USNESENÍ
z 17. zasedání Zastupitelstva města Olomouce, konaného dne 21.6.2005

1

Kontrola usnesení

Zastupitelstvo města Olomouce
1. bere na vědomí
informace o plnění usnesení ZMO dle důvodové zprávy
2. prodlužuje
termíny plnění usnesení ZMO dle důvodové zprávy
Předložil: Rada města Olomouce
Bod programu č.: 2; hlasování č.: 4
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Rozpočtové změny roku 2005 + dodatek

Zastupitelstvo města Olomouce
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu, týkající se rozpočtových změn roku 2005 - část A a část B
včetně dodatku
2. schvaluje
rozpočtové změny roku 2005 (jmenovité dotace nad 50 tis. Kč a rozp. změny, převyšující v
jedné položce 5 mil. Kč) - část B včetně dodatku
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora
Bod programu č.: 3; hlasování č.: 5
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Majetkoprávní záležitosti + dodatek

Zastupitelstvo města Olomouce
1. schvaluje
1. odprodej pozemků parc. č. 106/54 o výměře 397 m2 a parc. č. 106/26 o výměře 154 m2,
vše ost. pl. v k.ú. Olomouc-město, obec Olomouc společnosti DS - IZOLACE s. r. o. za
kupní cenu ve výši 281 010,- Kč dle důvodové zprávy bod 6.
2. odprodej pozemku parc. č. st. 716 zast. pl. o výměře 156 m2 a části pozemku parc. č. 210
ost. pl. o výměře 419 m2, vše v k.ú. Lazce panu Hubertu Holišovi za kupní cenu ve výši 574,Kč/m2 dle důvodové zprávy bod 10.
3. odprodej části pozemku parc. č. 210 ost. pl. o výměře 348 m2 v k.ú. Lazce panu Hubertu
Holišovi za kupní cenu ve výši 820,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod 10.

4. bezúplatný převod pozemků parc. č. 320/1 o výměře 3 509 m2, parc. č. 320/3 o výměře
441 m2, vše ost. pl. v k. ú. Povel, parc. č. 317/9 ost. pl. o výměře 2 975 m2 v k. ú. Nová
Ulice, parc. č. 364/1 o výměře 4 307 m2, parc. č. 364/3 o výměře 229 m2, parc. č. 364/4 o
výměře 726 m2, vše ost. pl. v k. ú. Nové Sady u Olomouce, parc. č. 31/5 o výměře 6 944 m2,
parc. č. 31/9 o výměře 2 357 m2, parc. č. 31/13 o výměře 2 153 m2, parc. č. 31/22 o výměře
1 281 m2, parc. č. 31/23 o výměře 4 137 m2, parc. č. 31/29 o výměře 131 m2, parc. č. 31/35
o výměře 421 m2, parc. č. 31/36 o výměře 461 m2, parc. č. 31/37 o výměře 1 318 m2, parc.
č. 31/38 o výměře 2 126 m2, parc. č. 31/39 o výměře 564 m2, parc. č. 31/40 o výměře 18
m2, parc. č. 31/41 o výměře 738 m2, parc. č. 31/42 o výměře 254 m2, parc. č. 31/45 o
výměře 7 055 m2, parc. č. 85/2 o výměře 81 m2, parc. č. 117/6 o výměře 11 m2, vše ost. pl.
v k. ú. Klášterní Hradisko z vlastnictví ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod 17.
5. bezúplatný převod pozemků parc. č. st. 333/2 zast. pl. o výměře 77 m2, parc. č. st. 333/3
zast. pl. o výměře 1 m2, parc. č. 96/5 zahrada o výměře 2 981 m2, parc. č. 96/6 zahrada o
výměře 37 m2, parc. č. 96/7 ost. pl. o výměře 125 m2 a parc. č. 96/2 zahrada o výměře
2 139 m2, vše v k. ú. Hejčín, obec Olomouc z vlastnictví statutárního města Olomouce do
vlastnictví Olomouckého kraje, do správy Sdružených zařízení pro péči o dítě v Olomouci,
příspěvková organizace dle důvodové zprávy bod 19.
6. výkup částí pozemku parc. č. 395/3 ost. pl. o celkové výměře 412 m2 v k.ú. Chválkovice,
obec Olomouc, včetně komunikace z vlastnictví společnosti AŽD Praha s. r. o. do vlastnictví
statutárního města Olomouc za kupní cenu ve výši 95 000,- Kč dle důvodové zprávy bod 20.
7. odprodej pozemku parc. č. 411/4 louka o výměře 1 162 m2 v k.ú. Unčovice, obec Litovel
manželům Ing. Jiřímu a Jarmile Sládkovým za kupní cenu ve výši 52 575,- Kč dle důvodové
zprávy bod 21.

8. směnu pozemku parc. č. 236/47 orná půda o výměře 6 829 m2 v k.ú. Hejčín, obec
Olomouc ve vlastnictví pana Michala Sedláka za část pozemku parc. č. 124/1 louka o
výměře 4 265 m2 a část pozemku parc. č. 130/13 orná půda o výměře 888 m2, vše v k.ú.
Hejčín, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce s tím, že statutární město
Olomouc uhradí cenový rozdíl ve výši 56 360,- Kč dle důvodové zprávy bod 26.
9. odprodej pozemku parc. č. 1794/1 ost. pl. o výměře 42 108 m2 v k.ú. Holice u Olomouce,
obec Olomouc společnosti RESTA v. o. s. za kupní cenu ve výši 1. 767 940,- Kč dle
důvodové zprávy bod 29.
2. nevyhovuje žádosti
1. manželů Rostislava a Cornelie Žákových o odprodej části pozemku parc. č. 978/1 zahrada
o výměře 780 m2 a části pozemku parc. č. 978/2 ost. pl. o výměře 220 m2, vše v k.ú. Nová
Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 1.
2. pana Karla Marka o odprodej pozemků parc. č. 174/5 ost. pl. o výměře 489 m2 a parc. č.
139/36 ost. pl. o výměře 803 m2, vše v k.ú. Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy
bod 2.
3. manželů Ing. Jiřího a Yvetty Stupňánkových, manželů Přemysla a Lenky Pavlových,
manželů Ing. Horymíra a Anny Svobodových, manželů Ing. Františka a Bedřišky Kafkových a
manželů Ing. Petra a Mgr. Dagmar Krylových o odprodej části pozemku parc. č. 249/3 trvalý
travní porost o výměře 350 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové
zprávy bod 3.
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4. manželů Mgr. Petra a Pavlíny Coufalových o odprodej části pozemku parc. č. 34/1 ost. pl.
o výměře 35 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 4.
5. manželů Milady a Leopolda Schafferových o odprodej části pozemku parc. č. 451/30 ost.
pl. o výměře 52 m2 v k.ú. Povel, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 5.
6. společnosti K - elektric s. r. o. o odprodej pozemku parc. č. 444/6 ost. pl. o výměře 94 m2
a části pozemku parc. č. 444/2 ost. pl. o výměře 20 m2, vše v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc
dle důvodové zprávy bod 7.
7. Mgr. Jiřiny Mihulové a Světlany Fekri Mihulové o odprodej pozemku parc. č. 444/6 ost. pl.
o výměře 94 m2 v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 7.
8. Ing. Jarmily Dropmannové a JUDr. Jana Zatloukala o odprodej části pozemku parc. č.
444/2 ost. pl. o výměře 35 m2 v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 7.
9. manželů Ing. Zdeňka a Ing. Radky Nedvědových o odprodej části pozemku parc. č. 444/2
ost. pl. o výměře 100 m2 v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 7.
10. paní Hany Dosoudilové o odprodej části pozemku parc. č. 340/24 ost. pl. o výměře
143 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 11.
11. manželů MUDr. Heleny a MUDr. Hameda Al Kirbiových o odprodej části pozemku parc.
č. 535/39 ost. pl. o výměře 10 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle
důvodové zprávy bod 14.
12. společnosti Autodohnal spol. s r.o. o odprodej pozemků parc. č. 185/1 trvalý lesní porost
o výměře 946 m2 a parc. č. 185/3 ost. pl. o výměře 65 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec
Olomouc dle důvodové zprávy bod 15.
13. pana Ing. Zbyňka Petra, CSc. o odprodej části pozemku parc. č. 468 ost. pl. o výměře
2 m2 v k. ú. Hejčín, obec Olomouc a části pozemku parc. č. 128 ost. pl. o výměře 2 m2 v
k. ú. Lazce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 16.
14. ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových o bezúplatný převod pozemků
parc. č. 100/1 ost. pl. o výměře 2 716 m2 v k.ú. Hodolany, parc. č. 619/2 ost. pl. o výměře 1
637 m2 v k.ú. Nové Sady u Olomouce, parc. č. 552/1 ost. pl. o výměře 18 944 m2 v k.ú.
Svatý Kopeček, obec Olomouc, parc. č. 58/2 ost. pl. o výměře 114 m2 v k.ú. Klášterní
Hradisko z vlastnictví ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví
statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod 17.
15. manželů Jana a Jany Vlhových o odprodej pozemku parc. č. 247/25 zahrada o výměře
456 m2 a část pozemku parc. č. 247/12 trvalý travnatý porost o výměře 66 m2, vše v k. ú.
Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 18.
16. manželů Dimitrise a Marcely Chadzikasových o revokaci usnesení ZMO ze dne 14. 12.
2004, bod programu 4, bod 4 ve věci nevyhovění žádosti manželů Dimitrise a Marcely
Chadzikasových o odprodej částí pozemku parc. č. 5/8 ost. pl. o výměře 4 m2 + 4 m2 k.ú.
Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 23.
17. manželů Boženy a Milana Dirbákových o revokaci usnesení ZMO ze dne 14.12.2004 bod
programu 4, bod 53 ve věci nevyhovění žádosti manželů Boženy a Milana Dirbákových o
odprodej pozemku parc. č. 653 zahrada o výměře 499 m2 v k. ú. Lošov, obec Olomouc dle
důvodové zprávy bod 24.

3

18. manželů Ing. Mgr. Martina a Mgr. Veroniky Müllerových o odprodej pozemku parc. č.
653 zahrada o výměře 499 m2 v k.ú. Lošov, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 25.
3. souhlasí
1. s navýšením kupní ceny o náklady za vyhotovení znaleckého posudku ve výši 2000,- Kč
dle důvodové zprávy bod 27.
2. se zapracováním smluvní pokuty ve výši 69 700,- Kč do kupní smlouvy v případě, že
statutární město Olomouc neuhradí kupní cenu před podáním návrhu na vklad vlastnického
práva do katastru nemovitostí dle důvodové zprávy bod 27.
4. nesouhlasí
1. s úplatným převodem pozemků p.č. 551/1 zahrada o výměře 4324 m2 a p.č. 551/2
zahrada o výměře 96 m2, vše v k.ú. Nemilany z vlastnictví ČR-Pozemkového fondu ČR do
vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod 8.
2. s poskytnutím příspěvku Oblastní unii neslyšících v sociální oblasti ve výši 1.528.800,Kč dle důvodové zprávy bod 28.
5. revokuje
1. usnesení ZMO ze dne 14. 12. 2004, bod programu 4, bod 82 ve věci nevyhovění žádosti
společnosti DS - IZOLACE s. r. o. o odprodej pozemku parc. č. 106/26 ost. pl. o výměře 227
m2 a části pozemku parc. č. 106/2 ost. pl. o výměře 388 m2, vše v k.ú. Olomouc-město,
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 6.
2. část usnesení ZMO ze dne 16. 3. 2004, bod programu 6, bod 51 ve věci výše kupní ceny
při odprodeji kruhové cihelny vč. komína (ost. stavební objekt) s pozemkem parc. č. st. 1308
zast. pl. o výměře 1109 m2 vše v k.ú. Slavonín panu Ing. Františku Kaštylovi a schvaluje
kupní cenu ve výši 343 493,- Kč dle důvodové zprávy bod 9.
6. schvaluje
1. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 536/1 ost. pl. o
výměře 1 811 m2 v k.ú. Povel, obec Olomouc se společností K-stav stavební, a. s. při kupní
ceně ve výši 460,- Kč/m2 s tím, že společnost K-stav stavební, a. s. 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 30.
2. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 319/12 ost. pl. o
výměře 84 m2 v k. ú. Holice u Olomouce se společností TOI TOI, sanitární systémy, s. r. o.
za podmínek OKR při kupní ceně ve výši 400,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod 34.
3. odprodej části pozemku parc. č. 134/4 ost. pl. o výměře 234 m2 v k.ú. Nové Sady u
Olomouce panu Vojtěchu Piňosovi při kupní ceně ve výši 450,- Kč/m2, tj. 105 300,- Kč dle
důvodové zprávy bod 35.
4. odprodej pozemků parc. č. 275/4 orná půda o výměře 753 m2 a parc. č. 275/9 zast. pl. o
výměře 116 m2, vše v k.ú. Slavonín, obec Olomouc panu Michalu Semjonovi za kupní cenu
ve výši 600,- Kč/m2, tj. 521.400,- Kč dle důvodové zprávy bod 36.
5. směnu pozemku parc.č. 388/40 ost. pl. o výměře 1 656 m2 ve vlastnictví společnosti OL
TRANS CZ, s.r.o. za pozemky parc. č. 388/77 o výměře 142 m2, parc. č. 388/89 o výměře
262 m2, část parc.č. 388/42 o výměře 612 m2, parc. č. 388/27 o výměře 152 m2, parc. č.
1005/8 o výměře 122 m2 a parc. č. 1005/12 o výměře 65 m2, vše ost. pl. v k.ú. Hodolany,
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obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouc bez doplatku cenového rozdílu dle
důvodové zprávy bod 39.
6. odprodej části pozemku parc. č. 55/14 ost. pl. o výměře 217 m2 v k.ú. Slavonín, obec
Olomouc panu Aleši Opletalovi za kupní cenu ve výši 111 220,- Kč dle důvodové zprávy bod
40.
7. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemek parc. č. 1602/13 ost. pl. o výměře
73 m2 v k.ú. Horka nad Moravou s panem Hynkem Hamplem, paní Petrou Hamplovou a
paní Ivankou Jakešovou a na část pozemku parc.č. 1602/14 ost. pl. o výměře 20 m2 v k.ú.
Horka nad Moravou s obcí Horka nad Moravou při kupní ceně ve výši 78,- Kč/m2 s tím, že
kupní smlouva bude uzavřena nejpozději do 31. 12. 2006 dle důvodové zprávy bod 41.
8. odprodej části pozemku parc. č. 206/1 orná půda o výměře 439 m2 v k.ú. Týneček, obec
Olomouc manželům Marcele a Petru Hlobilovým za kupní cenu ve výši 157 042,- Kč dle
důvodové zprávy bod 42.
9. odprodej části pozemku parc. č. 206/1 orná půda o výměře 116 m2 v k.ú. Týneček, obec
Olomouc manželům Pavlu a Janě Dadákovým za kupní cenu ve výši 43 992,- Kč dle
důvodové zprávy bod 42.
10. odprodej pozemků část parc.č. 290/10 ost. pl. o výměře 24 m2 a část parc.č. 290/51 ost.
pl. o výměře 1 m2, vše v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc panu Ing. Janu Matznerovi za kupní
cenu ve výši 13 600,- Kč dle důvodové zprávy bod 43.
11. odprodej pozemku parc. č. 1029/17 zahrada o výměře 107 m2 v k.ú. Řepčín, obec
Olomouc manželům Ing. Janovi a MUDr. Marii Poláchovým za kupní cenu ve výši 53 500,Kč dle důvodové zprávy bod 44.
12. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemek parc. č. st. 2090/1 zast. pl. o
výměře 24 m2 v k.ú. Hodolany, obec Olomouc společnosti VAPEE Morava s. r. o. při kupní
ceně ve výši 9.841,- Kč dle důvodové zprávy bod 45.
13. odprodej pozemků parc. č. st. 2090/3 zast. pl. o výměře 216 m2 a parc. č. 835/4 ost. pl. o
výměře 739 m2, vše v k.ú. Hodolany, obec Olomouc společnosti VAPEE Morava s. r. o. za
kupní cenu ve výši 396.250,- Kč bez možnosti splátek dle důvodové zprávy bod 45.
14. odprodej pozemku parc. č. 812/27 zast. pl. o výměře 504 m2 v k. ú. Slavonín, obec
Olomouc Bytovému družstvu Olomouc, Jižní za kupní cenu ve výši 82 420,- Kč dle důvodové
zprávy bod 47.
15. bezúplatný převod objektu bez čp/če jiná st. na pozemku parc.č. 531/2 zast. pl., objektu
bez čp/če tech. vyb. na pozemku parc.č. 532/3 zast. pl., pozemků parc.č. 531/1 ost. pl. o
výměře 8 588 m2, parc.č. 531/2 zast. pl. o výměře 747 m2, vše v k.ú. Svatý Kopeček, obec
Olomouc z vlastnictví Olomouckého kraje, ze správy Středního odborného učiliště pro
smyslově postižené žáky, Odborného učiliště a Praktické školy, Olomouc - Svatý Kopeček,
Křičkova 4 do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod 48.
16. bezúplatný převod objektu bez čp/če obč.vyb. na pozemku parc.č.st. 1086 zast. pl.,
objektu č.p. 900 obč. vyb. na pozemku parc.č.st. 1087 zast. pl., objektu bez čp/če obč.vyb.
na pozemku parc.č.st. 1088 zast. pl., objektu bez čp/če obč.vyb. na pozemku parc.č.st. 1089
zast. pl., objektu bez čp/če obč.vyb. na pozemku parc.č.st. 1090 zast. pl., pozemků parc.č.st.
1086 zast. pl. o výměře 462 m2, parc.č.st. 1087 zast. pl. o výměře 508 m2, parc.č.st. 1088
zast. pl. o výměře 492 m2, parc.č.st. 1089 zast. pl. o výměře 524 m2, parc.č.st. 1090 zast.
pl. o výměře 525 m2, parc.č. 544 ost. pl. o výměře 9 562 m2, vše v k.ú. Nová Ulice, obec
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Olomouc z vlastnictví statutárního města Olomouce do vlastnictví Olomouckého kraje, do
správy Speciální mateřské školy pro děti s vadami řeči a Speciální základní školy pro žáky s
vadami řeči, Olomouc - Svatý Kopeček, Bohumíra Dvorského 17 za podmínky zřízení práva
věcného břemene umístění tepelného zdroje v objektu č.p. 900 obč. vyb. na pozemku
parc.č.st. 1087 zast. pl. v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, kde je umístěna OPS a dalších
podmínek společnosti OLTERM & TD Olomouc, a. s. dle důvodové zprávy bod 48.
17. odprodej pozemků parc. č. 841/33 o výměře 457 m2 a parc. č. 841/127 o výměře 415
m2, vše ost. pl. v k.ú. Hodolany Mgr. Vladanu Běhalovi za kupní cenu ve výši 174. 400,- Kč
bez možnosti splátek dle důvodové zprávy bod 49.
18. změnu katastrální hranice katastrálních území Nový Svět a Holice dle důvodové zprávy
bod 51.
19. odprodej pozemků parc. č. st. 1207/9 zast. pl. o výměře 18 m2 a parc. č. st. 1207/11
zast. pl. o výměře 19 m2, vše v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc manželům Ing. Janě a Ing.
Petrovi Budinským za kupní cenu ve výši 22 290,- Kč dle důvodové zprávy bod 52.
20. odprodej pozemku parc. č. 611/7 zahrada o výměře 113 m2 v k.ú. Nemilany, obec
Olomouc manželům Jaromíru a Ireně Švestkovým za kupní cenu ve výši 35 150,- Kč dle
důvodové zprávy bod 53.
21. odprodej pozemku parc. č. 611/6 zahrada o výměře 160 m2 v k.ú. Nemilany, obec
Olomouc manželům Markovi a Lucii Šándorovým za kupní cenu ve výši 49 270,- Kč dle
důvodové zprávy bod 54.
22. odprodej pozemků parc. č. 913 zast. pl. o výměře 1 596 m2, parc. č. 914/2 ost. pl. o
výměře 631 m2 a parc.č. 912 lesní pozemek o výměře 1 393 m2, vše v k.ú. Grygov, obec
Grygov společnosti Geocentrum, spol. s r.o. za kupní cenu ve výši 364 730,- Kč dle
důvodové zprávy bod 55.
23. bezúplatný převod části pozemku parc.č. 185/1 ost. pl. o výměře 38.998 m2 (dle GP
parc. č. 185/9) a pozemků parc. č. 185/6 ost. pl. o výměře 8 272 m2, parc. č. 168 ost. pl. o
výměře 15 477 m2, parc. č. 179 ost. pl. o výměře 4 200 m2, parc.č. 238/3 ost.pl. o výměře
417 m2, objektu bez čp/če garáž s pozemkem parc. č. st. 2305 zast. pl. o výměře 1 153 m2,
objektu bez čp/če garáž s pozemkem parc. č. st. 2306 zast. pl. o výměře 1 256 m2,objektu
bez čp/če garáž s pozemkem parc. č. st. 2303 zast. pl. o výměře 1 337 m2, objektu bez
čp/če jiná st. s pozemkem parc. č. st. 2307 zast. pl. o výměře 442 m2, objektu bez čp/če jiná
st. s pozemkem parc. č. st. 2308 zast. pl. o výměře 396 m2, objektu bez čp/če garáž s
pozemkem parc. č. st. 2302 zast. pl. o výměře 1 494 m2, objektu bez čp/če garáž s
pozemkem parc. č. st. 2301 zast. pl. o výměře 1 237 m2,objektu bez čp/če garáž s
pozemkem parc. č. st. 2309 zast. pl. o výměře 727 m2, objektu bez čp/če jiná st. s
pozemkem parc. č. st. 2310 zast. pl. o výměře 353 m2, objektu bez čp/če jiná st. s
pozemkem parc. č. st. 2311 zast. pl. o výměře 656 m2,objektu bez čp/če jiná st. s pozemkem
parc. č. st. 2312 zast. pl. o výměře 668 m2,objektu bez čp/če tech. vyb. s pozemkem parc. č.
st. 2300 zast. pl. o výměře 24 m2,objektu bez čp/če tech. vyb. s pozemkem parc. č. st. 2299
zast. pl. o výměře 49 m2, objektu bez čp/če jiná st. s pozemkem parc. č. st. 2298 zast. pl. o
výměře 99 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc z vlastnictví ČR - Ministerstva obrany
do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod 56.
24. záměr úplatného převodu objektu bez čp/če garáž na pozemku parc. č. st. 2305 zast. pl.
o výměře 1 153 m2, objektu bez čp/če garáž na pozemku parc. č. st. 2306 zast. pl. o výměře
1 256 m2,objektu bez čp/če garáž na pozemku parc. č. st. 2303 zast. pl. o výměře 1 337 m2,
objektu bez čp/če jiná st. na pozemku parc. č. st. 2307 zast. pl. o výměře 442 m2, objektu
bez čp/če jiná st. na pozemku parc. č. st. 2308 zast. pl. o výměře 396 m2, objektu bez čp/če
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garáž na pozemku parc. č. st. 2302 zast. pl. o výměře 1 494 m2, objektu bez čp/če garáž na
pozemku parc. č. st. 2301 zast. pl. o výměře 1 237 m2,objektu bez čp/če garáž na pozemku
parc. č. st. 2309 zast. pl. o výměře 727 m2, objektu bez čp/če jiná st. na pozemku parc. č. st.
2310 zast. pl. o výměře 353 m2, objektu bez čp/če jiná st. na pozemku parc. č. st. 2311 zast.
pl. o výměře 656 m2,objektu bez čp/če jiná st. na pozemku parc. č. st. 2312 zast. pl. o
výměře 668 m2,objektu bez čp/če tech. vyb. na pozemku parc. č. st. 2300 zast. pl. o výměře
24 m2,objektu bez čp/če tech. vyb. na pozemku parc. č. st. 2299 zast. pl. o výměře 49 m2,
objektu bez čp/če jiná st. na pozemku parc. č. st. 2298 zast. pl. o výměře 99 m2, vše v k.ú.
Nová Ulice, obec Olomouc a nově vzniklých pozemků (dle přiloženého gem. plánu) parc.č.
179 ost.pl. o výměře 874 m2, parc.č. 185/15 ost.pl. o výměře 721m2, parc.č. 185/14 ost.pl. o
výměře 721 m2, parc.č. 185/13 ost.pl. o výměře 721 m2, parc.č. 185/12 ost.pl. o výměře 483
m2, parc.č. 185/11 ost.pl. o výměře 483 m2, parc.č. 185/19 ost.pl. o výměře 875 m2, parc.č.
185/18 ost.pl. o výměře 874 m2, parc.č. 185/17 ost.pl. o výměře 875 m2, parc.č. 185/16
ost.pl. o výměře 875 m2 a prac.č. 185/6 ost.pl. o výměře 875 m2, vše v k.ú. Nová ulice, obec
Olomouc z vlastnictví statutárního města Olomouce do vlastnictví Vojenského bytového
družstva, se sídlem Sokolská 586/7, Olomouc dle důvodové zprávy bod 56.
25. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc.č. 350/10 ost. pl. o
výměře 200 m2 v k.ú. Povel, obec Olomouc se společností JACOBO EUROPE CZ a. s. při
kupní ceně ve výši 1 240,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod 57.
7. nevyhovuje žádosti
1. paní Lenky Basemansové o odprodej pozemku parc. č. 589 ost. pl. o výměře 1 220 m2 v
k. ú. Radíkov u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 31.
2. manželů Radovana a Jitky Cieleckých o odprodej části pozemku parc. č. 1029/1 orná
půda o výměře 20 000 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 32.
3. pana Petra Soukala o odprodej pozemku parc. č. 1751 ost. pl. o výměře 474 m2 v k. ú.
Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 33.
4. pana Ing. Jiřího Fingera o odprodej pozemků parc. č. 1872/1 ost. pl. o výměře 219 m2 a
parc. č. 1882/5 louka o výměře 217 m2, vše v k.ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle
důvodové zprávy bod 37.
5. společnosti EURO Enterprise s. r. o. o odprodej pozemku parc. č. 1193 ost. pl. o výměře
1 129 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 38.
6. Olomouckého kraje o bezúplatný převod objektu č.p. 68 obč. vyb. s pozemkem parc. č. st.
1367 zast. pl. o výměře 3 719 m2, objektu č.p. 69 obč.vyb. s pozemkem parc. č. st. 1368
zast. pl. o výměře 747 m2, objektu bez č.p./č.e. jiná stavba s pozemkem parc. č. st. 1369
zast. pl. o výměře 39 m2 a pozemku parc. č. 685/1 ost. pl. o výměře 19 026 m2 , vše v k.ú.
Nová Ulice, obec Olomouc z vlastnictví statutárního města Olomouce do vlastnictví
Olomouckého kraje, do správy Gymnázia, Olomouc, Čajkovského 9 dle důvodové zprávy
bod 46.
7. manželů Hany a Antonína Foltasových o revokaci usnesení ZMO ze dne 22.2.2005 bod
programu č. 5 bod 7 ve věci nevyhovění žádosti manželů Hany a Antonína Foltasových o
odprodej pozemku parc. č. 290/32 ost. pl. o výměře 783 m2 v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc
dle důvodové zprávy bod 50.
8. manželů Jaromíra a Ireny Švestkových o odprodej pozemku parc. č. 611/6 zahrada o
výměře 160 m2 v k.ú. Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 53.

7

9. manželů Marka a Lucie Šándorových o odprodej pozemku parc. č. 611/7 zahrada o
výměře 113 m2 v k.ú. Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 54.
8. revokuje
část usnesení ZMO ze dne 23. 9. 2003, bod programu 3.1, bod 62 ve věci subjektu na straně
kupujícího pozemku parc. č. 841/33 ost. pl. o výměře 428 m2, části pozemku parc. č. 841/37
ost. pl. o výměře 29 m2 a o výměře 18 m2 a části pozemku parc. č. 841/34 ost. pl. o výměře
397 m2, vše v k.ú. Hodolany dle důvodové zprávy bod 49.
Předložil: Rada města Olomouce
Bod programu č.: 4; hlasování č.: 6, 7, 8
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Majetkoprávní záležitosti odboru investic

Zastupitelstvo města Olomouce
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
uzavření budoucí kupní smlouvy dle bodů 1, 2, 3, 5, 6, 7, důvodové zprávy.
3. revokuje
- část svého usnesení č. 7, bod DZ č. 4 ze dne 22.2.2005 a schvaluje uzavření budoucí
smlouvy kupní dle bodu 4 důvodové zprávy.
- část svého usnesení č. 7, bod 3 DZ ze dne 22.2.2005 a schvaluje uzavření kupní smlouvy
dle bodu 8 důvodové zprávy.
- část svého usnesení č. 7, bod 13 DZ ze dne 22.2.2005 a schvaluje uzavření kupní smlouvy
dle bodu 9 důvodové zprávy.
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Bod programu č.: 4.1; hlasování č.:9
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Prodej domů + dodatek

Zastupitelstvo města Olomouce
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu a dodatek důvodové zprávy
2. schvaluje
prodej pozemku parc. č. st. 108, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 644 m2, v k. ú.
Lazce, obec Olomouc, paní Taťáně Krškové za kupní cenu ve výši 45.973,- Kč dle důvodové
zprávy bod I/1
3. revokuje
usnesení č. 21, část 24, usnesení ZMO ze dne 16. 12. 2003 ve věci prodeje pozemku parc.
č. 414/5, zahrada, o výměře 182 m2, v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, a schvaluje prodej
pozemku parc. č. 414/5, zahrada, o výměře 182 m2, v k. ú. Hodolany, obec Olomouc,
společenství vlastníků jednotek s názvem Masarykova č. 874/27, společenství, se sídlem
Olomouc, Masarykova 874/27, PSČ 772 00, za kupní cenu ve výši 87 050,- Kč dle důvodové
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zprávy bod I/2
4. revokuje
usnesení č. 8, část 11, usnesení ZMO ze dne 21. 9. 2004, ve věci prodeje pozemku parc. č.
72/8, zahrada, o výměře 234 m2, v k. ú. Neředín, obec Olomouc, a schvaluje prodej
pozemku parc. č. 72/8, zahrada, o výměře 234 m2, v k. ú. Neředín, obec Olomouc, Radimu
Červenému za kupní cenu ve výši 96 440,- Kč dle důvodové zprávy bod I/3
5. revokuje
usnesení č. 8, část 13, usnesení ZMO ze dne 21. 9. 2004, ve věci prodeje pozemku parc. č.
72/10, zahrada, o výměře 312 m2, v k.ú. Neředín, obec Olomouc, a schvaluje prodej
pozemku parc. č. 72/10, zahrada, o výměře 312 m2, v k.ú. Neředín, obec Olomouc, Radimu
Červenému, Lubomíru Bauerovi (nar. 1984), Lubomíru Bauerovi (nar. 1961), Magdě
Škurkové, manželům Radovanu a Haně Prokešovým a Zdeňce Červené za kupní cenu ve
výši 142 509,- Kč dle důvodové zprávy bod I/3
6. revokuje
usnesení č. 8, část 3, usnesení ZMO ze dne 21. 9. 2004, ve věci prodeje pozemku parc. č.
497/2, zahrada, o výměře 326 m2, v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, a
schvaluje prodej pozemku parc. č. 497/2, zahrada, o výměře 326 m2, v k. ú. Nové Sady u
Olomouce, obec Olomouc, Michalu Pokornému a Ludmile Chudadové za kupní cenu ve výši
138 613,- Kč dle důvodové zprávy bod I/4
7. schvaluje
prodej pozemku parc. č. 449/59, zahrada, o výměře 157 m2, v k. ú. Nová Ulice, obec
Olomouc, oprávněným nájemcům Mojmíru Dosedělovi, manželům Jindřichu a Haně
Skládalovým a manželům RNDr. Ivanu a RNDr. Heleně Navrátilovým, za kupní cenu ve výši
76 989,- Kč dle důvodové zprávy bod I/5
8. schvaluje
opakovaní dražby domu č. p. 227, Kyselovská 118, s pozemkem parc. č. st. 341 zast. pl., o
výměře 1 002 m2, v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, podle zákona č. 26/2000 Sb., o
veřejných dražbách za vyvolávací cenu 1.600.000,- Kč s tím, že bude rozšířena inzerce dle
důvodové zprávy bod II/1
9. nevyhovuje
žádosti pana Petra Kadaňky ve věci prodeje domu č. p. 227, Kyselovská 118, s pozemkem
parc. č. st. 341 zast. pl., o výměře 1 002 m2, v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové
zprávy bod II/1
10. schvaluje
opakování dražby nebytové jednotky č. 308/8, v domě č. p. 308, Denisova 17, se
spoluvlastnickým podílem o velikosti 162/4711 na společných částech domu č. p. 308 a se
spoluvlastnickým podílem o velikosti 162/4711 na pozemku parc. č. st. 118/2, zast. pl., vše v
k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, podle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách za
vyvolávací cenu 200 000,- Kč s tím, že bude rozšířena inzerce dle důvodové zprávy bod II/2
11. schvaluje
prodej ideálního podílu o velikosti 11/20 domu č. p. 405, Riegrova 3, s ideálním podílem o
velikosti 11/20 pozemku parc. č. st. 381, zast. pl., v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc,
spoluvlastníkům domu MUDr. Martě Čermákové, Miloslavu Koukalovi, Leoši Krejčínovi, Ing.
Karlu Očenáškovi, Václavu Petrovskému, Vojtěchu Rozsívalovi, Jarmile Rozsívalové, Ing.
Jiřímu Ambrožovi, Ing. Petru Ambrožovi, Janě Ambrožové, Pavlu Matlasovi, MUDr. Petru

9

Matlasovi, Stanislavu Matlasovi, za kupní cenu ve výši 3 026 247,- Kč dle důvodové zprávy
bod II/3
12. schvaluje
prodej jednotky č. 669/1, v domě č. p. 669, U Ambulatoria 5, spoluvlastnického podílu o
velikosti 10837/13867 na společných částech domu č.p. 669, spoluvlastnického podílu o
velikosti 10837/13867 na pozemku parc. č. st. 775, zast. pl., o výměře 1156 m2,
spoluvlastnického podílu o velikosti 10837/13867 na pozemku parc. č. 805/2, zahrada, o
výměře 2017 m2, vše v k.ú. Hodolany, obec Olomouc, oprávněným nájemcům MUDr. Aloisi
Deutschovi a Evě Fleškové, každému jednou ideální polovinou, za kupní cenu ve výši
7 222 845,- Kč dle důvodové zprávy bod II/4
13. schvaluje
prodej jednotky č. 669/2, v domě č. p. 669, U Ambulatoria 5, spoluvlastnického podílu o
velikosti 3030/13867 na společných částech domu č. p. 669, spoluvlastnického podílu o
velikosti 3030/13867 na pozemku parc. č. st. 775, zast. pl., o výměře 1156 m2,
spoluvlastnického podílu o velikosti 3030/13867 na pozemku parc. č. 805/2, zahrada, o
výměře 2017 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, oprávněným nájemcům MUDr.
Heleně Vodešilové a MUDr. Milce Záťurové, každé jednou ideální polovinou, za kupní cenu
ve výši 2 019 491,- Kč dle důvodové zprávy bod II/4
14. schvaluje
prodej domu č. p. 714, 715, 716, 717, 718, 719 (Družební 9, 11, 13, 15, 17, 19), s pozemkem
parc. č. st. 913, 934, 933, 912, 911, 932 zast. pl. o výměře 237, 235, 314, 235, 235, 235 m2,
vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, po bytových jednotkách oprávněným
nájemcům domu Družební 9, 11, 13, 15, 17, 19 za kupní ceny vypočtené dle „Pravidel“ a
přílohy č. 2, důvodové zprávy, bod II/5
15. schvaluje
zápočet částky 280.000,- Kč na kupní ceně ve výši 155.850,- Kč za bytovou jednotku č.
718/20 v domě č. p. 714, 715, 716, 717, 718, 719 (Družební 9, 11, 13, 15, 17, 19), podíl na
společných částech domu č. p. 714, 715, 716, 717, 718, 719, a podíl na pozemku parc. č. st.
913, 934, 933, 912, 911, 932 zast. pl., vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc,
nájemcům Radku a Haně Martínkovým dle důvodové zprávy bod II/5
16. nevyhovuje
žádosti paní Jaroslavy Strykové ve věci započtení částky 220 000,- Kč na kupní cenu ve výši
100 653,- Kč za bytovou jednotku č. 718/7 v domě č. p. 714, 715, 716, 717, 718, 719
(Družební 9, 11, 13, 15, 17, 19), podíl na společných částech domu č. p. 714, 715, 716, 717,
718, 719, a podíl na pozemku parc. č. st. 913, 934, 933, 912, 911, 932 zast. pl., vše v k. ú.
Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod II/5
17. nevyhovuje
žádosti paní Jitky Trnovcové ve věci započtení částky 220 000,- Kč na kupní cenu ve výši
106 719,- Kč za bytovou jednotku č. 627/7 v domě č. p. 628, 627,Zikova 15, 17, podíl na
společných částech domu č. p. 628, 627, a podíl na pozemku parc. č. st. 930, 921, vše v
k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod II/5
18. pozastavuje
prodej bytových jednotek současným nájemcům, a to u bytové jednotky č. 716/4 v domě
Družební 13, nájemce Xenie Janoušková, Pavel Janoušek, a bytové jednotky č. 718/12 v
domě Družební 17, nájemce Eva Stropková, Josef Stropek, do rozhodnutí soudu o určení
nového nájemce dle důvodové zprávy bod II/5
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19. schvaluje
prodej domu č. p. 1022, 1023 (Vojanova 18, 20) s pozemky prac. č. st. 1372 zast. pl. o
výměře 217 m2 a parc. č. st. 1371 zast. pl. o výměře 211 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec
Olomouc, po bytových jednotkách oprávněným nájemcům domu Vojanova 18, 20 za kupní
ceny vypočtené dle ,, Pravidel“ a přílohy č. 3, důvodové zprávy, bod II/6
20. schvaluje
prodej domu č. p. 1021, Vojanova 16, s pozemkem parc. č. st. 1373, zast. pl., o výměře 219
m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, po bytových jednotkách oprávněným nájemcům
domu Vojanova 16 za kupní ceny vypočtené dle ,, Pravidel“ a přílohy č. 4, důvodové zprávy,
bod II/7
21. schvaluje
prodej domu č. p. 623, Rožňavská 2, s pozemkem parc. č. st. 914, zast. pl., o výměře 240
m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, po bytových jednotkách oprávněným
nájemcům domu Rožňavská 2 za kupní ceny vypočtené dle ,, Pravidel“ a přílohy č. 5,
důvodové zprávy, bod II/8
22. schvaluje
prodej domu č. p. 573, Stiborova 8, s pozemkem parc. č. st. 1016, zast. pl., o výměře 255
m2, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc, po bytových jednotkách oprávněným nájemcům
domu Stiborova 8, za kupní ceny vypočtené dle ,,Pravidel“ a přílohy č. 6, důvodové zprávy,
bod II/9
23. schvaluje
prodej domu č. p. 574, Stiborova 10, s pozemkem parc. č. st. 1015, zast. pl., o výměře 246
m2, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc, po bytových jednotkách oprávněným nájemcům
domu Stiborova 10, za kupní ceny vypočtené dle ,,Pravidel“ a přílohy č. 7, důvodové zprávy,
bod II/10
24. schvaluje
prodej domu č. p. 590, Stiborova 12, parc. č. st. 1014, zast. pl., o výměře 246 m2, vše v k. ú.
Neředín, obec Olomouc, po bytových jednotkách oprávněným nájemcům domu Stiborova 12,
za kupní ceny vypočtené dle ,,Pravidel“ a přílohy č. 8 důvodové zprávy - vyjma jednotky č.
590/1 se spoluvlastnickým podílem o velikosti 807/14211 na společných částech domu č. p.
590 a pozemku parc. č. st. 1014, zast. pl., o výměře 246 m2, vše v k. ú. Neředín, obec
Olomouc dle důvodové zprávy bod II/11
25. schvaluje
prodej bytové jednotky č. 590/1 v domě č. p. 590, Stiborova 12, se spoluvlastnickým podílem
o velikosti 807/14211 na společných částech domu č. p. 590 a pozemku parc. č. st. 1014,
zast. pl., o výměře 246 m2, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc, manželům Dušanu a Aleně
Opletalovým za kupní cenu celkem 120.580,- Kč, z toho za jednotku 117.179,- Kč, za
pozemek 1.341,- Kč a náklady 2.060,- Kč dle důvodové zprávy bod II/11
26. schvaluje
prodej domu č. p. 591, Stiborova 14, parc. č. st. 1014, zast. pl., o výměře 247 m2, vše v k. ú.
Neředín, obec Olomouc, po bytových jednotkách oprávněným nájemcům domu Stiborova 14,
za kupní ceny vypočtené dle ,,Pravidel“ a přílohy č. 9, důvodové zprávy , bod II/12
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27. schvaluje
prodej domu č. p. 920, Tererovo nám. 2, s pozemkem parc. č. st. 1049, zast. pl., o výměře
312 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, po jednotkách oprávněným nájemcům domu
Tererovo nám. 2, za kupní ceny vypočtené dle ,,Pravidel“ a přílohy č. 10, důvodové zprávy,
bod II/13
28. schvaluje
prodej domu č. p. 553 a 554, Trnkova 20 a 22 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec
Olomouc, po bytových jednotkách oprávněným nájemcům domu Trnkova 20 a 22, za kupní
ceny vypočtené dle ,,Pravidel“ a přílohy č. 11, důvodové zprávy, bod II/14
29. revokuje
usnesení č. 7, část 12, usnesení ZMO ze dne 14. 12. 2004, ve věci schválení
spoluvlastnických podílů a kupních cen domu Na Vozovce 38, a schvaluje nové
spoluvlastnické podíly a kupní ceny domu č. p. 265, Na Vozovce 38 s pozemkem parc. č. st.
330, zast. pl., o výměře 1 069 m2, parc. č. 364/17, zahrada, o výměře 145 m2 a pozemkem
parc. č. 364/18, zahrada, o výměře 63 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, dle přílohy
č. 12, důvodové zprávy, bod II/15
30. schvaluje
prodej nebytové jednotky č. 265/20 v domě č. p. 265, Na Vozovce 38, se spoluvlastnickým
podílem o velikosti 659/26112 na společných částech domu a pozemku parc. č. st. 330 zast.
pl. o výměře 1 069 m2, parc. č. 364/17 zahrada o výměře 145 m2 a pozemku parc. č. 364/18
zahrada o výměře 63 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, oprávněnému nájemci panu
Ladislavu Grosmannovi za kupní cenu ve výši 120.949,- Kč, z toho za jednotku 100.428,- Kč,
podíl na pozemku parc. č. st. 330, zast. pl., o výměře 1 069 m2, 12.518,- Kč, podíl na
pozemku parc. č. 364/17, zahrada, o výměře 145 m2, 1.817,- Kč a podíl na pozemku parc. č.
364/18, zahrada, o výměře 63 m2, 738,- Kč, náklady 5.448,- Kč dle důvodové zprávy bod
II/15
31. schvaluje
prodej nebytové jednotky č. 265/21 v domě č. p. 265, Na Vozovce 38, se spoluvlastnickým
podílem o velikosti 159/26112 na společných částech domu a pozemku parc. č. st. 330, zast.
pl., o výměře 1 069 m2, parc. č. 364/17, zahrada, o výměře 145 m2 a pozemku parc. č.
364/18, zahrada, o výměře 63 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, oprávněnému
nájemci panu Jaromíru Hradilovi za kupní cenu ve výši 66.224,- Kč, z toho za jednotku
53.425,- Kč, podíl na pozemku parc. č. st. 330, zast. pl., o výměře 1 069 m2, 7.551,- Kč,
podíl na pozemku parc. č. 364/17, zahrada, o výměře 145 m2, 1.096,- Kč a podíl na
pozemku parc. č. 364/18, zahrada, o výměře 63 m2, 445,- Kč, náklady 3.707,- Kč dle
důvodové zprávy bod II/15
32. revokuje
usnesení č. 8, část 28, usnesení ZMO ze dne 26. 4. 2005, ve věci schválení kupních cen, a
schvaluje nové kupní ceny domu č. p. 136, Černá cesta 2, s pozemkem parc. č. st. 353, zast.
pl., o výměře 174 m2, vše v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc, dle přílohy č. 13,
důvodové zprávy, bod II/16
33. revokuje
usnesení č. 8, část 29, usnesení ZMO ze dne 26. 4. 2005, ve věci schválení kupních cen, a
schvaluje nové kupní ceny domu č. p. 135, Černá cesta 4, s pozemkem parc. č. st. 338, zast.
pl., o výměře 124 m2, vše v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc, dle přílohy č. 14,
důvodové zprávy, bod II/17

12

34. revokuje
usnesení č. 8, část 30, usnesení ZMO ze dne 26. 4. 2005, ve věci schválení kupních cen, a
schvaluje nové kupní ceny domu č. p. 116, Černá cesta 41, v k. ú. Klášterní Hradisko, obec
Olomouc, dle přílohy č. 15, důvodové zprávy, bod II/18
35. revokuje
usnesení č. 8, část 33, usnesení ZMO ze dne 26. 4. 2005, ve věci schválení kupních cen, a
schvaluje nové kupní ceny domu č. p. 117, Černá cesta 43, v k. ú. Klášterní Hradisko, obec
Olomouc, dle přílohy č. 16, důvodové zprávy, bod II/19
36. revokuje
usnesení č. 8, část 34, usnesení ZMO ze dne 26. 4. 2005, ve věci schválení kupních cen, a
schvaluje nové kupní ceny domu č. p. 118 a 119, Černá cesta 45 a 47, vše v k. ú. Klášterní
Hradisko, obec Olomouc, dle přílohy č. 17, důvodové zprávy, bod II/20
37. revokuje
usnesení č. 8, část 36, usnesení ZMO ze dne 26. 4. 2005, ve věci schválení kupních cen, a
schvaluje nové kupní ceny domu č. p. 120, Černá cesta 49, v k. ú. Klášterní Hradisko, obec
Olomouc, dle přílohy č. 18, důvodové zprávy, bod II/21
38. schvaluje
prodej nebytové jednotky č. 763/11 v domě č. p. 763, Wanklova 12, se spoluvlastnickým
podílem o velikosti 322/9902 na společných částech domu č. p. 763 a pozemku parc. č. st.
1059, zast. pl., o výměře 523 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, oprávněnému
nájemci panu Jaromíru Mičkovi, za kupní cenu 37.976,- Kč, z toho za jednotku 25.554,- Kč,
pozemek 6.798,- Kč a náklady 5.624,- Kč dle důvodové zprávy bod II/23
39. schvaluje
prodej NP č. 79/5 v domě č. p. 79, tř. Svornosti 1, se spoluvlastnickým podílem o velikosti
356/6851 na společných částech domu č. p. 79 a pozemku parc. č. st. 109, zast. pl., vše v k.
ú. Nová Ulice, obec Olomouc panu Miloslavu Svozilovi, za kupní cenu 169 380,- Kč, z toho
za jednotku 141 030,- Kč, za pozemek 16 030,- Kč a náklady 12 320,- Kč dle důvodové
zprávy bod II/24
40. schvaluje
prodej NP č. 79/9 v domě č. p. 79, tř. Svornosti 1, se spoluvlastnickým podílem o velikosti
634/6851 na společných částech domu č. p. 79 a pozemku parc. č. st. 109, zast. pl., vše v
k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, oprávněnému nájemci Strana pro otevřenou společnost, IČ
68346859, se sídlem, tř. Svornosti 1, Olomouc, za kupní cenu 305 586,- Kč, z toho za
jednotku 249 198,- Kč, za pozemek 32 068,- Kč a náklady 24 320,- Kč dle důvodové zprávy
bod II/24
41. nevyhovuje
žádosti pana Jiřího Maxy, ve věci snížení kupní ceny jednotky č. 317/13 v domě č. p. 317
(Tomkova 41, Ladova 1) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 583/12582 na společných
částech domu č. p. 317 a pozemku parc. č. st. 414, zast. pl., o výměře 414 m2, vše v k.ú.
Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod II/25
42. nevyhovuje
žádosti pana RNDr. Radko Dorazila ve věci snížení kupní ceny jednotky č. 317/14 v domě
č. p. 317 (Tomkova 41, Ladova 1) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 485/12582 na
společných částech domu č. p. 317 a pozemku parc. č. st. 414, zast. pl., o výměře 414 m2,
vše v k.ú. Hejčín , obec Olomouc dle důvodové zprávy bod II/25
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43. nevyhovuje
žádosti pana Marcela Dufka ve věci snížení kupní ceny jednotky č. 317/15 v domě č. p. 317
(Tomkova 41, Ladova 1) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 2332/12582 na společných
částech domu č. p. 317 a pozemku parc. č. st. 414, zast. pl., o výměře 414 m2, vše v k.ú.
Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod II/25
44. schvaluje
prodej nebytové jednotky č. 368/101 v domě č. p. 371, 370, 369, 368, 367 (Nešporova 7, 9,
11, 13, 15) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 160/63960 na společných částech domu
č. p. 371, 370, 369, 368, 367, a pozemku parc. č. st. 580, 579, 578, 577, 576, zast. pl., o
výměře 229 m2, 224 m2, 227 m2, 225 m2, 227 m2, vše v k. ú. Povel, obec Olomouc,
oprávněnému nájemci, panu Karlu Misterovi, za kupní cenu 67.231,- Kč, z toho za jednotku
62.942,- Kč, za pozemek 1.388,- Kč a náklady 2.901,- Kč dle důvodové zprávy bod II/26
45. schvaluje
prodej nebytové jednotky č. 319/7 v domě č. p. 318, 319, 320, 321 (Lazecká 71, 73, 75, 77)
se spoluvlastnickým podílem o velikosti 501/13146 na společných částech domu č. p. 318,
319, 320, 321 a pozemku parc. č. st. 359, 358, 357, 356, zast. pl., o výměře 284 m2, 283
m2, 285 m2, 288 m2, vše v k. ú. Lazce, obec Olomouc, oprávněnému nájemci, panu MVDr.
Milanu Vaďurovi, za kupní cenu 156.777,- Kč, z toho za jednotku 113.883,- Kč, za pozemek
34.757,- Kč a náklady 8.137,- Kč dle důvodové zprávy bod II/27
46. schvaluje
prodej nebytové jednotky č. 572/24 v domě č. p. 570, 571, 572 (Skupova 9, 11, 13) se
spoluvlastnickým podílem o velikosti 110/42311 na společných částech domu č. p. 570, 571,
572, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, oprávněnému nájemci paní Heleně
Stejskalové, za kupní cenu 22.682,- Kč, z toho za jednotku 20.850,- Kč a náklady 1.832,- Kč
dle důvodové zprávy bod II/28
47. schvaluje
prodej bytové jednotky č. 923/9 v domě č. p. 923, Zeyerova 12, se spoluvlastnickým podílem
o velikosti 680/6734 na společných částech domu č. p. 923 a pozemku parc. č. st. 1125/2
zast. pl. o výměře 206 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, oprávněným nájemcům,
manželům Michalu a Romaně Vysoudilovým, za kupní cenu 94.898,- Kč, z toho za jednotku
87.030,- Kč, za pozemek 2.964,- Kč a náklady 4.904,- Kč dle důvodové zprávy bod III/1
48. schvaluje
prodej bytové jednotky č. 243/2 v domě č. p. 242, 243, 244, Norská 43, 45, 47, se
spoluvlastnickým podílem o velikosti 590/10404 na společných částech domu č. p. 242, 243,
244, a pozemku parc. č. st. 337, 336, 335 zast. pl. o výměře 168 m2, 165 m2, 169 m2, vše v
k. ú. Neředín, obec Olomouc, oprávněnému nájemci paní Ludmile Jarošové, za kupní cenu
139.179,- Kč, z toho za jednotku 134.575,- Kč, za pozemek 2.477,- Kč, náklady 2.127,- Kč
dle důvodové zprávy bod III/2
49. schvaluje
prodej bytové jednotky č. 198/2 v domě č. p. 198, Schweitzerova 77, se spoluvlastnickým
podílem o velikosti 486/7984 na společných částech domu č. p. 198 a pozemku parc. č. st.
211, zast. pl., o výměře 677 m2, a pozemku parc. č. st. 309/5, zast. pl., o výměře 288 m2,
vše v k. ú. Povel, obec Olomouc, oprávněnému nájemci, panu Rudolfu Langovi, za kupní
cenu 37.019,- Kč, z toho za jednotku 26.351,- Kč, za pozemek 9.176,- Kč, náklady 1.492,Kč dle důvodové zprávy bod III/3
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50. schvaluje
prodej bytové jednotky č. 866/2 v domě č. p. 866, Komenského 6, se spoluvlastnickým
podílem o velikosti 5130/173156 na společných částech domu č. p. 866 a pozemku parc. č.
st. 729/2, zast. pl., o výměře 497 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc,
oprávněným nájemcům, manželům Rumenu Dimitrovi a Marcele Stojčevovým, za kupní cenu
56.328,- Kč, z toho za jednotku 52.877,- Kč, za pozemek 2.484,- Kč, náklady 967,- Kč dle
důvodové zprávy bod III/4
51. schvaluje
prodej bytové jednotky č. 435/40 v domě č. p. 435, Jeremiášova 16, se spoluvlastnickým
podílem o velikosti 692/23323 na společných částech domu č. p. 435 a pozemku parc. č. st.
646, zast. pl., o výměře 394 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc,
oprávněným nájemcům, manželům Františku a Soně Všetičkovým, za kupní cenu 90.080,Kč, z toho za jednotku 71.730,- Kč, za pozemek 1.543,- Kč, náklady 932,- Kč a daň 15.875,Kč dle důvodové zprávy bod III/5
52. schvaluje
prodej bytové jednotky č. 791/9 v domě č. p. 791, Legionářská 5, se spoluvlastnickým
podílem o velikosti 1047/11744 na společných částech domu č. p. 791 a pozemku parc. č. st.
1095, zast. pl., o výměře 474 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, oprávněnému
nájemci, paní Věře Koppové, za kupní cenu 236.936,- Kč, z toho za jednotku 206.762,- Kč,
za pozemek 27.732,- Kč a náklady 2.442,- Kč dle důvodové zprávy bod III/6
53. nevyhovuje
žádosti paní Marii Hartlové ve věci prodeje bytové jednotky č. 812/5 v domě č. p. 812,
Nálevkova 13, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 337/8188 na společných částech
domu a pozemku parc. č. st. 981, zast. pl., o výměře 891 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec
Olomouc dle důvodové zprávy bod III/7
54. schvaluje
prodej bytové jednotky č. 812/6 v domě č. p. 812, Nálevkova 13, se spoluvlastnickým
podílem o velikosti 287/8188 na společných částech domu a pozemku parc. č. st. 981, zast.
pl., o výměře 891 m2, vše v k. ú. Hodolany, Obec Olomouc, panu Bedřichu Vynikalovi za
kupní cenu ve výši 37.514,- Kč, z toho cena za jednotku 34.944,- Kč, cena pozemku 1.798,Kč, náklady 772,- Kč dle důvodové zprávy bod III/8
55. schvaluje
prodej bytové jednotky č. 490/1 v domě č. p. 490, Pekařská 11, 13, se spoluvlastnickým
podílem o velikosti 864/13830 na společných částech domu a pozemku parc. č. st. 101, zast.
pl., o výměře 644 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, paní Josefě Marešové za
kupní cenu ve výši 200.884,- Kč, z toho kupní cena za jednotku 156.620,- Kč, cena pozemku
41.991,- Kč, náklady 2.273,- Kč dle důvodové zprávy bod III/9
56. schvaluje
prodej bytové jednotky č. 209/2 v domě č. p. 209, Polská 64, se spoluvlastnickým podílem o
velikosti 416/6942 na společných částech domu a spoluvlastnickým podílem o velikosti
416/8937 na pozemku parc. č. st. 1435, zast. pl., o výměře 386 m2, vše v k. ú. Olomoucměsto, obec Olomouc, panu Jiřímu Knapovi za kupní cenu ve výši 99.872,- Kč, z toho kupní
cena za jednotku 96.662- Kč, cena pozemku 1.744,- Kč, náklady 1.466,- Kč dle důvodové
zprávy bod III/10
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57. schvaluje
prodej bytové jednotky č. 923/10 v domě č. p. 923, Zeyerova 12, se spoluvlastnickým
podílem o velikosti 681/6734 na společných částech domu a pozemku parc. č. st. 1125/2,
zast. pl., o výměře 203 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, manželům Josefu a Miladě
Stehlíkovým za kupní cenu ve výši 168.532,- Kč, z toho kupní cena za jednotku 160.652,Kč, cena pozemku 2.969,- Kč, náklady 4.911,- Kč dle důvodové zprávy bod III/11
58. schvaluje
prodej bytových jednotek novým kupujícím dle důvodové zprávy bod IV/1
59. schvaluje
žádost manželů Hany a Bohumila Zapletalových ve věci odkladu zaplacení kupní ceny za
bytovou jednotku č. 870/16 v domě č. p. 869, 870, 871, Na Vozovce 46, 48, 50, s pozemkem
parc. č. st. 1079/1, 1079/2, 1079/3, vše zast. pl., v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, o dva
měsíce tj. do 8. 7. 2005 dle důvodové zprávy bod IV/2
60. schvaluje
prodej pozemku parc. č. 377/11 zahrada o výměře 65 m2, k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc,
a to manželům Simoně a Pavlovi Vinglárkovým za kupní cenu ve výši 16 032,- Kč dle
dodatku důvodové zprávy bod I/1
61. schvaluje
prodej domu č. p. 38 (Krejčího 10) s pozemkem parc. č. st. 61, zast. pl., o výměře 268 m2,
vše v k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc, formou veřejné dražby podle zákona č. 26/2000
Sb., o veřejných dražbách, za vyvolávací cenu 2 505 950,- Kč, a to s podmínkou
současného zřízení věcného břemene umístění pamětní desky a busty básníka Jiřího
Wolkera v místě stávajícího umístění dle dodatku důvodové zprávy bod II/1
62. schvaluje
prodej nebytové jednotky č. 649/13 v domě č. p. 649 (Javoříčská 2) se spoluvlastnickým
podílem o velikosti 2219/14561 na společných částech domu č. p. 649 a se spoluvlastnickým
podílem o velikosti 2219/14561 na pozemku parc. č. st. 828, zast. pl., o výměře 465 m2, vše
v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, formou veřejné dražby podle zákona č. 26/2000 Sb.,
o veřejných dražbách, za vyvolávací cenu 1.208.172,- Kč dle dodatku důvodové zprávy
bod II/2
63. nevyhovuje žádosti
pana Davida Malíka ve věci pronájmu případně odkoupení předmětné nebytové jednotky č.
649/13 v domě č. p. 649, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle dodatku důvodové
zprávy bod II/2
64. schvaluje
prodej nebytové jednotky č. 649/14 v domě č. p. 649 (Javoříčská 2) se spoluvlastnickým
podílem o velikosti 1660/14561 na společných částech domu č. p. 649, a se
spoluvlastnickým podílem o velikosti 1660/14561 na pozemku parc. č. st. 828, zast. pl., o
výměře 465 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, oprávněným nájemcům, panu
Ing. arch. Karlu Typovskému a panu Ing. Zdeňku Coufalovi, za kupní cenu ve výši 125.223,Kč, z toho za jednotku 93.157,- Kč, za pozemek 25.446,- Kč a náklady 6.620,- Kč dle
dodatku důvodové zprávy bod II/2
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65. schvaluje
prodej nebytové jednotky č. 265/22 v domě č. p. 265, Na Vozovce 38, se spoluvlastnickým
podílem o velikosti 140/26112 na společných částech domu, a se spoluvlastnickým podílem
o velikosti 140/26112 na pozemku parc. č. st. 330, zast. pl., o výměře 1 069 m2, pozemku
parc. č. 364/17, zahrada, o výměře 145 m2, a pozemku parc. č. 364/18, zahrada, o výměře
63 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, panu Jaromíru Hradilovi za kupní cenu ve výši
59.884,- Kč, z toho za jednotku 47.937,- Kč, podíl na pozemku č. st. 330, zast. pl., o výměře
1 069 m2, 6.648,- Kč, podíl na pozemku parc. č. 364/17, zahrada, o výměře 145 m2, 1.023,Kč a podíl na pozemku parc. č. 364/18, zahrada, o výměře 63 m2, 392,- Kč, náklady 3.884,Kč, dle dodatku důvodové zprávy bod II/3
66. schvaluje
prodej nebytové jednotky č. 872/11 v domě č. p. 872 se spoluvlastnickým podílem o velikosti
5700/120075 na společných částech domu č. p. 872 a spoluvlastnickým podílem o velikosti
5700/120075 na pozemku parc. č. st. 942, zast. pl., o výměře 371 m2, vše v k. ú. Hodolany,
obec Olomouc, oprávněnému nájemci, panu Vojtěchu Směšnému, za kupní cenu ve výši
220.625,- Kč, z toho za jednotku 213.477,- Kč, za pozemek 6.344,- Kč, náklady 804,- Kč dle
dodatku důvodové zprávy bod II/4
67. revokuje
usnesení č. 7, část 13, usnesení ZMO ze dne 6. 5. 2003 ve věci prodeje domu č. p. 919
(Na Bystřičce 12, Blanická 21) s pozemkem parc. č. st. 1123/3, zast. pl., o výměře 310 m2,
vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, a schvaluje prodej domu č. p. 919 (Na Bystřičce 12,
Blanická 21) s pozemkem parc. č. st. 1123/3, zast. pl., o výměře 310 m2, vše v k. ú.
Hodolany, obec Olomouc, po bytových jednotkách oprávněným nájemcům domu Na
Bystřičce 12, Blanická 21 za kupní ceny dle přílohy č. 1 s možností proinvestovat II. část
kupní ceny do dvou let dle dodatku důvodové zprávy bod II/ 5
68. revokuje
usnesení č. III/A, část 6, usnesení ZMO ze dne 15. 6. 2000, ve věci prodeje domu č. p. 564
(Wellnerova 15) s pozemkem parc. č. st. 634, zast. pl., o výměře 254 m2, vše v k. ú. Nová
Ulice, obec Olomouc, do podílového spoluvlastnictví nájemců, a schvaluje prodej domu č. p.
564 (Wellnerova 15) s pozemkem parc. č. st. 634, zast. pl., o výměře 254 m2, vše v k. ú.
Nová Ulice, obec Olomouc, po jednotkách oprávněným nájemcům domu Wellnerova 15 za
kupní ceny vypočtené dle ,, Pravidel“ a přílohy č. 2 dodatku důvodové zprávy bod II/6
69. revokuje
usnesení č. 9, část 28, usnesení ZMO ze dne 16. 3. 2004, ve věci prodeje domu č. p. 1164
(Máhlerova 9), s pozemkem parc. č. st. 239/2, zast. pl., o výměře 137 m2, vše v k. ú.
Olomouc-město, obec Olomouc, a schvaluje prodej domu č. p. 1164 (Máhlerova 9) s
pozemkem parc. č. st. 239/2, zast. pl., o výměře 137 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec
Olomouc, panu Hynku Maxovi za kupní cenu ve výši 339 387,- Kč, z toho za dům 187 706,Kč, za pozemek 139 281,- Kč, náklady 12 400,- Kč, a to s možností proinvestovat druhou
část kupní ceny ve výši 59 899,-Kč do dvou let dle dodatku důvodové zprávy bod II/7
70. revokuje
část usnesení ze dne 21. 9. 1994 ve věci prodeje domu Dobrovského 28 s pozemkem parc.
č. st. 395, zast. pl., o výměře 114 m2, a schvaluje prodej domů č. p. 332 (Dobrovského 28) a
č. p. 333 (Na střelnici 2) s pozemkem parc. č. st. 395, zast. pl., o výměře 114 m2, a s
pozemkem parc. č. st. 394, zast. pl., o výměře 187 m2, vše v k. ú. Lazce, obec Olomouc, do
podílového spoluvlastnictví kupujících dle přílohy č. 3 s možností proinvestovat druhou část
kupní ceny do dvou let dle dodatku důvodové zprávy bod II/8
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71. revokuje
usnesení č. 9, část 30, usnesení ZMO ze dne 16. 3. 2004 ve věci prodeje domu č. p. 292
(Denisova 33) s pozemkem parc. č. st. 134, zast. pl., o výměře 228 m2, vše v k. ú. Olomoucměsto, obec Olomouce, a schvaluje prodej domu č. p. 292 (Denisova 33) s pozemkem parc.
č. st. 134, zast. pl., o výměře 228 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, paní Leile
Pohlídalové za kupní cenu ve výši 1 691 780,-Kč s možností proinvestovat do dvou let
druhou část kupní ceny ve výši 502 425,- Kč dle dodatku důvodové zprávy bod II/9
72. revokuje
usnesení č. 24, část 16, usnesení ZMO ze dne 27. 6. 2002, ve věci prodeje domu č. p. 860
(Komenského 5) s pozemkem parc. č. st. 722/1, zast. pl., o výměře 480 m2, vše v k. ú.
Olomouc-město, obec Olomouc, a schvaluje prodej domu č. p. 860 (Komenského 5) s
pozemkem parc. č. st. 722/1, zast. pl., o výměře 480 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec
Olomouc, oprávněným nájemcům domu Komenského 5, za kupní ceny dle přílohy č. 4 s
možností proinvestovat druhou část kupní ceny do dvou let dodatku důvodové zprávy bod
II/10
73. nevyhovuje žádosti
pana Budinského ve věci snížení kupní ceny a trvá na původní kupní ceně, to je prodej
nebytové jednotky č. 1063/38 se spoluvlastnickým podílem o velikosti 320/65322 na
společných částech domu č. p. 1036, 1037 a 1038, (Jungmanova 18, 20, 22) a se
spoluvlastnickým podílem o velikosti 320/65322 na pozemcích parc. č. st. 1150/3, zast. pl., o
výměře 301 m2, parc. č. st. 1150/2, zast. pl., o výměře 306 m2, a pozemku parc. č. st.
1150/1, zast. pl., o výměře 309 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, panu Ing. Dominiku
Budinskému za kupní cenu ve výši 98 530,59 Kč z toho nebytová jednotka 89.451,- Kč,
pozemek 3.679, náklady 5.400,- Kč, s možností proinvestovat do dvou let druhou část
kupní ceny ve výši 47 425,- Kč dle dodatku důvodové zprávy bod II/11
74. revokuje
usnesení č. 9, část 28, usnesení ZMO ze dne 16. 3. 2004, 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 na společných částech domu č. p. 1077, 1078,
1079 a 1080 o velikosti 2200/851759 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 2200/851759
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. 1077/32 v domě č. p. 1077, 1078, 1079 a 1080 (Dr. Milady Horákové 19, 21, 23 a
Kaštanová 27), se spoluvlastnickým podílem velikosti 2200/851759 na společných částech
domu č. p. 1077, 1078, 1079 a 1080 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 2200/851759
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 22 968,-Kč, z toho
za jednotku 22 000,- Kč, pozemek 719,- Kč, náklady 249,- Kč dle dodatku důvodové zprávy
bod II/12
75. revokuje
usnesení č. 9, část 28, usnesení ZMO ze dne 16. 3. 2004, ve věci prodeje 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 na společných částech domu č. p. 1077, 1078,
1079 a 1080 o velikosti 3000/851759 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
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výměře 682 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, a schvaluje prodej 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, 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 26 962,-Kč, z toho
za jednotku 28 560,- Kč, pozemek 1 050,- Kč, náklady 352,- Kč,dle dodatku důvodové
zprávy bod II/12
76. revokuje
usnesení č. 5, část 2, usnesení ZMO ze dne 27. 9. 2001, ve věci prodeje nebytové jednotky
č. 766/101 se spoluvlastnickým podílem o velikosti 370/11108 na společným částem domu č.
p. 766 (Dr. Milady Horákové l) a spoluvlastnickým podílem o velikosti 370/11108 na pozemku
parc. č. st. 1052, zast. pl., o výměře 400 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, a
schvaluje prodej nebytové jednotky č. 766/101 se spoluvlastnickým podílem o velikosti
370/11108 na společným částem domu č. p. 766 (Dr. Milady Horákové l) a spoluvlastnickým
podílem o velikosti 370/11108 na pozemku parc. č. st. 1052, zast. pl., o výměře 400 m2, vše
v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, do vlastnictví Společenství vlastníků jednotek Dr.
Milady Horákové 1, za kupní cenu ve výši 52 636,- Kč, z toho za jednotku 49 888,-Kč,
pozemek 1 759,- Kč a náklady 989,-Kč dle dodatku důvodové zprávy bod II/13
77. revokuje
usnesení č. 9, část 68, usnesení ZMO ze dne 16. 3. 2004 ve věci prodeje domu č. p. 938,
939 (Masarykova 54, 56) s pozemkem parc. č. st. 1087, 1088 zast. pl. o výměře 453 m2,
375 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc a schvaluje prodej domu č. p. 938, 939,
(Masarykova 54, 56), s pozemkem parc. č. st. 1087, 1088 zast. pl. o výměře 453 m2, 375
m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, po jednotkách oprávněným nájemcům domu
Masarykova 54, 56 za kupní ceny vypočtené dle ,,Pravidel“ a přílohy č. 5 dodatku důvodové
zprávy bod II/14
78. revokuje
usnesení č. 9, část 26, ze dne 21. 9. 2004, ve věci prodeje jednotky č. 163/3 v domě č. p.
163 (Rooseveltova 107) s pozemkem parc. č. st. 112/1, zast. pl., o výměře 581 m2, vše v k.
ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, a schvaluje prodej jednotky č. 163/3 v domě č. p.
163 (Rooseveltova 107) s pozemkem parc. č. st. 112/1, zast. pl., o výměře 581 m2, vše v k.
ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, manželům Ladislavě a Zdeňku Studenským za
kupní cenu ve výši 63 319,- Kč, z toho 53 872,-Kč za jednotku, pozemek 6 463,-Kč a
náklady 2 984,-Kč s možností proinvestovat druhou část kupní ceny ve výši 32 650,- Kč do
dvou let dle dodatku důvodové zprávy bod II/15
79. nevyhovuje žádosti
nájemců domu č. p. 111 (Litovelská 1) ve věci zařazení předmětného domu do seznamu
domů určených k prodeji z majetku SmOl dle dodatku důvodové zprávy bod II/16
80. schvaluje
prodej bytové jednotky č. 788/1 v domě č. p. 788, 789, 790 (Albertova 25, 27, 29) se
spoluvlastnickým podílem o velikosti 698/15793 na společných částech domu a se
spoluvlastnickým podílem o velikosti 698/15793 na pozemcích parc. č. st. 1225, 1226, 1227,
zast. pl. o výměře 204 m2, 199 m2, 255 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc,
oprávněnému nájemci, paní Markétě Dostalíkové, za kupní cenu ve výši 80.410,- Kč, z toho
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za jednotku 76.148,- Kč, za pozemek 2.081,- Kč, náklady 2.181,- Kč dle dodatku důvodové
zprávy bod III/1
81. schvaluje
prodej bytové jednotky č. 581/18 v domě č. p. 580, 581 (Zelená 11, 13) se spoluvlastnickým
podílem o velikosti 704/29366 na společných částech domu a se spoluvlastnickým podílem o
velikosti 704/29366 na pozemku parc. č. st. 1007, 1006, zast. pl., o výměře 245 m2, 247 m2,
vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc, oprávněným nájemcům, manželům Janu a Gabriele
Zatloukalovým, za kupní cenu ve výši 85.543,- Kč, z toho za jednotku 69.093,- Kč, za
pozemek 1.103,- Kč, náklady 15.347,- Kč dle dodatku důvodové zprávy bod III/2
82. schvaluje
bytové jednotky č. 1061/2 v domě č. p. 1060, 1061, 1062 (Tovární 19, 21, 23) se
spoluvlastnickým podílem o velikosti 738/13826 na společných částech domu, a se
spoluvlastnickým podílem o velikosti 738/13826 a pozemcích parc. č. st. 1069, 1068, 1067,
zast. pl., o výměře 467 m2, 468 m2, 560 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc,
oprávněnému nájemci, panu Milanu Kuchařovi, za kupní cenu ve výši 108.086,- Kč, z toho
za jednotku 100.478,- Kč, za pozemek 5.865,- Kč, náklady 1.743,- Kč dle dodatku důvodové
zprávy bod III/3
83. schvaluje
prodej bytové jednotky č. 594/52 v domě č. p. 592, 593, 594 (Stiborova 17, 19, 21) se
spoluvlastnickým podílem o velikosti 646/43539 na společných částech domu a se
spoluvlastnickým podílem o velikosti 646/43539 na pozemku parc. č. st. 998, 997, 996, zast.
pl., vše o celkové výměře 751 m2, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc, oprávněnému
nájemci, paní Pavlíně Pavlíčkové, za kupní cenu ve výši 50.222,- Kč, z toho za jednotku
34.824,- Kč, za pozemek 828,- Kč, náklady 14.570,- Kč dle důvodové zprávy bod III/4
84. schvaluje
bytové jednotky č. 430/2 v domě č. p. 427, 428, 429, 430, 431, 432 (Špálova 3, Myslbekova
7, 9, 11, 13, Špálova 1) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 5475/328303 na společných
částech domu a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 5475/328303 na pozemcích parc. č.
st. 418, 417, 416, 415, 414, 413, zast. pl., o výměře 159 m2, 263 m2, 193 m2, 179 m2, 269
m2,170 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, oprávněnému nájemci, paní
Boženě Povýšilové, za kupní cenu ve výši 60.288,- Kč, z toho za jednotku 56.808,- Kč, za
pozemek 2.883,- Kč, náklady 597,- Kč dle dodatku důvodové zprávy bod III/5
85. pozastavuje
prodej bytové jednotky č. 494/13 v domě č. p. 494, 495 (Dlouhá 56, 58) se spoluvlastnickým
podílem o velikosti 454/29305 na společných částech domu, a se spoluvlastnickým podílem
o velikosti 454/29305 na pozemku parc. č. st. 604, 605, zast. pl. o výměře 234 m2, 238 m2,
vše v k. ú. Lazce, obec Olomouc, do pravomocného rozhodnutí soudu ve věci přivolení k
výpovědi z nájmu bytu dle dodatku důvodové zprávy bod III/6
86. nevyhovuje žádosti
pana Miroslava Kulaviaka ve věci prodeje bytové jednotky č. 494/13 v domě č. p. 494, 495
(Dlouhá 56, 58) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 454/29305 na společných částech
domu, a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 454/29305 na pozemku parc. č. st. 604,
605, zast. pl. o výměře 234 m2, 238 m2, vše v k. ú. Lazce, obec Olomouc dle dodatku
důvodové zprávy bod III/6
87. pozastavuje
prodej bytové jednotky č. 800/3 v domě č. p. 799, 800, Wolkerova 38, 38a, se
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spoluvlastnickým podílem o velikosti 628/14586 na společných částech domu a
spoluvlastnickým podílem o velikosti 628/14586 na pozemku parc. č. st. 932, 1006, zast. pl.,
o výměře 417 m2, 292 m2, vše v k. ú. Nová ulice, obec Olomouc, do pravomocného
rozhodnutí soudu ve věci přivolení k výpovědi z nájmu bytu dle dodatku důvodové zprávy
bod III/7
88. nevyhovuje žádosti
paní Libuše Hruškové ve věci prodeje jednotky č. 800/3 v domě č. p. 799, 800, Wolkerova
38, 38a, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 628/14586 na společných částech domu a
spoluvlastnickým podílem o velikosti 628/14586 pozemku parc. č. st. 932, 1006, zast. pl., o
výměře 417 m2, 292 m2, vše v k. ú. Nová ulice, obec Olomouc dle dodatku důvodové
zprávy bod III/7
89. schvaluje
prodej bytové jednotky č. 955/6 v domě č. p. 954, 955, 956 (Masarykova 51, 53, 55) se
spoluvlastnickým podílem o velikosti 321/25916 na společných částech domu a se
spoluvlastnickým podílem o velikosti 321/25916 na pozemcích parc. č. st. 1019/3, 1019/4 a
135/1, zast. pl., o výměře 205 m2, 241 m2 a 252 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc,
oprávněnému nájemci, paní Marii Píchalové, za kupní cenu ve výši 92.977,- Kč, z toho za
jednotku 89.544,- Kč, za pozemek 2.639,- Kč, náklady 794,- Kč dle dodatku důvodové
zprávy bod III/8
90. schvaluje
prodej bytových jednotek novým kupujícím dle dodatku důvodové zprávy bod IV/1A až 1F
Předložil: Rada města Olomouce
Bod programu č.: 5; hlasování č.: 10, 11, 12, 13

6

Návrh souboru změn č. I regulačního plánu Sídliště Povel
Čtvrtky

Zastupitelstvo města Olomouce
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu v předloženém znění
2. schvaluje
návrh souboru změn č. I regulačního plánu Sídliště Povel Čtvrtky v rozsahu dílčích změn:
a) v lokalitě Nové Sady - Handkeho, Slavonínská ulice
v realizovaném bytovém objektu využít stávající podkroví pro umístění bytových jednotek
b) úpravu regulačních prvků pro stanovení výšek objektů v území řešeném regulačním
plánem,
dle upravené 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
c) návrh rozhodnutí o námitce dle přílohy usnesení č. 2

3.

vymezuje
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v souladu s ustanovením § 29, odst. (2) stavebního zákona pro schvalované změny
regulačního plánu závaznou část
v rozsahu dle upravené přílohy usnesení č. 1, část C změny regulačního plánu
4. ukládá
a) odboru koncepce a rozvoje předat schválený soubor změn č. I regulačního plánu Sídliště
Povel Čtvrtky 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 obecně závaznou vyhlášku o závazné části
regulačního plánu Sídliště Povel Čtvrtky schváleného souboru změn č. I regulačního plánu
Sídliště Povel Čtvrtky a předložit ji ke schválení ZMO
c) odboru koncepce a rozvoje zaslat obecně závaznou vyhlášku města o závazné části
regulačního plánu se schématem hlavního výkresu souboru změn č. I dotčeným orgánům
státní správy
T: 20.9.2005
O: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Bod programu č.:6; hlasování č.: 14

7

OZV o závazné části regulačního plánu Sídliště Povel Čtvrtky

Zastupitelstvo města Olomouce
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
obecně závaznou vyhlášku č. 5/2005 o závazné části regulačního plánu Sídliště Povel
Čtvrtky, v rozsahu dle upravené 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.: 7; hlasování č.: 15

8

OZV o cenové mapě

Zastupitelstvo města Olomouce
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. vydává
obecně závaznou vyhlášku č. 6/2005, kterou se vydává Cenová mapa stavebních pozemků
na území statutárního města Olomouce s účinností od 1. 7. 2005
Předložil: Rada města Olomouce
Bod programu č.: 8; hlasování č.: 16
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9

Změna č. II regulačního plánu MPR Olomouc

Zastupitelstvo města Olomouce
1. bere na vědomí
- důvodovou zprávu v předloženém znění
- stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování dle přílohy důvodové zprávy č.3
2. schvaluje
Změnu č.II regulačního plánu MPR Olomouc v rozsahu dle upravené 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 ustanovením §31, odst. (2) zákona č. 50/1976 Sb. o
územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona) ve znění pozdějších předpisů.
3. vymezuje
v souladu s ustanovením §29, odst. (2) Stavebního zákona závaznou část změny č.II RPn
MPR Olomouc v rozsahu dle upravené přílohy usnesení č.1
4. ukládá
a) Odboru koncepce a rozvoje pořídit čistopis změny č.II RPn MPR Olomouc v souladu s
předchozími částmi usnesení ZMO, dohodami s DOSS a stanoviskem nadřízeného orgánu,
předat ověřený čistopis změny č.II RPn MPR 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 rozeslat schválenou závaznou část a schéma hlavního
výkresu změny č. II RPn MPR Olomouc dotčeným orgánům státní správy.
c) Odboru koncepce a rozvoje zpracovat novelu obecně závazné vyhlášky města o závazné
části regulačního plánu městské památkové rezervace Olomouc dle schválené změny č.II a
předložit ji ke schválení ZMO
T: 13.12.2005
O: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Bod programu č.: 9; hlasování č.: 17

10

Obecně závazná vyhláška č. 7/2005, kterou se mění obecně
závazná vyhláška č.3/2001

Zastupitelstvo města Olomouce
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
obecně závaznou vyhlášku č. 7/2005, kterou se mění obecně závazná vyhláška č.3/2001,
dle přílohy B

Předložil:

Rada města Olomouce
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Bod programu č.: 10; hlasování č.: 18

11

Zrušení obecně závazné vyhlášky č. 2 /2001 o udržování čistoty
a pořádku na území města Olomouce, návrh nové vyhlášky

Zastupitelstvo města Olomouce
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. zrušuje
obecně závaznou vyhlášku č.2/2001 ve znění obecně závazné vyhlášky č.5/2001
3. schvaluje
obecně závaznou vyhlášku č. 8/2005 dle přílohy A důvodové zprávy včetně upravených
textů příloh č. 1
Předložil: Rada města Olomouce
Bod programu č.: 11; hlasování č.: 19

12

Projekty EU - závazky konečného příjemce

Zastupitelstvo města Olomouce
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
závazek konečného příjemce SmOl týkající se finančního krytí projektu následovně:
Příjemce Statutární město Olomouc prohlašuje, že v případě zařazení projektu „Informační a
orientační systém cestovního ruchu“ k poskytnutí pomoci z programu SROP profinancuje
celkové náklady projektu a otevře pro tento projekt před podpisem smlouvy o poskytnutí
pomoci zvláštní účet, který bude používat výhradně pro příjmy a výdaje spojené s realizací
projektu.
3. schvaluje
závazek konečného příjemce SmOl týkající se finančního krytí projektu následovně:
Příjemce Statutární město Olomouc prohlašuje, že v případě zařazení projektu „Informační a
propagační materiály Olomouc - turistická nej“ k poskytnutí pomoci z programu SROP
profinancuje celkové náklady projektu a otevře pro tento projekt před podpisem smlouvy o
poskytnutí pomoci zvláštní účet, který bude používat výhradně pro příjmy a výdaje spojené s
realizací projektu.
4. schvaluje
závazek konečného příjemce SmOl týkající se finančního krytí projektu následovně:
Příjemce Statutární město Olomouc prohlašuje, že v případě zařazení projektu „Komunitní
plánování sociálních služeb ve městě Olomouci“ k poskytnutí pomoci z programu SROP
profinancuje celkové náklady projektu a otevře pro tento projekt před podpisem smlouvy o
poskytnutí pomoci zvláštní účet, který bude používat výhradně pro příjmy a výdaje spojené s
realizací projektu.
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Předložil: Rada města Olomouce
Bod programu č.: 12; hlasování č.: 20

13

Fond rozvoje bydlení

Zastupitelstvo města Olomouce
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
poskytnutí účelového úvěru - navýšení z klasického Fondu rozvoje bydlení města Olomouce
dle důvodové zprávy
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora
Bod programu č.: 13; hlasování č.: 21

14

Hospodaření
UNESCO

dobrovolného

svazku

obcí

České

dědictví

Zastupitelstvo města Olomouce
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. bere na vědomí
závěrečný účet a zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí
České dědictví UNESCO dle přílohy č. 1 důvodové zprávy
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora
Bod programu č.: 14; hlasování č.: 23

15

Zpráva o činnosti kontrolního výboru, Plán kontrolní činnosti
kontrolního výboru na II. pololetí 2005

Zastupitelstvo města Olomouce
1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2. schvaluje
Plán kontrolní činnosti kontrolního výboru na II. pololetí 2005 dle upravené důvodové zprávy
Předložil: kontrolní výbor
Bod programu č.: 15; hlasování č.: 22
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16

Aquapark

Zastupitelstvo města Olomouce
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu - část A, B
Předložil: Rada města Olomouce
Bod programu č.: 16; hlasování č.: 24, 25, 26, 27

17

Různé - objednávka veřejných služeb

Zastupitelstvo města Olomouce
1. bere na vědomí
záměr dalšího postupu města dle předložené důvodové zprávy
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora
Bod programu č.: 17; hlasování č.: 30

Ing. Martin Tesařík
primátor města Olomouce

Ing. Vladimír Pokorný
náměstek primátora

26

