
 
USNESENÍ 

 
z 16. zasedání Zastupitelstva m ěsta Olomouce, konaného dne 26.4.2005  

 
 

 
1 Kontrola usnesení  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
informace o plnění usnesení ZMO dle upravené důvodové zprávy 
 
2. prodlužuje 
termíny plnění usnesení ZMO dle upravené důvodové zprávy 
 
3. vypouští 
ze sledováni bod 13, část 3 usnesení ZMO ze dne 21.9.2004, týkající se pořízení změny č. 
XIII/1 ÚPnSÚ Olomouc 
 
Předložil: Rada města Olomouce 
Bod programu č.: 2 ; hlasování č.: 2, 33 
 
 
2 Rozpočtové zm ěny roku 2005 + dodatek  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu - část A a část B, vč. dodatku č. 1 
 
2. schvaluje 
rozpočtové změny roku 2005 - jmenovité dotace nad 50 tis. Kč - část B, včetně dodatku č. 1 
 
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora 
Bod programu č.: 3 ; hlasování č.: 4 
 
 
3 Výsledky hospoda ření statutárního m ěsta Olomouc za rok 2004  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu včetně všech příloh 
 
2. schvaluje 
finanční vypořádání se státním rozpočtem za rok 2004 
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3. vydává 
v souladu s § 17, odst. 7 Zákona č. 250/2000 Sb. souhlas s celoročním hospodařením 
statutárního města Olomouc za rok 2004, a to „bez výhrad“ 
 
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora 
Bod programu č.: 4 ; hlasování č.:5 
 
 
4 Majetkoprávní záležitosti + dodatek  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. schvaluje 
1. odprodej pozemku parc. č. st. 130/2 zast. pl. o výměře 2 m2 a části pozemku parc. č. 31/3 
ost. pl. o výměře 16 m2, vše v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc manželům Dr. 
Adamovi a Márii Zimovčákovým za kupní cenu ve výši 580,- Kč/m2, tj. 16 130,- Kč včetně 
nákladů dle důvodové zprávy bod 2. 
 
2. odprodej části pozemku parc. č. 401/6 ost. pl. o výměře 21 m2 v k. ú. Hejčín panu Mgr. 
Tomáši Palčovi při kupní ceně ve výši 750,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod  3. 
 
3. odprodej  pozemků parc. č. 1791/2 o výměře 206 235 m2, parc. č. 1790/3 o výměře       
164 605 m2, parc. č. 1788/1 o výměře 187 327 m2, parc. č. 1793/1 o výměře 31 587 m2, 
parc. č 1757 o výměře 139 667 m2, parc. č. 1759 o výměře 33 902 m2, parc. č. 1784 o 
výměře 94 701 m2, parc. č. 1790/1 o výměře 45 090 m2 a parc. č. 1760 o výměře 47 978 
m2, vše orná půda v k.ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc panu Ing. Jaroslavu Spurnému 
za kupní cenu ve výši  4. 755 460,- Kč dle důvodové zprávy bod 14.  
 
4. odprodej pozemku parc. č. 710/3  ost. pl. o výměře 5 256 m2 v k.ú. Hodolany, obec 
Olomouc panu Petru  Látalovi za kupní cenu ve výši 3. 153 600,- Kč dle důvodové zprávy 
bod 15.  
 
5. odprodej pozemku parc. č. 583/11 orná půda o výměře 115 m2 v k. ú. Hodolany Správě 
železniční dopravní cesty s. o.  za  kupní cenu ve výši 480,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod 
16.  
 
6. odprodej pozemku parc. č. st. 704 zast. pl. o výměře 97 m2 v k.ú. Lazce manželům Ivo a 
Márii Romančíkovým za kupní cenu ve výši 63. 050,- Kč dle důvodové zprávy bod 17.   
 
7. výběr nájemce a budoucího kupujícího části pozemku parc. č. 536/1 ost. pl. o výměře        
1 811 m2 v k.ú. Povel, obec Olomouc mezi společností VH PROSPEKT s. r. o., manžely 
MUDr. Radomírem a Mgr. Petrem Holibkovými, společností STAFOS spol. s r. o., 
společností K-stav stavební, a. s. formou obálkové metody na výši kupní ceny, kdy minimální 
výše kupní ceny činí 440,- Kč/m2 s tím, že vybraný zájemce uhradí dále náklady za 
provedený inženýrsko-geologický průzkum, výškopisné a polohopisné zaměření pozemku, 
měření hluku a radonu, hlukové posouzení lokality a částečně i za vykonanou inženýrskou 
činnost ve výši 73 000,- Kč dle důvodové zprávy bod 20.  
 
8. bezúplatný převod pozemků, uvedených v přiloženém tabulkovém přehledu, z vlastnictví 
ČR-Pozemkového fondu ČR do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové 
zprávy bod 21. 
 
 
 



 3 

9. odprodej objektu občanské vybavenosti s pozemkem parc. č. st. 954 zast. pl. o výměře 
830 m2, objektu občanské vybavenosti s pozemkem parc. č. st. 953 zast. pl. o výměře 571 
m2, pozemku parc. č. 959/16 ost. pl. o výměře 1 865 m2 a části pozemku parc. č. 959/22 
ost. pl. o výměře 283 m2, vše v k.ú. Hodolany, obec Olomouc společnosti TRNY, s. r. o. za 
kupní cenu ve výši 1 000,- Kč za podmínky demolice objektu na pozemku parc. č. st. 954 
zast. pl. do 1 roku od podpisu kupní smlouvy s tím, že při nedodržení podmínky uhradí 
společnost TRNY, s. r. o. statutárnímu městu Olomouc smluvní pokutu ve výši 3. 251 379,- 
Kč a za podmínky demolice objektu na pozemku parc. č. st. 953 zast. pl. do 31. 8. 2007 s 
tím, že při nedodržení podmínky uhradí společnost TRNY, s. r. o. statutárnímu městu 
Olomouc smluvní pokutu ve výši 1. 698 234,- Kč dle důvodové zprávy bod 24.   
 
10. záměr statutárního města Olomouce odprodat část pozemku parc.č. 987/12 ost. pl. o 
výměře 151 m2 v k.ú. Hodolany, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce 
do vlastnictví společnosti Fe Produkt, a.s. dle důvodové zprávy bod 25. 
 
11. odprodej pozemků parc. č. 1672/3 orná půda o výměře 1 211 m2, parc. č. 1674/2 orná 
půda o výměře 768 m2 a parc. č. st. 1672/7 zast. pl. o výměře 6 m2, vše v k.ú. Holice u 
Olomouce společnosti ALBEVA MORAVA s. r. o. za kupní cenu ve výši 240,- Kč/m2 dle 
důvodové zprávy bod 27.  
 
2. nevyhovuje žádosti 
1. pana Bernharda Tenglera o odprodej pozemků parc. č. 247/4 zahrada o výměře 847 m2 a 
par. č. 249/21 louka o výměře 961 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce dle důvodové 
zprávy bod 1. 
 
2. manželů Bc. Zdeňky a Ing. Romana Chrenkových o odprodej části pozemku parc. č. st. 
1017 zast. pl. o výměře 1 000 m2 v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 
4.  
 
3. pana Ing. Josefa Svobody o odprodej částí pozemku parc. č. 1907/6 vodní plocha o 
celkové výměře 133 m2 v k.ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 
5. 
 
4. pana Vlastimila Raclavského o odprodej pozemku parc. č. 265/141 ost. pl. o výměře 129 
m2 v k.ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 6. 
 
5. pana Otakara Suchého o odprodej pozemku parc. č. 1019/11 orná půda o výměře 54 903 
m2 v k.ú. Grygov, obec Grygov dle důvodové zprávy bod 7. 
 
6. společnosti HELIWORK CZ s. r. o.  o odprodej objektu bez č.p. na pozemku parc. č. st. 
1292 zast. pl. v k.ú. Neředín dle důvodové zprávy bod 8.  
 
7. paní Mgr. Vilmy Široké o odprodej části pozemku parc.č. 75/135 ost. pl. o výměře 30 m2 v 
k.ú. Olomouc - město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 9. 
 
8. paní Ivany Kouřilové a pana Stanislava Šipky o odprodej části pozemku parc. č. 76/1 ost. 
pl. o výměře 300 m2, případně 96 m2 v k.ú. Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod 10.  
 
9. společnosti Htech cz s.r.o. o odprodej části pozemku parc.č. 1672/4 orná půda o výměře 
400 m2 v k.ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 11. 
 
10. manželů Zdeňka a Boženy Muchových o odprodej části pozemku par.č. 377/5 trvalý 
travnatý porost o výměře 40 m2 v k.ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 
12. 
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11. paní Jiřiny Peřinové o odprodej části pozemku parc.č. 5/8 ost. pl. o výměře 14 m2 v k.ú. 
Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 13. 
 
12. Obce Skrbeň o odprodej pozemku parc. č. 432/38 orná půda o výměře 10 611 m2 v k.ú. 
Skrbeň dle důvodové zprávy bod 18. 
 
13. společnosti VH Prospekt s. r. o.  o odprodej pozemku parc. č. 533/11 orná půda o 
výměře  9 383 m2 v k.ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 19. 
 
14. pana Jindřicha Tomečka o výkup pozemku parc. č. 1964/5 ost. pl. o výměře 100 m2, v 
k.ú. Holice u Olomouce, obec Olomouce ve vlastnictví pana Jindřicha Tomečka do vlastnictví 
statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod 22. 
 
15. manželů Jiřího a Lenky Chmelíkových o revokaci usnesení ZMO ze dne 14. 12. 2004, 
bod programu 4, bod 2 ve věci nevyhovění žádosti manželů Jiřího a Lenky Chmelíkových o 
odprodej části pozemku parc. č. 2115 ost. pl. o výměře 100 m2 v k.ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod 23. 
 
16. pana Alexandra Kunického a pana Františka Slámy o odprodej objektu občanské 
vybavenosti s pozemkem parc. č. st. 953 zast. pl. o výměře 571 m2, objektu občanské 
vybavenosti s pozemkem parc. č. st. 954 zast. pl. o výměře 830 m2 a pozemku parc. č. 
959/16 ost. pl. o výměře 1 865 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy 
bod 24.  
 
17. Stavebního bytového družstva Olomouc o odprodej objektu občanské vybavenosti  s 
pozemkem parc. č. st. 953 zast. pl. o výměře 571 m2, objektu občanské vybavenosti s 
pozemkem parc. č. st. 954 zast. pl. o výměře 830 m2 a části pozemku parc. č. 959/16 ost. pl. 
o výměře 320 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 24.  
 
3. revokuje 
část usnesení ZMO ze dne 22. 2. 2005, bod programu 5, bod 38 ve věci výše kupní ceny při 
odprodeji části pozemku parc. č. 1165/1 ost. pl. o výměře 117 m2 v k.ú. Slavonín, obec 
Olomouc manželům MUDr. Tomášovi a Mgr. Alici Novákovým a schvaluje kupní cenu ve výši 
240,- Kč/m2, tj. 28.080,- Kč + náklady 1 070,- Kč dle důvodové zprávy bod 26.  
 
4. trvá 
na svém původním usnesení, tj. schvaluje odprodej pozemku parc. č. 432/38 orná půda o 
výměře 10 611 m2 v k.ú. Skrbeň panu Radomíru Spurnému za kupní cenu ve výši 268 246,- 
Kč dle důvodové zprávy bod 18.  
 
5. schvaluje 
1. odprodej objektu č. p. 2 na pozemku parc. č. st. 3/1 zast. pl. o výměře 8121 m2 a 
pozemků parc. č. st. 3/1 zast. pl. o výměře 8121 m2, parc. č. 38/1 ost. pl. o výměře 1117 m2, 
parc. č. 38/2 ost. pl. o výměře 341 m2, parc. č. 38/3 ost. pl. o výměře 2049 m2, vše v k. ú. 
Klášterní Hradisko Vojenské nemocnici Olomouc za kupní cenu ve výši nákladů na 
vyhotovení znaleckého posudku, tj. ve výši 9 600,- Kč dle důvodové zprávy bod 28.  
 
2. směnu části pozemku parc. č. 94/77 ost. pl. o výměře 345 m2v k. ú. Olomouc - město, 
obec Olomouc ve vlastnictví společnosti Frommer a Jaromiš a. s. za část pozemku parc. č. 
124/17 ost. pl. o výměře 345 m2 v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc ve vlastnictví 
statutárního města Olomouc dle důvodové zprávy bod 29. 
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3. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 192/20 ost. pl. o 
výměře 60 m2 v k.ú. Hodolany, obec Olomouc s panem Liborem Venenym a paní Andreou 
Venenyovou při kupní ceně ve výši 500,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod 31.  
 
4. odprodej pozemku parc. č. st. 875 zastavěná plocha o výměře  98 m2 v k.ú. Povel, obec 
Olomouc manželům Jindřichu a Vladimíře Kolovrátníkovým za kupní cenu ve výši  90 410,- 
Kč dle důvodové zprávy bod 35.   
 
5. bezúplatný převod pozemku parc. č. 711 lesní pozemek o výměře 62 m2 v k.ú. Lošov, 
obec Olomouc ve vlastnictví pana Ing. Bohdana Juráně, pana Václava Juráně, pana Jiřího 
Juráně, pana Ing. Jana Juráně, paní Pavly Paláskové, paní Petry Kroupové, pana Ondřeje 
Juráně do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod 45.  
 
6. odprodej pozemků parc. č. 425/9 ost. pl. o výměře 735 m2 a parc. č. 425/10 zahrada o 
výměře 120 m2, vše v k. ú. Nová Ulice Společenství vlastníků Mozartova 761/3, 762/5, 
Olomouc-Nová Ulice za kupní cenu ve výši 200,- Kč/m2, tj.  171 000,- Kč dle důvodové 
zprávy bod 47.  
 
7. bezúplatný převod areálu Staroměstkých kasáren - objektu  č. p. 582 s pozemkem parc. č. 
st. 719 zast. pl. o výměře 6 728 m2, objektu bez č. p. s pozemkem parc. č. st. 776 zast. pl. o 
výměře 329 m2, objektu bez č. p. s pozemkem parc. č. 777   zast. pl. o výměře 139 m2, 
objektu bez č. p. s pozemkem parc. č. st. 778 zast. pl. o výměře 325 m2, objektu bez č. p. s 
pozemkem parc. č. st. 1819 zast. pl. o výměře 104 m2, objektu bez č. p. s pozemkem parc. 
č. st. 1820 zast. pl. o výměře 60 m2, části pozemku parc. č. 78/2 ost. pl. o výměře 11 170 m2 
s příslušenstvím, vše v k.ú. Olomouc-město z vlastnictví ČR - Ministerstva obrany  do 
vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod 53.  
 
8. bezúplatný převod majetku ve vlastnictví ČR - Správa vojenského bytového fondu do 
majetku statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod 54.  
 
9. odprodej pozemků parc. č. st. 2138 zast. plocha o výměře 165 m2, parc. č. 827/12 ost. 
plocha o výměře 316 m2, části pozemku parc. č. 451/6 ost. plocha o výměře 774 m2, části 
pozemku parc. č.  827/13  ost . plocha o výměře 504 m2 a části pozemku parc. č. 1116/2 ost. 
plocha o výměře 161 m2, vše k.ú. Nová Ulice společnosti OMV Česká republika, s. r. o. za 
kupní cenu ve výši 2. 384 570,- Kč dle důvodové zprávy bod 55. 
 
10. odprodej  pozemku parc. č. st. 897 zast. pl. o výměře 111 m2 v k.ú. k.ú. Povel, obec 
Olomouc paní Mgr. Ivetě Žouželkové za kupní cenu ve výši 48 900,- Kč za podmínky 
bezúplatného zřízení věcného břemene obsahujícího právo průchodu ve prospěch 
statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod 56.  
 
11. odprodej pozemku parc. č. 611/8 zahrada o výměře 108 m2 v k.ú. Nemilany, obec 
Olomouc panu Jiřímu Grecmanovi a paní Janě Rolencové za kupní cenu ve výši 33 380,- Kč 
dle důvodové zprávy bod 58.  
 
12. odprodej části pozemku parc. č. 233 ost. pl. o výměře 184 m2 v k.ú. Radíkov u 
Olomouce, obec Olomouc manželům Karlovi a Zdence Blažkovým za kupní cenu ve výši    
10 300,- Kč dle důvodové zprávy bod 59.  
 
13. výkup pozemku parc. č. 804/31 ost. pl. o výměře 1799 m2 v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc, z vlastnictví společnosti Českých drah, a. s. do vlastnictví  statutárního města 
Olomouce  („plocha A“ - přednádraží) za kupní cenu ve výši 864.000,- Kč dle důvodové 
zprávy bod 60. 
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14. odprodej pozemků parc.č. 1505/1, 1576/29, 1584/68, vše v k. ú. Horka nad Moravou a 
pozemku parc. č. 1328/1 v k. ú. Hynkov formou dobrovolné veřejné dražby za podmínek 
minimální vyvolávací ceny 10,-Kč/m2 dle upravené důvodové zprávy bod 61. 
 
6. nevyhovuje žádosti 
1. společnosti K-STAV stavební a. s.  o odprodej části pozemku parc. č. 735/35 orná půda o 
výměře 528 m2 a části pozemku parc. č. 735/24 orná půda o výměře 32 m2, vše v k.ú. 
Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 30.  
 
2. paní Lucie Sedláčkové o odprodej části pozemku parc. č. 192/20 ost. pl. o výměře 60 m2 v 
k.ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 31.  
 
3. manželů Ladislava a Jitky Pavlíkových o odprodej části pozemku parc.č. 1929/1 ost. pl. o 
výměře 230 m2 v k.ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 32. 
  
4. pana Vladimíra Pospíšila  o odprodej pozemků parc.č. 916 louka o výměře 859 m2 a 
parc.č. 967/1 zahrada o výměře 960 m2, vše v k.ú. Grygov, obec Grygov dle důvodové 
zprávy bod 33. 
 
5. manželů Stanislava a Olgy Putalových o odprodej části pozemku parc. č. 800/2 ost. pl. o 
výměře 21 m2 v k. ú. Nová Ulice a část pozemku  parc. č. 1231/1 ost. pl. o výměře 4,5 m2 v 
k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 34. 
 
6. společnosti HOPR GROUP, a. s. o odprodej pozemku parc. č. 346/3 ost. pl. o výměře       
6 514 m2 v k.ú. Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 37.  
 
7. pana Ing. Jana Vaška a paní Olgy Kudličkové o směnu části pozemku parc. č. 66 ost. pl. o 
výměře 3 130 m2 a pozemku parc. č. 68 zast. pl. o výměře 1 145 m2, vše v k.ú. Svatý 
Kopeček, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce za pozemek parc. č. 2/2 
zahrada o výměře 2 258 m2 v k.ú. Povel, obec Olomouc ve vlastnictví pana Ing. Jana Vaška 
a paní Olgy Kudličkové dle důvodové zprávy bod 38.  
 
8. pana Jiřího Suchánka o odprodej pozemku parc. č. st. 32 zast. pl. o výměře 176 m2 v k.ú. 
Hodolany, obec Olomouce dle důvodové zprávy bod 39.  
 
9. manželů Aloise a Dášy Korytarových o odprodej pozemku parc. č. st. 32 zast. pl. o výměře 
176 m2 v k.ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 40.  
 
10. manželů Vlastimila a Věry Müllerových o odprodej části pozemku parc. č. 1033 ost. pl. o 
výměře 89 m2 v k.ú. Řepčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 41.  
 
11. MUDr. Lucie Míčkové o směnu části pozemku parc. č. 514 ost. pl. o výměře 50 m2 v k.ú. 
Povel, obec Olomouc ve vlastnictví MUDr. Lucie Míčkové za část pozemku parc. č. 509 ost. 
pl. o výměře 50 m2 v k.ú. Povel, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 42.  
 
12. manželů Ing. Břetislava a PhDr. Kamily Holáskových o odprodej části pozemku parc. č. 
614 zahrada o výměře 105 m2 a části pozemku parc. č. 2/95 ost. pl. o výměře 140 m2, vše v 
k.ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 43.  
 
13. pana MUDr. Jaroslava Karhana o odprodej části pozemku parc.č. 2/95 ost.  pl. o výměře 
140 m2 a části pozemku parc. č. 560 ost. pl. o výměře 120 m2, vše v k.ú. Neředín, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod 44.  
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14. pana Ing. Ivana Hojgra, pana Ing. Jana Hojgra, pana Jiřího Hojgra, pana Viléma Hojgra, 
paní Zuzany Mařákové a paní Petry Skopalové o výkup objektu č.p. 4 s pozemkem parc. č. 
st. 8/2 zast. pl. o výměře 421 m2, objektu bez č.p.  s pozemkem parc. č. st.  7/2 zast. pl. o 
výměře 854 m2 a parc. č. 9/1 zahrada o výměře 969 m2, vše v k.ú. Klášterní Hradisko, obec 
Olomouc z vlastnictví pana Ing. Ivana Hojgra, pana Ing. Jana Hojgra, pana Jiřího Hojgra, 
pana Viléma Hojgra, paní Zuzany Mařákové a paní Petry Skopalové do vlastnictví 
statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod 46. 
 
15. ČR - Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů o odprodej pozemku parc. č. 841/122 ost. pl. 
o výměře 276 m2 v k.ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 48.  
 
16. pana Jiřího Vykoukala o odprodej části pozemku parc. č. 579/1 o výměře 29 m2, částí 
parc. č. 541/1 o výměře 11 m2 a 68 m2, části parc. č. 580 o výměře 20 m2 a části parc. č. 
541/2 o výměře 38 m2, vše ost. pl. v k.ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 
49.  
 
17. paní MUDr. Petry Vařekové o směnu pozemků parc. č. 22/4 zahrada o výměře 3 105 m2 
a parc. č. 22/6 ost. pl. o výměře 1 479 m2, vše v k. ú. Lazce ve vlastnictví paní MUDr. Petry 
Vařekové za pozemek parc. č. 978/2 ost. pl. o výměře 439 m2, části pozemku parc. č. 978/1 
zahrada (dle GP parc. č. 978/3 o výměře 768 m2, parc. č. 978/4 o výměře 650 m2, parc. č. 
978/7 o výměře 589 m2, parc. č. 978/8 o výměře 269 m2), vše v k.ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc a parc. č. 536/9 ost. pl. o výměře 2 067 m2 v k.ú. Povel, obec Olomouc ve 
vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod 50.    
 
18. společnosti EURO Enterprise s. r. o. o odprodej objektu bez č.p. (objekt č. 13) s 
pozemkem parc. č. st. 1399 zast. pl. o výměře 2 395 m2 v k.ú. Neředín, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod 51. 
 
19. manželů Davida a Radky Macháčkových, společnosti LEVITUS, s. r. o., společnosti 7 
CLUB s. r. o.  a společnosti Agentura Rubico, s. r. o.  o odprodej objektu bez č.p. (objekt č. 
2) s pozemkem  parc. č. st. 1384 zast. pl. o výměře 437 m2 v k.ú. Neředín, obec Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 52.   
 
20. ČR - Ministerstva obrany o výkup areálu Staroměstkých kasáren - objektu  č. p. 582 s 
pozemkem parc. č. st. 719 zast. pl. o výměře 6 728 m2, objektu bez č. p. s pozemkem parc. 
č. st. 776 zast. pl. o výměře 329 m2, objektu bez č. p. s pozemkem parc. č. 777   zast. pl. o 
výměře 139 m2, objektu bez č. p. s pozemkem parc. č. st. 778 zast. pl. o výměře 325 m2, 
objektu bez č. p. s pozemkem parc. č. st. 1819 zast. pl. o výměře 104 m2, objektu bez č. p. s 
pozemkem parc. č. st. 1820 zast. pl. o výměře 60 m2, části pozemku parc. č. 78/2 ost. pl. o 
výměře 11 170 m2 s příslušenstvím, vše v k.ú. Olomouc-město z vlastnictví ČR - 
Ministerstva obrany  do vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní cenu ve výši      
69. 243 830,- Kč dle důvodové zprávy bod 53. 
 
21. paní Mgr. Ivety Žouželkové o odprodej části pozemku parc. č. 451/47 ost. pl. o výměře 
54 m2, vše v k.ú. Povel, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 56. 
 
22. obce Horka nad Moravou o směnu části pozemku p.č. 1568/1 o výměře 21 000 m2 a 
pozemku p.č. 1566 o výměře 836 m2, vše k.ú. Horka nad Moravou ve vlastnictví statutárního 
města Olomouce za pozemky p.č. 1530/2, 1531/15, 1532/8, 1527/41, 1528/24, 1527/26 a 
1534/15, vše k.ú. Horka nad Moravou ve vlastnictví obce Horka nad Moravou dle důvodové 
zprávy bod 61. 
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7. revokuje 
usnesení ZMO ze dne 19.12.2002 čís. spis. seznamu 3.1 bod 18 ve věci schválení výkupu 
části pozemku parc. č.  804/3 ost. pl. o výměře 1788 m2 v k. ú. Hodolany z vlastnictví ČR - 
České dráhy s. p. do vlastnictví statutárního města Olomouce ( „plocha A“ - přednádraží) za 
kupní cenu ve výši 903 000,- Kč dle důvodové zprávy bod 60. 
 
Předložil: Rada města Olomouce 
Bod programu č.:  6; hlasování č.: 6 - 12 
 
 
5 Majetkoprávní záležitosti odboru investic + dodate k 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
1. Uzavření směnné smlouvy dle bodů 1, 2, 3, 4, 5 a 6 důvodové zprávy a bodu 21 dodatku k 
důvodové zprávě. 
2. Uzavření  budoucí kupní smlouvy  dle bodů  9, 10, 13 a 16 důvodové zprávy a bodu 19 
dodatku k důvodové zprávě. 
3. Uzavření kupní smlouvy dle bodů  14 a 15  důvodové zprávy  a bodu 20 dodatku k 
důvodové zprávě. 
 
3. revokuje 
1. část svého usnesení č. 7 bod DZ č. 8 ze dne 22.2.2005 a schvaluje uzavření kupní 
smlouvy na pozemky parc. č. 1032/5 o výměře 458 m2 - ostatní plocha, parc. č. 790/6 o 
výměře 6375 m2 - orná půda, vedené Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, katastrálním 
pracovištěm Olomouc na listu vlastnictví číslo 1368 katastrálního území Hodolany, obec 
Olomouc a parc. č. 1736/5 o výměře 172 m2 - orná půda , parc. č. 1678/104 o výměře 631 
m2 - orná půda vedené Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, katastrálním pracovištěm 
Olomouc na listu vlastnictví číslo 468 katastrálního území Holice, obec Olomouc, ve 
vlastnictví Karla Pazdziora do vlastnictví statutárního města Olomouc dle bodu 7 důvodové 
zprávy. 
 
2. část svého usnesení č. 7 bod DZ č. 2 ze dne 22.2.2005 a schvaluje uzavření budoucí 
kupní smlouvy na část pozemků parc. č. 910/6 - orná půda a p. č. 896/5 - ostatní plocha 
vedených Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, katastrálním pracovištěm Olomouc na 
listu vlastnictví číslo 647 katastrálního území Chválkovice, obec Olomouc, ve vlastnictví 
Jaroslavy Sedláčkové do vlastnictví statutárního města Olomouc dle bodu 8 důvodové 
zprávy. 
 
3. část svého usnesení č. 7 bod DZ č. 38 ze dne 22.2.2005 a schvaluje uzavření kupní 
smlouvy na pozemek parc. č. 790/15 o výměře 2626 m2 - orná půda, vedený Katastrálním 
úřadem pro Olomoucký kraj, katastrálním pracovištěm Olomouc na listu vlastnictví číslo 974 
katastrálního území Hodolany, obec Olomouc, ve vlastnictví Marie Francové, Libuše 
Zifčákové, Jaroslava France, Miroslava France, Jiřího France do vlastnictví statutárního 
města Olomouc dle bodu 11 důvodové zprávy. 
 
4. část svého usnesení č. 7/2 bod DZ č. 45 ze dne 22.2.2005 a schvaluje uzavření kupní 
smlouvy na část pozemku parc. č. 554/1 o celkové výměře 32722 m2 a dotčené výměře 495 
m2 - orná půda vedený Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, katastrálním pracovištěm 
Olomouc na listu vlastnictví číslo 20 katastrálního území Svatý Kopeček, obec Olomouc, ve 
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vlastnictví Josefa Čecháka a Marie Simeonové do vlastnictví statutárního města Olomouc za 
cenu 620,-Kč/m2 a celý pozemek p.č. 1336/2 o výměře 1592 m2 - lesní pozemek, vedený 
Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, katastrálním pracovištěm Olomouc na listu 
vlastnictví číslo 952 katastrálního území Droždín, obec Olomouc, ve vlastnictví Josefa 
Čecháka a Marie Simeonové do vlastnictví statutárního města Olomouc dle bodu 12 
důvodové zprávy. 
 
5. část svého usnesení  č. 7 bod DZ č. 32 ze dne 22. 2. 2005 a schvaluje uzavření budoucí 
kupní smlouvy na pozemky parc. č. 910/29 o výměře 9851 m2 - orná půda a p. č. 782/7 o 
výměře 431 m2 - orná půda, vše vedené Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, 
katastrálním pracovištěm Olomouc na listu vlastnictví číslo 1059 katastrálního území 
Chválkovice, obec Olomouc, ve vlastnictví Zemánkové Jiřiny a Zemánka Břetislava do 
vlastnictví statutárního města Olomouc za cenu 2.619.840,- Kč dle bodu 17. dodatku k 
důvodové zprávě. 
 
6. část svého usnesení  č. 7 bod DZ č. 11 ze dne 22. 2. 2005 a schvaluje uzavření budoucí 
kupní smlouvy na pozemek parc. č. 782/9 o výměře 753 m2 - orná půda, vedený 
Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, katastrálním pracovištěm Olomouc na listu 
vlastnictví číslo 824 katastrálního území Chválkovice, obec Olomouc, ve vlastnictví Oldřicha 
Milera, Miroslava Milera, Milána Milera a Tomáše Kláska do vlastnictví statutárního města 
Olomouc za cenu 800 Kč/m 2 dle bodu 18. dodatku k důvodové zprávě. 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu č.: 6.1 ; hlasování č.: 13 
 
 
6 Prominutí pohledávek  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
prominutí pohledávky ve výši 21.455,-Kč dle důvodové zprávy bod č. 1 
 
3. schvaluje 
prominutí pohledávky ve výši 47.499,50 Kč  dle důvodové zprávy bod č. 2 
 
4. schvaluje 
prominutí pohledávky ve výši 49.397,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 3 
 
5. schvaluje 
prominutí pohledávky ve výši 43.378,-Kč dle důvodové zprávy bod č. 4 
 
6. schvaluje 
prominutí pohledávky ve výši  54.131,-Kč dle důvodové zprávy bod č. 5 
 
7. schvaluje 
prominutí pohledávky ve výši 71.968,-Kč  dle důvodové zprávy bod č. 6 
 
8. schvaluje 
prominutí pohledávky ve výši 23.097,-Kč  dle důvodové zprávy bod č. 7 
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9. schvaluje 
prominutí pohledávky ve výši 40.866,50 Kč dle důvodové zprávy bod č. 8 
 
10. schvaluje 
prominutí pohledávky ve výši 154.242,-Kč dle důvodové zprávy bod č. 9 
 
11. schvaluje 
prominutí pohledávky ve výši 35.962,20 Kč dle důvodové zprávy bod č. 10 
 
12. schvaluje 
prominutí pohledávky ve výši 27.538,-Kč dle důvodové zprávy bod č. 11 
 
13. schvaluje 
prominutí pohledávky ve výši 38.393,-Kč  dle důvodové zprávy bod č. 12 
 
14. schvaluje 
prominutí pohledávky ve výši 1,219.465,30 Kč dle důvodové zprávy bod č. 13 
 
15. schvaluje 
prominutí pohledávky ve výši 210.947,97 Kč dle důvodové zprávy bod č. 14 
 
16. schvaluje 
prominutí pohledávky ve výši 1,083.836,20 Kč dle důvodové zprávy bod č. 15 
 
17. schvaluje 
prominutí pohledávky ve výši 27.756,-Kč dle důvodové zprávy bod č. 16  
 
18. schvaluje 
prominutí pohledávky ve výši 706.976,26 Kč  dle důvodové zprávy bod č. 17 
 
19. schvaluje 
prominutí pohledávky ve výši 152.600,-Kč  dle důvodové zprávy bod č. 18 
 
20. schvaluje 
prominutí pohledávky ve výši 41.608,-Kč dle důvodové zprávy bod č. 19 
 
21. schvaluje 
odpis projektu v pořizovací ceně ve výši 191.100,-Kč  dle důvodové zprávy bod č. 20 
 
Předložil: Rada města Olomouce 
Bod programu č.: 6.2 ; hlasování č.:14 
 
 
7 Zrušení vyhlášek č. 13/1997 a 2/2000 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu  
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2. vydává 
podle § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb, o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 
obecně závaznou vyhlášku, kterou se zrušuje vyhláška č. 13/1997, o převodu některých 
nemovitostí z majetku města Olomouce, ve znění vyhlášky č. 14/1998 a vyhlášky č. 8/2000 
 
3. vydává 
podle § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb, o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 
obecně závaznou vyhlášku, kterou se zrušuje vyhláška č. 2/2000, o převodu některých 
nemovitostí z majetku města Olomouce 
 
Předložil: Rada města Olomouce 
Bod programu č.: 7 ; hlasování č.: 15 
 
 
8 Prodej dom ů + dodatek  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. schvaluje 
prodej pozemku parc. č. 46 zahrada o výměře 357 m2 v k. ú. Lazce  spoluvlastníkům domu 
Na Střelnici 28, a to  Zdenku Bartoňovi, Vlastě Dokoupilové Marii Lehečkové, JUDr. Marii 
Kodytkové, manželům Jiřímu  a Daniele Veselým, Josefu a Janě Labonkovým, Ing. Antonínu 
a Jiřině Toncrovým, Kamilu Alexovi, Marii Jurčové, Jánu Bachňákovi, Taťáně Sklenákové, 
Zdeňce Brosingerové za kupní cenu ve výši  172.583,- Kč dle důvodové zprávy bod I/1 
 
2. schvaluje 
prodej pozemku  parc. č. st. 1624 zast. plocha a nádvoří o výměře 237 m2 v k.ú. Holice  
spoluvlastníkům domu Přerovská 74 a to Magdaleně Krüllové, Jiřímu Holčíkovi, Zdeňce 
Holčíkové, Iloně Jurčové, Ivaně Dvořákové, manželům RNDr. Pavlíně a Antonínu Čapkovým 
a Pavle Škodové za kupní cenu ve výši  19.379,- Kč dle důvodové zprávy bod I/2 
 
3. schvaluje 
prodej pozemku parc. č. st. 2372 zast. plocha o výměře 31 m2 v k. ú. Nová Ulice paní Anně 
Šverclové a panu Vladimíru Skalickému za kupní cenu ve výši 16.349,- Kč dle důvodové 
zprávy bod I/3 
 
4. nevyhovuje žádosti 
pana Bc. Jaroslava Římského ve věci odprodeje  pozemku parc. č. 303 ost. plocha o výměře 
1430 m2 v k. ú. Olomouc-město dle důvodové zprávy bod I/4 
 
5. nevyhovuje žádosti 
pana Zdeňka Dvořáka, Marie Adamíkové a pana Jaroslava Kozáka ve věci odprodeje části 
pozemku parc. č. st. 745 zast. plocha v k. ú. Hodolany o výměře 277 m2 dle důvodové 
zprávy bod I/5 
 
6. revokuje 
usnesení č. 8, část 18 ze dne 21. 9. 2004 ve věci kupujících a schvaluje prodej pozemku 
parc. č. 841 zahrada o výměře 985 m2 v k. ú. Nová Ulice, manželům Jiřímu a Věře 
Vaculíkovým, manželům Václavu a Ludmile Kostelníkovým a Ladislavu Čechákovi dle 
důvodové zprávy bod I/6 
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7. schvaluje 
prodej domu na ulici Skupova 6, a to budovy č.p. 617 v k. ú. Nové Sady u Olomouce Mgr. 
Zdeňku Zatloukalovi, Lužická 16, Olomouc, za kupní cenu ve výši 5 359 978,- Kč dle 
důvodové zprávy bod II/1 
 
8. schvaluje 
prodej domu Zikova 9, 11 s pozemkem parc. č. st. 929, 923 zast. pl. o výměře 235 m2 a 234 
m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, po bytových jednotkách  oprávněným nájemcům 
domu Zikova 9, 11 za kupní ceny vypočtené dle ,,Pravidel“ a přílohy č. 1  dle důvodové 
zprávy bod II/3 
 
9. schvaluje 
prodej domu Zikova 13  s pozemkem parc. č. st. 922 zast. pl. o výměře  237 m2 v k. ú. Nové 
Sady u Olomouce, po bytových jednotkách oprávněným nájemcům domu Zikova 13 za kupní 
ceny vypočtené dle ,,Pravidel“ a přílohy č. 2 dle důvodové zprávy bod II/4 
 
10. schvaluje 
prodej domu Zikova 15, 17 s pozemkem parc. č. st. 930, 921 zast. pl. o výměře  234 m2 a 
236 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce,  po bytových jednotkách  oprávněným 
nájemcům domu Zikova 15, 17 za kupní ceny vypočtené dle ,,Pravidel“ a přílohy č. 3 dle 
důvodové zprávy bod II/5 
 
11. schvaluje 
prodej domu Rožňavská 1, 3 s pozemkem parc. č. st. 931, 920 zast. pl. o výměře 313 m2, 
234 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce,  po bytových jednotkách  oprávněným 
nájemcům domu Rožňavská 1, 3 za kupní ceny vypočtené dle ,,Pravidel“ a přílohy č. 4 dle 
důvodové zprávy bod II/6 
 
12. schvaluje 
prodej domu Rožňavská 4 s pozemkem parc. č.  st. 915 zast. pl. o výměře 240 m2 v k. ú. 
Nové Sady u Olomouce, oprávněným nájemcům domu Rožňavská 4 za kupní ceny 
vypočtené dle ,,Pravidel“ a přílohy č. 5 dle důvodové zprávy II/7 
 
13. schvaluje 
prodej domu Rožňavská 16, 18 s pozemkem parc. č. st. 936 zast. pl. o výměře  257 m2 a 
parc. č. st. 937 zast. pl. o výměře 257 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, po bytových 
jednotkách  oprávněným nájemcům domu Rožňavská 16, 18 za kupní ceny vypočtené dle 
,,Pravidel“ a přílohy č. 6 dle důvodové zprávy bod II/8 
 
14. schvaluje 
prodej domu Řezáčova 16, 18, 20 s pozemkem parc. č. st. 548, 547, 546 vše zast. pl. o 
výměře 246 m2, 245 m2, 221 m2, vše v k. ú. Lazce, po bytových jednotkách oprávněným 
nájemcům domu Řezáčova 16, 18, 20 za kupní ceny vypočtené dle „Pravidel“ a přílohy č. 7 
dle důvodové zprávy bod II/9 
 
15. nevyhovuje žádosti 
pana Josefa Hlavinky, bytem Řezáčova 16, ve věci snížení kupní ceny bytu dle důvodové 
zprávy bod II/9 
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16. schvaluje 
prodej domu Synkova 7, 9  s pozemkem parc. č. st. 549, 550 zast. pl. o výměře 255 m2, 223 
m2 vše v k. ú. Lazce, po bytových jednotkách oprávněným nájemcům domu Synkova 7, 9 za 
kupní ceny vypočtené dle ,,Pravidel“ a přílohy č. 9 dle důvodové zprávy bod II/10 
 
17. schvaluje 
prodej domu Stiborova 34 s pozemkem parc. č. st. 1021 zast. pl. o výměře 404 m2 v k. ú. 
Neředín po bytových jednotkách za kupní ceny vypočtené dle „Pravidel“ a přílohy č. 10 dle 
důvodové zprávy bod II/11 
 
18. schvaluje 
prodej domu Stiborova 30, 32 s pozemky parc. č. st. 986 a 1020 zast. pl. o výměrách 360 m2 
a 383 m2, vše v k. ú. Neředín po bytových jednotkách za kupní ceny vypočtené dle 
„Pravidel“ a přílohy č. 11 dle důvodové zprávy bod II/12 
 
19. schvaluje 
prodej domu Stiborova 28 s pozemkem parc. č. st. 985 zast. pl. o výměře 251 m2 v k. ú. 
Neředín po bytových jednotkách za kupní ceny vypočtené dle „Pravidel“ a přílohy č. 12 dle 
důvodové zprávy bod II/13 
 
20. schvaluje 
prodej domu Stiborova 26 s pozemkem parc. č. st. 984 zast. pl. o výměře 251 m2 v k. ú. 
Neředín po bytových jednotkách za kupní ceny vypočtené dle „Pravidel“ a přílohy č. 13 dle 
důvodové zprávy bod II/14 
 
21. schvaluje 
prodej domu Stiborova 24 s pozemkem parc. č. st. 983 zast. pl. o výměře 252 m2 v k. ú. 
Neředín po bytových jednotkách za kupní ceny vypočtené dle „Pravidel“ a přílohy č. 14 dle 
důvodové zprávy bod II/15 
 
22. schvaluje 
prodej domu Stiborova 22 s pozemkem parc. č. st. 982 zast. pl. o výměře 254 m2 v k. ú. 
Neředín po  jednotkách za kupní ceny vypočtené dle „Pravidel“ a přílohy č. 15 dle důvodové 
zprávy bod II/16 
 
23. schvaluje 
prodej domu Stiborova 20  s pozemkem parc. č. st. 981 zast. pl. o výměře 254 m2, v k. ú. 
Neředín, po bytových jednotkách oprávněným nájemcům domu Stiborova 20, za kupní ceny 
vypočtené dle ,,Pravidel“ a přílohy č. 16 dle důvodové zprávy bod II/17 
 
24. schvaluje 
prodej bytové jednotky č. 606/1 v domě Stiborova 20 manželům Richardu a Jaroslavě 
Bičovým za kupní cenu celkem 121.993,- Kč, z toho  cena za  b. j. 118.773,- Kč, za pozemek 
1.367,- Kč, náklady 1.853,- Kč dle důvodové zprávy bod II/17 
 
25. schvaluje 
prodej domu I. P. Pavlova 32, 34, 36, 38, 40, 42 s pozemkem parc. č. st. 1308, 1309, 1310, 
1311, 1312, 1313 zast. pl. o výměře 219, 217, 217, 211, 214, 212 m2, vše v k. ú. Nová Ulice,  
po bytových jednotkách  oprávněným nájemcům domu I. P. Pavlova 32, 34, 36, 38, 40, 42 za 
kupní ceny vypočtené dle ,,Pravidel“ a přílohy č. 17 dle důvodové zprávy bod II/18 
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26. schvaluje 
prodej domu Za Vodojemem 2 s pozemkem parc. č. st. 1298 zast. pl. o výměře  411 m2 v    
k. ú.  Nová Ulice, po bytových jednotkách  oprávněným nájemcům domu Za Vodojemem 2 
za kupní ceny vypočtené dle ,,Pravidel“ a přílohy č. 18 dle důvodové zprávy bod II/19 
 
27. schvaluje 
prodej domu Za Vodojemem 8 s pozemkem parc. č. st. 1295 zast. pl. o výměře 403 m2 v     
k. ú. Nová Ulice, po bytových jednotkách oprávněným nájemcům domu Za Vodojemem 8 za 
kupní ceny vypočtené dle „Pravidel“ a přílohy č. 19 dle důvodové zprávy bod II/20 
 
28. schvaluje 
prodej domu Černá cesta 2 s pozemkem parc. č. st. 353 zast. pl. o výměře 174 m2 a na 
pozemku parc. č. st. 347 zast. pl. o výměře 81 m2, vše v k. ú. Klášterní Hradisko, po 
bytových jednotkách oprávněným nájemcům domu Černá cesta 2 za kupní ceny vypočtené 
dle ,,Pravidel“ a přílohy č. 20 dle důvodové zprávy bod II/21 
 
29. schvaluje 
prodej domu Černá cesta 4 s pozemkem parc. č. st. 338 zast. pl. o výměře 124 m2 a na 
pozemku parc. č. st. 346 zast. pl. o výměře 132 m2, vše v k. ú. Klášterní Hradisko, po 
bytových jednotkách oprávněným nájemcům domu Černá cesta 4 za kupní ceny vypočtené 
dle ,,Pravidel“ a přílohy č. 21 dle důvodové zprávy bod II/22 
 
30. schvaluje 
prodej domu Černá cesta 41 na pozemku parc. č. st. 348 zast. pl. o výměře 257 m2  vše v   
k. ú. Klášterní Hradisko, po bytových jednotkách oprávněným nájemcům domu Černá cesta 
4 za kupní ceny vypočtené dle ,,Pravidel“ a přílohy č. 22 dle důvodové zprávy bod II/23 
 
31. nevyhovuje žádosti 
manželů Břetislava a Hedviky Šindlerových ve věci snížení kupní ceny za bytovou jednotku 
č. 116/2 v domě Černá cesta 41 dle důvodové zprávy bod II/23 
 
32. nevyhovuje žádosti 
všech nájemců domu Černá cesta 41, zastoupených Ing. Františkem Huškem, ve věci 
snížení kupní ceny za bytové jednotky v domě Černá cesta 41 dle důvodové zprávy bod II/23 
 
33. schvaluje 
prodej domu Černá cesta 43 na pozemku parc. č. st. 349 zast. pl. o výměře 255 m2 v k. ú. 
Klášterní Hradisko, po bytových jednotkách oprávněným nájemcům domu Černá cesta 43 za 
kupní ceny vypočtené dle ,,Pravidel“ a přílohy č. 23 dle důvodové zprávy bod II/24 
 
34. schvaluje 
prodej domu Černá cesta 45 a 47 na pozemcích parc. č. st. 350 a 351 zast. pl. o výměře 254 
a 254 m2, vše v k. ú. Klášterní Hradisko, po bytových jednotkách oprávněným nájemcům 
domu Černá cesta 45 a 47 za kupní ceny vypočtené dle ,,Pravidel“ a přílohy č. 25 dle 
důvodové zprávy bod II/25 
 
35. nevyhovuje žádosti 
manželů Petra a Kamily Stejskalových ve věci snížení kupní ceny za bytovou jednotku č. 
118/2 v domě Černá cesta 45 dle důvodové zprávy bod II/25 
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36. schvaluje 
prodej domu Černá cesta 49 na pozemku parc. č. st. 352 zast. pl. o výměře 259 m2 v k. ú. 
Klášterní Hradisko, po bytových jednotkách oprávněným nájemcům domu Černá cesta 49 za 
kupní ceny vypočtené dle ,,Pravidel“ a přílohy č. 26 dle důvodové zprávy bod II/26 
 
37. revokuje 
usnesení č. 21, část 53 ze dne 16. 12. 2003 ve věci kupních cen domu Praskova  5 a 
schvaluje nové kupní ceny domu Praskova 5 s pozemkem parc. č. st. 1003 zast. pl. o 
výměře 509 m2 v k. ú. Olomouc-město dle přílohy č. 27 dle důvodové zprávy bod II/27 
 
38. revokuje 
usnesení č. 8, část 67 ze dne 21. 9. 2004 ve věci kupních cen domu Denisova 10 a 
schvaluje nové kupní ceny domu Denisova 10 s pozemkem parc. č. st. 255 zast. pl. o 
výměře 319 m2 v k. ú. Olomouc-město dle přílohy č. 28 dle důvodové zprávy bod II/28 
 
39. revokuje 
usnesení č. 2, část 6 ze dne 22. 2. 2005 ve věci kupních cen a kupujících a schvaluje nové 
kupní ceny  a nové kupující domu Palackého 8 s pozemkem parc. č. st. 818 zast. pl. o 
výměře 1 579 m2 v k. ú. Olomouc-město dle přílohy č. 29 dle důvodové zprávy bod II/29 
 
40. revokuje 
usnesení č. 5 část 44 ze dne 29. 6. 2004 ve věci kupních cen domu Masarykova 52 a 
schvaluje prodej domu Masarykova 52 s pozemkem parc.č. st. 1086 zast.pl. o výměře 306 
m2 oprávněným nájemcům za kupní ceny vypočtené dle ,, Pravidel“ a přílohy č. 30 dle 
důvodové zprávy bod II/30 
 
41. revokuje 
usnesení č. 9, část 70 ze dne 16. 3. 2004 ve věci kupních cen domu Masarykova 58 a 
schvaluje prodej domu Masarykova 58 s pozemkem parc.č. st. 1089 zast. pl. o výměře 305 
m2 v k. ú. Hodolany oprávněným nájemcům za kupní ceny vypočtené dle ,, Pravidel“  a 
přílohy č. 32 dle důvodové zprávy bod II/30 
 
42. revokuje 
usnesení č. 8, část 88 ze dne 21. 9. 2004 a schvaluje prodej domu Legionářská 3 s 
pozemkem parc. č. st. 1094 zast. pl. o výměře 826 m2, v k. ú. Olomouc - město, obec 
Olomouc po bytových jednotkách oprávněným nájemcům  za kupní ceny  vypočtené dle       
,,Pravidel“ a  přílohy č. 33 dle důvodové zprávy bod II/31 
 
43. schvaluje 
prodej nebytové jednotky č. 626/5 v domě Palackého 3 se spoluvlastnickým podílem o 
velikosti 747/8709 na společných částech domu a pozemku parc. č. st. 779 zast. pl. o 
výměře 359 m2 v k. ú. Olomouc-město, oprávněnému nájemci MUDr. Květuši Hájkové za 
kupní cenu ve výši 443 905,- Kč dle důvodové zprávy bod II/32 
 
44. schvaluje 
prodej nebytové jednotky č. 626/6 v domě Palackého 3 se spoluvlastnickým podílem o 
velikosti 648/8709 na společných částech domu a pozemku parc. č. st. 779 zast. pl. o 
výměře 359 m2 v k. ú. Olomouc-město, oprávněnému nájemci MUDr. Miloslavu Novákovi za 
kupní cenu ve výši 412 270,- Kč dle důvodové zprávy bod II/32 
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45. schvaluje 
prodej nebytové jednotky č. 626/7 v domě Palackého 3 se spoluvlastnickým podílem o 
velikosti 2411/8709 na společných částech domu a pozemku parc. č. st. 779 zast. pl. o 
výměře 359 m2 v k. ú. Olomouc-město, oprávněnému nájemci PhMr. Haně Hégrové za 
kupní cenu ve výši 1.999.448,- Kč dle důvodové zprávy bod II/32 
 
46. schvaluje 
prodej nebytové jednotky č. 626/8 v domě Palackého 3 se spoluvlastnickým podílem o 
velikosti 828/8709 na společných částech domu a pozemku parc. č. st. 779 zast. pl. o 
výměře 359 m2 v k. ú. Olomouc-město, oprávněnému nájemci Ladislavu Navrátilovi za kupní 
cenu ve výši 631.585,- Kč dle důvodové zprávy bod II/32 
 
47. nevyhovuje žádosti 
manželů Petra a Věry Novotných ve věci snížení kupní ceny za bytovou jednotku č. 743/2 v 
domě Wanklova 4 dle důvodové zprávy bod II/33 
 
48. nevyhovuje žádosti 
nájemců bytových jednotek č. 736/2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vchodu Masarykova 19 ve věci snížení 
kupní ceny za bytové jednotky č. 736/2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, v domě Masarykova 19, 21 dle 
důvodové zprávy bod II/34 
 
49. nevyhovuje žádosti 
manželů  Evy a Milana Balážových ve věci odprodeje bytové jednotky č. 356/2 v domě 
Ostružnická 15 a trvá na usnesení zastupitelstva města  ze dne 14. 12. 2004 - prodej 
předmětné bytové jednotky se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1380/4197 na 
společných částech domu a pozemku parc. č. st. 306 zast. pl. o výměře 393 m2 v k. ú. 
Olomouc-město formou veřejné dražby dle zákona č. 26/2000 Sb. za vyvolávací cenu ve výši 
1. 100.000,- Kč dle důvodové zprávy bod II/35 
 
50. schvaluje 
prodej bytových jednotek novým kupujícím dle důvodové zprávy bod III/1 
 
51. schvaluje 
prodej bytových jednotek novým kupujícím dle dodatku důvodové zprávy bod I/1 
 
Předložil: Rada města Olomouce 
Bod programu č.:  8; hlasování č.: 16 - 18 
 
 
9 Program regenerace MPR  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
poskytnutí příspěvku soukromým a církevním subjektům dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu č.:  9; hlasování č.: 19 
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10 Návrh zadání souboru zm ěn č. XIII ÚPnSÚ Olomouc  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu v předloženém znění 
 
2. ukládá 
vedoucímu odboru koncepce a rozvoje pokračovat v pořizování souboru změn č. XIII ÚPnSÚ 
Olomouc . 
T: 21.6.2005 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
3. schvaluje 
návrh zadání souboru změn č. XIII ÚPnSÚ Olomouc v rozsahu přílohy usnesení v souladu s 
ustanovením § 84 odst. (2), pís. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, a v souladu s ustanovením § 20 odst. (7) a § 31 zákona č. 50/1976 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu č.:  10; hlasování č.: 20 
 
 
11 Návrh souboru zm ěn č. XII ÚPnSÚ Olomouc  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu v předloženém znění 
 
2. schvaluje 
a) návrh souboru změn č. XII v rozsahu dílčích změn č. 
XII/1,2,3,4,5,6,8,11,12,14,15,18,19,20  ÚPnSÚ Olomouc dle přílohy usnesení č. 1 v souladu 
s ustanovením § 84 odst. (2), pís. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, a v souladu s § 23 odst. (1) a § 31 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 
b) návrh rozhodnutí o námitce dle přílohy usnesení č. 2 
 
3. vymezuje 
v souladu s ustanovením § 29, odst. (2) stavebního zákona závaznou část souboru změn č. 
XII v rozsahu dílčích změn č. XII/1,2,3,4,5,6,8,11,12,14,15,18,19,20 ÚPnSÚ Olomouc včetně 
veřejně prospěšných staveb ve smyslu § 108, odst. (2), pís. a) stavebního zákona v rozsahu 
dle přílohy usnesení č. 1, část C 
 
4. ukládá 
a) odboru koncepce a rozvoje předat schválený soubor změn č. XII ÚPnSÚ Olomouc 
stavebnímu odboru Magistrátu města Olomouce a Krajskému úřadu Olomouckého kraje, 
odboru strategického rozvoje, oddělení územního plánu a stavebního řádu 
 
b) odboru koncepce a rozvoje zpracovat novelu obecně závazné vyhlášky města o závazné 
části územního plánu sídelního útvaru Olomouc dle schváleného souboru změn č. XII 
ÚPnSÚ Olomouc a předložit ji ke schválení ZMO 
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c) odboru koncepce a rozvoje zaslat obecně závaznou vyhlášku města o vyhlášení závazné 
části územního plánu spolu se schématem hlavního výkresu souboru změn č. XII dotčeným 
orgánům státní správy 
T: září 2005 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu č.:  11; hlasování č.: 22 
 
12 Souborné stanovisko pro návrh zm ěn č. XII/7 a XII/17 ÚPnSÚ 

Olomouc  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu v předloženém znění 
 
2. schvaluje 
a) souborné stanovisko změn č. XII/7 a XII/17  ÚPnSÚ Olomouc v rozsahu přílohy usnesení 
č. 1 v souladu s ustanovením § 84 odst. (2), pís. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve 
znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 21 odst. (5) a § 31 zákona č. 50/1976 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 
 
3. ukládá 
odboru koncepce a rozvoje pořídit návrh změn č. XII/7 a XII/17 ÚPnSÚ Olomouc   
T: 21.6.2005 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu č.:  12; hlasování č.: 24 
 
 
13 OZV o závazné části ÚPnSÚ Olomouc  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
obecně závaznou vyhlášku  o závazné části ÚPnSÚ Olomouc v rozsahu dle přílohy usnesení 
na základě ustanovení § 29 odst.(3) zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 
10 písm.d) a § 84 odst. (2) písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu č.: 13 ; hlasování č.: 25 
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14 Sloučení Mateřské školy Olomouc, Lužická 7 s Mate řsko u 
školou Olomouc, Rooseveltova 101  
Dodatek č. 2 ke zřizovací listin ě Mateřské školy Olomouc, 
Rooseveltova 101  

Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. ruší 
příspěvkovou organizaci Mateřská škola Olomouc, Lužická 7 k 30.6.2005 
 
3. schvaluje 
sloučení Mateřské školy Olomouc, Lužická 7 s Mateřskou školou Olomouc, Rooseveltova 
101 k 1.7.2005 s tím, že práva, povinnosti a závazky zrušené příspěvkové organizace 
přecházejí na příspěvkovou organizaci Mateřská škola Olomouc, Rooseveltova 101 k 
uvedenému datu 
 
4. ukládá 
informovat ředitelku Mateřské školy Olomouc, Lužická 7 a ředitelku Mateřské školy Olomouc, 
Rooseveltova 101 o přijatém usnesení  
T: ihned 
O: Pokorný Vladimír, Ing., nám ěstek primátora 
 
5. schvaluje 
Dodatek č. 2 ke zřizovací listině Mateřské školy Olomouc, Rooseveltova 101 dle přílohy 
důvodové zprávy 
 
6. ukládá 
podepsat Dodatek č. 2 ke zřizovací listině Mateřské školy Olomouc, Rooseveltova 101 
T: 21.6.2005 
O: Tesařík Martin, Ing., primátor m ěsta 

Pokorný Vladimír, Ing., nám ěstek primátora 
 
7. ukládá 
realizovat veškeré náležitosti související s přijatým usnesením  
T: 21.6.2005 
O: vedoucí odboru školství 
 
Předložil: Rada města Olomouce 
Bod programu č.:  14; hlasování č.: 26 
 
 
15 Ceny m ěsta Olomouce  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. schvaluje 
udělení Ceny města Olomouce za rok 2004 Prof. MUDr. Pavlovi Luklovi, CSc v oblasti 
přírodní vědy - in memoriam 
 
3. schvaluje 
udělení Ceny města Olomouce za rok 2004 Ladislavu Jalůvkovi, akademickému malíři v 
oblasti výtvarné umění 
 
4. schvaluje 
udělení Ceny města Olomouce za rok 2004 Pavlovi Čechákovi v oblasti sportu 
 
5. schvaluje 
udělení Ceny města Olomouce za rok 2004 Josefu Vlčkovi v oblasti publicistika a žurnalistika 
 
6. schvaluje 
udělení Ceny města Olomouce za rok 2004 Pavlovi Dostálovi v oblasti dramatické umění 
 
7. schvaluje 
udělení Ceny města Olomouce za rok 2004 Prof. PhDr. Miroslavu Komárkovi, CSc v oblasti 
společenské vědy 
 
8. schvaluje 
udělení Ceny města Olomouce za rok 2004 Williamu R. Westovi za koordinaci spolupráce s 
partnerským městem Owensboro 
 
9. schvaluje 
udělení Ceny města Olomouce za rok 2004 Plk. Josefu Bryksovi v oblasti osobnost -            
in memoriam 
 
Předložil: Rada města Olomouce 
Bod programu č.:  15; hlasování č.: 27 
 
 
16 Fond rozvoje bydlení - 16. kolo poskytnutí úv ěrů 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
poskytnutí účelových úvěrů 16. kola FRB dle tabulky žadatelů 
 
3. schvaluje 
udělení výjimek z Vyhlášky č. 13/2003 o FRB dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora 
Bod programu č.:  16; hlasování č.: 28 
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17 Delegování zástupc ů SmOl na valné hromady obchodních 
spole čností s majetkovou ú častí m ěsta 

Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. deleguje 
zástupce SmOl (včetně náhradníků) na valné hromady OLTERM & TD Olomouc, a. s., 
Vodohospodářská společnost Olomouc, a. s. a SK Sigma Olomouc, a. s. dle důvodové 
zprávy 
 
Předložil: Rada města Olomouce 
Bod programu č.:  17; hlasování č.: 29 
 
 
18 Delegování zástupc ů SmOl na členské sch ůze bytových 

družstev  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. deleguje 
zástupce SmOl (včetně náhradníků) na členské schůze bytových družstev, Bytové družstvo 
Olomouc, Jiráskova a Bytové družstvo Olomouc, Jižní dle důvodové zprávy 
 
3. doporu čuje 
jmenovat Ing. Martina Koubka jako zástupce SmOl do představenstva Bytového družstva 
Olomouc, Jiráskova dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Rada města Olomouce 
Bod programu č.:  18; hlasování č.: 30 
 
 
19 Změna Jednacího a organiza čního řádu kontrolního výboru 

ZMO 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
změnu Jednacího a organizačního řádu kontrolního výboru 
 
Předložil: kontrolní výbor 
Bod programu č.:  19; hlasování č.: 31 
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20 Vypo řádání povinnosti stanovené zák. č. 238/1992 Sb., o 
některých opat řeních souvisejících s ochranou veřejného 
zájmu a o neslu čitelnosti n ěkterých funkcí (zákon o st řetu 
zájmů) ve znění pozd ějších p ředpis ů 

Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: kontrolní výbor 
Bod programu č.:  20; hlasování č.: 32 
 
 
 
 
 

 

 

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


