
 
USNESENÍ 

 
z 11. zasedání Zastupitelstva m ěsta Olomouce, konaného dne 29.6.2004  

 
 

 
1 Rozpočtové zm ěny roku 2004 + dodatek č. 1 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu, týkající se rozpočtových změn roku 2004 - část A, část B a 
dodatek č. 1 část A, část B 
 
2. schvaluje 
rozpočtové změny roku 2004 dle předložené důvodové zprávy - část B a dodatek č. 1 část B 
 
3. schvaluje 
poskytnutí peněžního daru ve výši 100 tis. Kč městu Litovel a poskytnutí příspěvků nad 50 
tis. Kč dle důvodové zprávy - část B a dodatek č. 1 část B 
 
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora 
 
 
2 Majetkoprávní záležitosti + dodatek  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. schvaluje 
1. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemek parc. č. 159/6 ost. pl. o výměře 
372 m2 v k. ú. Pavlovičky, obec Olomouc s panem Vojtěchem Petříkem při kupní ceně ve 
výši  550,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod 1.   
 
2. znění dodatku č. 1 ke zřizovací listině Moravského divadla Olomouc s účinností od 
1.7.2004 dle důvodové zprávy bod 2.  
 
3. odprodej části pozemku parc. č. 938/1 ost. pl. o výměře 4 m2 k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc společnosti České dráhy, a. s. za kupní cenu ve výši 2 420,- Kč dle důvodové 
zprávy bod 3.    
 
4. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 938/1 ost. pl. o 
výměře 22 m2 v k.ú. Hodolany, obec Olomouc se společností České dráhy, a. s. při kupní 
ceně ve výši 480,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod 3.   
 
5. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 1729 orná půda o 
výměře 150 m2 v k. ú. Holice u Olomouce se Správou železniční dopravní cesty, st. 
organizace při kupní ceně ve výši 480,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod 4.    
 
6. odprodej pozemku parc. č. st. 1048 zast. pl. o výměře 92 m2 a části pozemku parc. č. 
629/1 ost. pl. o výměře 346 m2 v k.ú. Chválkovice panu MUDr. Martinu Tichému za kupní 
cenu ve výši 590,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod 5.   
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7. odprodej  pozemku parc. č. st. 1307/1 zast. pl. o výměře 500 m2 v k. ú. Hodolany se 
společností MERIT GROUP, a. s. za kupní cenu ve výši 785 212,- Kč dle důvodové zprávy 
bod 6.    
 
8. odprodej části pozemku parc. č. 265/5 orná půda o výměře 91 m2, části pozemku parc. č. 
249/8 trvalý travní porost o výměře 1700 m2 a části pozemku parc. č. 249/3 trvalý travní 
porost o výměře 17 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce panu Aleši Malénkovi za kupní 
cenu ve výši 326 240,- Kč bez možnosti splátek dle důvodové zprávy bod 8.  
 
9. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 89/1 orná půda o 
výměře 600 m2 v k. ú. Nedvězí s panem Martinem Svobodou při kupní ceně ve výši 250,- 
Kč/m2 dle důvodové zprávy bod 9.   
 
10. odprodej pozemku parc. č. 1721/47 orná půda o výměře 97 m2 v k. ú. Holice manželům 
Anně a Zdeňku  Kroutilovým za kupní cenu ve výši 100,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod 11.  
 
11. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemky  parc. č. 436  o výměře 172 m2,  
parc. č.  443 o výměře 124 m2, parc. č. 444 o výměře 109 m2, parc. č. 445 o výměře 139 m2 
a části parc. č. 464 o výměře 350 m2, vše ost. pl. v k.ú. Olomouc - město s manžely MUDr. 
Iljou  a  Ing. Annou Šínovými  při  kupní  ceně   ve výši 2 150,- Kč/m2  dle důvodové zprávy  
bod 14.    
 
12. odprodej části pozemku parc. č. 755/1 ost. pl. o výměře 126 m2 v k.ú. Chomoutov, obec 
Olomouc panu MUDr. Davidovi Stejskalovi za kupní cenu ve výši 82 600,- Kč dle důvodové 
zprávy bod 15.   
 
13. odprodej pozemku parc. č. 460/46 ost. pl. o výměře 35 m2 a části pozemku parc. č. 
460/11 ost. pl. o výměře 208 m2 vše v k. ú. Povel, obec Olomouc manželům Ing. Miroslavu a 
Zdeně Stiborovým za kupní cenu ve výši 122 900,- Kč dle důvodové zprávy bod 16.   
 
14. bezúplatné nabytí lávky pro pěší propojující Smetanovy a Čechovy sady na pozemcích 
parc.č. 75/1 ost.pl. a parc.č. 105/2 ost.pl., vše v k.ú. Olomouc, obec Olomouc, do vlastnictví 
statutárního města Olomouc dle důvodové zprávy bod 17.  
 
15. bezúplatný převod pozemků parc. č. 809/50 les o výměře 1 917 m2, parc. č. 809/142 les 
o výměře 1 397 m2 a parc. č. 809/210 les o výměře 1 608 m2, vše v k.ú. Černovír, obec 
Olomouc z vlastnictví pana Miroslava Slepičky do vlastnictví statutárního města Olomouce 
dle důvodové zprávy bod 18.   
 
16. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 134/4 ost. pl. o 
výměře 500 m2 s panem Vojtěchem Piňosem při kupní ceně ve výši 450,- Kč/m2 dle 
důvodové zprávy bod 19.   
 
17. odprodej části pozemku parc. č. 979/1 zahrada o výměře 381 m2 (dle GP parc. č. 979/3)  
a pozemku parc. č. 1360 zast. pl. o výměře 17 m2, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc paní 
Mileně Závodné a paní Boženě Sperottové za kupní cenu ve výši 103 794,- Kč dle důvodové 
zprávy bod 23.  
 
18. odprodej části pozemku parc. č. 979/1 zahrada o výměře 381 m2  (dle GP parc. č. 979/5) 
a pozemku parc. č. 1362 zast. pl. o výměře 16 m2, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc 
manželům Ing. Miloslavu a Ludmile Bárkovým za kupní cenu ve výši 103 534,- Kč dle 
důvodové zprávy bod 23.   
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19. odprodej části pozemku parc. č. 979/1 zahrada (dle GP parc. č. 979/6) o výměře 382 m2  
a pozemku parc. č. 1373 zast. pl. o výměře 17 m2, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc 
manželům Františku a Janě Kuldovým za kupní cenu ve výši 104 054,- Kč dle důvodové 
zprávy bod 23.  
 
20. odprodej části pozemku parc. č. 979/1 zahrada (dle GP parc. č. 979/8) o výměře 787 m2  
a pozemku parc. č. 1363 zast. pl. o výměře 17 m2, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc 
manželům Ing. Janu a Janě Koženým za kupní cenu ve výši 209 354,- Kč dle důvodové 
zprávy bod 23.   
 
21. odprodej části pozemku parc. č. 979/1 zahrada (dle GP parc. č. 979/9) o výměře 385 m2 
a pozemku parc. č. 1367 zast. pl. o výměře 15 m2, vše v k.ú. Slavonín, obec Olomouc panu 
Ing. Petru Václavkovi za kupní cenu ve výši 104 314,- Kč dle důvodové zprávy bod 23.     
 
22. odprodej části pozemku parc. č. 979/1 zahrada (dle GP parc. č. 979/10)  o výměře 390 
m2 a pozemku parc. č. 1364 zast. pl. o výměře 16 m2, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc 
manželům Václavu a Ludmile Grofkovým za kupní cenu ve výši 105 874,- Kč dle důvodové 
zprávy bod 23.   
 
23. odprodej části pozemku parc. č. 979/1 zahrada (dle GP parc. č. 979/11) o výměře 396 
m2  a pozemku parc. č. 1365 zast. pl. o výměře 16 m2, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc 
pani Hildegardě Hruškové za kupní cenu ve výši 107 434,- Kč bez možnosti splátek dle 
důvodové zprávy bod 23.   
 
24. odprodej části pozemku parc. č. (1328/1) o výměře 1 160 m2 v k. ú. Hynkov manželům 
Oldřichu a Ing. Martě Urbánkovým za kupní cenu ve výši 21 040,- Kč dle důvodové zprávy 
bod 24.    
 
25. odprodej pozemku parc. č. 831 ost. pl. o výměře 117 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec 
Olomouc manželům Mgr. Vladimíru a Mgr. Jarmile Horským za kupní cenu ve výši 47 600,- 
Kč dle důvodové zprávy bod 26.   
 
26. odprodej budovy bez č. p. V hlinkách 11 s pozemky parc. č. 1250/2 zast. pl. o výměře 
172 m2 a parc. č. 1250/3 zast. pl o výměře 170 m2, vše v k. ú. Nová Ulice společnosti 
BELLS - ELEVEN s. r. o. za kupní cenu ve výši 2. 067 449,- Kč dle důvodové zprávy bod 27.   
 
27. převod pozemků parc. č. 178/2 o výměře 219 763 m2, parc. č. (178/2)  o výměře  844 
m2, parc. č. (178/1) o výměře 159 860 m2, parc. č. 506/1 o výměře 493 314 m2, parc. č. 
178/12 o výměře 937 m2, parc. č. 178/4 o výměře 669 m2 a parc. č. 506/6  o výměře 158 
278 m2, vše k.ú. Unčovice firmě CALOFRIG, a.s. se sídlem v Borovanech,  Tovární 36 za 
kupní cenu 35 036 750,-  Kč a za podmínek dle důvodové zprávy bod 28.   
 
2. nevyhovuje žádosti 
1. MUDr. Rostislava Horáčka o odprodej části pozemku parc. č. 629/1 ost. pl. o výměře 400 
m2 v k.ú. Chválkovice dle důvodové zprávy bod 5.   
 
2. manželů Jiřího a Renáty Kamených o odprodej části pozemku parc. č. 629/1 ost. pl. o 
výměře 350 m2 v k.ú. Chválkovice dle důvodové zprávy bod 5.    
 
3. manželů Ing. Iva a Libuše Válkových o odprodej pozemků parc. č. 332/8 zahrada o 
výměře 150 m2 a parc. č. 336/7 orná půda o výměře 438 m2, vše v k.ú. Hejčín, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod 10.  
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4. manželů Ing. Libora Marečka a Mgr. Jany Marečkové, Ph.D. a paní Evě Černocké o 
odprodej pozemků parc.č. 633/2 orná půda o výměře 405 m2 a parc.č. 633/3 orná půda o 
výměře 622 m2, vše v k.ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 12.  
 
5. společnosti EOS GROUP, s.r.o. o odprodej části pozemku parc.č. 613 ost. pl. o výměře 84 
m2 v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 13.  
 
6. společnosti REAL ATLANTA, a. s ., Ing. Aleny Bernardové, A.I.B., společnosti APEX 
BUILDING CZ, spol. s r. o., společnosti DELTA ARMY, s. r. o.,  společnosti KNS HOLDING 
a. s.,  společnosti VH PROSPEKT s. r. o. o odprodej pozemků  parc. č. 436  o výměře 172 
m2,  parc. č.  443 o výměře 124 m2, parc. č. 444 o výměře 109 m2, parc. č. 445 o výměře 
139 m2 a části parc. č. 464 o výměře 350 m2, vše ost. pl. v k.ú. Olomouc - město dle 
důvodové zprávy bod 14.   
 
7. manželů Růženy a Antonína Chmelíčkových o revokaci usnesení ZMO ze dne 16. 12. 
2003, čís. spis. seznamu 5.1, bod 49 ve věci nevyhovění žádosti o odprodej části pozemku 
parc. č. 57/10 orná půda o výměře 280 m2  v k. ú. Klášterní Hradisko dle důvodové zprávy 
bod 20.   
 
8. pana Vladimíra Stejskala o revokaci usnesení ZMO ze dne 27.9.2001, čís. spis. seznamu 
3, bod 26 ve věci odprodeje pozemku parc. č. 225 zahrada  o výměře   1 015 m2 v k. ú. 
Týneček , obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 21.  
 
9. Severomoravské energetiky, a. s. o odprodej stavební části transformační stanice - 
Moravské divadlo Olomouc, na pozemku parc. č. 1800 v k.ú. Olomouc - město, dle důvodové 
zprávy bod 25.  
 
10. společnosti Caffe Mokambo CZ, s. r. o. o odprodej budovy bez č. p. V hlinkách 11 s 
pozemky parc. č. 1250/2 zast. pl. o výměře 172 m2 a parc. č. 1250/3 zast. pl o výměře 170 
m2, vše v k. ú. Nová Ulice dle důvodové zprávy bod 27.   
 
3. revokuje 
1. usnesení ZMO ze dne 26. 9. 2002, čís. spis. seznamu 3.1 bod 14 ve věci nevyhovění 
žádosti manželů Oldřicha a Ing. Marty Urbánkových o odprodej části pozemku parc. č. 
(1328/1) o výměře 1 500 m2 v k. ú. Hynkov dle důvodové zprávy bod 24.   
 
2. část usnesení ZMO ze dne 27. 6. 2002 čísl. spis. seznamu 3. 1. bod 37 ve věci 
nevyhovění  žádosti  společnosti  BELLS - ELEVEN s. r. o.   o  odprodej  budovy  bez  č. p.  
V hlinkách 11 s pozemkem parc. č. 1250/2 zast. pl. o výměře 172 m2 a parc. č. 1250/3 zast. 
pl o výměře 170 m2, vše v k. ú. Nová Ulice dle důvodové zprávy bod 27.  
 
4. souhlasí 
s rozšířením subjektu na straně kupujícího části pozemku parc. č. 1029/22 ost. pl. o výměře 
11 m2 v k.ú. Řepčín o pana Martina Tichého dle důvodové zprávy bod 7.     
 
5. nesouhlasí 
s termínem posunutí odkládacích podmínek v kupní smlouvě, tj. se zaplacením kupní ceny 
do 30. 6. 2005 a předložením kolaudačního rozhodnutí s vyznačením nabytí právní moci do 
30. 6. 2005 dle důvodové zprávy bod 22.   
 
6. pověřuje 
Radu města Olomouce zpracováním podmínek výběrového řízení na odprodej objektu 
Ostružnická 8 - Ztracená 5 dle důvodové zprávy bod 22.       
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7. schvaluje 
1. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemek parc. č. 28/7 orná půda o výměře 
600 m2 v k. ú. Pavlovičky s manžely Ing. Bohdanem a Ing. Danou Klímkovými při kupní ceně 
ve výši  370,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod 29.    
 
2. zřízení zástavního práva na objekty Kateřinská 8 - dům č. p. 62 s pozemkem parc. č. st. 
497 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 313 m2 v k. ú. Olomouc - město, Dolní náměstí 2 - 
dům č. p. 200 s pozemkem parc. č. st. 621 zastavěná  plocha a  nádvoří o  výměře 731 m2 v  
k. ú. Olomouc - město, Horní náměstí 18 - dům č. p. 13 s pozemkem parc. č. st. 436/3 
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 572 m2 v k. ú. Olomouc - město, Švédská 1 - dům č. 
p. 423 s pozemkem parc. č. st. 410 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 204 m2 v k. ú. 
Olomouc - město, Mariánská 7 - dům č. p. 853 s pozemkem parc. č. st. 184 zastavěná 
plocha a nádvoří o výměře 734 m2 v k. ú. Olomouc – město, Jiráskova 9 - dům č. p. 264 s 
pozemkem parc. č. st. 396/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 410 m2 v k. ú. Hodolany, 
Školní 1 - dům č. p. 203 s pozemkem parc. č. st. 629 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 
256 m2 v k. ú. Olomouc - město, Hálkova 20 - dům č. p. 820 s pozemkem parc. č. st. 1003 
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1081 m2 v k. ú. Hodolany, Dolní náměstí 1 - dům č. p. 
201 s pozemkem parc. č. st. 622/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 562 m2 v k. ú. 
Olomouc - město, Dolní náměstí 47 - dům č. p. 19 s pozemkem parc. č. st. 442 zastavěná 
plocha a nádvoří o výměře 603 m2 v k. ú. Olomouc - město ve prospěch Státního fondu 
životního prostředí České republiky dle důvodové zprávy bod 33.   
 
8. souhlasí 
se zúžením subjektu na straně nájemce a budoucí kupujícího části pozemku parc. č. 401/27 
orná půda o výměře 347 m2 v k.ú. Hejčín z manželů Ing. arch. Luboše a Ing. Marty 
Mutňanských na paní Ing. Martu Mutňanskou dle důvodové zprávy bod 30.   
 
9. nevyhovuje žádosti 
1. pana Jaromíra Vaněčka o odprodej objektu s pozemkem parc. č. st. 248 zast. pl. o výměře 
283 m2 v k. ú. Neředín dle důvodové zprávy bod 31.   
 
2. manželů Miloslava a Jany Piknových o revokaci části usnesení ZMO ze dne 16. 3. 2004, 
bod programu 6, bod 20 ve věci výše kupní ceny při výkupu pozemku parc. č. 1081/3 orná 
půda o výměře 3 120 m2 v k. ú. Slavonín z vlastnictví manželů Miloslava a Jany Piknových 
do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod 32.  
 
Předložil: Rada města Olomouce 
 
 
3 Modernizace ČOV dle sm ěrnice EU  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s postupem dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Rada města Olomouce 
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4 Majetkoprávní záležitosti odboru investic  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
uzavření směnných smluv dle bodu 1 a 2 důvodové zprávy  
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
5 Prodej dom ů + dodatek  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. schvaluje 
odprodej pozemku parc. č. st. 119 zast.  pl. o  výměře 639  m2  v  k.  ú. Řepčín   firmě 
LUMIMONT, s. r. o. za   kupní   cenu 65 978,- Kč dle důvodové zprávy bod 1 
 
2. schvaluje 
odprodej pozemku parc. č. 64/1 zahrada (dvůr) o výměře 122 m2 v k. ú. Hejčín s 
koeficientem 0,2 spoluvlastníkům domu Mrštíkovo nám. 8 za kupní cenu ve výši 23 806,- Kč 
dle důvodové zprávy bod 2 
 
3. schvaluje 
odprodej pozemku parc. č. 64/2 zahrada o výměře 639 m2 v k. ú. Hejčín Luďku Holíkovi za 
kupní cenu ve výši 181 769,- Kč dle důvodové zprávy bod 2 
 
4. schvaluje 
odprodej pozemku parc. č. 64/4 zahrada o výměře 279 m2 v k. ú. Hejčín Jaroslavu a Růženě 
Poledníčkovým za kupní cenu ve výši 79 488,- Kč dle důvodové zprávy bod 2 
 
5. schvaluje 
odprodej pozemku parc. č. 64/5 zahrada o výměře 256 m2 v k. ú. Hejčín Miroslavu a 
Bronislavě Rozsypalovým za kupní cenu ve výši 72 953,- Kč dle důvodové zprávy bod 2 
 
6. schvaluje 
odprodej pozemku parc. č. st. 38/2 zast. pl. o výměře 89 m2 v k. ú. Hejčín Miroslavu a 
Bronislavě Rozsypalovým za kupní cenu ve výši 10 188,- Kč dle důvodové zprávy bod 2 
 
7. nevyhovuje 
žádosti  spoluvlastníků domu Mrštíkovo nám. 8 ve věci snížení kupní ceny za výše uvedené 
pozemky dle důvodové zprávy bod 2 
 
8. schvaluje 
odprodej části pozemku parc. č. st. 813 zast. pl. o výměře 9 m2 za kupní cenu ve výši 
5.984,- Kč spoluvlastníkům domu Dukelská 3 dle důvodové zprávy bod 4 
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9. schvaluje 
prodej pozemku parc. č. 516 ost. pl. o výměře 197 m2 v k. ú. Olomouc-město budoucím 
spoluvlastníkům domů Wanklova 14 a Kpt. Nálepky 4 za kupní cenu 42.934,- Kč dle 
důvodové zprávy bod 5 
 
10. schvaluje 
odprodej ideální 1/2 pozemku parc. č. st. 174/1 zast. pl. o výměře 272 m2 v k. ú. Chválkovice 
předem určenému zájemci a to manželům Bohuslavu a Vlastimile Ištokovým za kupní cenu 
ve výši 11 322,- Kč dle důvodové zprávy bod 7 
 
11. schvaluje 
odprodej pozemku parc. č. 328/2 ost. pl. o výměře 209 m2 v k. ú. Povel předem určenému 
zájemci a to  spoluvlastníkům domu Schweitzerova 21 za kupní cenu ve výši 58 939,- Kč dle 
důvodové zprávy bod 8 
 
12. revokuje 
část svého usnesení ve věci kupujících a schvaluje prodej bytové jednotky č. 40/6 v domě 
Poupětova 1 panu Josefu Zedkovi dle důvodové zprávy bod 9 
 
13. revokuje 
část svého usnesení ze dne 26.9.02 ve věci schválení prodeje bytové jednotky  č. 525/9 v 
domě Sokolská 2 paní Mileně Šlesingerové (včetně podílu paní Kateřiny Balážové) za kupní 
cenu 72 953,- Kč dle důvodové zprávy bod 10 
 
14. schvaluje 
prodej bytové jednotky č. 525/9 v domě Sokolská 2 formou neveřejné dražby mezi 
spoluvlastníky domu Sokolská 2 dle důvodové zprávy bod 10 
 
15. nevyhovuje 
žádosti Petra Vaculíka ve věci prodeje bytové jednotky č. 525/9 v domě Sokolská 2 
důvodové zprávy bod 10 
 
16. revokuje 
část svého usnesení ze dne 16. 12. 2003 a schvaluje  nové kupní ceny a kupující domu 
Nešporova 7, 9, 11, 13, 15  s pozemky parc. č. st. 580, 579, 578, 577 a 576 zast. pl. o 
výměrách 229, 224, 227, 225 a 227 m2 vše v k. ú. Povel dle přílohy č. 1 a dle důvodové 
zprávy bod 11 
 
17. revokuje 
část svého usnesení ze dne 16.3.2004 a  schvaluje  nové kupní ceny domu Tř. Svornosti 1, 
1a s pozemkem parc. č. st. 109 zast. pl. o výměře 822 m2 v k. ú. Nová Ulice dle přílohy č. 2 
a  dle důvodové zprávy bod 12 
 
18. nevyhovuje 
žádosti nájemců domu Tř. Svornosti 1, 1a manželům Jiřímu a Vojtěšce Novákovým a paní 
Zdeňce Loutocké ve věci odkoupení celého domu do osobního vlastnictví dle důvodové 
zprávy bod 12 
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19. schvaluje 
prodej domu M. Pospíšilové 2 s pozemkem parc. č. st. 68/2 zast. pl. o výměře 352 m2 v k. ú. 
Nová Ulice po bytových jednotkách  oprávněným nájemcům domu M. Pospíšilové 2  za 
kupní ceny vypočtené dle ,,Pravidel“ a přílohy č. 3 dle důvodové zprávy bod 13 
 
20. nevyhovuje 
žádosti paní Rolencové ve věci snížení kupní ceny za bytovou jednotku v domě Charkovská 
7 dle důvodové zprávy bod 14 
 
21. schvaluje 
prodej domu Legionářská 3 s pozemkem parc. č. st. 1094 zast. pl. o výměře 826 m2 v k. ú. 
Olomouc-město  po bytových jednotkách oprávněným nájemcům domu Legionářská 3 za 
kupní ceny vypočtené dle „Pravidel“ a se započtením vložených investic ve výši 40% dle 
přílohy č. 4 a dle důvodové zprávy bod 15 
 
22. schvaluje 
prodej domu Legionářská 1 s pozemkem parc. č. st. 1040 zast. pl. o výměře 614 m2 v k. ú. 
Olomouc-město  po bytových jednotkách oprávněným nájemcům domu Legionářská 1 za 
kupní ceny vypočtené dle „Pravidel“ a se započtením vložených investic ve výši 40% dle 
přílohy č. 5 a dle důvodové zprávy bod 16 
 
23. schvaluje 
prodej domu Palackého 8 s pozemkem parc. č. st. 818 zast. pl. o výměře 1579 m2 v k. ú. 
Olomouc-město  po bytových jednotkách oprávněným nájemcům domu Palackého 8 za 
kupní ceny vypočtené dle „Pravidel“ a se započtením vložených investic ve výši 40 % dle 
přílohy č. 6 a dle důvodové zprávy bod 17 
 
24. revokuje 
část  svého  usnesení  ze  dne 6. 3. 2004 a  schvaluje  nové kupní ceny domu Ladova  3, 5, 
7 s pozemkem parc. č. st. 415 zast. pl. o výměře 152 m2, parc. č. st. 416 zast. pl. o výměře 
152 m2 a  parc. č. st. 417 zast. pl. o výměře 250 m2 vše v k.ú. Hejčín dle přílohy č. 7 a dle 
důvodové zprávy bod 18 
 
25. schvaluje 
prodej domu Wanklova 14 s pozemkem parc. č. st. 1070/1 zast. pl. o výměře 285 m2 v k. ú. 
Olomouc-město po bytových jednotkách oprávněným nájemcům domu Wanklova 14 za 
kupní ceny vypočtené dle ,,Pravidel“ a přílohy č. 8 dle důvodové zprávy bod 19 
 
26. schvaluje 
prodej  půdního  prostoru  o velikosti 35,30 m2 za sníženou cenu o 50 % podlahové plochy 
ve výši 21.274,- Kč dle důvodové zprávy bod 19 
 
27. schvaluje 
prodej domu Kpt. Nálepky 4 s pozemkem parc. č. st. 1070/2 zast. pl. o výměře 281 m2 v k. ú. 
Olomouc-město po bytových jednotkách oprávněným nájemcům domu Kpt. Nálepky 4 za 
kupní ceny vypočtené dle ,,Pravidel“ a přílohy č. 9 a dle důvodové zprávy bod 20 
 
28. nevyhovuje 
žádosti MUDr. Jiřího Reitingera ve věci snížení kupní ceny  o 60 % za byt v domě kpt. 
Nálepky 4 dle důvodové zprávy bod 20 
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29. revokuje 
část svého usnesení ze dne 16. 3. 2004 a  schvaluje  nové kupní ceny domu Dukelská 9 s 
pozemkem parc. č. st. 1053 o výměře 486 m2 v k. ú. Olomouc-město dle přílohy č. 10 a dle 
důvodové zprávy bod 21 
 
30. revokuje 
část svého usnesení ze dne 16. 3. 2004 a  schvaluje  nové kupní ceny domu Dukelská 15 s 
pozemkem parc. č. st. 1235 zast. pl. o výměře  213 m2 v k. ú. Olomouc-město dle přílohy č. 
11 a dle důvodové zprávy bod 22 
 
31. schvaluje 
prodej domu Na Vozovce 46, 48, 50 s pozemkem parc. č. st. 1079/1 o výměře 222 m2, parc. 
č. st. 1079/2 o výměře 209 m2 a s pozemkem parc. č. st. 1079/3 zast. pl. o výměře 211 m2, 
vše v k. ú. Nová Ulice po bytových jednotkách oprávněným nájemcům domu Na Vozovce 46, 
48, 50 za kupní ceny vypočtené dle „Pravidel“ a přílohy č. 12 a dle důvodové zprávy bod 23 
 
32. schvaluje 
prodej domu Foerstrova 1 s pozemkem parc. č. st. 1246 zast. pl. o výměře 503 m2 v k. ú. 
Nová Ulice po bytových jednotkách oprávněným nájemcům domu Foerstrova 1 za kupní 
ceny vypočtené dle „Pravidel“ a přílohy č. 13 a dle důvodové zprávy bod 24 
 
33. nevyhovuje 
žádosti nájemců domu Tomkova 39 ve věci vypracování oponentního znaleckého posudku a 
trvá na kupních cenách schválených ZMO dne 16.3.2004 dle důvodové zprávy bod 25 
 
34. schvaluje 
bezúplatné nabytí ideálního podílu 1/20 domu Riegrova 3 s pozemkem parc. č. st. 381 zast. 
pl. v k.ú. Olomouc - město, obec Olomouc, do majetku statutárního města Olomouc, a to na 
základě darovací smlouvy uzavřené mezi statutárním městem Olomouc a Olomouckým 
krajem dle důvodové zprávy bod 26 
 
35. schvaluje 
odprodej NP - garáže č. 643/5 v domě tř. Svornosti 31 panu Josefu Otčenáškovi za kupní 
cenu ve výši 114 980,- Kč dle důvodové zprávy bod 30 
 
36. nevyhovuje 
žádosti o odprodej NP - garáže č. 643/5 v domě tř. Svornosti 31 Haně Petrlové dle důvodové 
zprávy bod 30 
 
37. nevyhovuje 
žádosti o odprodej NP - garáže č. 643/5 v domě tř. Svornosti 31 manželům Chrenkovým dle 
důvodové zprávy bod 30 
 
38. schvaluje 
prodej volné nebytové prostory jednotky č. 649/13 (bývalé restaurace Luneta) v domě 
Javoříčská 2 formou veřejné dražby dle důvodové zprávy bod 31 
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39. nevyhovuje 
žádostem o pronájem popř. odkoupení předmětné nebytové prostory v domě Javoříčská 2 
dle důvodové zprávy bod 31 
 
40. schvaluje 
prodej nebytové prostory jednotky č. 443/10 v domě Pavelčákova 18 se spoluvlastnickým 
podílem 716/4761 na společných částech domu a pozemku parc. č. st. 420 zast. pl. 
oprávněným nájemcům panu Miroslavu Čoupkovi a Kamilu Gastovi za kupní cenu ve výši 
461.718,- Kč dle důvodové zprávy bod 32 
 
41. schvaluje 
prodej bytových jednotek novým oprávněným nájemcům dle důvodové zprávy bod 33 
 
42. schvaluje 
žádost o uzavření smlouvy o zániku věcného břemene panu Milanu Indrákovi, vlastníku 
nemovitosti Denisova 22 dle důvodové zprávy bod 34 
 
43. revokuje 
část svého usnesení ze dne 8. 6. 2004 a schvaluje  nové kupní ceny domu Kosinova 2 s 
pozemkem parc. č. st. 732/3 zast. pl. o výměře 676 m2 v k. ú. Olomouc-město dle přílohy č. 
16 a dle dodatku důvodové zprávy bod 35 
 
44. revokuje 
část svého usnesení ze dne 16. 3. 2004 a  schvaluje  nové kupní ceny domu Masarykova 52 
s pozemkem parc. č. st. 1086 zast. pl. o výměře 306 m2 v k. ú. Hodolany dle přílohy č. 17 a 
dle dodatku důvodové zprávy bod 36 
 
Předložil: Rada města Olomouce 
 
 
6 Mikroregion Olomoucko  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. vypouští ze sledování 
bod 17 usnesení Zastupitelstva města Olomouce z 27.6.2001 
 
3. ukládá 
předložit aktualizaci Strategického plánu ke schválení 
T: 14.12.2004 
O: Rada m ěsta Olomouce 
 
Předložil: Rada města Olomouce 
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7 Návrh zadání souboru zm ěn č. XII ÚPnSÚ 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu v předloženém znění 
 
2. schvaluje 
v souladu s ustanovením § 31 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu, ve znění pozdějších předpisů, pořízení změny č. XII/20 Zapracování závěrů 
Hydraulického modelu vodovodní sítě a Generelu odvodnění 
 
3. bere na v ědomí 
stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování 
 
4. schvaluje 
v souladu s ustanovením § 84 odst. (2) písm. b) zákona č. 128/100 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů a v souladu s § 20 odst. (7) a § 31 zákona č. 50/1976 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, návrh zadání souboru změn č. 
XII ÚPnSÚ Olomouc v rozsahu upravené  přílohy usnesení 
 
5. ukládá 
vedoucí odboru koncepce a rozvoje pokračovat v pořizování souboru změn č. XII ÚPnSÚ 
Olomouc v rozsahu upravené přílohy usnesení 
T: 14.12.2004 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
8 Základní škola Olomouc, Heyrovského 33 - žádost o 

prodloužení lh ůty pln ění smlouvy o p ůjčce 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
prodloužení lhůty plnění smlouvy o půjčce ve výši 1.778.895,-- Kč do 31.12.2005 
 
3. ukládá 
informovat o přijatém usnesení ředitele Základní školy Olomouc, Heyrovského 33 
T: ihned 
O: vedoucí odboru školství 
 
Předložil: Rada města Olomouce 
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9 Informace o dražb ě zimního stadionu  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Rada města Olomouce 
 
 
 
 
 

 

 

 

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


