. 961/4 v domě č. p. 961 (Foerstrova 17) se spoluvlastnickým podílem o
velikosti 596/41782 na společných částech domu č. p. 961 a se spoluvlastnickým podílem o
velikosti 596/41782 na pozemku parc. č. st. 1148, zast. pl., vše v k. ú. Nová Ulice, obec
Olomouc, panu Karlu Kvochovi, za kupní cenu ve výši 91.805,- Kč, z toho za jednotku 89.161,Kč, za pozemek 656,- Kč, náklady 1.988,- Kč dle upravené důvodové zprávy bod III/14
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68. schvaluje
odkoupení podílu o velikosti ideální 1/4 bytové jednotky č. 542/1 v domě č. p. 542 (Smetanova
32) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 181/2413 na společných částech domu č. p. 542 a
se spoluvlastnickým podílem o velikosti 181/2413 na pozemku parc. č. st. 722, zastavěná plocha
a nádvoří, vše k. ú. Hodolany, obec Olomouc, od Marcely Šulcové za kupní cenu 84 977,- Kč.
dle důvodové zprávy bod IV/1
69. nevyhovuje
opětovné žádosti pana Josefa Otčenáška ve věci odkoupení bytové jednotky č. 643/2 v domě
Tř. Svornosti 31 a odkoupení spoluvlastnického podílu o velikosti 107/580 k pozemku parc. č. st.
708 zast. pl., vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod IV/3
70. schvaluje
prodloužení splatnosti kupní ceny za bytovou jednotku č. 961/69 v domě Foerstrova 17,
manželům Rudolfu a Anně Trtilovým, a to do 31. 12. 2006 dle důvodové zprávy bod IV/4
71. schvaluje
prodloužení splatnosti kupní ceny za bytovou jednotku č. 715/22 v domě Družební 9, 11, 13, 15,
17, 19, paní Ivetě Macháčkové, a to do 31. 12. 2006 dle důvodové zprávy bod IV/5
72. schvaluje
prodloužení splatnosti kupní ceny bytové jednotky č. 628/13 v domě č. p. 628, 629 (Zikova 15,
17) do 30. 9. 2006 dle důvodové zprávy bod IV/6
73. schvaluje
prodloužení splatnosti kupní ceny za bytovou jednotku č. 1004/18 v domě Vojanova 6, paní
Haně Sobotkové do 30. 9. 2006 dle důvodové zprávy bod IV/7
74. schvaluje
prodloužení splatnosti kupní ceny za bytovou jednotku č. 609/23 v domě Stiborova 26, paní
Heleně Faltýnkové do 31. 10. 2006 dle důvodové zprávy bod IV/8
75. schvaluje
odklad zaplacení kupní ceny za bytovou jednotku č. 1023/19 v domě Vojanova 20, a to do 30.
9. 2006 dle důvodové zprávy bod IV/9
76. nevyhovuje žádosti
pana Ing. Ondřeje Sokola ve věci povolení půdní vestavby v domě Palackého 8 dle důvodové
zprávy bod IV/10
77. schvaluje
prodej bytových jednotek novým kupujícím dle bodu A) - E) dle důvodové zprávy bod IV/11
78. revokuje
usnesení č. 8 část 31 ze dne 19. 5. 2006 a schvaluje prodej nebytové jednotky č. 523/1 v domě
č. p. 523 (8. Května 3) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 3055/7338 na společných
částech domu č. p. 523 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 3055/7338 na pozemku parc.
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č. st. 69, zast. pl., o výměře 454 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc panu Karlu
Pastrnkovi za kupní cenu ve výši 2 540 891,-Kč, z toho nebytová jednotka 1 613 900,- Kč,
pozemek
908 620,- Kč, náklady 18 371,- Kč dle dodatku důvodové zprávy bod I/2
79. schvaluje
prodej nebytové jednotky č. 926/1 v domě č. p. 924, 925, 926 a 927 (Kmochova 14, 16, 18, 20)
se spoluvlastnickým podílem o velikosti 2120/25469 na společných částech domu č. p. 924, 925,
926 a 927 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 2120/25469 na pozemku parc. č. st.
1060/1, 1060/2, 1060/3 a 1060/4, zast. pl., o výměře 796 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec
Olomouc, oprávněnému nájemci Moravel a. s., Sladkovského 42, Olomouc, za kupní cenu ve
výši 3 820 000,- Kč (cena za NP 3 740 391,- Kč, cena za pozemek 64 805,- Kč, náklady 14
804,- Kč dle dodatku důvodové zprávy bod I/3
80. schvaluje
prodej nebytové jednotky č. 924/2 v domě č. p. 924, 925, 926 a 927 (Kmochova 14, 16, 18, 20)
se spoluvlastnickým podílem o velikosti 900/25469 na společných částech domu č. p. 924, 925,
926 a 927 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 900/25469 na pozemku parc. č. st. 1060/1,
1060/2, 1060/3 a 1060/4, zast. pl., o výměře 796 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc,
oprávněnému nájemci Moravel a. s., Olomouc, za kupní cenu 1 800 000,- Kč (z toho cena za NP
1 764 348, - Kč, cena za pozemek 27 851,- Kč, náklady 7 801,- Kč) dle dodatku důvodové
zprávy bod I/4
81. revokuje
své usnesení ze dne 18. 7. 2006, bod 2, část 3, a schvaluje prodej nebytové jednotky č. 746/104
v domě č. p. 746 (Leginářská 1) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 3014/21732 na
společných částech domu č. p. 746 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 3014/21732 na
pozemku parc. č. st. 1040, zast. pl., o výměře 614 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec
Olomouc, Dopravnímu podniku města Olomouce, a. s., za kupní cenu ve výši 4 850 000,-Kč, z
toho za jednotku 4 463 950,- Kč, za pozemek 356 800,- Kč a náklady 29 250,- Kč dle dodatku
důvodové zprávy bod I/5
82. schvaluje
prodej bytové jednotky č. 607/7 v domě č. p. 607 (Stiborova 22) se spoluvlastnickým podílem o
velikosti 449/14947 na společných částech domu č. p. 607 a se spoluvlastnickým podílem o
velikosti 449/14947 na pozemku parc. č. st. 982, zast. pl., vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc,
oprávněnému nájemci paní Šárce Frumarové, za kupní cenu celkem 77.320,- Kč, z toho za
jednotku 75.674,- Kč, za pozemek 732,- Kč a náklady 914,- Kč dle dodatku důvodové zprávy
bod II/1
83. schvaluje
prodej bytové jednotky č. 475/11 v domě č. p. 475, 476, 477 (Na Letné 55, 57, 59) se
spoluvlastnickým podílem o velikosti 683/42223 na společných částech domu č. p. 475, 476,
477 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 683/42223 na pozemku parc. č. st. 597, 598, 599,
zast. pl., vše v k. ú. Lazce, obec Olomouc, oprávněnému nájemci paní Renátě Kocourkové, za
kupní cenu celkem 134.690,- Kč, z toho za jednotku 131.505,- Kč, za pozemek 1.480,- Kč a
náklady 1.705,- Kč dle dodatku důvodové zprávy bod II/2
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84. schvaluje
prodej bytové jednotky č. 1004/12 v domě č. p. 1004 (Za Vodojemem 2) se spoluvlastnickým
podílem o velikosti 193/7939 na společných částech domu č. p. 1004 a se spoluvlastnickým
podílem o velikosti 193/7939 na pozemku parc. č. st. 1298, zast. pl., vše v k. ú. Nová Ulice,
obec Olomouc, paní Aleně Silné, za kupní cenu ve výši 33.510,- Kč, z toho za jednotku 31.506,Kč, za pozemek 1.099,- Kč, náklady 905,- Kč dle dodatku důvodové zprávy bod II/3
85. schvaluje
prodej bytové jednotky č. 164/4 v domě č. p. 164 (Rooseveltova 105) se spoluvlastnickým
podílem o velikosti 358/3105 na společných částech domu č. p. 164 a se spoluvlastnickým
podílem o velikosti 358/3105 na pozemku parc. č. st. 112/6, zast. pl., vše v k. ú. Nové Sady u
Olomouce, obec Olomouc, paní Janě Pánkové, za kupní cenu ve výši 62.999,50 Kč, z toho za
jednotku 52.625,50 Kč, za pozemek 8.351,- Kč, náklady 2.023,- Kč dle dodatku důvodové
zprávy bod II/4
86. nevyhovuje
žádosti pana Marcela Pešky ve věci snížení kupní ceny za bytovou jednotku č. 1004/7 v domě
Za Vodojemem 2 dle dodatku důvodové zprávy bod II/5
87. schvaluje
prodej bytové jednotky č. 1004/7 v domě č. p. 1004 (Za Vodojemem 2) se spoluvlastnickým
podílem o velikosti 193/7939 na společných částech domu č. p. 1004 a se spoluvlastnickým
podílem o velikosti 193/7939 na pozemku parc. č. st. 1298, zast. pl., vše v k. ú. Nová Ulice,
obec Olomouc, panu Marcelu Peškovi, za kupní cenu ve výši 33.510,- Kč, z toho za jednotku
31.506,- Kč, za pozemek 1.099,- Kč, náklady 905,- Kč dle dodatku důvodové zprávy bod II/5
88. schvaluje
prodej bytové jednotky č. 386/1 v domě č.p. 386 (Riegrova 33) se spoluvlastnickým podílem o
velikosti 516/3604 na společných částech domu a se spoluvlastnickým podílem o velikosti
516/3604 na pozemku parc. č. st. 396, zast. pl., vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc,
paní Pavle Jarmové, za kupní cenu ve výši 225.392,- Kč, z toho za jednotku 202.404,- Kč, za
pozemek 20.892,- Kč, náklady 2.096,- Kč dle dodatku důvodové zprávy bod II/6
89. pozastavuje
prodej bytové jednotky č. 718/8 v domě č. p. 714, 715, 716, 717, 718, 719 (Družební 9, 11, 13,
15, 17, 19) do doby pravomocného rozsudku soudu ohledně určení nájemce předmětného bytu
dle dodatku důvodové zprávy bod III/1
90. schvaluje
prodej bytových jednotek novým kupujícím dle bodu A), B) dle dodatku důvodové zprávy bod
III/2

Bod 7 programu:
Obecně prospěšná společnost Sluňákov - centrum ekologických aktivit města Olomouce,
o.p.s.
Bc. Petřík – uvedl bod a konstatoval, že materiál je předkládán v návaznosti na dokončení
stavby ekologického centra v obci Horka nad Moravou a v souvislosti se založením obecně
prospěšné společnosti Sluňákov – centrum ekologických aktivit města Olomouce. Konstatoval,
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že město jako jediný zakladatel této obecně prospěšné společnosti vloží do této společnosti
pouze movitý majetek v součtu 250 tis. Kč oceněného dle znaleckého posudku, který je přílohou
důvodové zprávy. Město bude dále vlastníkem pozemku i objektu a obecně prospěšná
společnost bude zajišťovat provoz budovy včetně vlastní činnosti pořádání ekologických
programů. Uvedl že předmětem dnešního projednání je schválení zakladatelské listiny a statutu
obecně prospěšné společnosti, součástí těchto dokumentů je schválení správní a dozorčí rady.
Na závěr informoval, že město vkládá každoročně ze svého rozpočtu na ekologické aktivity
částku cca 2 mil. Kč, vznikem o.p.s. nedojde k navyšování této částky, finanční prostředky
budou účelově poskytovány formou příspěvku a budou podléhat schválení zastupitelstvem.
Pozměňující návrh usnesení nebyl podán.
Hlasování o předloženém návrhu usnesení:
35 pro
0 proti
0 zdržel se hlasování
4 nehlasoval
Závěr: Předložený návrh usnesení byl schválen, k uvedenému bodu programu bylo přijato
usnesení bod 7.
Zastupitelstvo města Olomouce
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
založení o.p.s. Sluňákov - centrum ekologických aktivit města Olomouce
3. schvaluje
předložený text zakládací listiny a statutu o.p.s. Sluňákov - centrum ekologických aktivit města
Olomouce
4. ukládá
realizovat veškeré kroky nutné k založení o.p.s. Sluňákov - centrum ekologických aktivit města
Olomouce od 1.1. 2007
T: 13.10.2006
O:
vedoucí odboru životního prostředí
Večeř Jan, Bc., tajemník

Bod 8 programu:
Centrum sportu a zdraví - petice
K tomuto bodu programu se přihlásil do diskuse 1 občan:
Šuba Richard – konstatoval, že na minulém zasedání předal petici občanů podmiňující souhlas
samosprávy s tím, že bude vypracována studie všech vlivů celého areálu na okolní zástavbu.
Konstatoval, že studie byla zpracována, dle jeho názoru však výsledek není zcela jednoznačný.
Poukázal, že zde není uvedeno, zda se na uvedeném sportovišti budou konat pouze tréninky,
nebo i zápasy za účasti diváků. Poukázal na časté porušování provozního řádu hřiště hráči i
trenéry, obtěžování hlukem, oslňování, nedostatek parkovacích míst. Požádal, aby finanční
prostředky ze strany města byly podmíněny dodržováním všech norem a provozních řádů a
zákona 148/2006 Sb. o ochraně zdraví. Navrhl, aby při zjištění porušení těchto podmínek byla
finanční částka vrácena, jako je tomu u dotací z evropských fondů. Uvedl, že dle jeho názoru
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tento mechanismus pomůže ochránit obyvatele Wellnerovy a Kašparovy ul. před nezákonným
vystupováním budoucího sportovního areálu.
Ing. Czmero – konstatoval, že městem byly poskytnuty společnosti Stavoprojekt všechny
podklady k vypracování studie, byly hledány možnosti omezení hlučnosti tohoto zařízení. Uvedl,
že ze strany investora došlo k ústupkům spočívajícím v umístění pouze jednoho tréninkového
hřiště. Konstatoval, že projednávání této záležitosti se týkalo také zmíněného porušování
provozního řádu na stávajícím hřišti, byla diskutována protihluková stěna, se kterou ovšem
jeden z občanů nesouhlasí. Uvedl, že odbor investic MmOl byl požádán o okamžité informování
rady města v případě, že se objeví problémy s přípravou nebo realizací stavby.
Předložený materiál byl projednán bez diskuse.
Pozměňující návrh usnesení nebyl podán.
Hlasování o předloženém návrhu usnesení:
38 pro
0 proti
0 zdržel se hlasování
1 nehlasoval
Závěr: Předložený návrh usnesení byl schválen, k uvedenému bodu programu bylo přijato
usnesení bod 8.
Zastupitelstvo města Olomouce
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu

Bod 9 programu:
Centrum sportu a zdraví - záměr
Ing. Czmero – uvedl bod, konstatoval, že co se týče záměru města nebyly provedeny žádné
změny, tzn. že tato etapa projektu bude plnohodnotnou inv. akcí SmOl v roce 2007, s tím, že do
zadávacích podmínek veř. zakázky bude zahrnuta nutnost rozložení investic na 4 roky.
Primátor – navrhl jménem zastupitelů, aby se zástupci města v řídících orgánech SK Sigma, a.s.
řádně zabývali a projednali stížnost petentů na nedodržování provozního řádu sportovního
areálu.
J. Martinák – konstatoval, že občané bydlící v uvedené lokalitě by měli brát jako výhodu, že své
děti nemusí vozit za sportem do odlehlých částí města, jelikož sportoviště mají v blízkosti domu.
Vznesl dotaz, zda částka investovaná městem do tohoto areálu je plně vyvážená počtem
občanů a zda musí být takto vysoká.
Bc. Petřík – ve vztahu ke stávajícímu hřišti uvedl, že rozdíl v projednávání o tomto hřišti a hřišti,
které má být vybudováno, je v tom, že nyní je město od začátku u této investiční akce a může se
k tomu vyjádřit formou vypracované studie vlivů na okolní lokalitu. Vyjádřil nutnost do budoucna
postupovat takto koncepčně, aby nedocházelo k podobným reakcím občanů na již vybudované
investiční akce.
K poznámce J. Martináka Bc Petřík uvedl, že náklady nesouvisí s požadavkem petentů a
provedené úpravy byly reakcí na to, aby dopady na okolní zástavbu byly minimalizovány.
Konstatoval, že podíl města se u této akce týká výhradně majetku města.
Navrhl doplnit důvodovou zprávu v posledním odstavci, který navrhl nazvat “Závěr“;
akceptováno. V této souvislosti navrhl úpravu návrhu usnesení bodu 2 usnesení ve smyslu
doplnění textu “v intencích závěru upravené...“ a úpravu usnesení bodu 1 nahrazením slova
“předloženou“ slovem “upravenou“.
Ing. Obenaus – podpořil návrh primátora, aby město aktivně podporovalo jednání mezi klubem
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SK Sigma, a.s.a petenty, aby město napomohlo k udržení zdravého životního prostředí.
Jiný pozměňovací návrh usnesení nebyl podán.
Hlasování o předloženém návrhu usnesení:
36 pro
0 proti
1 zdržel se hlasování
2 nehlasoval
Závěr: Předložený návrh usnesení byl schválen, k uvedenému bodu programu bylo přijato
usnesení bod 9.
Zastupitelstvo města Olomouce
1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2. souhlasí
s účastí statutárního města Olomouc na projektu Centra sportu a zdraví v intencích závěru
upravené důvodové zprávy

Bod 10 programu:
Program prevence kriminality - PARTNERSTVÍ na rok 2006 - čerpání finanční rezervy
Ing. Pokorný – uvedl bod. Konstatoval, že materiál informuje o využití rezervy ve smyslu, že 90
tis. Kč bude použito na částečné krytí nákupu utajovačů hovorů pro městskou policii.
Materiál byl projednán bez diskuse.
Pozměňující návrh usnesení nebyl podán.
Hlasování o předloženém návrhu usnesení:
38 pro
0 proti
0 zdržel se hlasování
1 nehlasoval
Závěr: Předložený návrh usnesení byl schválen, k uvedenému bodu programu bylo přijato
usnesení bod 10.
Zastupitelstvo města Olomouce
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu

Bod 11 programu:
Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací - škol
Ing. Pokorný – uvedl bod. Konstatoval, že důvodem úpravy zřizovacích listin je přebudování
školních jídelen dvou základních škol na výdejny.
Materiál byl projednán bez diskuse.
Pozměňovací návrh usnesení nebyl podán.
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Hlasování o předloženém návrhu usnesení:
38 pro
0 proti
0 zdržel se hlasování
1 nehlasoval
Závěr: Předložený návrh usnesení byl schválen, k uvedenému
usnesení bod 11.

bodu programu bylo přijato

Zastupitelstvo města Olomouce
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. schvaluje
Dodatek č.4 ke zřizovací listině č.j.36/2002/ZL ze dne 20.12.2002 příspěvkové organizace
Mateřská škola Olomouc, Rooseveltova 101 a Dodatek č.5 ke zřizovací listině č.j.19/2002/ZL/ ze
dne 20.12.2002 příspěvkové organizace Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám.1 dle
přílohy důvodové zprávy
3. ukládá
podepsat schválené dodatky zřizovacích listin
T: ihned
O:
Tesařík Martin, Ing., primátor města
Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora

Bod 12 programu:
Přísedící Okresního soudu v Olomouci
Ing. Tesařík se vzdal komentáře důvodové zprávy z důvodu jejího stručného znění a navrhl
podpořit uvedené usnesení. Materiál byl projednán bez diskuse.
Pozměňovací návrh usnesení nebyl podán.
Hlasování o předloženém návrhu usnesení:
38 pro
0 proti
0 zdržel se hlasování
1 nehlasoval
Závěr: Předložený návrh usnesení byl schválen, k uvedenému bodu programu bylo přijato
usnesení bod 12.
Zastupitelstvo města Olomouce
1. bere na vědomí
předloženou 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), paní JUDr. Mgr. Evu
Šimečkovou, Ph.D., přísedící Okresního soudu v Olomouci pro funkční období 2006 - 2010 dle
důvodové zprávy
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Bod 13 programu:
Multimediální park
Ing. Czmero – uvedl bod. Konstatoval, že město projevilo dobrou vůli dát šanci tomuto projektu,
ovšem ukázalo se, že není reálná šance na jeho uskutečnění. Uvedl, že členové rady se proto
rozhodli jej dále nepodporovat a vystoupit z projektu Multimediální park. Po konzultaci s právníky
vyšla najevo skutečnost, že právně je vystoupení z projektu nemožné a je nutná likvidace
společnosti.
Bc. Petřík – konstatoval, že v médiích se názory na multimediální park lišily a uvedl, že jelikož se
jeho realizace ukázala neuskutečnitelná, zrušení společnosti je nejbezpečnějším řešením.
Pozměňující návrh na úpravu usnesení nebyl podán.
Hlasování o předloženém návrhu usnesení:
38 pro
0 proti
0 zdržel se hlasování
1 nehlasoval
Závěr: Předložený návrh usnesení byl schválen, k uvedenému bodu programu bylo přijato
usnesení bod 13.
Zastupitelstvo města Olomouce
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
postup dle důvodové zprávy

Bod 14 programu:
Projekt Olomouc Region Card - smlouva o spolupráci s Olomouckým krajem 2007 - 2010
Ing. Pokorný – uvedl bod a konstatoval, že předmětem dnešního projednání je schválení
smlouvy o spolupráci mezi Olomouckým krajem a statutárním městem Olomouc na další období.
Předložený materiál byl projednán bez diskuse.
Pozměňující návrh usnesení nebyl podán.
Hlasování o předloženém návrhu usnesení:
38 pro
0 proti
0 zdržel se hlasování
0 nehlasoval
Závěr: Předložený návrh usnesení byl schválen, k uvedenému bodu programu bylo přijato
usnesení bod 14.
Zastupitelstvo města Olomouce
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
smlouvu o spolupráci na projektu Olomouc Region Card 2007 - 2010 mezi Olomouckým krajem
a SmOl. dle přílohy důvodové zprávy
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3. ukládá
podepsat smlouvu o spolupráci mezi Olomouckým krajem a SmOl.
T: ihned
O: Tesařík Martin, Ing., primátor města
4. schvaluje
výši příspěvku pro RNDr. Ivana Marka, reklamní agentura m-ARK, na realizaci projektu Olomouc
Region Card na období 2007 - 2010 dle přílohy důvodové zprávy

Bod 15 programu:
Zpráva o činnosti kontrolního výboru
Ing. Marek – jmenoval jednotlivé části důvodové zprávy, předkládané na dnešním jednání,
materiál byl projednán bez diskuse.
Pozměňující návrh usnesení nebyl podán.
Hlasování o předloženém návrhu usnesení:
37 pro
0 proti
0 zdržel se hlasování
1 nehlasoval
Závěr: Předložený návrh usnesení byl schválen, k uvedenému bodu programu bylo přijato
usnesení bod 15.
Zastupitelstvo města Olomouce
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu

Bod 16 programu:
Dodatek smlouvy se SFŽP ČR
Bc. Petřík jako předkladatel materiálu se vzdal úvodního slova.
Materiál byl projednán bez diskuse.
Pozměňující návrh usnesení nebyl podán.
Hlasování o předloženém návrhu usnesení:
38 pro
0 proti
0 zdržel se hlasování
0 nehlasoval
Závěr: Předložený návrh usnesení byl schválen, k uvedenému
usnesení bod 16.
Zastupitelstvo města Olomouce
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
dodatek č.3 smlouvy 12620282
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bodu programu bylo přijato

Bod 17 programu:
Projekt EU - závazek konečného příjemce
Ing. Pokorný – konstatoval, že všem zastupitelům byl dnes rozdán 1. Rámcový komunitní plán
sociálních služeb města Olomouce pro období let 2007- 2008.
K předloženému materiálu uvedl, že pokud zastupitelé schválí závazek konečného příjemce,
budou profinancované náklady vráceny Ol. Krajem zpět městu.
Materiál byl projednán bez diskuse.
Pozměňující návrh usnesení nebyl podán.
Hlasování o předloženém návrhu usnesení:
37 pro
1 proti
0 zdržel se hlasování
0 nehlasoval
Závěr: Předložený návrh usnesení byl schválen, k uvedenému bodu programu bylo přijato
usnesení bod 17.
Zastupitelstvo města Olomouce
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. schvaluje
závazek konečného příjemce SmOl týkající se finančního krytí projektu následovně: Příjemce
Statutární město Olomouc prohlašuje, že v případě zařazení projektu “Komunitní plánování
sociálních služeb na území statutárního města Olomouce jako nástroj sociálního začleňování a
předcházení sociálního vyloučení znevýhodněných skupin obyvatelstva“ k poskytnutí pomoci z
programu SROP profinancuje celkové náklady projektu a otevře pro tento projekt před podpisem
smlouvy o poskytnutí pomoci zvláštní účet, který bude používat výhradně pro příjmy a výdaje
spojené s realizací projektu.

Bod 18 programu:
Závěrečná zpráva o činnosti Finančního výboru ZMO ve volebním období 2002 - 2006
Primátor v zastoupení předkladatele materiálu Ing. Šputyu vedl bod a navrhl, aby případné
dotazy k této důvodové zprávě byly zodpovězeny dalšími přítomnými členy finančního výboru;
akceptováno.
K tomuto bodu programu se do diskuse nepřihlásil žádný člen zastupitelstva.
Pozměňovací návrh usnesení nebyl podán.
Hlasování o předloženém návrhu usnesení:
38 pro
0 proti
0 zdržel se hlasování
0 nehlasoval
Závěr: Předložený návrh usnesení byl schválen, k uvedenému bodu programu bylo přijato
usnesení bod 18.
Zastupitelstvo města Olomouce
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
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Bod 19 programu:
Nový název ulice
Ing. Tesařík – seznámil členy zastupitelstva s obsahem důvodové zprávy ve smyslu, že je nutné
pojmenovat novou bytovou lokalitu v k.ú. Nové Sady a citoval tento název “Novosadský dvůr“
Předložený materiál byl projednán bez diskuse.
Pozměňující návrh usnesení nebyl podán.
Hlasování o předloženém návrhu usnesení:
37 pro
0 proti
0 zdržel se hlasování
1 nehlasoval
Závěr: Předložený návrh usnesení byl schválen, k uvedenému bodu programu bylo přijato
usnesení bod 19.
Zastupitelstvo města Olomouce
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. souhlasí
s pojmenováním ulice dle důvodové zprávy
3. ukládá
informovat dle schválených pravidel příslušné instituce o novém názvu ulice
T: ihned
O: vedoucí odboru vnějších vztahů a informací

Bod 20 programu:
Různé
K tomuto bodu programu se přihlásil do diskuse 1 občan.
Sedláčková Dagmar – nevyužila možnosti vystoupit.
Ing. Arch. Obenaus – v souvislosti s projednáváním a stažením bodu 5.2 programu
Majetkoprávní záležitosti – lokalita Pražská – východ informoval, že z důvodu některých
nejasností, týkajících se regulérnosti soutěže podá klub Zelení/Šance dotaz na Úřad pro
hospodářskou soutěž. Současně konstatoval, že poslanecký klub Zelení/Šance neupřednostňuje
žádnou z přihlášených nabídek, pouze chce postupovat v zájmu města a jeho obyvatel. Dále
vznesl dotaz, zda budou poskytnuty informace v souvislosti s vystavenými návrhy využití
prostoru bývalého autobusového nádraží u tržnice.
Mgr. Ing. Konečný – v souvislosti se stažením bodu, týkajícího se lokality Pražská – východ za
klub KDU-ČSL uvedl, že hlasováním pro stažení tohoto materiálu nebyla rozporována
regulérnost soutěže, pouze dle názorů členů klubu neproběhla prezentace materiálu zcela
v pořádku. Vyjádřil podporu bytové výstavbě v této lokalitě a uvedl, že společným zájmem všech
zastupitelů je, aby tato lokalita byla pro výstavbu nových bytů využita.
Ing. Czmero – uvedl, že ze strany města byla snaha najít developra pro toto území, což dle jeho
názoru se nepodařilo. Uvedl, že záměr výběrového řízení byl takový, aby nikdo nespekuloval s
pozemky a aby bylo z těchto žádostí jasné, zda je žadatel schopen finančně i organizačně
zvládnout výstavbu v tomto území. Vyjádřil nesouhlas se spekulacemi, zda výběrové řízení
proběhlo řádně a konstatoval, že se ukázalo toto výběrové řízení jako příliš složité.
K záměru využití bývalého autobusového nádraží u tržnice uvedl, že dle jeho názoru je velmi
44

důležité, jak toto území bude řešeno a konstatoval, že byli osloveni nezávislí odborníci, aby
posoudili jednotlivé projekty, jmenovitě arch. Lukeš, arch. Rajniš, arch. Cigler, kteří přislíbili
odevzdat své posouzení do 30.10.2006.
Ing. Tesařík – navrhl Ing. Arch Obenausovi, aby svůj záměr oslovit Úřad pro hospodářskou
soutěž konzultoval s náměstky Ing. Czmerem a Bc.Petříkem, kteří mají více zkušeností
s výběrovými řízeními a upozornil, že se v tomto případě nejedná o klasickou veřejnou zakázku,
ale že jde o odprodej pozemků.
Bc. Petřík – v této souvislosti upozornil, že náplní činnosti Úřadu pro hospodářskou soutěž je
především dodržování zákona o zadávání veřejných zakázek, což není tento případ, takže se
může ukázat, že tento úřad má určité okrajové hranice své působnosti ve smyslu veřejné
podpory.
M. Novotný – informoval, že práce na přípravě rozpočtu na příští rok probíhají dle plánu a uvedl,
že na prosincovém zasedání ZMO by měl být tento rozpočet řádně projednán.
Mgr. Ing. Konečný – se vrátil k tématu materiálu Lokalita Pražská – východ a vyjádřil naději, že
na příští jednání ZMO bude tento materiál po technické stránce předložen tak, aby jej každý
zastupitel mohl řádně prostudovat a hlasovat o jeho schválení.
Primátor – informoval, že příští, poslední jednání ZMO se uskuteční v novém termínu, a to
v pátek 13. října 2006 v 15.00 hodin v budově MmOl na Hynaisově ul. Uvedl, že po pracovní
části zasedání bude od 18. hodin zahájena slavnostní část v sále olomoucké Reduty, kde se
uskuteční koncert Moravské filharmonie. Od 19. hodiny bude program pokračovat neformální
diskusí členů zastupitelstva, ředitelů městských organizací, vedoucích odborů magistrátu a
významných osobností města v budově radnice.
Bod 21 programu:
Závěr
Primátor poděkoval přítomným za účast na zasedání zastupitelstva města Olomouce a ve 13.00
hodin jednání ukončil.

Ing. Martin Tesařík
primátor města Olomouce

Mgr. Václav Hušek
ověřovatel

Mgr. Martin Major
ověřovatel

Gabriela Sedláková
zapisovatelka
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