
 
26. ZASEDÁNÍ    ZASTUPITELSTVA    M ĚSTA   OLOMOUCE 
 
 KONANÉ   DNE  13. října  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 18. 10. 2006 
.......................................................................................................................................... 
 
 
 



 2 

 
 
Zahájení  
Dvacáté šesté zasedání zastupitelstva města Olomouce, konané 13. října 2006 zahájil v 
15.00 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 31 členů zastupitelstva, tj. nadpoloviční většina; v průběhu jednání se počet měnil, 
přítomno bylo max. 39 členů zastupitelstva, 
omluveni: Ing. Vrbová, MUDr. Skřivánek, MVDr. Procházka, Ing. Arch. Obenaus,            
PhDr. Baslerová 
nepřítomen: Ing. Lach 
Primátor uvedl, že k zápisu z minulého zasedání zastupitelstva, které se konalo 18.9.2006 
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. Primátor upozornil na 
technickou závadu, kvůli které nebylo možno používat mikrofony na stolech jednotlivých 
zastupitelů a požádal v souvislosti  s touto skutečností přítomné o vstřícnost při projednávání 
jednotlivých bodů.  
V souladu se zákonem o obcích a jednacím řádem ZMO byli jako ověřovatelé zápisu určeni 
Yvona Kubjátová a Mgr. Martin Major. Zapisovatelkou byla určena Gabriela Sedláková. 
Primátor upozornil, že dnešní poslední jednání zastupitelstva v tomto volebním období bude 
mít 2 části. Informoval, že po skončení pracovní části zasedání předá všem členům 
zastupitelstva pamětní veduty a poté se zastupitelé přemístí do sálu Reduta v prostorách 
Moravského divadla, kde bude od 18 hodin zasedání pokračovat slavnostní částí, která bude 
zahájena projevem primátora a poté bude následovat koncert Moravské filharmonie. 
 
SCHVÁLENÍ PROGRAMU: 
Předsedající konstatoval, že zastupitelé v souladu s jednacím řádem obdrželi podkladové 
materiály s návrhem programu. 
 
Na stůl byly  předány  materiály: 
- dodatek č. 1  a 2 k bodu 2 „Rozpočtové změny“  
- nový bod 2.1 „Rozpočtové změny – dodatek“ 
- nový bod 13 „Projekt Rozvoj MHD – dodatek č. 2 smlouvy o financování“ 
- nový bod 14 „Kojenecký ústav – most – dotace“ 
 
Předsedající navrhl schválit zařazení nových bodů dle výše uvedeného soupisu do návrhu 
programu a upravit program zasedání takto: 
 
Rekapitulace  návrhu programu: 
1. Zahájení, schválení programu       
2. Rozpočtové změny roku 2006  
3. Majetkoprávní záležitosti  
3.1 Majetkoprávní záležitosti odboru investic 
4. Prodej domů 
5. Plán investic  
6. Závěrečné vyúčtování projektů Phare 2003/II - zprávy z auditu 
7. Pořízení změny č. XVIII ÚPnSÚ Olomouc 
8. Veřejná finanční podpora v oblasti životního prostředí 
9. Dotace povodeň 2006 – schválení smlouvy 
10. Projekt EVVO - informační centra EVVO ( Přírodě Olomouckého kraje ) 
11. Pojmenování ulice 
12. Pověření oddávajícího 
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13. Projekt Rozvoj MHD – dodatek č. 2 smlouvy o financování 
14. Kojenecký ústav – most - dotace 
15. Různé 
16. Závěr 
 
Hlasování o programu: 
37 pro  
0 proti 
0 zdržel se hlasování 
0 nehlasoval 
Závěr:  Primátor konstatoval, že program zasedání zastupitelstva byl schválen. 
 
Primátor uvedl, že na stůl byly zastupitelům rozdány také následující materiály: 
- dopis od náměstkyně primátora PhDr. Hanákové adresovaný paní Jarmile Krameriové, 

týkající se prodeje domu Horní nám. 12 jako reakce na vystoupení paní Krameriové na 
minulém jednání zastupitelstva. 

- části textu z knihy připravované panem Ludvíkem Václavkem, věnované německé 
literatuře v Olomouci, který pro informaci o tomto připravovaném díle připravil pro 
zastupitele Doc. Schultz. 

- sborník prací literární soutěže Knihovny města Olomouce „Prvotiny“, který členům 
zastupitelstva nechala rozdat RNDr. Prucková, ředitelka knihovny 

 
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  - Bc. Vičarová, pí Látalová 
k Majetkoprávním záležitostem - Mgr. Křížková, Mgr. Halounová 
k Prodeji domů - pí Navrátilová 
k Plánu investic – Ing. Michalička 
k Závěrečnému vyúčtování projektů Phare 2003/II – Ing. Dosoudil, Ing. Sítek 
k Pořízení změny č. XVIII ÚPnSÚ Olomouc – Ing. Dosoudil 
k Veřejné finanční podpoře v oblasti životního prostředí – RNDr. Loyka 
k Dotacím povodeň 2006 – RNDr. Loyka 
k Projektu EVVO – informační centra EVVO – Mgr. Bartoš 
k Pojmenování ulice – Mgr. Línek 
 
Hlasování o konzultantech: 
37 pro 
0 proti 
0 zdržel se hlasování 
0 nehlasoval 
Závěr: vystoupení konzultantů bylo schváleno 
 
Sumarizace přihlášek do diskuse z řad občanů: 
Předsedající konstatoval, že v souladu s jednacím řádem se do diskuse přihlásil 1 občan - 
Mgr. Dominika Kovaříková, a to k bodu 10 programu „Projekt EVVO – informační centra 
EVVO“.  
 
Bylo přistoupeno k projednávání bodů dle programu: 
 
Bod 2 programu: 
Rozpočtové zm ěny roku 2006 + dodatek č. 1 a dodatek č .2 
M. Novotný – vzdal se komentáře k základnímu materiálu. 
Předsedající zahájil diskusi. 
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Ing. Látal – vznesl dotaz na položku č. 6 přílohy č. 1 důvodové zprávy, týkající se částečného 
vykrytí fin. prostředků na opravu domu Horní nám. 21 ve smyslu, zda tato oprava bude 
provedena ještě v tomto roce. 
PhDr. Hanáková – reagovala, že na tuto akci proběhlo výb. řízení a bude ještě v tomto roce 
provedena.  
Ing. Látal – dotaz na položku č. 29, týkající se příspěvku na obnovu mobiliáře a povrchů 
cestní sítě v olomouckých historických sadech pro akciovou společnost Výstaviště Flora 
Olomouc. 
M. Novotný – informoval, že tato akce se již realizuje, Ing. Pokorný jako garant této akce tuto 
skutečnost potvrdil. 
Ing. Látal – dotaz na pol. 37, 38, 39 týkající se navýšení provozních výdajů pro odbor správy 
MmOl, čeho se tyto výdaje týkají. 
M. Novotný – reagoval, že jde o navýšení fin. nákladů na teplo, nákup materiálu a poštovné. 
Pozměňující návrh usnesení nebyl podán. 
Hlasování o předloženém návrhu usnesení k základnímu materiálu: 
37 pro 
0 proti 
0 zdržel se hlasování 
0 nehlasoval 
  
Současně byl projednán také dodatek č. 1 a dodatek č. 2: 
Dodatek č. 1  
M. Novotný – uvedl, že předložená rozpočtová změna se týká navýšení fin. prostředků akce 
Rozšíření ochranné hráze v Černovíře, konkrétně budou tyto prostředky určeny k výkupům 
pozemků nutných k vybudování hráze.  
Primátor – zdůraznil snahu města spolupracovat s Povodím Moravy na přípravě této akce; 
informoval, že se připravuje vydání stavebního povolení; byl zahájen výběr dodavatele, 
příprava stavby by měla být zahájena ještě letos a příští rok by měly být stavební práce  
dokončeny.  
Na místě byl vytvořen návrh usnesení k dodatku č. 1: 
„ZMO bere na vědomí rozpočtové změny dle dodatku č. 1“ 
„ZMO schvaluje rozpočtové změny r. 2006 dle dodatku č. 1 
Hlasování o návrhu usnesení dodatku č. 1: 
37 pro 
0 proti 
0 zdržel se hlasování 
0 nehlasoval 
 
Dodatek č. 2 
M. Novotný – uvedl, že ZMO v minulosti  schválilo zřízení povodňového fondu, podařilo se 
podepsat smlouvu se Státním fondem rozvoje bydlení ČR o naplnění tohoto fondu formou 
dotace, která byla poskytnuta v plné výši. Konstatoval, že na tomto zasedání zastupitelstvo 
schvaluje jednotlivé žádosti občanů postižených povodněmi. 
Primátor – poukázal na přílohu č. 1, kde je uveden seznam vlastníků nemovitostí 
postižených povodní a vyjádřil snahu o řádné zúčtování všech žádostí. 
Pozměňující návrh usnesení k dodatku č. 2 nebyl podán. 
Hlasování o předloženém návrhu usnesení dodatku č. 2: 
37 pro 
0 proti 
0 zdržel se hlasování 
0 nehlasoval 
 
V průběhu jednání M. Novotný poukázal na chybu v návrhu usnesení k dodatku č. 2, kde byl 
nesprávně uveden název fondu – Státní fond životního prostředí ČR – správně: Státní fond 
rozvoje bydlení ČR. Tato úprava byla zapracována do bodu 4 celkového návrhu usnesení.  
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Hlasování o schválení upraveného bodu 4 celkového návrhu usnesení: 
39 pro 
0 proti 
0 zdržel se hlasování 
0 nehlasoval 
 
Závěr:  Návrh usnesení dodatku č. 1 a upravený návrh usnesení k dodatku č. 2 byl  
zapracován do celkového návrhu usnesení k bodu 2 programu a poté schválen; 
k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 1. 
 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
- důvodovou zprávu, týkající se rozpočtových změn roku 2006 - část A a část B 
- rozpočtové změny roku 2006 dle dodatku č. 1 
- rozpočtové změny roku 2006 dle dodatku č. 2 
 
2. schvaluje 
rozpočtové změny roku 2006 dle předložené důvodové zprávy - část B 
 
3. schvaluje 
rozpočtové změny rozpočtu roku 2006 dle dodatku č. 1 
 
4. schvaluje 
schvaluje zapojení státní dotace Státního fondu rozvoje bydlení České republiky ve výši 
4.134.448,- Kč do rozpočtu SmOl dle dodatku č. 2 
 
5. schvaluje 
poskytnutí povodňových příspěvků žadatelům dle přílohy č. 1 dodatku č. 2 
 
 
Bod 2.1 programu: 
Rozpočtové zm ěny - dodatek  
Bc. Petřík – uvedl bod. Zdůvodnil předložení materiálu ve smyslu, že po vyhodnocení akcí 
hrazených z prostředků EU došlo k úspoře u sedmi akcí v celkové výši 35.800 tis. Kč. 
Konstatoval, že tyto fin. prostředky budou převedeny na akce „ZŠ Terera – rekonstrukce  
školní jídelny“, „Balbínova, Mojmírova, H.Hejčínská – rekonstrukce komunikace“, Moravské 
divadlo Olomouc, část C“, „ZŠ Terera – uzavřený koridor“.  
Pozměňující návrh usnesení nebyl podán. 
Hlasování o předloženém návrhu usnesení: 
38 pro 
0 proti 
0 zdržel se hlasování 
0 nehlasoval 
 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
předložené rozpočtové změny dle důvodové zprávy 
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3. ukládá 
ekonomickému odboru zařadit rozpočtové změny do plánu roku 2006 
T: ihned 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 
 
Bod 3 programu: 
Majetkoprávní záležitosti  
Ing. Czmero – projednal předložený materiál po stranách. 
bod 28, str. 28 – týkající se bezúplatného převodu přístřešků a čekáren MHD do vlastnictví 
statutárního města Olomouce. 
Ing. Látal – požádal o vysvětlení, z jakého důvodu rada nedoporučuje tento převod, když 
odbor dopravy, který má již v majetku některé přístřešky MHD, s  ním souhlasí. 
Ing. Czmero – uvedl, že rada města došla k závěru, že DPMO, a. s. může tyto přístřešky 
vlastnit i nadále, není důvod k převodu. 
Primátor – k tomu konstatoval, že dle jeho názoru by DPMO, a.s. měl vlastnit všechny 
přístřešky, aby se o tato zařízení staral jeden správce.  
Pozměňující návrh usnesení nebyl podán. 
Hlasování o předloženém návrhu usnesení: 
38 pro 
0 proti 
1 zdržel se hlasování 
0 nehlasoval 
Závěr:  Předložený návrh usnesení byl schválen; k uvedenému bodu programu bylo přijato 
usnesení bod 3. 
 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. schvaluje 
1. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 88/1 ost. pl. o 
výměře 590 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc s manžely Alexandrem a Hanou Funkovými při 
kupní ceně ve výši 950,- Kč/m2 za podmínky zřízení věcného břemene uložení a 
provozování kabelů NN a práva průchodu k rozvaděči elektrického vedení na pozemku parc. 
č. 88/1 ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. a zřízení věcného břemene přístupu k 
vodovodní přípojce a kanalizaci na pozemku parc. č. 88/1 ve prospěch SmOl. dle důvodové 
zprávy  bod 1  
 
2. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 88/1 ost. pl. o 
výměře 590 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc s manžely Ing. arch. Petrem a Zdeňkem 
Leinertovými  při kupní ceně ve výši 950,- Kč/m2 za podmínky zřízení věcného břemene 
přístupu k vodovodní přípojce a kanalizaci na pozemku parc. č. 88/1 ve prospěch SmOl. dle 
důvodové zprávy bod 2 
 
3. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 265/313 orná půda o 
výměře 89 m2 (tj. za podmínky respektování vzdálenosti 9 m od obruby stávající vozovky) a 
část pozemku parc. č. 265/134 ost. pl. o výměře 160 m2, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc 
se společností BOOS a. s. při kupní ceně ve výši 1 510,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod 3  
 
4. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 809/4 ost. pl. o 
výměře 374 m2 v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc se společností Projekt Wellnerova, s. r. o.  
při kupní ceně ve výši  1 450,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod 4  
 
5. odprodej části pozemku parc. č. 319/10 orná půda o výměře 21 m2 v k. ú. Slavonín, obec 
Olomouc manželům Ing. Svatopluku a Ing. Šárce Šůstkovým za kupní cenu ve výši 15 340,- 
Kč dle důvodové zprávy bod 6  
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6. odprodej části pozemku parc. č. 1209 ost. pl. o výměře 20 m2 v k. ú. Nemilany, obec 
Olomouc panu Miroslavu Ženčákovi za kupní cenu ve výši 14 159,- Kč dle důvodové zprávy 
bod 7  
 
7. odprodej části pozemku parc. č. 1291/2 ost. pl. o výměře 7 m2 v k. ú. Slavonín, obec 
Olomouc manželům Ing. Aleši a Ing. Heleně Kilianovým za kupní cenu ve výši 4 650,- Kč dle 
důvodové zprávy bod 8 
 
8. odprodej části pozemku parc. č. 176/1 ost. pl. o výměře 3 m2 v k. ú. Topolany u 
Olomouce, obec Olomouc manželům Jaroslavu a Miroslavě Vyroubalovým za kupní cenu ve 
výši 2 650,- Kč dle důvodové zprávy bod 9  
 
9. odprodej části pozemku parc.č. st. 2305 zast.pl. a nádvoří o výměře 580 m2 v k.ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc Vojenskému bytovému družstvu, se sídlem Sokolská 586/7, Olomouc 
za kupní cenu ve výši 307 980,- Kč dle důvodové zprávy bod 10  
 
10. bezúplatný převod pozemků p. č. 136/76 o výměře 218 m2,  p. č. 136/68 o výměře 250 
m2,  p. č. 173/4 o výměře 940 m2 vše orná půda  v k. ú. Neředín  z vlastnictví ČR - 
Pozemkového fondu ČR do vlastnictví statutárního města Olomouc dle důvodové  zprávy 
bod 11 
 
11. převod pozemku z vlastnictví Českých drah, a. s. do vlastnictví statutárního města 
Olomouce za kupní cenu ve výši  70. 000,-Kč dle důvodové zprávy bod 12 
 
12. odprodej pozemku parc. č. st. 776/41 zast. pl. o výměře 502 m2 v k.ú. Slavonín, obec 
Olomouc společnosti PROJEKT TOPOLOVKA s. r. o.  za kupní cenu ve výši 1 080,- Kč/m2, 
tj. 542 160,- Kč dle důvodové zprávy bod 15  
 
13. odprodej pozemků parc. č. 910/2 zast. pl. o výměře 1 989 m2, parc. č. 910/3 ovocný sad 
o výměře 2 681 m2 a části pozemku parc. č. 910/6 ovocný sad o výměře 5 099 m2, vše v k. 
ú. Slavonín panu Františku Jáchymovi za kupní cenu ve výši 606 510,- Kč dle důvodové 
zprávy bod 25   
 
14. výkup pozemků parc. č. 809/94 lesní pozemek o výměře 2 449 m2, parc. č. 809/95 lesní 
pozemek o výměře 776 m2 a parc. č. 809/237 lesní pozemek o výměře 976 m2, vše v k. ú. 
Černovír, obec Olomouc z vlastnictví paní Emílie Vackové (ideální podíl 1/2), pana Jiřího 
Vacka (ideální podíl 1/4) a paní Marie Andresové (ideální podíl 1/4) do vlastnictví 
statutárního města Olomouce za kupní cenu ve výši 22 110,- Kč dle důvodové zprávy bod 29  
 
15. odprodej ideálního podílu 22/36 pozemku parc. č. st. 26/2 zast. pl. o výměře 70 m2 v k. 
ú. Neředín, obec Olomouc manželům Vladimíru a Boženě Janíkovým za kupní cenu ve výši 
34 220,- Kč dle důvodové zprávy bod 31   
 
16. odprodej části pozemku parc. č. 247/11 ost. pl. o výměře 482 m2 a části pozemku parc. 
č. 558/2 ost. pl. o výměře 67 m2, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc manželům Stanislavu a 
Jindře Chloupkovým za kupní cenu ve výši 300 000,- Kč dle důvodové zprávy bod 32  
 
17. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 159/4 ost. pl. o 
výměře 26 m2 v k. ú. Pavlovičky, obec Olomouc s panem Vojtěchem Petříkem při kupní 
ceně ve výši 900,- Kč/m2 dle důvodové  zprávy bod 33 
 
18. odprodej části pozemku parc. č. 159/4 ost. pl. o výměře 51 m2 v k. ú. Pavlovičky, obec 
Olomouc MUDr. Soni Procházkové a MUDr. Pavlíně Zaoralové za kupní cenu ve výši 47 
300,- Kč dle důvodové zprávy bod 33 



 8 

 
19. odprodej pozemku parc. č. st. 110/3 zast. pl. o výměře 38 m2 v k. ú. Řepčín, obec 
Olomouc společnosti ČEZ Distribuce, a. s. za kupní cenu ve výši 38 380,- Kč dle důvodové 
zprávy bod 34  
 
20. odprodej objektu bez čp./če., zemědělská stavba s pozemkem parc. č. st. 716 zast. pl. a 
nádvoří o výměře 41 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc panu Břetislavu Fišerovi, panu 
Janu Odstrčilovi a paní Janě Krejčí za kupní cenu ve výši 112 500,- Kč dle důvodové zprávy 
bod 35  
 
21. výkup pozemků pro účely investiční akce jako celek tj. komunikace III/4432 a záchytné 
parkoviště dle důvodové zprávy bod 37  
 
22. podmínky při převodu pozemků dle důvodové zprávy  bod 39   
 
23. podmínky při převodu pozemků dle důvodové zprávy bod 40   
 
24. podmínky při převodu pozemků dle důvodové zprávy bod 41   
 
25. bezúplatný převod pozemků parc. č. 185/1 ostatní plocha o výměře 28.143 m2, parc. č. 
st. 2294 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1.103 m2, parc. č. st. 2295 zastavěná plocha 
a nádvoří o výměře 1.446 m2, parc. č. st. 2297 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 493 
m2, parc. č. st. 2304  zastavěná plocha a nádvoří o výměře 54 m2, parc. č. st. 2352 
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 12 m2, parc. č. st. 2290 zastavěná plocha a nádvoří o 
výměře 53 m2, parc. č. st. 2293 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 362 m2, parc. č. st. 
2291 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 143 m2, parc. č. st. 2289 zastavěná plocha a 
nádvoří o výměře 119 m2, parc. č. st. 2292 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 8 m2, vše 
v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc a stavby bez čp/če jiná st. na st. parc. č. 2294, stavby bez 
čp/če jiná st. na st. parc. č. 2295, stavby bez čp/če jiná st. na st. parc. č. 2297, stavby bez 
čp/če jiná st. na st. parc. č. 2352, stavby bez čp/če jiná st. na st. parc. č. 2290, stavby bez 
čp/če jiná st. na st. parc. č. 2293, stavby bez čp/če jiná st. na st. parc. č. 2291, stavby bez 
čp/če jiná st. na st. parc. č. 2289, stavby bez čp/če jiná st. na st. parc. č. 2292, stavby bez 
čp/če jiná st. na st. parc. č. 2304, vše v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc z vlastnictví ČR - 
Ministerstva obrany ČR do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy 
bod 45 
 
26. výkup pozemků parc. č. 701/2 o výměře 2 145 m2, parc. č. 701/7 o výměře 364 m2, parc. 
č. 701/8 o výměře 2 279 m2 a parc. č. 1468/10 o výměře 1 767 m2, vše ost. pl., v k. ú. 
Chválkovice, obec Olomouc včetně staveb z vlastnictví společnosti Pozemní stavby- 
Panelárna, spol. s r. o. do vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní cenu ve výši 
200,- Kč/m2, tj. 1. 311 000,- Kč dle důvodové zprávy bod 46   
 
2. nevyhovuje žádosti 
1. pana Pavla Pospíšila o odprodej části pozemku parc. č. 536/2 ost. pl. o výměře 370 m2 v 
k. ú. Povel, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 5 
 
2. o bezúplatný převod pozemku  p. č. 1679/14 ostatní plocha o výměře 1113 m2, včetně 
stavby komunikace z vlastnictví ČR - Pozemkového fondu ČR do vlastnictví statutárního 
města Olomouc dle důvodové zprávy bod 14 
 
3. pana Jana Zbirovského o odprodej části pozemku parc. č. 1011/14 trvalý travní porost o 
výměře 30 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 16 
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4. manželů Zdeňka a Anny Kroutilových o odprodej části pozemku parc. č. 1721/31 ost. pl. o 
výměře 34 m2 a části pozemku parc. č. 1721/1 ost. pl. o výměře 13 m2, vše v k. ú. Holice u 
Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 17  
 
5. společnosti SMART Corporation, a. s. o odprodej části pozemku parc. č. 79/29 ost. pl. o 
výměře 972 m2 v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 18   
  
6. manželů Karla a Jindřišky Černohouzových o odprodej části pozemku parc. č. 933/14 
zahrada o výměře 57 m2 v k. ú. Řepčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 19  
 
7. pana Ing. Jiřího Rakušana o odprodej pozemku parc. č. st. 525 zast. pl. a nádvoří o 
výměře 141 m2, pozemku parc. č. 933/1 orná půda o výměře 128 m2 a části pozemku parc. 
č. 933/14 zahrada o výměře 54 m2, vše v k. ú. Řepčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy 
bod 20  
 
8. paní Květuše Novotné a paní Dany Skopalové o směnu pozemků parc. č. 416/31 orná 
půda o výměře 5 034 m2 a parc. č. 416/30 orná půda o výměře 4 218 m2, vše v k. ú. Povel, 
obec Olomouc ve spoluvlastnictví paní Květuše Novotné a paní Dany Skopalové za 
pozemek parc. č. 533/11 orná půda o výměře 9 383 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve 
vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod 21  
 
9. společnosti K - stav stavební a. s. o odprodej pozemků parc. č. 533/12 orná půda o 
výměře 52 773 m2 a parc. č. 533/11 orná půda o výměře 9 383 m2, vše v k. ú. Slavonín, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 22  
 
10. pana Ing. Ivana Hojgra, pana Viléma Hojgra, paní Petry Skopalové, pana Ing. Jana 
Hojgra, pana Jiřího Hojgra a paní Zuzany Mařákové o výkup pozemku parc. č. 385/6 ost. pl. 
o výměře 122 m2 v k. ú. Týneček, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 23  
 
11. paní Ireny Podzimné o odprodej části pozemku parc. č. 434 zahrada o výměře 600 m2 v 
k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 24 
 
12. společnosti EverLift spol. s r. o. o odprodej pozemků parc. č. 108/8 zahrada o výměře 
542 m2, parc. č. 245/1 ost. pl. o výměře 332 m2 a parc. č. 245/2 ost. pl. o výměře 173 m2, 
parc. č. st. 1709 zast. pl. a nádvoří o výměře 75 m2, parc. č. st. 1707 zast. pl. a nádvoří o 
výměře 52 m2, parc. č. 108/9 zahrada o výměře 53 m2, parc. č. 108/7 zahrada o výměře 172 
m2, parc. č. 125/15 ost. pl. o výměře 3 m2 a parc. č. 125/16 ost. pl. o výměře 3 m2, vše v k. 
ú. Olomouc-město, obec Olomouc do dořešení majetkoprávních vztahů k území dle 
důvodové zprávy bod 26 
 
13. společnosti ZENMEX s. r. o. o odprodej pozemků parc. č. 108/8 zahrada o výměře 542 
m2, parc.č. 245/1 ost. pl. o výměře 332 m2, parc. č. 245/2 ost. pl. o výměře 173 m2, parc. č. 
st. 1709 zast. pl. a nádv. o výměře 75 m2, parc. č. st. 1707 zast. pl. a nádv. o výměře 52 m2, 
parc. č. 108/9 zahrada o výměře 53 m2, parc. č. 108/7 zahrada o výměře 172 m2, parc. č. 
125/15 ost. pl. o výměře 3 m2 a parc. č. 125/16 ost. pl. o výměře 3 m2, vše v k. ú. Olomouc-
město, obec Olomouc do dořešení majetkoprávních vztahů k území dle důvodové zprávy 
bod 27 
 
14. společnosti Dopravní podnik města Olomouce, a. s. o bezúplatný převod přístřešků a 
čekáren MHD z vlastnictví společnosti Dopravní podnik města Olomouce, a. s. do vlastnictví 
statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod 28  
 
15. manželů Petra a Jany Štýbnarových o odprodej pozemku parc. č. 1487/2 orná půda o 
výměře 1 121 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 30  
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16. pana Ing. Miroslava Tichého o odprodej pozemků parc. č. 894/70 ost. pl. o výměře 80 m2 
a parc. č. 910/21 orná půda o výměře 785 m2, vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod 36  
 
17. pana Pavla Děreše o revokaci usnesení ZMO ze dne 20. 6. 2006 bod programu 4, bod 
11 ve věci nevyhovění žádosti o odprodej pozemku parc. č. 883/14 orná půda o výměře 2 
567 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 42  
 
18. manželů Zdenka a Zdenky Tomanových o revokaci usnesení ZMO ze dne 20. 6. 2006 
bod programu 4, bod 3 ve věci nevyhovění žádosti o odprodej části pozemku parc. č. 619 
ost. pl. o výměře 35 m2 v k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 43  
 
19. manželů Štěpána a Jany Grygárkových o revokaci části usnesení ZMO ze dne 19. 5. 
2006, bod programu 6, bod 28 ve věci výše kupní ceny při odprodeji části pozemku parc. č. 
761/4 ost. pl. o výměře 292 m2 v k. ú. Černovír, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 44 
 
3. souhlasí 
1. se závazkem dle důvodové zprávy bod 38 
 
2. se zněním darovací smlouvy dle důvodové zprávy bod 38  
 
4. nesouhlasí 
s bezúplatným převodem nemovitostí dle důvodové zprávy bod 13    
 
 
Bod 3.1 programu: 
Majetkoprávní záležitosti odboru investic  
Ing. Czmero – projednal předložený materiál po stranách; žádný ze zastupitelů nevyužil 
možnosti přihlášení do diskuse. 
Pozměňovací návrh usnesení nebyl podán.  
Hlasování o předloženém návrhu usnesení: 
37 pro 
0 proti 
1 zdržel se hlasování 
1 nehlasoval 
Závěr:  Předložený návrh usnesení byl schválen; k uvedenému bodu programu bylo přijato 
usnesení bod 4. 
 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
uzavření budoucí směnné smlouvy na spoluvlastnický podíl id. 1/3 Otakara Wittnera na 
dotčených částech pozemků parc.č. 732/4 a parc.č. 732/11, vše v k.ú. Hodolany za 
spoluvlastnický podíl id. 1/3 statutárního města Olomouc na pozemku parc.č. 90/14 v k.ú. 
Olomouc-město, bez cenového doplatku, za podmínky uzavření směnné smlouvy do sedmi 
let od uzavření budoucí smlouvy, dle bodu č. 1 důvodové zprávy 
 
3. souhlasí 
s neplatností právního úkonu, a to kupní smlouvy na pozemky parc.č. 1687/3, 1687/4, 
1687/5, 1678/58, 1688/1, 1689/2 a 1690/2, vše v k.ú. Holice u Olomouce, původně ve 
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vlastnictví manželů Bartošových, jak bylo zapsáno na LV č. 989, nyní ve vlastnictví 
statutárního města Olomouce, jak je zapsáno na LV č. 10001, dle bodu č. 2 důvodové zprávy 
 
Bod 4 programu: 
Prodej dom ů 
PhDr. Hanáková – projednala materiál po stranách. 
bod 16, str. 23 – týkající se prodeje nebytové jednotky č. 111/4 v domě Litovelská 1 
Předkladatelka – uvedla, že z důvodu úmrtí pana Pavla Nohála dochází k úpravě návrhu 
usnesení ve smyslu doplnění nového nájemce do návrhu usnesení: Marek Nohál a Sylva 
Nyklová; akceptováno. 
bod 5, str. 37 – týkající se prodeje bytové jednotky č. 507/1 v domě Velkomoravská 55 
Předkladatelka navrhla úpravu kupní ceny, ke které došlo navýšením nákladů vložených do 
této jednotky městem. Nová celková kupní cena činí 202.607,- Kč, z toho ze jednotku 
200.793,- Kč. 
Výše uvedené úpravy usnesení byly zapracovány do návrhu usnesení k tomuto bodu. 
Jiný pozměňující návrh usnesení nebyl podán. 
Hlasování o předloženém návrhu usnesení: 
36 pro 
0 proti 
2 zdržel se hlasování 
1 nehlasoval 
Závěr:  Předložený návrh usnesení byl schválen; k uvedenému bodu programu bylo přijato 
usnesení bod 5. 
 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
prodej části pozemku parc. č. st. 676, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 19 m2, v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc, dle geometrického plánu číslo GP č. 1552-175/2006 předem 
určenému zájemci panu Lubomíru Bortlovi, za kupní cenu 8 722,- Kč dle důvodové zprávy 
bod I/1 
 
3. schvaluje 
prodej části pozemku parc. č. st. 676, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 17 m2, v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc, dle geometrického plánu číslo GP č. 1552-175/2006 předem 
určenému zájemci paní Věře Holišové, za kupní cenu 4 758,- Kč dle důvodové zprávy bod 
I/1 
 
4. schvaluje 
prodej části pozemku parc. č. st. 676, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 17 m2, v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc, dle geometrického plánu číslo GP č. 1552-175/2006 předem 
určenému zájemci panu Jaroslavu Kadalovi, za kupní cenu 4 758,- Kč dle důvodové zprávy 
bod I/1 
 
5. nevyhovuje žádosti 
paní Jitky Vondráčkové o snížení kupní ceny pozemku parc. č. 364/16, zahrada, o výměře 
273 m2, v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod I/2 
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6. nevyhovuje žádosti 
pana Miroslava Nováka ve věci prodeje ideální jedné devítiny pozemku parc. č. 75/54, k. ú. 
Olomouc - město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod I/3 
 
7. schvaluje 
prodej pozemku parc. č. 75/54, v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc, jednou ideální 
devítinou Dopravnímu podniku města Olomouce, a. s. za kupní cenu 120 000,- Kč, jednou 
ideální devítinou Veronice Karchňákové za kupní cenu 300 000,- Kč, jednou ideální devítinou 
MUDr. Kamilu Vysloužilovi za kupní cenu 200 013,- Kč, jednou ideální devítinou Martinovi 
Kernovi za kupní cenu 184 500,- Kč, jednou ideální devítinou Petře Michalíkové za kupní 
cenu 182 500,- Kč, jednou ideální devítinou Martině Petrželové za kupní cenu 176 500,- Kč, 
jednou ideální devítinou Zuzaně Skálové za kupní cenu 145 027,- Kč, jednou ideální 
devítinou Hildegardě Hutkové za kupní cenu 131 200,- Kč, jednou ideální devítinou 
manželům Drahomíře a Zdeňkovi Mikušovým za kupní cenu 131 000,- Kč dle důvodové 
zprávy bod I/3 
 
8. schvaluje 
prodej domu č. p. 338 (Ostružnická 32) s pozemkem parc. č. st. 287 zast.pl., o výměře 430 
m2, vše v k.ú. Olomouc město, obec Olomouc, oprávněným nájemcům po jednotkách za 
kupní ceny vypočtené dle  ,,Pravidel“ a přílohy č. 1 důvodové zprávy bod II/1 
 
9. revokuje 
část svého usnesení ze dne 20. 6. 2006 bod č. 7 část 7 a schvaluje prodej domu č.p. 615 ( 
Tř. Svobody 25) s pozemkem parc.  č.  st. 378/2, zast.pl. a nádvoří o výměře 684 m2 a 
pozemku parc.č. st. 378/3 zast.pl. o výměře  462 m2, vše v k.ú. Olomouc - město, obec 
Olomouc za kupní ceny vypočtené dle ,,Pravidel“ a přílohy č. 2 důvodové zprávy bod II/2 
 
10. revokuje 
usnesení ze dne 21. 9. 2004 bod 8, část 87 ve věci prodeje domu č. p. 529 (Nálevkova 11) s 
pozemkem parc. č. st. 676/4, zast. pl., vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc a schvaluje 
prodej domu č. p. 529 (Nálevkova 11) s pozemkem parc. č. st. 676/4, zast. pl., vše v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc, oprávněným nájemcům domu Nálevkova 11, za kupní ceny dle 
přílohy č. 3 důvodové zprávy bod II/3 
 
11. revokuje 
své usnesení č. 6 část 49 ze dne 18.9.2006 a schválit 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. 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  80 000,-
Kč, z toho jednotka 
72 035,- Kč, pozemek 6 953,- Kč a náklady 1 012,- Kč dle důvodové zprávy bod II/4 
 
12. schvaluje 
prodej nebytové jednotky č. 693/32 v domě č. p. 693 (Nešverova 1) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 1616/63880 na společných částech domu č. p. 693 a se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti  1616/63880  na pozemku parc. č. st.  882,  zast. pl., o výměře 2 215 m2, 
vše v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc , oprávněnému nájemci Ing. Miroslavu 
Šitavancovi za kupní cenu ve výši  1.560.000,-Kč, z toho  cena za NP  1.469.622,-  Kč, 
venkovní úpravy   12 965, - Kč, odhadní cena za podíl na příslušenství a 68 198,-  Kč , 
náklady 9 215,-Kč dle důvodové zprávy bod II/5 
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13. schvaluje 
prodej nebytové jednotky č. 778/11 v domě č. p. 778 (Kpt. Nálepky 6) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 418/9781 na společných částech domu č. p. 778 a se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 418/9781 na pozemku parc. č. st. 1071/2, zast. pl., o výměře 287 m2, a 
se spoluvlastnickým podílem o velikosti 418/19292 na pozemku parc. č. 518, ost. pl., vše v k. 
ú. Olomouc-město, obec Olomouc, oprávněnému nájemci - Klub českých turistů, odbor 
112204 ,,Modré slunce“, za kupní cenu celkem 15.362,- Kč, z toho za jednotku 7.203,- Kč, 
pozemky 1.593,- Kč a náklady 6.566,- Kč dle důvodové zprávy bod II/6 
 
14. schvaluje 
prodej nebytové jednotky č. 599/8 v domě č. p. 599 (Wellnerova 6) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 153/5753 na společných částech domu č. p. 599 a se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 153/5753 na pozemku parc. č. st. 685, zast. pl. o výměře 366 m2, vše v k. 
ú. Nová Ulice, obec Olomouc, formou neveřejné dražby mezi všemi vlastníky jednotek domu 
č. p. 599 (Wellnerova 6), vyvolávací cena je ve výši 167.218,- Kč dle důvodové zprávy bod 
II/7 
 
15. schvaluje 
prodej nebytové jednotky č. 927/17 v domě č. p. 924, 925, 926 a 927  (Kmochova 14, 16, 18, 
20) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 670/25469 na společných částech domu č. p. 
924, 925, 926 a 927 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 670/25469  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 MUDr. Ivaně Exlerové, Masarykova 22, Olomouc, za 
kupní cenu ve výši  202 864,- Kč, (z toho cena za  NP 176 162, - Kč, cena za pozemek  20 
480,-  Kč,  náklady  6 222,-Kč dle důvodové zprávy bod II/8 
 
16. schvaluje 
prodej nebytové jednotky č. 927/18 v domě č. p. 924, 925, 926 a 927  (Kmochova 14, 16, 18, 
20) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 910/25469 na společných částech domu č. p. 
924, 925, 926 a 927 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti  910/25469  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 MUDr. Ladislavu Korotvičkovi, Neředínská 23a, 
Olomouc, za kupní cenu ve výši 272 353,-  Kč, (z toho cena za NP 236 946, - Kč, cena za 
pozemek  27 817,- Kč, náklady 7 590, -Kč) dle důvodové zprávy bod II/9 
 
17. schvaluje 
prodej nebytových jednotek č. 404/7, 404/8, 404/9, 404/10 v domě č. p. 404 (Riegrova 5) se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti  4597/13250 na společných částech domu č. p. 404 a 
se spoluvlastnickým podílem o velikosti  4597/13250 na pozemku parc. č. st.  382, zast. pl., o 
výměře 887 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, za kupní cenu ve výši 4 700 
000,-Kč,  kupujícím Moravel, a. s. Olomouc za podmínky, že bude uzavřeno  věcné břemeno 
užívání na dobu 20 let  prostor vymezených prohlášením vlastníka jako jednotka č.  404/10  
v domě č. p. 404 (Riegrova 5)  pro  BILLARD CLUB, Olomouc, dle důvodové zprávy bod 
II/10 
 
18. schvaluje 
prodej nebytové jednotky č. 18/10 v domě č. p. 18  (Dolní nám. 48) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 4050/8283 na společných částech domu č. p. 18 a se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti  4050/8283  na pozemku parc. č. st. 441,  zast. pl., o výměře 459 m2, vše 
v k. ú. Olomouc město , obec Olomouc, oprávněnému nájemci Miloslavu Malíkovi za kupní 
cenu 1 040 000,-Kč, z toho jednotka  935 869,-Kč, pozemek 96 541,-Kč, náklady 7 590,-  Kč 
dle důvodové zprávy bod II/11 
 



 14

19. schvaluje 
prodej nebytové jednotky č. 18/9 v domě č. p. 18  (Dolní nám. 48) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 1366/8283 na společných částech domu č. p. 18 a se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti  1366/8283  na pozemku parc. č. st. 441,  zast. pl., o výměře 459 m2, vše 
v k. ú. Olomouc město , obec Olomouc,  oprávněnému nájemci Doma - R s.r.o., Ostružnická  
č. 331/18, Olomouc , za kupní cenu ve výši  2 160 000,-  Kč ,  z toho za nebytovou  jednotku  
1 822 786,- Kč,  pozemek 322 521,-  Kč,  náklady 14 693,-  Kč dle důvodové zprávy bod II/12 
 
20. schvaluje 
prodej nebytové jednotky č. 111/1 v domě č. p. 111  (Litovelská 1) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 579/18666 na společných částech domu č. p. 111 a se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 579/18666  na pozemku parc. č. st. 138/1, zast. pl., o výměře 891 m2, a 
pozemku parc.č. st.  138/2 zast.pl. o výměře 423 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc,  
oprávněnému nájemci Václavu Peitzovi  a PhDr. Karlu Drlíkovi , za kupní cenu ve výši   520 
000,-  Kč, z toho jednotka  459 346, - Kč,  cena  pozemku    57 594,-  Kč ,  náklady    3 060,-   
Kč dle důvodové zprávy bod II/13 
 
21. schvaluje 
prodej nebytové jednotky č. 111/2 v domě č. p. 111  (Litovelská 1) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 1261/18666 na společných částech domu č. p. 111 a se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 1261/18666  na pozemku parc. č. st. 138/1,   zast. pl., o výměře 891 m2, 
a pozemku parc.č. st.  138/2, zast.pl. o výměře 423 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc, oprávněnému nájemci J.V.G.LIVEX spol. s r.o., Olomouc za kupní cenu ve výši 1 
260 000,-  Kč, z toho jednotka  1 227 779, - Kč, pozemek 25 433,-  Kč, náklady 6 788,-  Kč 
dle důvodové zprávy bod II/14 
 
22. schvaluje 
prodej nebytové jednotky č. 111/3 v domě č. p. 111  (Litovelská 1) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 173/18666 na společných částech domu č. p. 111 a se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 173/18666  na pozemku parc. č. st. 138/1,   zast. pl., o výměře 891 m2, a 
pozemku parc.č. st.  138/2, zast.pl. o výměře 423 m2, vše v k. ú. Nová Ulice , obec Olomouc, 
oprávněnému nájemci Petru Brodovi, za kupní cenu ve výši  76 044,- Kč, z toho za jednotku  
57 922, - Kč, za pozemek  17 208,-  Kč, náklady   914,- Kč dle důvodové zprávy bod II/15 
 
23. schvaluje 
prodej nebytové jednotky č. 111/4 v domě č. p. 111  (Litovelská 1) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 221/18666 na společných částech domu č. p. 111 a se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti  221/18666  na pozemku parc. č. st. 138/1,   zast. pl., o výměře 891 m2, a 
pozemku parc.č. st.  138/2, zast. pl. o výměře 423 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc,  
oprávněnému nájemci Marku Nohálovi a Silvě Miklové, za kupní cenu ve výši  101 247,- Kč, 
z toho jednotka  78 096, - Kč, pozemek  21 983,- Kč,  náklady 1 168,- Kč dle důvodové 
zprávy bod II/16 
 
24. schvaluje 
prodej nebytové jednotky č. 111/5 v domě č. p. 111  (Litovelská 1) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 678/18666 na společných částech domu č. p. 111 a se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti  678/18666  na pozemku parc. č. st. 138/1, zast. pl., o výměře 891 m2, a 
pozemku parc.č. st.  138/2, zast.pl. o výměře 423 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc , 
oprávněnému nájemci Česká Pošta, s.p., se sídlem Praha 3, Olšanská 38/9, odštěpný závod  
Severní Morava , Poštovní 1368, Ostrava, za kupní cenu ve výši  1 630 000,-Kč, z toho  
jednotka  1 558 977, -  Kč,   pozemek  67 441,-   Kč ,  náklady   3 582,-   Kč dle důvodové 
zprávy bod II/17 
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25. schvaluje 
prodej nebytové jednotky č. 111/6 v domě č. p. 111  (Litovelská 1) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 738/18666 na společných částech domu č. p. 111 a se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti  738/18666  na pozemku parc. č. st. 138/1, zast. pl., o výměře 891 m2, a 
pozemku parc.č. st.  138/2, zast.pl. o výměře 423 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, 
oprávněnému nájemci PhDr. Janu  Vilhelmovi za kupní cenu ve výši  625 000,-Kč, z toho za 
jednotku  548 578, -  Kč, za  pozemek  73 410,-   Kč , náklady  3 012,-   Kč dle důvodové 
zprávy bod II/18 
 
26. schvaluje 
prodej nebytové jednotky č. 111/8 v domě č. p. 111  (Litovelská 1) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 119/18666 na společných částech domu č. p. 111 a se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti  119/18666  na pozemku parc. č. st. 138/1, zast. pl., o výměře 891 m2, a 
pozemku parc.č. st. 138/2, zast.pl. o výměře 423 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, 
oprávněnému nájemci Miroslavu  Herentinovi,  za kupní cenu ve výši 49 245,-Kč, z toho  za 
jednotku   36 779 , -  Kč, za   pozemek 11 837,-   Kč, náklady   629,-   Kč dle důvodové 
zprávy bod II/19 
 
27. schvaluje 
prodej nebytové jednotky č. 111/9 v domě č. p. 111  (Litovelská 1) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 91/18666 na společných částech domu č. p. 111 a se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti  91/18666  na pozemku parc. č. st. 138/1,   zast. pl., o výměře 891 m2, a 
pozemku parc.č. st. 138/2, zast.pl. o výměře 423 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, 
oprávněnému nájemci Janu Šalmanovi  za kupní cenu ve výši 70.000,-Kč, z toho jednotka 
60.461,-Kč, pozemek  9 051,-Kč, náklady 481,-Kč dle důvodové zprávy bod II/20 
 
28. revokuje 
usnesení  ZMO ze dne 1. 3. 2002 bod 8 část 27 ve věci prodeje nebytové jednotky 
spoluvlastníkům domu Masarykova 22 za kupní cenu ve  výši 102.834,- Kč a schvaluje 
prodej nebytové jednotky číslo 765/16 v domě č. p. 765, se spoluvlastnickým podílem  o 
velikosti 7700/200748 na společných částech domu a se spoluvlastnickým podílem o 
velikosti 7700/200748 na pozemku parc. č. st. 1051, o výměře 581 m2, vše v k. ú. Olomouc - 
město, obec Olomouc, Společenství vlastníků jednotek domu č. p. 765, Masarykova tř. 22, 
Olomouc, za kupní cenu celkem 112.830,- Kč, z toho za jednotku 93.632,- Kč, za pozemek 
7.688,- Kč a náklady 11.510,- Kč dle důvodové zprávy bod II/21 
 
29. revokuje 
usnesení ZMO ze dne 21. 6. 2005 bod 5, část 75, ve věci prodeje nebytové jednotky č. 
1077/32 v domě č. p. 1077, 1078, 1079 a 1080 (Dr. Milady Horákové 19, 21, 23 a Kaštanová 
27), se spoluvlastnickým podílem o velikosti 3000/851759 na společných částech domu č. p. 
1077, 1078, 1079 a 1080 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 3000/851759 na  
pozemcích parc. č. st. 1349, zast. pl., o výměře 601 m2,  parc. č. st. 1350, zast. pl., o výměře 
427 m2, parc. č. st. 1351, zast. pl., o výměře 425 m2, a parc. č. st. 1352, zast. pl., o výměře 
682 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc a schvaluje prodej nebytové jednotky č. 
1077/33 v domě č. p. 1077, 1078, 1079 a 1080 (Dr. Milady Horákové 19, 21, 23 a Kaštanová 
27), se spoluvlastnickým podílem o velikosti 3000/851759 na společných částech domu č. p. 
1077, 1078, 1079 a 1080 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 3000/851759 na  
pozemcích parc. č. st. 1349, zast. pl., o výměře 601 m2,  parc. č. st. 1350, zast. pl., o výměře 
427 m2, parc. č. st. 1351, zast. pl., o výměře 425 m2, a parc. č. st. 1352, zast. pl., o výměře 
682 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, do vlastnictví Společenství vlastníků 
jednotek na ulici Kaštanová  č. p.  1077/27, na ulici Dr. Milady Horákové č. p. 1078/19, č. p. 
1079/21 a č. p. 1080/23 v Olomouci, za kupní cenu ve výši 33 923,50 Kč, z toho za jednotku 
25 560,- Kč, pozemek 1 050,- Kč, náklady  7 313,50 Kč dle důvodové zprávy bod II/22 
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30. revokuje 
usnesení ZMO č. 8 bod 39, ze dne 19. 5. 2006 ve věci prodeje nebytové jednotky č. 573/24 v 
domě č. p. 573 (Stiborova 8) a schvaluje prodej nebytové jednotky č. 573/24 v domě č. p. 
573 (Stiborova 8) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 118/14189 na společných částech 
domu č. p. 573 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 118/14189 na pozemku parc. č. st. 
1016, zast. pl., o výměře 255 m2, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc, Společenství vlastníků 
jednotek pro dům Stiborova 573/8, Olomouc - Neředín, za kupní cenu celkem 47.144,- Kč, z 
toho jednotka 40.196,- Kč, pozemek 1.060,- Kč a náklady 5.888,- Kč dle důvodové zprávy 
bod II/23 
 
31. nevyhovuje žádosti 
společnosti  Jazz club spol.  s. r. o. a občanskému sdružení Spolek přátel olomouckého 
jazzu ve věci odkoupení nebytových prostor v domě č. p. 551 (Sokolská 48) s pozemkem 
parc. č. st. 42/2 zast. pl. o výměře 1 155 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod II/24 
 
32. schvaluje 
prodej domu č.p. 522 ( 8. Května 5) s pozemkem parc. č. st. 70  zastavěná plocha a nádvoří 
o výměře  454 m2, vše v k.ú. Olomouc -město, obec Olomouc manželům Jaroslavě a 
Bohumilu  Zatloukalovým, za kupní cenu ve výši  3 501 980,-Kč, z toho za dům 2 147 120,.-
Kč, pozemek 1 336 610,-Kč, náklady 18 250,-Kč dle důvodové zprávy bod II/25 
 
33. schvaluje 
prodej bytové jednotky č. 1167/2 v domě č. p. 1167 (Purkyňova 1A) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 6133/29927 na společných částech domu č. p. 1167 a se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 6133/29927 na pozemku parc. č. st. 396/2, zast. pl., vše 
v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, Zuzaně a Tomáši Drhlíkovým, za kupní cenu ve výši 
67.312,- Kč, z toho za jednotku 62.930,- Kč, za pozemek 2.684,- Kč, náklady 1.698,- Kč dle 
důvodové zprávy bod III/1 
 
34. schvaluje 
prodej bytové jednotky č. 1002/7 v domě č. p. 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003 (I. P. 
Pavlova 32, 34, 36, 38, 40, 42) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 575/77747 na 
společných částech domu č. p. 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003 a se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 575/77747 na pozemku parc. č. st. 1308, 1309, 1310, 1311, 1312, 1313, 
vše v k. ú.  Nová Ulice, obec Olomouc, paní Janě Žákové, za kupní cenu ve výši 78.288,- Kč, 
z toho za jednotku 75.725,- Kč, za pozemek 1.049,- Kč, náklady 1.514,- Kč dle důvodové 
zprávy bod III/2 
 
35. schvaluje 
prodej bytové jednotky č. 812/21 v domě č. p. 812 (Nálevkova 13) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 337/8188 na společných částech domu č. p. 812 a se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 337/8188 na pozemku parc. č. st. 981, zast. pl. o výměře 891 m2, vše v k. 
ú. Hodolany, obec Olomouc, oprávněnému nájemci Petře Benešové, za kupní cenu celkem 
45.227,- Kč, z toho za jednotku 42.208,- Kč, za pozemek 2.112,- Kč, náklady 907,- Kč dle 
důvodové zprávy bod III/3 
 
36. revokuje 
usnesení č. 9, bod 27 ZMO ze dne 16. 3. 2004 ve věci prodeje bytové jednotky č. 192/8 v 
domě č. p. 191, 192 (Norská 23, 25) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 385/13166 na 
společných částech domu č. p. 191, 192 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti  



 17

385/13166  na pozemku parc. č. st. 222, 223, zast. pl., o výměře 258 m2, 258 m2,vše v k. ú. 
Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod III/4 
 
37. schvaluje 
prodej bytové jednotky č. 192/8 v domě č. p. 191, 192 (Norská 23, 25) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 385/13166 na společných částech domu č. p. 191, 192 a se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti  385/13166  na pozemku parc. č. st. 222, 223, zast. pl., 
o výměře 258 m2, 258 m2,vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc, oprávněnému nájemci panu 
Antonínu Rektoříkovi, za kupní cenu celkem 67.179,- Kč, z toho za jednotku 65.248,- Kč, za 
pozemek 1.350,- Kč a náklady 581,- Kč dle důvodové zprávy bod III/4 
 
38. schvaluje 
prodej bytové jednotky č. 507/1 v domě č.p. 507 (Velkomoravská 55) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 724/23568 na společných částech domu č.p.507, 508, vše v k.ú. Nové 
Sady u Olomouce, obec Olomouc, oprávněnému nájemci panu Luďku Svobodovi, za kupní 
cenu ve výši 202.607,- Kč, z toho jednotka 200.793,- Kč a náklady 1.814,- Kč dle důvodové 
zprávy bod III/5 
 
39. schvaluje 
prodloužení splatnosti kupní ceny za bytovou jednotku č. 339/15 v domě Polívkova 5, obec 
Olomouc, Janu Lužnému, a to do 31.1.2007 dle důvodové zprávy bod IV/1 
 
40. schvaluje 
prodloužení splatnosti kupní ceny za bytovou jednotku č.1001/8 v domě I. P. Pavlova 32, 34, 
36, 38, 40, 42, obec Olomouc, Pavlu a Drahomíře Moravčíkovým, a to do 31.12.2006 dle 
důvodové zprávy bod IV/2 
 
41. nevyhovuje žádosti 
manželů Foretových ve věci snížení kupní ceny za bytovou jednotku č. 693/2 v domě 
Nešverova 1 a trvá na původní kupní ceně ve výši 153 801,-Kč, z toho jednotka 147 774,-Kč, 
pozemek 5 321,-Kč, náklady 707,-Kč dle důvodové zprávy bod IV/3 
 
42. schvaluje 
prodej bytových jednotek novým kupujícím dle bodu A) - B) dle důvodové zprávy bod IV/4 
 
 
Bod 5 programu: 
Plán investic  
Bc. Petřík – uvedl bod. Konstatoval, že materiál je předkládán před schválením rozpočtu na 
rok 2007, jelikož realizace akce „Denisova, Pekařská – rekonstrukce komunikace a tram. 
trati“ je náročná na koordinaci přípravných prací a je nutné akci zahájit již v březnu 2007, aby 
bylo zaručeno její dokončení ještě v tomtéž roce. 
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 6. 
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Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
realizaci akce „Denisova - Pekařská - rekonstrukce komunikace a tramvajové trati“ 
 
 
Bod 6 programu: 
Závěrečné vyú čtování projekt ů Phare 2003/II - zprávy z auditu  
Ing. Czmero – uvedl bod a konstatoval, že ze zprávy auditora vyplývá splnění všech 
podmínek dotace, tudíž je vše v pořádku. 
Ing. Marek – technická poznámka – vznesl dotaz, zda je zastupitelstvo oprávněno schvalovat 
zprávu auditora. 
Ing. Czmero – požádal konzultanta - Ing. Sítka o zodpovězení tohoto dotazu. 
Z. Ptačovský – technická poznámka – poznamenal, že ZMO schvaluje zprávu z auditu, což 
je rozdíl. 
Ing. Sítek – potvrdil názor Z. Ptačovského a upřesnil, že schválení zprávy z auditu je jednou 
z podmínek dotace. 
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 7. 
 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
zprávu z auditu projektu CZ2003/005-601.08.07-0063 Rekonstrukce lávky pro pěší ve 
Smetanových sadech financovaného z programu Phare 2003/II 
 
3. schvaluje 
zprávu z auditu projektu CZ2003/005-601.08.06-0006 Rekonstrukce komunikace a 
inženýrských sítí v areálu Prokopa Holého financovaného z programu Phare 2003/II 
 
4. schvaluje 
zprávu z auditu projektu CZ2003/005-601.08.06-0003 Propojovací komunikace ulic U 
Panelárny a Roháče z Dubé financovaného z programu Phare 2003/II 
 
 
Bod 7 programu: 
Pořízení změny č. XVIII ÚPnSÚ Olomouc  
Ing. Czmero – uvedl bod, konstatoval, že město vyšlo vstříc požadavku Hasičského 
záchranného sboru v Olomouci, který požádal o tuto změnu v souvislosti s realizací záměru 
Integrovaného centra tísňového volání a vzdělávacího střediska složek Integrovaného 
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záchranného systému Olomouckého kraje. Upřesnil, že se jedná o objekt pevnůstky poblíž 
heliportu. 
Ing. Látal – konstatoval, že se jedná o území, kde začíná příměstská krajina a je využíváno 
občany k rekreaci. Uvedl, že umístění takového zařízení se na toto místo nehodí. 
Primátor – uvedl, že je nutné přihlédnout k záměru využití pro potřeby HZS a vyjít vstříc 
tomuto návrhu. 
Pozměňující návrh usnesení nebyl podán. 
Hlasování o předloženém návrhu usnesení: 
37 pro 
1 proti 
1 zdržel se hlasování 
0 nehlasoval 
Závěr:  Předložený návrh usnesení byl schválen; k uvedenému bodu programu bylo přijato 
usnesení bod 8. 
 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
V souladu s ustanovením § 31 zákona č.50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu /stavební zákon/, ve znění pozdějších předpisů, pořízení změny č.XVIII ÚPnSÚ 
Olomouc  
 
3. ukládá 
vedoucímu OKR zahájit pořízení změny č.XVIII ÚPnSÚ Olomouc  dle bodu 2 usnesení 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
 
Bod 8 programu: 
Veřejná finan ční podpora v oblasti životního prost ředí 
Bc. Petřík – uvedl bod. Konstatoval, že předložené žádosti se týkají doplatku nákladů na 
provoz útulku za rok 2005. Uvedl, že jeden z požadavků byl radou města krácen, 
z požadovaných 134.575,- RMO navrhla poskytnout příspěvek ve výši 100.000,- Kč. 
Dále uvedl, že je schválen nový systém podpory, na základě smlouvy o poskytnutí služby 
bude zastupitelstvem schválena jednorázová částka. 
Pozměňující návrh usnesení nebyl podán. 
Hlasování o předloženém návrhu usnesení: 
39 pro 
0 proti 
0 zdržel se hlasování 
0 nehlasoval 
Závěr:  Předložený návrh usnesení byl schválen; k uvedenému bodu programu bylo přijato 
usnesení bod 9. 
 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. schvaluje 
výši podpory dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
uzavřít smlouvy o poskytnutí veřejné finanční podpory dle důvodové zprávy a v souladu s 
Pravidly pro poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu města Olomouce 
O: vedoucí odboru životního prost ředí 
 
 
Bod 9 programu: 
Dotace povode ň 2006 - schválení smlouvy  
Bc. Petřík  jako předkladatel materiálu se vzdal úvodního slova. 
Primátor poznamenal, že účelem poskytnutí dotace je úhrada nákladů na likvidaci 
kalamitního výskytu komárů na území města Olomouce ve výši 99.180,- Kč. 
Pozměňující návrh usnesení nebyl podán. 
Hlasování o předloženém návrhu usnesení: 
39 pro 
0 proti 
0 zdržel se hlasování 
0 nehlasoval 
Závěr:  Předložený návrh usnesení byl schválen; k uvedenému bodu programu bylo přijato 
usnesení bod 10. 
 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
uzavření smlouvy o poskytnutí dotace dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
primátorovi podepsat smlouvu  
O: Tesařík Martin, Ing., primátor m ěsta 
 
4. ukládá 
vedoucímu OŽP odeslat smlouvu 
O: vedoucí odboru životního prost ředí 
 
 
Bod 10 programu: 
Projekt EVVO - informa ční centra EVVO ( P řírodě Olomouckého kraje )  
K tomuto bodu programu se do diskuse přihlásil jeden občan: 
Mgr. Dominika Kovaříková – v úvodu svého vystoupení vyslovila  jménem Hnutí Duha 
Olomouc pochvalu vedení města za podporu projektu ekologických informačních center, 
která podporují ekologickou výchovu, vzdělávání a osvětu a zároveň vyjádřila politování, že 
město členství Hnutí Duha na tomto projektu odmítá. Konstatovala, že i přesto je HD 
připraveno poskytnout městu ekoporadenské know-how, jelikož ekoporadna HD zůstává 
jedinou v krajském městě Olomouci.  Informovala, že HD Olomouc se soustředí na právní 
poradenství a je také významným partnerem Právnické fakulty UP v projektu „Rozvoj 
praktických forem výuky na PF UP, který má za úkol připravovat studenty na vstup do praxe. 
Uvedla, že rádi přispívají k výchově nových právníků tak, aby vnímavěji přistupovali k řešení 
právních problémů souvisejících s ochranou veřejných zájmů. 
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Bc. Petřík – uvedl bod. Konstatoval, že materiál informuje o přijetí žádosti o dotaci ve výši 
18.877 tis. Kč a uvedl, že město je garantem tohoto projektu, který má 15 dalších partnerů. 
Konstatoval, že pokud ZMO schválí předložené usnesení, bude kvalitněji zajištěno 
financování jednotlivých projektů.  
K vystoupení Mgr. Kovaříkové poznamenal, že projekt je partnersky dostatečně zastoupený, 
což vyplývá i ze skutečnosti, že byl Ministerstvem pro místní rozvoj ČR vyhodnocen jako 
jeden z nejlepších. 
Primátor – poukázal na aktivity města v oblasti ekologie, např. zmínil výstavbu 
nízkoenergetického domu v Horce n. M., který bude přínosem pro ekologickou výchovu pro 
školy nebo jiné subjekty v kraji. 
Pozměňující návrh usnesení nebyl podán. 
Hlasování o předloženém návrhu usnesení: 
39 pro 
0 proti 
0 zdržel se hlasování 
0 nehlasoval 
Závěr:  Předložený návrh usnesení byl schválen; k uvedenému bodu programu bylo přijato 
usnesení bod 11. 
 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
navržený způsob financování projektu včetně celkových příspěvků jednotlivým partnerům 
projektu dle přílohy důvodové zprávy (po dobu trvání projektu) 
 
 
Bod 11 programu: 
Pojmenování ulice  
Ing. Pokorný – uvedl bod. 
Materiál byl projednán bez diskuse. 
Hlasování o předloženém návrhu usnesení: 
38 pro 
0 proti 
1 zdržel se hlasování 
0 nehlasoval 
Závěr:  Předložený návrh usnesení byl schválen; k uvedenému bodu programu bylo přijato 
usnesení bod 12. 
 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s pojmenováním ulice dle důvodové zprávy 
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3. ukládá 
informovat příslušné instituce o novém názvu ulice dle schválených směrnic 
T: ihned 
O: vedoucí odboru vn ějších vztah ů a informací 
 
 
Bod 12 programu: 
Pověření oddávajícího  
Ing. Pokorný jako předkladatel materiálu navrhl po dohodě s Mgr. Ing. Konečným bod  
z projednávání stáhnout. 
 
 
Bod 13 programu: 
Projekt Rozvoj MHD - dodatek č.2 smlouvy o financování  
Ing. Czmero – uvedl bod. 
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 13. 
 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. schvaluje 
změnu časového harmonogramu realizace projektu Rozvoj MHD v Olomouci dle dodatku č.2 
ke smlouvě o financování projektu SROP ze dne 22.4.2005 k projektu s evidenčním číslem 
CZ.04.1.05/2.1.00.1/0162 
 
 
Bod 14 programu: 
Kojenecký ústav - most - dotace  
Bc. Petřík – uvedl bod. Informoval, že most, který byl po povodních v havarijním stavu bude 
nahrazen novým mostem, umístěným výš nad hladinou. Uvedl, že finanční náklady budou 
stoprocentně kryty z dotace, v souvislosti s tím je nutné zastupitelstvem schválit prohlášení o 
zajištění vlastních zdrojů pro Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, které tuto dotaci poskytne. 
Ing. Látal – upozornil na gramatické chyby a překlepy v důvodové zprávě. 
Bc. Petřík – reagoval, že návštěva pracovníků MMR ČR proběhla včera a důvodová zpráva 
se připravovala na stůl. Konstatoval, že věcně je důvodová zpráva v pořádku. 
Pozměňující návrh usnesení nebyl podán. 
Hlasování o předloženém návrhu usnesení: 
39 pro 
0 proti 
0 zdržel se hlasování 
0 nehlasoval 
Závěr:  Předložený návrh usnesení byl schválen; k uvedenému bodu programu bylo přijato 
usnesení bod 14. 
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Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
prohlášení týkající se zajištění vlastních zdrojů v rámci realizace investiční akce „Kojenecký 
ústav - most“ 
 
3. ukládá 
primátorovi podepsat prohlášení týkající se zajištění vlastních zdrojů v rámci realizace 
investiční akce „Kojenecký ústav - most“ 
T: ihned 
O: Tesařík Martin, Ing., primátor m ěsta 
 
 
Bod 15 programu: 
Delegování zástupce statutárního m ěsta Olomouce na valnou hromadu SK Sigma 
Olomouc, a.s.  
Mgr. Ing. Konečný – uvedl, že dozorčí rada SK Sigma, a.s. rozhodla o konání valné hromady 
v listopadu t.r. Z důvodu konání voleb do zastupitelstva města Olomouce v tomto období je 
nyní předkládáno „na stůl“ delegování primátora na nejbližší valnou hromadu. 
Na místě byl vyhotoven níže uvedený návrh usnesení, který nebyl členy zastupitelstva 
připomínkován. 
Hlasování o předloženém návrhu usnesení: 
37 pro 
0 proti 
0 zdržel se hlasování 
2 nehlasoval 
Závěr:  Předložený návrh usnesení byl schválen; k uvedenému bodu programu bylo přijato 
usnesení bod 15. 
 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. deleguje 
primátora statutárního města Olomouce na nejbližší valnou hromadu SK Sigma Olomouc, 
a.s., a to ke všem úkonům na valné hromadě 
 
 
Bod 16 programu: 
Různé 
Ing. Marek – uvedl, že dle jednacího řádu zastupitelstva města Olomouce je program 
předmětem schvalování, a proto dle jeho názoru mělo být o stažení bodu 12 programu 
hlasováno. 
Dále jako předseda kontrolního výboru informoval přítomné o výsledcích šetření kontrolního 
výboru, která proběhla od konání minulého zastupitelstva. 
Jako první zmínil záležitost, týkající se způsobu a postupu při prodeji nebytové prostory 
Pekařská 11 panu Františku Wiedermannovi a informoval, že dle pravomocného rozhodnutí 
soudu má rozporovanou částku cca 209 tis. Kč vč. úroků pan Wiedermann uhradit 
statutárnímu městu Olomouc. 
Další šetření kontrolního výboru, o kterém se Ing. Marek zmínil, se týkalo podnětu starosty 
obce Bystrovan, který na základě petice občanů Bystrovan dal podnět k šetření, zda nedošlo 
k porušení zákona při schvalování územního plánu města Olomouce.  Ing. Marek informoval, 
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že obdržel dopis od pana starosty, ve kterém je uvedeno, že po ověření  některých 
skutečností zjistil, že k žádnému porušení zákona nedošlo, o čemž informoval i petenty. 
Na závěr jménem posl. klubu KSČM poděkoval přítomným a popřál mnoho pracovních 
úspěchů členům zastupitelstva, kteří budou zvoleni do zastupitelstva města i pro další 
funkční období.  
 
Doc. Schulz – se vyjádřil k materiálu rozdaném v úvodu jednání ve smyslu, že se jedná o 
ukázky textů z knihy připravované panem Ludvíkem Václavkem, věnované dějinám německé 
literatury v Olomouci. Konstatoval, že tento materiál byl předložen pro informaci a uvedl, že 
celý projekt bude vydán v příštím roce.  
 
 
Bod 16 programu: 
Závěr 
Primátor Ing. Tesařík se rozloučil krátkým projevem se všemi členy zastupitelstva města 
Olomouce a předal jim pamětní listy  „Poděkování“ za práci v zastupitelstvu města. 
Podal návrh možného termínu konání 1. ustavujícího zasedání nového zastupitelstva města  
30. října 2006 ve 14.00 hodin ve velkém zasedacím sále Magistrátu města Olomouce na 
Hynaisově ul. 
 
Primátor poděkoval přítomným za účast a v 16.45 hodin pracovní část zasedání ukončil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Ing. Martin Tesa řík  
  primátor m ěsta Olomouce 
 
 
 
 
  Yvona Kubjátová 
  ověřovatelka 
 
 
 
 
  Mgr. Martin Major 
  ověřovatel 
 
 
 
 
  Gabriela Sedláková 
  zapisovatelka  


