
 
USNESENÍ 

 
z 18. zasedání Zastupitelstva m ěsta Olomouce, konaného dne 20.9.2005  

 
 

 
1 Změna ve složení Zastupitelstva m ěsta Olomouce  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. bere na v ědomí 
zánik mandátu člena Zastupitelstva města Olomouce pana  Mgr. Jiřího Tesaříka ve volebním 
obvodu č. 4 za KSČM dnem 3.7.2005 
 
3. bere na v ědomí 
nastoupení  člena Zastupitelstva města  Olomouce ve volebním obvodu č. 4 za KSČM 
prvního náhradníka - paní Ivanky Weinertové dnem 4.7.2005 
 
Předložil: Rada města Olomouce 
Bod programu č.:  1;hlasování č.: 2 
 
 
2 Kontrola usnesení  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
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.: 5 
 
 
3 Rozpočtové zm ěny roku 2005 + dodatek č. 1 a 2 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu, týkající se rozpočtových změn roku 2005 - část A a část B 
důvodové zprávy, včetně dodatku č. 1 a 2 
 
2. schvaluje 
rozpočtové změny roku 2005 (jmenovité dotace nad 50 tis. Kč a  rozpočtové změny, 
převyšující v jedné položce 5 mil. Kč) - část B důvodové zprávy, včetně dodatku č. 2 



 2 

 
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora 
Bod programu č.:  3;hlasování č.: 6 
 
 
4 Financování rozvojových zám ěrů 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
přijetí investičního úvěru do celkové výše 350 mil.Kč na financování investičních akcí 
statutárního  města Olomouce v letech 2005 - 2006 od  Komerční banky, a. s.  
 
3. schvaluje 
rozpočtové změny v souvislosti s čerpání investičního úvěru v roce 2005 dle předložené 
důvodové zprávy 
 
Předložil: Rada města Olomouce 
Bod programu č.: 3.1 ;hlasování č.: 7 
 
 
5 Majetkoprávní záležitosti  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. schvaluje 
1. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 5/8 ost. pl. o výměře  
2 500 m2 v k.ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc se společností Wisdom reality,        
s. r. o. při kupní ceně ve výši 1 240,- Kč/m2 s tím, že řádná kupní smlouva bude uzavřena 
nejpozději do 31. 7. 2007 dle důvodové zprávy bod 1.   
 
2. bezúplatný převod pozemku parc. č.  377/76 orná půda o výměře 43535 m2 v k.ú. 
Týneček z vlastnictví ČR - Pozemkového fondu ČR do vlastnictví statutárního města 
Olomouce dle důvodové zprávy bod 4. 
 
3. směnu pozemku parc. č. 75/137 ost. pl. o výměře 274 m2 v k.ú. Olomouc - město, obec 
Olomouc ve vlastnictví Olomouckého kraje ve správě Vědecké knihovny v Olomouci za část 
pozemku parc. č. 75/68 ost. pl. o výměře 250 m2 a pozemek parc. č. 75/138 ost. pl. o 
výměře 37 m2, vše v k.ú. Olomouc - město, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města 
Olomouce dle důvodové zprávy bod 5.    
 
4. odprodej pozemku parc. č. st. 1394/7 zast. pl.  o výměře 322 m2 a části pozemku parc. č. 
79/28 ost pl. o výměře 276 m2 (dle geometrického plánu č. 816-847/2005 pozemek parc. č. 
79/32 ost. pl. o výměře 276 m2), vše v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc do vlastnictví 
ČR - Krajského soudu v Ostravě za kupní cenu ve výši 200,- Kč/m2, tj. 119.600,- Kč za 
podmínky zřízení věcného břemene obsahujícího právo průchodu přes pozemek parc. č. st. 
1394/7 zast. pl.  o výměře 322 m2 a část pozemku parc. č. 79/28 ost pl. o výměře 276 m2 
(dle geometrického plánu č. 816-847/2005 pozemek parc. č. 79/32 ost. pl. o výměře          
276 m2), vše v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc ve prospěch statutárního města 
Olomouce dle důvodové zprávy bod 6.  
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5. bezúplatný převod objektu čp. 1175 obč. vyb. s pozemkem parc. č. st. 1966 zast. pl. o 
výměře 330 m2, objektu čp. 1176 obč. vyb. s pozemkem parc. č. st. 1965 zast. pl. o výměře 
330 m2, objektu čp. 1161 obč. vyb. s pozemkem parc. č. st. 1967 zast. pl. o výměře 399 m2 
a pozemků parc. č. 346/1 ost. pl. o výměře 5 307 m2 a parc. č. 349/2 ost. pl. o výměře       
293 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc z vlastnictví ČR - Úřad pro zastupování státu 
ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod 
7. 
 
6. odprodej pozemku parc. č. 1029/17 zahrada o výměře 107 m2 v k.ú. Řepčín, obec 
Olomouc manželům Jiřímu a Věře Konečným za kupní cenu ve výši 53 500,- Kč dle 
důvodové zprávy bod 8.   
 
7. odprodej pozemku parc. č. 684/19 zast. pl. o výměře 18 m2 v k.ú. Nemilany, obec 
Olomouc společnosti ROMZA - Nedvězí, spol. s r. o. za kupní cenu ve výši 8 840,- Kč dle 
důvodové zprávy bod 9.   
 
8. odprodej pozemku parc. č. 1671/3 lesní pozemek o výměře 885 m2 v k. ú. Horka nad 
Moravou, obec Horka nad Moravou panu Vlastimilovi Sedláčkovi za kupní cenu ve výši 
22.123,-  Kč dle důvodové zprávy bod 10. 
 
9. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemek parc. č. 142 zast. pl. o výměře  
16 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve vlastnictví pana Jaromíra Žádníka mezi panem 
Janem Žádníkem a statutárním městem Olomouc při kupní ceně ve výši 1000,- Kč/m2 a za 
splnění podmínek navrhovaných panem Žádníkem dle důvodové zprávy bod 18. 
 
10. odprodej pozemku  parc. č. 133 zahrada o výměře 436 m2 v k.ú. Týneček, obec 
Olomouc manželům Bohumilu a Lence Směšným za kupní cenu ve výši 146 180,- Kč dle 
důvodové zprávy bod 19.  
 
11. odprodej pozemku parc. č. 624/36 ost. pl. o výměře 149 m2 v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc společnosti MERIT CZ a. s. za kupní cenu ve výši 236 310,- Kč dle důvodové 
zprávy bod 21.  
 
12. odprodej pozemků parc. č. 959/17 ost. pl. o výměře 6 191 m2,  parc. č. 959/23 ost. pl. o 
výměře 584 m2, parc. č. 959/31 ost. pl. o výměře 2 318 m2 a části pozemku parc. č. 1110 
ost. pl. o výměře 1 995 m2 včetně panelového oplocení,  vše v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc společnosti Regionální centrum Olomouc s. r. o.  za kupní cenu ve výši                 
8.426.880,- Kč + náklady na vyhotovení GP ve výši 4.760,- Kč za podmínky realizace  
záměru Moravské vysoké školy, při nedodržení této podmínky bude ze strany statutárního 
města Olomouce uplatněna smluvní pokuta ve výši kupní ceny tj. 8.426 880,- Kč a za 
podmínky bezúplatného zřízení věcného břemene obsahujícího právo uložení a provozování 
kanalizačního sběrače G na pozemku parc. č. 959/17 ost. pl. o výměře 6 191 m2 v k.ú. 
Hodolany ve prospěch statutárního města Olomouce a bezúplatného zřízení věcného 
břemene obsahujícího právo průchodu přes pozemek parc. č. 959/23 ost. pl. o výměře      
584 m2 v k.ú. Hodolany ve prospěch statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod 
23.  
 
13. odprodej objektu č. p. 282 s pozemkem parc. č. st. 1658 zastavěná plocha a nádvoří o 
výměře 354 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc (OPS Jílová) manželům Jiřině a Jiřímu 
Juránkovým za kupní cenu ve výši 1. 655 880,- Kč + náklady za zpracování informačního 
memoranda (pasportu) ve výši 29.750,- Kč + náklady na přemístění funkční technologie 
zdroje ve výši  50.000,- Kč a za podmínky bezúplatného zřízení věcného břemene 
obsahujícího právo umístění a provozování trafostanice v objektu č. p. 282 na pozemku parc. 
č. st. 1658 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 354 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc 
ve prospěch společnosti Severomoravská energetika, a. s. dle důvodové zprávy bod 25. 
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14. znění darovací smlouvy uzavřené mezi Správou vojenského bytového fondu Praha jako 
dárcem a statutárním městem Olomouc jako obdarovaným na objekt bydlení č.p. 627 na 
pozemku parc.č. st. 1237 zast.pl. a nádvoří a pozemku parc.č. st. 1237 zast.pl. a nádvoří o 
výměře 263 m2, jinou stavbu  bez č.p. (kotelna) na st.p.č. 1236 a pozemku parc.č. st. 1236 
zast.pl. a nádvoří o výměře 118 m2 a pozemku parc.č. 615/6 ost.pl. o výměře 1287 m2 v k.ú. 
Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 26.  
 
15. odprodej pozemku parc. č. 987/27 ost. pl., jiná plocha o výměře 1499 m2 v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc a pozemku parc. č. 345/11 ost. pl., manipulační plocha o výměře    
1 508 m2 v k. ú. Nové sady, obec Olomouc z vlastnictví statutárního města Olomouce do 
vlastnictví České republiky - Povodí Moravy, s.p. za kupní cenu ve výši 2.359.141,80 Kč dle 
důvodové zprávy bod 27. 
 
16. bezúplatný převod spoluvlastnického podílu 1/4 pozemků parc. č. 907/13 orná půda o 
výměře 419 m2, parc. č. 913/46 orná půda o výměře 792 m2, parc. č. 913/50 orná půda o 
výměře 342 m2, parc. č. 913/63 orná půda o výměře 50 m2 ve vlastnictví společnosti 
CARMAGNUS, s  r. o. do vlastnictví statutárního města Olomouce za podmínky, že před 
podpisem darovací smlouvy bude předmětný spoluvlastnický podíl oproštěn od dosud 
vedených exekucí a zástavních práv dle důvodové zprávy bod 28. 
 
17. odprodej pozemků parc. č. st. 974 zast. pl. o výměře 449 m2 a parc. č. st. 975 zast. pl. o 
výměře 3 612 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc manželům Stanislavě a Rudolfu 
Pasekovým za kupní cenu ve výši 2.030.500,- Kč dle důvodové zprávy bod 29. 
 
18. bezúplatný převod pozemku včetně komunikace SO 104 parc. č. 876/9 ost. pl. o výměře 
45 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc z vlastnictví společnosti Centrum Olympia 
Olomouc, a.s. do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod 30. 
 
2. nevyhovuje žádosti 
1. pana Ing. Jana Kolenyáka o směnu ideálního podílu 1/26 pozemku parc. č. 396 ost. pl. o 
celkové výměře 154 m2 a ideálního podílu 1/26 pozemku parc. č. 747 ost. pl. o celkové 
výměře 2 219 m2, vše v k. ú. Radíkov u Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví pana Ing. 
Jana Kolenyáka za část pozemku parc. č. 684 lesní pozemek o celkové výměře 66 180 m2 v 
k. ú. Lošov, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy 
bod 2.  
 
2. pana Pavla Šošolíka o odprodej části pozemku parc. č. 1320/1 ost. pl. o výměře 350 m2 v 
k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 3.  
 
3. společnosti ROMZA - Nedvězí, spol. s r. o. o odprodej pozemků parc. č. 688/12 orná půda 
o výměře 3 170 m2, parc. č. 689/19 ost. pl. o výměře 1 362 m2 a parc. č. 689/20 ost. pl. o 
výměře 156 m2, vše v k.ú. Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 9.   
 
4. ČR - Zemědělský podnik Razová, státní podnik o výkup pozemku parc. č.  24/10 ost. pl. o 
výměře 245 m2 v k.ú. Pavlovičky, obec Olomouc z vlastnictví ČR - Zemědělský podnik 
Razová, státní podnik do vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní cenu ve výši   
117 600,- Kč s tím, že statutární město Olomouc uhradí poplatek  za návrh na vklad do KN 
dle důvodové zprávy bod 11.   
 
5. manželů Ing. Jaroslava a MUDr. Ivy Zdražilových o odprodej pozemku parc. č. 841/116 
ost. pl. o výměře 359 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 13. 
 
6. manželů Dušana a Dany Pimerových o odprodej pozemku parc. č. 735/23 orná půda o 
výměře 130 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 14. 
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7. pana Miloslava Bětíka o odprodej části pozemku parc. č. 401/9 zahrada o výměře 100 m2, 
pana Břetislava Talpy o odprodej části pozemku parc. č. 401/9 zahrada o výměře 100 m2, 
pana Oldřicha Tichého o odprodej části pozemku parc. č. 401/9 zahrada o výměře 422 m2 a 
pozemku parc. č. st. 603/1 zast. pl. o výměře 12 m2, paní Ing. Zdenky Grohmannové o 
odprodej části pozemku parc. č. 401/9 zahrada o výměře 400 m2 a pozemku parc. č. 604 
zast. pl. o výměře 14 m2, pana Miloslava Grohmanna o odprodej části pozemku parc. č. 
401/9 zahrada o výměře 400 m2 a pozemku parc. č. st. 605 zast. pl. o výměře 14 m2, 
manželů Miroslava a Ludmily Janošíkových o odprodej části pozemku parc. č. 401/9 zahrada 
o výměře 398 m2 a pozemku parc. č. st. 606 zast. pl. o výměře 13 m2, manželů Karla a 
Vlasty Ťulpových o odprodej části pozemku parc. č. 401/9 zahrada o výměře 385 m2 a 
pozemku parc. č. st. 607 zast. pl. o výměře 12 m2, manželů Milana a Boženy Hrabalových  o 
odprodej části pozemku parc. č. 401/9 zahrada o výměře 370 m2, pozemku parc. č. 401/7 
ost. pl. o výměře 11 m2 a pozemku parc. č. st. st. 608 zast. pl. o výměře 13 m2, vše v k.ú. 
Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 15.  
 
8. manželů MUDr. Jitky a MUDr. Martina Nevrlých o odprodej pozemků parc. č. st. 68/1 zast. 
pl. o výměře 457 m2 a parc. č. 247/6 zahrada o výměře 504 m2, vše v k. ú. Neředín, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod 16.  
 
9. paní Ing. Ludmily Víťazkové o odprodej pozemku parc. č. 778 zahrada o výměře 599 m2 v 
k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 22. 
 
10. paní Petry Todorovové o odprodej části pozemku parc. č. 206 ost. pl. o výměře 33 m2, 
části pozemku  parc. č.  207 trvalý travnatý porost o výměře 262 m2 a části pozemku parc. č. 
208 zahrada o výměře 122 m2, vše v k.ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 
24.  
 
11. Mgr. Jitky Havigerové, společnosti OUTBACK s. r. o., pana Dalibora Ondráčka a pana 
Pavla Kopečného o odprodej objektu č. p. 282 s pozemkem parc. č. st. 1658 zastavěná 
plocha a nádvoří o výměře 354 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc (OPS Jílová) dle 
důvodové zprávy bod 25. 
 
12. pana Ing. Tomáše Sofky o odprodej pozemku parc. č. 255/12 orná půda o výměře          
2 419 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 32.   
 
13. paní Mgr. Moniky Kopecké o odprodej části pozemku parc. č. 255/12 orná půda o 
výměře 700 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 32.   
 
14. manželů Petra a Mgr. Silvie Sofkových a paní Mgr. Moniky Kopecké o odprodej pozemku 
parc. č. 255/14 orná půda o výměře 800 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové 
zprávy bod 33.  
 
15. manželů MUDr. Jana Mareše a Mgr. Hany Marešové, Ph. D. o odprodej pozemku parc. 
č. 255/12 orná půda o výměře 2 419 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy 
bod 34. 
 
16. společnosti INTES Olomouc, s.r.o. o odprodej pozemku parc. č. 959/17 o výměře       
6191 m2 v k.ú.. Hodolany, obec Olomouc dle doplněné důvodové zrávy, bod 23 
 
3. revokuje 
1. usnesení ZMO ze dne 21. 6. 2005, bod programu 4, bod 44 ve věci schválení odprodeje 
pozemku parc. č. 1029/17 zahrada o výměře 107 m2 v k.ú. Řepčín, obec Olomouc 
manželům Ing. Janovi a MUDr. Marii Poláchovým dle důvodové zprávy bod 8. 
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2. své usnesení ze dne 29. 6. 2004 č. 2 bod 7/2 ve věci uzavření zástavní smlouvy dle 
důvodové zprávy bod 12. 
 
3. část usnesení ZMO ze dne  23. 9. 2003, bod programu 3.1, bod 31 ve věci schválení 
podmínek u bezúplatného převodu pozemku parc. č. 143/1 ost. pl. o výměře 3 252 m2 v k.ú. 
Neředín, obec Olomouc ve vlastnictví ČR - Ministerstva obrany ČR do vlastnictví statutárního 
města Olomouce dle důvodové zprávy bod 31.   
 
Předložil: Rada města Olomouce 
Bod programu č.:  4;hlasování č.: 8 
 
 
6 Majetkoprávní záležitosti odboru investic  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
1. Uzavření směnné smlouvy dle bodů  7 a 13 důvodové zprávy. 
2. Uzavření  budoucí kupní smlouvy  dle bodů  5, 6 a 14 důvodové zprávy. 
3. Uzavření kupní smlouvy dle bodů  1, 11 a 12  důvodové zprávy . 
4. Uzavření smlouvy o bezúplatném převodu dle bodu 8, 9 a 10  důvodové zprávy. 
 
3. revokuje 
1. své usnesení č. 4.2 ze dne 21.6.2005 co do  bodu 2 DZ a schvaluje uzavření kupní 
smlouvy na pozemky parc.č. 790/20 o výměře 1117 m2 - orná půda, parc.č. 787/14 o výměře 
365 m2 - vodní plocha, parc.č. 846/8 o výměře 224 m2 - ostatní plocha, vedené na LV č. 792 
pro k.ú. Hodolany, obec Olomouc a na pozemek parc.č. 1736/10 o výměře 405 m2 - orná 
půda, vedený na LV č. 1375 pro k.ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc Katastrálním 
úřadem pro Olomoucký kraj, Katastrálním pracovištěm Olomouc ve spoluvlastnictví Zdeňka 
Dosoudila, Marty Pelíškové a Zdeňky Menšíkové do výlučného vlastnictví statutárního města 
Olomouc dle bodu 2 důvodové zprávy. 
2. část svého usnesení č. 5.2. ze dne 26.4.2005 co do bodu 5 DZ a schvaluje uzavření 
budoucí smlouvy kupní na část pozemku parc.č. 910/10 o celkové výměře 4808 m2, dotčená 
výměra  cca 280 m2 - orná půda, vedeného v katastru nemovitostí na LV č. 191 
katastrálního území Chválkovice, obec Olomouc ve vlastnictví Ing. Vladimíra Dosoudila do 
vlastnictví statutárního města Olomouc dle bodu 3 důvodové zprávy. 
3. část svého usnesení č. 4.4. ze dne 22.3.2005, co do bodu 16 dodatku DZ a schvaluje 
uzavření kupní smlouvy na změněnou výměru 855 m2 oddělované části od pozemku parc.č. 
554/1 - orná půda, vedeného v katastru nemovitostí na LV č. 20 pro Katastrální území Svatý 
Kopeček, ve spoluvlastnictví Josefa Čecháka a Marie Simeonové do výlučného vlastnictví 
statutárního města Olomouc dle bodu 4 důvodové zprávy. 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu č.: 4.1 ;hlasování č.: 9 
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7 Prodej dom ů + dodatek  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
prodej pozemku parc. č. st. 386 zast. plocha a nádvoří o výměře 36 m2 v k. ú. Lazce, obec 
Olomouc, Severomoravské energetice, a. s.  za kupní cenu ve výši 13.493,- Kč dle důvodové 
zprávy bod I/1 
 
3. nevyhovuje 
žádosti paní Taťány Krškové ve věci odkupu pozemku parc. č. st. 386 zast. plocha a nádvoří 
o výměře 36 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod I/1 
 
4. revokuje 
část svého usnesení ze dne 26. 4. 2005  bod 8, část 3,  ve věci prodeje pozemku č. st. 2372 
zast. pl. o výměře 31 m2, v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, panu Vladimíru Skalickému  a 
Anně a Šverclové a schvaluje prodej pozemku parc. č. st. 2372, zast. pl. o výměře 31 m2, v 
k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, za kupní cenu ve výši 16.349,- Kč panu Vladimíru 
Skalickému dle důvodové zprávy bod I/2 
 
5. nevyhovuje 
žádosti paní Evy Grygové ve věci prodeje části pozemku parc. č. 647/1 zahrada o výměře  
36 m2, v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod I/3 
 
6. schvaluje 
prodej pozemku parc. č. 1701, zast. plocha a nádvoří, o výměře 20 m2, v k. ú. Olomouc-
město, obec Olomouc, předem určenému zájemci paní MUDr. Jarmile Krejčířové za kupní 
cenu ve výši 5.871,- Kč dle důvodové zprávy bod I/4 
 
7. schvaluje 
prodej pozemku parc. č. 619/5, louka, o výměře 115 m2, v k. ú. Nové Sady, obec Olomouc, 
předem určeným zájemcům spoluvlastníkům domu Střední novosadská 56, Olomouc, paní 
Anně Tenglerové, paní Ivoně Koukalové, manželům Josefovi a Marii Ondrouškovým, paní 
Margitě Korcové, manželům Tomášovi a Aleně Hlochovým a panu Oldřichu Švancarovi, za 
kupní cenu ve výši 10.480,- Kč dle důvodové zprávy bod I/5 
 
8. schvaluje 
prodej pozemku parc. č. st. 1658/2, zast. plocha a nádvoří, o výměře 52 m2, v k. ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc, předem určeným zájemcům panu Jaroslavu Vymazalovi a 
panu Ing. Tomášovi Vymazalovi za kupní cenu ve výši 44.396,- Kč dle důvodové zprávy bod 
I/6 
 
9. schvaluje 
prodej pozemku parc. č. st. 371/2, zast. plocha a nádvoří, o výměře 224 m2, v k. ú. Lazce, 
obec Olomouc, předem určenému zájemci panu Ing. Josefu Hřebíčkovi za kupní cenu ve 
výši 43.828,- Kč dle důvodové zprávy bod I/7 
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10. schvaluje 
prodej pozemku parc. č. st. 261, zast. pl. a nádvoří, o výměře 391 m2 a parc. č. 381/10, 
zahrada, o výměře 431 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, předem určeným 
zájemcům manželům Dušanovi a Pavle Halouzkovým za kupní cenu ve výši 159.304,- Kč dle 
důvodové zprávy bod I/8 
 
11. schvaluje 
schválit prodej pozemku parc. č. st. 879, zast. pl., o výměře  168 m2 a pozemku parc. č. 
414/11, zahrada, o výměře 206 m2, vše v k. ú. Hodolany, předem určenému zájemci panu 
Mgr. Iljovi Spurnému za kupní cenu ve výši 76.738,- Kč dle důvodové zprávy bod I/9 
 
12. schvaluje 
prodej pozemku parc. č. st. 162, zast. pl., o výměře  273 m2, v k. ú. Černovír, obec Olomouc, 
předem určenému zájemci společnosti OLTAU, s. r.o. za kupní cenu ve výši 27.944,- Kč dle 
důvodové zprávy bod I/10 
 
13. schvaluje 
prodej pozemků parc. č. st. 69, zast. pl., o výměře  1 012 m2 a pozemku parc. č. 55/1, 
zahrada, o výměře 280 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc předem určenému zájemci 
společnosti OLTAU, s. r. o. za kupní cenu ve výši  159.843,- Kč dle důvodové zprávy bod 
I/11 
 
14. revokuje 
usnesení č. 5, část 6, usnesení ZMO ze dne 21. 6. 2005, 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 
132 428,- Kč dle důvodové zprávy bod I/12 
 
15. schvaluje 
prodej domu č. p. 668, 669 (Rožňavská 8, 10) s pozemkem parc.č. st. 917, zast. pl., o 
výměře 257 m2, a pozemkem parc. č. st. 918, zast. pl., o výměře 258 m2,  vše v k. ú. Nové 
Sady u Olomouce, obec Olomouc, oprávněným nájemcům domu Rožňavská 8, 10, za kupní 
ceny vypočtené dle  ,,Pravidel“  a přílohy č. 1  důvodové zprávy dle důvodové zprávy bod II/1 
 
16. nevyhovuje 
žádosti pana Petra  Korytára ve věci prodeje nebytové jednotky  342/5 v domě Ostružnická 
40 dle důvodové zprávy bod II/2 
 
17. nevyhovuje 
žádosti manželů Peerových ve věci prodeje domu č. p. 209 (Samota č. p. 209), s pozemkem 
parc. č. st. 253, zast. pl., o výměře 354 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod II/3 
 
18. nevyhovuje 
žádosti o prodej  bytu  v domě Ostružnická 4  manželům Andree a Janu Šimoňákovým , dle 
důvodové zprávy bod II/4 
 
19. schvaluje 
prodej domu č. p. 924, 925, 926 a 927 (Kmochova č. or. 14, 16, 18, 20) s pozemky parc. č. 
st. 1060/1, zast. pl., o výměře 171 m2, parc. č. st. 1060/2, zast.pl., o výměře 168 m2, parc. č. 
st. 1060/3, zast. pl., o výměře 169 m2, a parc. č. st. 1060/4, zast. pl., o výměře 288 m2, vše v 
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k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, oprávněným nájemcům domu Kmochova 14, 16, 18, 20 po 
jednotkách za kupní ceny vypočtené dle ,,Pravidel“ a přílohy č. 4 důvodové zprávy a dle 
důvodové zprávy bod II/5 
 
20. nevyhovuje 
žádosti paní Pavly Tomáškové ve věci odkupu, případně směny, nebytových jednotek č. 
924/1 a 924/2 v domě č. p. 924, 925, 926, 927, k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod II/5 
 
21. schvaluje 
prodej domu č. p. 484 (Vodární 1) s pozemkem parc. č. st. 107/1, zast. pl., (dle geom. pl. č. 
793-007/2005),  o výměře 554 m2, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc oprávněným 
nájemcům domu Vodární 1 po jednotkách za kupní ceny vypočtené dle ,,Pravidel“ a přílohy 
č. 5 důvodové zprávy a dle důvodové zprávy bod II/6 
 
22. nevyhovuje 
žádosti pana Michaela Keprta ve věci snížení kupní ceny bytové jednotky č. 481/7 v domě 
Vodární 1 dle důvodové zprávy bod II/6 
 
23. schvaluje 
prodej domu č. p. 60 (Kateřinská 4) s pozemkem parc. č. st. 499, zast. pl., o výměře 564 m2, 
v k.ú. Olomouc město, obec Olomouc, oprávněným nájemcům domu Kateřinská 4 po 
jednotkách za kupní ceny vypočtené dle ,,Pravidel“ a přílohy č. 6 důvodové zprávy a dle 
důvodové zprávy  bod II/7 
 
24. schvaluje 
prodej domu č. p. 95 (Blažejské nám. 10) s pozemkem (dle geom. plánu č. 820-133/2005) 
parc. č. st. 519/1, zast. pl., o výměře 349 m2, parc. č. 58/1, zahrada, o výměře 40 m2 a 
pozemku parc. č. 99/10 o výměře 185 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, 
oprávněným nájemcům domu Blažejské nám. 10 po jednotkách za kupní ceny vypočtené dle 
,,Pravidel“ a přílohy č. 7 důvodové zprávy a dle  upravené důvodové zprávy bod II/8 
 
25. schvaluje 
prodej domu  č. p. 523 (8. května 3) s pozemkem parc. č. st. 69, zast. pl., o výměře 454 m2, 
vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, oprávněným nájemcům domu 8. května 3 po 
jednotkách za kupní ceny vypočtené dle ,,Pravidel“ a přílohy č. 8 důvodové zprávy a dle 
důvodové zprávy bod II/9 
 
26. nevyhovuje 
žádosti nájemců domu 8. května 3 ve věci snížení kupní ceny z důvodu špatného 
technického stavu domu dle důvodové zprávy bod II/9 
 
27. schvaluje 
prodej domu na ulici Čajkovského, a to budovy bez čp/če, objekt občanské vybavenosti, s 
pozemkem parc. č. st.  675, zast. pl., o výměře  272 m2, v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, 
formou veřejné dražby podle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, za vyvolávací 
cenu 1 034 899,- Kč dle důvodové zprávy bod  II/10 
 
28. nevyhovuje 
žádosti občanského sdružení CADUCEUS - sdružení pro podpůrná společenství, se sídlem 
Dolní náměstí 38, 772 00 Olomouc, IČ 68918691, ve věci prodeje i pronájmu domu na ulici 
Čajkovského, a to budovy bez čp/če, objekt občanské vybavenosti, s pozemkem parc. č. st.  
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675, zast. pl., o výměře  272 m2, v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 
II/10 
 
29. schvaluje 
prodej domu č. p. 224 (Vojanova 26) s pozemkem parc. č. st. 275, zast. pl., o výměře 272 
m2 a částí pozemku parc. č. 696/1, ost. pl., o výměře 1 325 m2 (dle GP pozemek parc. č. 
696/4, ost. pl.), vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, formou veřejné dražby podle zákona 
č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, za vyvolávací cenu 7 309 996,- Kč dle důvodové 
zprávy bod II/11 
 
30. revokuje 
usnesení  č. 9 část 51, usnesení ZMO ze dne 16.3.2004 ve věci schválení spoluvlastnických 
podílů a kupních cen domu č. p. 58 a schvaluje nové spoluvlastnické podíly a nové kupní 
ceny jednotek v domě č. p. 58 (Dolní nám. 30) s pozemkem parc. č. st. 501/3, zast. pl., o 
výměře 705 m2, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle přílohy č. 9 důvodové zprávy a 
dle důvodové zprávy bod II/12 
 
31. revokuje 
usnesení č. 5 část 77 ze dne 21. 6. 2005 a schvaluje nové kupní ceny domu č. p. 938, 939 
(Masarykova 54, 56) s pozemkem parc. č. st. 1087, 1088, zast. pl., o výměře 453 m2 a      
375 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc  dle důvodové zprávy a přílohy č. 10 a dle 
důvodové zprávy bod II/14 
 
32. schvaluje 
prodej nebytové jednotky č. 485/14 v domě č. p. 485 (Selské nám. 65) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti  223/8573 na společných částech domu č. p. 485 a se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 223/8573 na pozemku parc. č. 91/3, zast.pl., o výměře 1 118 m2, vše v k. 
ú. Chválkovice, obec Olomouc,  manželům  Aleně a Miroslavu Kovářovi za kupní cenu ve 
výši 13 036,70 Kč dle důvodové zprávy bod II/15 
 
33. schvaluje 
prodej nebytové jednotky č. 60/3 v bytovém domě č. p. 60 (Kateřinská 4) se 
spoluvlastnickým podílem  na domě č.p. 60 o velikosti 598/3934 na společných částech 
domu a se spoluvlastnickým podílem o velikosti  598/3934 k pozemku parc. č. st. 449, zast. 
pl., o výměře  564 m2, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc,   manželům  Jiřímu a Heleně 
Sitařovým, za kupní cenu ve výši  504 830,-Kč, z toho za  nebytovou  jednotku 139 640,-Kč, 
za podíl na pozemku  360 485,-Kč, za náklady  4 700,- Kč dle důvodové zprávy bod II/16 
 
34. schvaluje 
prodej nebytové jednotky č. 60/4 v bytovém dome č. p. 60 (Kateřinská 4) se 
spoluvlastnickým podílem na domě č.p. 60 o velikosti 482/3934 na společných částech domu 
a se spoluvlastnickým podílem o velikosti  482/3934 k pozemku parc. č. st. 449, zast. pl., o 
výměře  564 m2,  v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc,   manželům  Jiřímu a Bohuslavě 
Zaoralovým, za kupní cenu ve výši 407 670,-Kč, z toho  za  nebytovou  jednotku 112 552,-
Kč, za podíl na pozemku 290 558,-Kč, za náklady  4 560,- Kč dle důvodové zprávy bod II/17 
 
35. schvaluje 
prodej nebytové jednotky č. 95/3 v bytovém domě č. p. 95 ( Blažejské nám. 10) se 
spoluvlastnickým podílem  na domě č.p. 95 o velikosti  2428/7108 na společných částech 
domu a se spoluvlastnickým podílem o velikosti  2428/7108 (dle geom.plánu č.                  
,00000820-133/2005) k pozemku  parc. č. st. 519/1, zast. pl., o výměře  349 m2,  pozemku 
parc. č. 58/1, zahrada o výměře  40 m2 a pozemku parc. č. 99/10 o výměře 185 m2,  vše  v 
k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc  oprávněnému nájemci panu Michaelu Šindlerovi  za 
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kupní cenu ve výši  2 713 742,-Kč, z toho  za   nebytovou  jednotku 1 934 920,-Kč, za podíl 
na pozemcích 766 242,-Kč, za náklady  12 580,- Kč dle důvodové zprávy bod II/18 
 
36. schvaluje 
prodej nebytové jednotky č. 433/24 v domě č. p. 432 a 433 (Synkova 7, 9) se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 34/27164 na společných částech domu č. p. 432 a 433 
a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 34/27164 na pozemku parc. č. st. 549 a 550, zast. 
pl., o výměře 255 m2 a 223 m2, vše v k. ú. Lazce, obec Olomouc, oprávněnému nájemci 
panu Zdeňku Fibrichovi za kupní cenu celkem 21.500,- Kč, z toho za jednotku 17.119,- Kč, 
za podíl na pozemku  391,- Kč, za náklady 3.990,- Kč dle důvodové zprávy bod II/19 
 
37. schvaluje 
opakování dražby nebytové jednotky č. 754/9, v domě č. p. 754 (Nábřeží 9), se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 482/9448 na společných částech domu a se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 482/9448 na pozemku parc. č. st. 1041, zast. pl., v k. ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc, podle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, za 
vyvolávací cenu 350 000,- Kč dle důvodové zprávy bod II/20 
 
38. schvaluje 
prodej bytové jednotky č. 442/24 v domě č. p. 442 a 441 (Schweitzerova 70, 72) se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 597/27272 na společných částech domu č. p. 442 a 441 
a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 597/27272 na pozemku parc. č. st. 657 a 658, 
zast. pl., o výměře 237 m2 a 235 m2, vše v k. ú. Povel, obec Olomouc, oprávněnému 
nájemci paní Renatě Sklenářové za kupní cenu celkem 89.294,- Kč, z toho za jednotku 
75.560,- Kč, za pozemek 761,- Kč, náklady 12.973,- Kč dle důvodové zprávy bod III/1 
 
39. schvaluje 
prodej bytové jednotky č. 528/3 v domě č. 528 (Sokolská 6) se spoluvlastnickým podílem o 
velikosti 852/3716 na společných částech domu a pozemku parc. č. st. 64, zast. pl. - pam. 
úz., o výměře 247 m2, vše  v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, oprávněnému nájemci 
paní Evě Spáčilové za kupní cenu celkem 105.138,- Kč, z toho za jednotku 88.826,- Kč, za 
pozemek 12.250,- Kč, náklady 4.062,- Kč dle důvodové zprávy bod III/2 
 
40. schvaluje 
prodej bytové jednotky č. 242/1 v domě č. p. 242, 243, 244 (Norská 43, 45, 47) se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 148/2601 na společných částech domu č. p. 242, 243, 
244 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 148/2601 na pozemku parc. č. st. 335, 336, 
337, zast. pl., o výměře 169 m2, 165 m2, 168 m2, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc, 
oprávněnému nájemci Alžbětě Kičinové, za kupní cenu 217.888,- Kč, z toho za jednotku 
213.269,- Kč, za pozemek 2.485,- Kč, náklady 2.134,- Kč dle důvodové zprávy bod III/3 
 
41. schvaluje 
prodej bytové jednotky č. 909/3 v domě č. p. 909 (Jungmannova 5) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 557/4260 na společných částech domu č. p. 909 a se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 557/4260 na pozemku parc. č. st. 1119, zast. pl., o výměře 209 m2, vše v 
k. ú. Hodolany, obec Olomouc, oprávněnému nájemci Lubomíru Němečkovi za kupní cenu 
113.860,50 Kč, z toho za jednotku 107.807,50 Kč, za pozemek 2.856,- Kč, náklady 3.197,- 
Kč dle důvodové zprávy bod III/4 
 
42. schvaluje 
prodej bytové jednotky č. 865/10 v domě č. p. 865 (Komenského 4) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 329/3442 na společných částech domu č. p. 865 a se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 329/3442 na pozemku parc. č. st. 729/1 zast. pl., o výměře 291 m2, vše v 
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k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, oprávněnému nájemci paní Daně Hejdové za kupní 
cenu celkem 81.055,50 Kč, z toho za jednotku 73.579,50 Kč, za pozemek 4.721,- Kč, 
náklady 2.755,- Kč dle důvodové zprávy bod III/5 
 
43. schvaluje 
prodej bytové jednotky č. 362/5 v domě č. p. 360, 361, 362 (Nedvědova 7, 9, 11) se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 217/19120 na společných částech domu a pozemku 
parc. č. st. 542, 543, 544, zast. pl., o výměře 236 m2, 228 m2, 230 m2, vše v k. ú. Povel, 
obec Olomouc, oprávněným nájemcům manželům Janě a Františku Dosedlovým za kupní 
cenu celkem 82.728,- Kč, z toho za jednotku 77.270,- Kč, za pozemek 195,- Kč, náklady  
5.263,- Kč dle důvodové zprávy bod III/6 
 
44. schvaluje 
prodej bytové jednotky č. 585/11 v domě č. p. 585 (Masarykova 31) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 1000/31153 na společných částech domu a pozemku parc. č. st. 920, 
zast. plocha a nádvoří, o výměře 531 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, 
oprávněnému nájemci panu Oldřichu Poučovi za kupní cenu celkem 114.007,- Kč, z toho za 
jednotku 108.366,- Kč, za pozemek 5.291,- Kč, náklady  350,- Kč dle důvodové zprávy bod 
III/7 
 
45. schvaluje 
prodej bytové jednotky č. 874/10 v domě č. p. 874 (Masarykova 27) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 4180/74342 na společných částech domu a pozemku parc. č. st. 872, 
zast. plocha a nádvoří, o výměře 318 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, 
oprávněnému nájemci paní Mileně Oláhové za kupní cenu celkem 112.097,- Kč, z toho za 
jednotku 103.892,- Kč, za pozemek 6.670,- Kč, náklady  1.535,- Kč dle důvodové zprávy bod 
III/8 
 
46. schvaluje 
prodej bytové jednotky č. 334/6 v domě č. p. 333, 334, 335 (kpt. Jaroše  7, 9, 11) se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 687/43624 na společných částech domu a pozemku 
parc. č. st. 507, 508, 509, zast. pl., o výměře 252 m2, 241 m2, 221 m2, vše v k. ú. Povel, 
obec Olomouc, oprávněnému nájemci paní Hildegardě Charvátové za kupní cenu celkem 
118.931,- Kč, z toho za jednotku 116.955,- Kč, za pozemek 1.976,- Kč dle důvodové zprávy 
bod III/9 
 
47. schvaluje 
prodej bytové jednotky č. 151/3 v domě č. p. 150, 151 (B. Němcové 5, 7) se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 81/1559 na společných částech domu č. p. 150, 151 a 
pozemku parc. č. st. 177, zast. pl., o výměře 261 m2 a pozemku parc. č. st. 178, zast. pl., o 
výměře 256 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, oprávněným nájemcům Františce a 
Janu Vacovým, za kupní cenu 63.046,- Kč, z toho za jednotku 56.902,- Kč, za pozemek 
4.145,- Kč, náklady 1.999,- Kč dle důvodové zprávy III/10 
 
48. schvaluje 
prodej bytové jednotky č. 90/5 v domě č. p. 90 (Havelkova 6) se spoluvlastnickým podílem o 
velikosti 541/3917 na společných částech domu č. p. 90 a pozemku parc. č. st. 514, zast. pl., 
o výměře 214 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, oprávněnému nájemci Daně 
Chmelinové za kupní cenu 132.798,- Kč, z toho za jednotku 122.509,- Kč, za pozemek 
10.289,- Kč, náklady 0,- Kč dle důvodové zprávy bod III/11 
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49. schvaluje 
prodej bytové jednotky č. 208/5 v domě č. p. 208 (Divišova 9) se spoluvlastnickým podílem o 
velikosti 852/8600 na společných částech domu a pozemku parc. č. st. 222, zast. pl., o 
výměře 340 m2, vše v k. ú. Bělidla, obec Olomouc, oprávněnému nájemci Marii Běhalové, za 
kupní cenu 160.289,- Kč, z toho za jednotku 155.230,- Kč, za pozemek 2.221,- Kč, náklady 
2.838,- Kč dle důvodové zprávy bod III/12 
 
50. schvaluje 
prodej bytové jednotky č. 309/3 v domě č. p. 309 (Denisova 15) se spoluvlastnickým podílem 
o velikosti 1010/3419 na společných částech domu č. p. 309 a pozemku parc. č. st. 117, 
zast. pl., o výměře 212 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, oprávněnému 
nájemci Stanislavu a Evě Trubačovým, za kupní cenu 366.742,- Kč, z toho za jednotku 
329.408,- Kč, za pozemek 32.638,- Kč, náklady 4.696,- Kč dle důvodové zprávy bod III/13 
 
51. schvaluje 
prodej bytové jednotky č. 309/1 v domě č. p. 309 (Denisova 15) se spoluvlastnickým podílem 
o velikosti 1011/3419 na společných částech domu č. p. 309 a pozemku parc. č. st. 117, 
zast. pl., o výměře 212 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, oprávněnému 
nájemci Pavlu Trubačovi, za kupní cenu 369.479,- Kč, z toho za jednotku 332.107,- Kč, za 
pozemek 32.671,- Kč, náklady 4.701,- Kč dle důvodové zprávy bod III/14 
 
52. schvaluje 
prodej bytové jednotky č. 812/20 v domě č. p. 812 (Nálevkova 13) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 292/8188 na společných částech domu č. p. 812 a pozemku parc. č. st. 
981, zast. pl., o výměře 891 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, oprávněnému nájemci 
Vladimíru Grassovi za kupní cenu 40.551- Kč, z toho za jednotku 37.936,- Kč, za pozemek 
1.830,- Kč, náklady 785,- Kč dle důvodové zprávy bod III/15 
 
53. schvaluje 
prodej bytové jednotky č. 1039/15 v domě č. p. 1039, 1043, 1066 (Charkovská 4, 6, 8) se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 109/5188 na společných částech domu č. p. 1039, 
1043, 1066 a pozemku parc. č. st. 1343, 1344, 1345, zast. pl., o výměře 327 m2, 230 m2, 
300 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, oprávněným nájemcům manželům Janu 
a Rozálii Bednářovým, za kupní cenu 156.548,- Kč, z toho za jednotku 153.037,- Kč, za 
pozemek 2.467,- Kč, náklady 1.044,- Kč dle důvodové zprávy bod III/16 
 
54. schvaluje 
prodej bytové jednotky č. 424/6 v domě č. p. 424 (Janského 18) se spoluvlastnickým podílem 
o velikosti 621/52162 na společných částech domu č. p. 424 a se spoluvlastnickým podílem 
o velikosti 621/52162 na pozemku parc. č. st. 635, zast. pl., o výměře 611 m2, vše v k. ú. 
Povel, obec Olomouc, oprávněnému nájemci Evě Zajícové, za kupní cenu 60.535,- Kč, z 
toho za jednotku 58.713,- Kč, za pozemek 943,- Kč, náklady 879,- Kč dle důvodové zprávy 
bod III/17 
 
55. schvaluje 
prodej bytové jednotky č. 611/12 v domě č. p. 611 (Jeremenkova 18) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 294/3587 na společných částech domu č. p. 611 a se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 294/3587 na pozemku parc. č. st. 1226, zast. pl., o výměře 290 m2, vše v 
k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, oprávněnému nájemci Anně Koutné, za kupní cenu 
83.012,50 Kč, z toho za jednotku 79.005,50 Kč, za pozemek 4.007,- Kč, náklady 0,- Kč dle 
důvodové zprávy bod III/18 
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56. pozastavuje 
prodej bytové jednotky č. 197/1 v  domě č. p. 197, 198, 199 (Helsinská 10, 12, 14) s 
pozemkem parc. č. st. 227/1, 227/2, 228/1, 228/2, 229/1, 229/2, zast. pl., o výměře 100 m2, 
69 m2, 94 m2, 71 m2, 122 m2, 46 m2, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové 
zprávy bod IV/1 
 
57. schvaluje 
prodej bytové jednotky č. 197/2 v domě č. p. 197, 198, 199 (Helsinská 10, 12, 14) se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 591/10248 na společných částech domu č. p. 197, 198, 
199 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 591/10248 na pozemcích parc. č. st. 227/1, 
227/2, 228/1, 228/2, 229/1, 229/2, zast. pl., o výměře 100 m2, 69 m2, 94 m2, 71 m2, 122 m2, 
46 m2, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc, oprávněným nájemcům manželům Romanu a 
Petře Kubiridžákovým, za kupní cenu 166.269,- Kč, z toho za jednotku 148.406, za pozemek 
14.238,- Kč, náklady 3.625,- Kč dle důvodové zprávy bod IV/1 
 
58. nevyhovuje 
žádosti pana Karla Kvocha, ve věci pozastavení prodeje bytové jednotky č. 961/4 v domě č. 
p. 961 (Foerstrova 17) dle důvodové zprávy bod IV/2 
 
59. nevyhovuje 
žádosti paní Ludmily Dvořáčkové a pana Vladimíra Látala ve věci zástavy nemovitosti k 
zajištění úvěru na koupi bytové jednotky č. 571/21 v domě č. p. 571 (Skupova 9) dle 
důvodové zprávy bod IV/3 
 
60. nevyhovuje 
žádosti pana Rudolfa Langa ve věci snížení kupní ceny za bytovou jednotku č. 198/2 v domě 
č. p. 198 (Schweitzerova 77) dle důvodové zprávy bod IV/4 
 
61. nevyhovuje 
opětovné žádosti paní Jitky Trnovcové ve věci započtení částky 220 000,- Kč na kupní cenu 
ve výši 106 769,- 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 IV/5 
 
62. nevyhovuje 
žádosti pana Tomáše Dolečka ve věci snížení kupní ceny za bytovou jednotku 1109/4 v 
domě č. p. 1109 (Sokolská 29) a trvá na původním usnesení ze dne 21. 9. 2004 dle 
důvodové zprávy bod IV/6 
 
63. revokuje 
usnesení č. 9, část 26, usnesení ZMO ze dne 16. 3. 2004, ve věci prodeje bytové jednotky č. 
308/4 v domě č. p. 308, 309, 310 (Ovesná 17, 19, 21) se spoluvlastnickým podílem 
4895/58860 na společných částech domu č. p. 308, 309, 310 a pozemcích  parc. č. st. 409, 
410, 411, zast. pl., v k. ú. Hejčín, obec Olomouc, formou neveřejné dražby mezi vlastníky 
bytových jednotek v domě Ovesná 17, 19, 21, a to manžely Alenou a Romanem 
Zapletalovými a panem Petrem Tesařem za vyvolávací cenu 229 456,- Kč, a schvaluje 
ponechání bytové jednotky č. 308/4 v domě č. p. 308, 309, 310 (Ovesná 17, 19, 21) se 
spoluvlastnickým podílem 4895/58860 na společných částech domu č. p. 308, 309, 310 a 
pozemcích  parc. č. st. 409, 410, 411, zast. pl., v k. ú. Hejčín, obec Olomouc, v majetku 
statutárního města Olomouc dle důvodové zprávy bod IV/7 
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64. revokuje 
usnesení ZMO ze dne 21. 6. 2005 usnesení č. 5, část III/3, ve věci schválení prodeje 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 na pozemcích parc. č. st. 1069, 1068, 1067, zast. pl. o výměře 481 m2, 
482 m2, 575 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 a schvaluje prodej bytové jednotky č. 1061/6 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 na 
pozemcích parc. č. st. 1069,  1068,  1067, zast. pl. o výměře 481 m2, 482 m2, 575 m2, vše v 
k. ú. Hodolany, obec Olomouc, oprávněnému nájemci, panu Milanu Kuchařovi, za kupní 
cenu ve výši 112.514,- Kč, z toho za jednotku 104906,- Kč, za pozemek 5.865,- Kč, náklady 
1.743,- Kč dle důvodové zprávy bod IV/8 
 
65. revokuje 
usnesení č. 7, část 66, usnesení ZMO ze dne 14. 12. 2004, ve věci prodeje bytové jednotky 
č. 356/2 v domě č. p. 356 (Ostružnická 15) formou veřejné dražby dle zákona č. 26/2000 Sb., 
za vyvolávací cenu ve výši 1.100.000,- Kč a schvaluje prodej bytové jednotky č. 356/2 se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 1380/4197 na společných částech domu č. p. 356 a se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 1380/4197 na pozemku parc. č. st. 306, zast. pl., o 
výměře 393 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, formou veřejné dražby dle zákona č. 26/2000 
Sb. za vyvolávací cenu ve výši 452.900,- Kč dle důvodové zprávy bod IV/9 
 
66. schvaluje 
prodej bytových jednotek novým kupujícím dle bodů A) - F) dle upravené důvodové zprávy 
bod IV/10 
 
67. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu (dodatek) 
 
68. schvaluje 
prodej bytových  jednotek novým kupujícím dle bodů  A) - E) dle dodatku důvodové zprávy 
bod II/1 
 
Předložil: Rada města Olomouce 
Bod programu č.:  5;hlasování č.: 10 – 12, 25 
 
 
8 Návrh souboru zm ěn č. XI/A ÚPnSÚ Olomouc - díl čí změny  

č .XI/31 a XI/33 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
a) důvodovou zprávu v předloženém znění 
b) stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování dle přílohy důvodové zprávy 
 
2. schvaluje 
Soubor změn č. XI/A ÚPnSÚ Olomouc - dílčí změny č. XI/31 a XI/33 v rozsahu dle přílohy 
usnesení, v souladu s ustanovením § 84, odst. (2), písmena b) zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích  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 
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3. vymezuje 
v souladu s ustanovením § 29, odst. (2) Stavebního zákona závaznou část schválených 
dílčích změn č. XI/31 a XI/33 Souboru změn č. XI/A ÚPnSÚ Olomouc včetně veřejně 
prospěšných staveb ve smyslu § 108, odst. (2), písm. a) Stavebního zákona v rozsahu dle 
přílohy usnesení, část C 
 
4. ukládá 
a) odboru koncepce a rozvoje pořídit čistopis Souboru změn č. XI/A ÚPnSÚ Olomouc - dílčí 
zmeny č. XI/31 a XI/33, předat ověřený čistopis Souboru změn č. XI/A ÚPnSÚ Olomouc - 
dílčí změny č. XI/31 a XI/33 stavebnímu odboru Magistrátu města Olomouce a Krajskému 
úřadu Olomouckého kraje, odboru strategického rozvoje kraje, oddělení územního plánu a 
stavebního řádu 
 
b) odboru koncepce a rozvoje rozeslat schválenou závaznou část a schéma hlavního 
výkresu Souboru změn č. XI/A ÚPnSÚ Olomouc - dílčí změny  č. XI/31 a XI/33 dotčeným 
orgánům státní správy 
 
c) odboru koncepce a rozvoje zpracovat novelu obecně závazné vyhlášky města o závazné 
části územního plánu sídelního útvaru Olomouc dle schváleného Souboru změn č. XI/A 
ÚPnSÚ Olomouc - dílčí změny č. XI/31 a XI/33 a předložit ji ke schválení ZMO 
T: průběžně 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu č.: 6 ;hlasování č.: 13 
 
 
9 Změna č. II regula čního plánu MPR Olomouc - lokalita II/3  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu v předloženém znění 
 
2. schvaluje 
Změnu č.II regulačního plánu MPR Olomouc v lokalitě II/3 v rozsahu přílohy důvodové 
zprávy 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 přílohy usnesení č.1 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu č.:  7;hlasování č.: 14 
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10 OZV o závazné části RPn MPR Olomouc  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
obecně závaznou vyhlášku č. 9/2005 o závazné části RPn MPR 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.: 8 ;hlasování č.: 15 
 
 
11 Aktualizace Strategického plánu rozvoje m ěsta Olomouce a 

mikroregionu Olomoucko  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. schvaluje 
základní rámec aktualizace Strategického plánu rozvoje města Olomouce a mikroregionu 
Olomoucko v rozsahu dle přílohy č. 1 důvodové zprávy 
 
2. schvaluje 
priority aktualizace strategického plánu dle přílohy č. 3 důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
předkládat informaci o plnění 
T: ročně  
O: Rada m ěsta Olomouce 
 
Předložil: Rada města Olomouce 
Bod programu č.:  9;hlasování č.: 16 
 
 
12 Plán odpadového hospodá řství  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
Plán odpadového hospodářství statutárního města Olomouce 
 
Předložil: Rada města Olomouce 
Bod programu č.:  10;hlasování č.: 17 
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13 Moravské divadlo Olomouc - rekonstrukce  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
závazek zařazení akce „MDO - rekonstrukce části C“do plánu investic roku 2006 a 2007 
včetně  zajištění vlastních prostředků ve výši 81,869.000,- Kč dle návrhu řešení, bod č. 1, 
část B důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
závazek zajištění vlastních prostředků na akci „MDO - rekonstrukce části D“ve výši 
82,358.567,- Kč v 1. čtvrtletí roku 2006 dle návrhu řešení, bod č. 1, část A důvodové zprávy 
 
4. ukládá 
podepsat prohlášení o zajištění vlastních zdrojů ve výši 82,358.567,- Kč v 1. čtvrtletí roku 
2006 dle návrhu řešení, bod  č. 2, část A důvodové zprávy 
T: září 2005 
O: Tesařík Martin, Ing., primátor m ěsta 
 
5. ukládá 
zaslat prohlášení na Ministerstvo kultury ČR dle návrhu řešení, bod č. 3, část A důvodové 
zprávy 
T: září 2005 
O: vedoucí odboru investic 
 
6. ukládá 
podepsat prohlášení o zajištění vlastních zdrojů ve výši 81,869.000,- Kč na rok 2007 dle 
návrhu řešení bod č. 2, část B důvodové zprávy 
T: září 2005 
O: Tesařík Martin, Ing., primátor m ěsta 
 
7. ukládá 
zaslat prohlášení na Ministerstvo kultury ČR dle  návrhu řešení bod č. 3, část B důvodové 
zprávy 
T: září 2005 
O: vedoucí odboru investic 
 
Předložil: Rada města Olomouce 
Bod programu č.:  11;hlasování č.: 18 
 
 
14 Projekt Rozvoj MHD m ěsta Olomouce -  změna varianty 

financování  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. schvaluje 
změnu varianty financování projektu Rozvoj MHD v Olomouci dle dodatku č.1 ke smlouvě o 
financování projektu SROP ze dne 22.dubna 2005 k projektu s registračním číslem žádosti 
CZ.04.1.05/2.100.1/0162 
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Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu č.: 12 ;hlasování č.: 19 
 
 
15 Dodatky z řizovacích listin p říspěvkových organizací - škol  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
Dodatky zřizovacích listin uvedených příspěvkových organizací s účinností od 1.1.2006 dle 
důvodové zprávy 
 
Základní škola Olomouc, Čajkovského 11 
Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18 
Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 
Základní škola Olomouc, Gagarinova 19 
Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Gorkého 39 
Fakultní základní škola Olomouc, Hálkova 4 
Základní škola Olomouc, Heyrovského 33 
Fakultní základní škola a Mateřská škola Olomouc, Holečkova 10 
Základní škola Olomouc, 8.května 29 
Základní škola Olomouc, Mozartova 48 
Základní škola Olomouc - Holice, Náves Svobody 41 
Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Nedvědova 17 
Základní škola a Mateřská škola Olomouc - Nemilany, Raisova 1 
Fakultní základní škola dr. Milady Horákové a  Mateřská škola Olomouc, Rožňavská 21 
Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1 
Základní škola Olomouc, tř.Spojenců 8 
Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11 
Základní škola Olomouc, Stupkova 16 
Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1 
Základní škola Olomouc, Zeyerova 28 
Mateřská škola Olomouc, Čajkovského 14 A 
Mateřská škola Barevný svět Olomouc, Dělnická 17 B 
Mateřská škola Olomouc, Helsinská 11 
Mateřská škola Olomouc, Herrmannova 1 
Mateřská škola Olomouc, Jílová 41 
Mateřská škola Olomouc, Michalské stromořadí 11 
Mateřská škola Olomouc, Mozartova 6 
Mateřská škola Olomouc, kpt.Nálepky 10 
Mateřská škola Olomouc - Holice, Náves Svobody 38 
Mateřská škola Olomouc, Rooseveltova 101 
Mateřská škola Sedmikráska Olomouc, Škrétova 2 
Mateřská škola Olomouc, Wolkerova 34 
Mateřská škola Olomouc, Zeyerova 23 
Mateřská škola Olomouc, Žižkovo nám. 3 
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3. ukládá 
podepsat Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací - škol 
T: září 2005 
O: Tesařík Martin, Ing., primátor m ěsta 

Pokorný Vladimír, Ing., nám ěstek primátora 
 
4. ukládá 
podepsat návrh na zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku 
T: 13.12.2005 
O: Tesařík Martin, Ing., primátor m ěsta 

Pokorný Vladimír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Rada města Olomouce 
Bod programu č.:  13;hlasování č.: 20 
 
 
16 Obecně závazná vyhláška o symbolech m ěsta,  jejich užívání a 

o Ceně města 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu včetně příloh 
 
2. schvaluje 
obecně závaznou vyhlášku č. 10/2005 o symbolech města, jejich užívání a o Ceně města dle 
upravené přílohy č. 2 důvodové zprávy 
 
Předložil: Rada města Olomouce 
Bod programu č.:  14;hlasování č.: 21 
 
 
17 Zpráva kontrolního výboru  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
zprávu o činnosti kontrolního výboru za I. pololetí 2005 
 
2. ukládá 
kontrolnímu výboru ZMO prošetřit podání manželů Minaříkových 
T: 13.12.2005 
O: kontrolní výbor 
 
3. ukládá 
kontrolnímu výboru protokolárně skartovat Oznámení o činnostech zastupitelů ZMO 
T: 13.12.2005 
O: kontrolní výbor 
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4. schvaluje 
změnu Jednacího a organizačního řádu kontrolního výboru dle dodatku důvodové zprávy 
 
Předložil: kontrolní výbor 
Bod programu č.:  15 ;hlasování č.: 22 
 
 
18 Delegování zástupc ů statutárního m ěsta Olomouce na valnou 

hromadu SK Sigma Olomouc, a.s. a členské sch ůze bytových 
družstev  

Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. deleguje 
primátora Ing. Martina Tesaříka (včetně náhradníků) k zastupování akcionáře statutárního 
města Olomouce na valné hromadě společnosti SK Sigma Olomouc, a.s., dle bodu I. 
důvodové zprávy 
 
3. deleguje 
zástupce statutárního města Olomouce (včetně náhradníků)  na členské schůze bytových 
družstev Bytové družstvo Olomouc, Jiráskova  a  Bytové družstvo Olomouc, Jižní dle bodu II. 
důvodové zprávy 
 
Předložil: Konečný Petr, Mgr., Ing., člen rady města 
Bod programu č.: 16 ;hlasování č.: 23 
 
 
19 Aquapark  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu, části  A a B 
 
2. bere na v ědomí 
Memorandum o společném projektu Aquapark Olomouc dle přílohy č. 1 předložené 
důvodové zprávy 
 
3. souhlasí 
s dalším postupem přípravy realizace společného projektu Aquapark Olomouc formou PPP 
dle části A předložené důvodové zprávy 
 
4. ukládá 
Radě města Olomouce předložit ke schválení návrhy smluvních vztahů a dalších nezbytných 
kroků k realizaci společného projektu Aquapark Olomouc formou PPP   
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Novotný Martin, nám ěstek primátora 
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5. schvaluje 
postup dle důvodové zprávy, část B 
 
Předložil: Rada města Olomouce 
Bod programu č.:  17;hlasování č.: 24 
 
 
20 Rozšíření názvu ulice  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou  zprávu 
 
2. schvaluje 
rozšíření názvu ulice Kafkova dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu č.: 18 ;hlasování č.: 26 
 
 
21 Různé - informace o zám ěru výrobního investora  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou informaci dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Rada města Olomouce 
Bod programu č.:   18.1;hlasování č.:27 
 
 
22 Různé - Dodatek smlouvy se SFŽP ČR 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
Dodatek č.1 smlouvy 12620282  
 
3. ukládá 
primátorovi Dodatek č.1 podepsat do 30.10.2005 
T: 13.12.2005 
O: Tesařík Martin, Ing., primátor m ěsta 
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4. ukládá 
vedoucímu OŽP zajistit odeslání podepsaného a ověřeného Dodatku č. 1 na SFŽP ČR v 
termínu do 15.11.2005 
T: 13.12.2005 
O: vedoucí odboru životního prost ředí 
 
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora 
Bod programu č.:  19;hlasování č.: 28 
 
 
 
 

 

 

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


