
 
USNESENÍ 

 
z 6. zasedání Zastupitelstva m ěsta Olomouce, konaného dne 25.6.2003  

 
 

 
1 Kontrola usnesení  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
informace o plnění usnesení ZMO dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Rada města Olomouce 
 
 
2 Rozpočtové zm ěny roku 2003  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu, týkající se rozpočtových změn roku 2003 
 
2. schvaluje 
rozpočtové změny roku 2003 přesahující výši 5 mil. Kč u jedné položky kromě přijatých 
účelových dotací a příspěvků 
 
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora 
 
 
3 DHK Zora Olomouc  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
vzdání se práva a prominutí pohledávky vůči DHK ZORA Olomouc ve výši Kč 500.000,-- 
 
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora 
 
 
4 Výhled financování SmOl - návrh dofinancování inve sti čních 

akcí z vn ějších zdroj ů 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu, včetně doplnění 
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2. schvaluje 
přijetí úvěru do celkové výše 200 mil. Kč na financování investičních výdajů města v letech 
2003 a 2004 od Kommunalkredit Austria AG 
 
3. schvaluje 
investiční akce hrazené z úvěru v roce 2003 dle přílohy A) 
 
4. zmocňuje 
RmO k čerpání investičního úvěru do celkové maximální výše 150 mil. Kč za předpokladu, 
že u nově zařazených akcí nebude překročena částka 5 mil. Kč na jednu akci 
 
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora 

Petřík Miroslav, náměstek primátora 
 
 
5 Majetkoprávní záležitosti + dodatek  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. nevyhovuje žádosti 
1. Římskokatolické farnosti Hněvotín o převod pozemku parc. č. 206 ost. pl. o výměře 432 
m2 v k. ú. Topolany u Olomouce z vlastnictví statutárního města Olomouce do vlastnictví 
Římskokatolické farnosti Hněvotín dle důvodové zprávy bod 1. 
 
2. paní Marie Čubrdové o odprodej pozemku parc. č. 1291/2 ost. pl. o výměře 1 101 m2   
v k. ú. Slavonín dle důvodové zprávy bod 4. 
 
3. pana Jiřího Mazánka o odprodej části pozemku parc. č. 176/1 ost. pl.  o výměře 70 m2  
v k.ú. Topolany u Olomouce dle důvodové zprávy bod 6. 
  
4. pan Miroslava Tichého o odprodej NP - skladovací  haly na části pozemku parc. č. 346/3 a 
části pozemku parc. č. 346/4 o celkové výměře 320 m2, vše  ost. pl.  v k. ú. Hejčín dle 
důvodové zprávy bod 12. 
 
5. paní Kateřiny Růžičkové o odprodej pozemků parc. č. 506 orná půda o výměře 780 m2, 
parc. č. 507 orná půda o výměře 689 m2, parc. č. 508 orná půda o výměře 772 m2 a parc. č. 
505 orná půda o výměře 5 259 m2, vše v k. ú. Droždín dle důvodové zprávy bod 13.  
 
6.  pana Jaromíra Holuba o odprodej pozemku parc. č. 1912 louka o výměře 1547 m2 v k. ú. 
Lošov dle důvodové zprávy bod 15. 
 
7.  pana Ing. Martina Pražáka o odprodej pozemků parc. č. 505 o výměře 5 259 m2 a parc. č. 
541 o výměře 8 469 m2, vše orná půda v k. ú. Droždín dle důvodové zprávy bod 16. 
  
8.  paní Ingrid Pinkavové o výkup objektu - bývalého hostince Na Pindě č. p. 23 s pozemky 
parc. č. st. 45/1 zast. pl. o výměře 385 m2 a parc. č. st. 45/2 zast. pl. o výměře 772 m2 a  
pozemku parc. č. 212/1 zahrada o výměře 872 m2, vše v k. ú. Savín, obec Litovel z 
vlastnictví paní Ingrid Pinkavové do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové 
zprávy bod 17. 
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9.  paní Věry Bartlové, Jaroslava Dostála a paní Marty Kuchařové o směnu  pozemku parc. 
č. 357/2 orná půda o výměře 1 845 m2 v k. ú. Topolany u Olomouce ve  vlastnictví paní Věry 
Bartlové, Jaroslava Dostála a paní Marty Kuchařové za část pozemku parc. č. 211/7 orná 
půda o výměře 1 845 m2 v k. ú. Topolany u Olomouce ve vlastnictví statutárního města 
Olomouce dle důvodové zprávy bod 18. 
 
10.  pana Jiřího Kopa o výkup pozemků parc. č. 1542/3 lesní pozemek o výměře 1 667 m2, 
parc. č. 1544/4 ost. pl. o výměře 1 832 m2, parc. č. 1547/22 orná půda o výměře 933 m2 a 
parc. č. 1547/87 orná půda o výměře 338 m2, vše  v k. ú. Horka nad Moravou z vlastnictví 
pana Jiřího Kopa do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod 20. 
 
11.  pana Ing. Jiřího Honče o odprodej části pozemku parc. č. 115/5 zahrada o výměře 700 
m2 a pozemku parc. č. 777 zast. pl. o výměře  204 m2, vše v k. ú. Nová Ulice dle důvodové 
zprávy bod 22. 
  
12.  panu Vladimíra Laštůvky o odprodej  pozemků parc. č. 13/2 o výměře 180 m2 a parc. č. 
14/2 o výměře 21 m2, vše orná půda  v k. ú. Povel dle důvodové zprávy bod 23. 
  
13.  manželů Stanislava a Lenky Faistaverových o odprodej části pozemku parc. č. 559/4 
ost. pl.  o výměře 131 m2 v k. ú. Nová Ulice dle důvodové zprávy bod 24. 
  
14.  pana PhDr. Karla Žurka o odprodej pozemku parc. č. 115/5 zahrada o výměře 1 775 m2 
v k. ú. Nová Ulice dle důvodové zprávy bod 25.  
 
15. Římskokatolické farnosti  Nové Sady o bezúplatný převod pozemku parc. č. 803 zast. pl. 
o výměře 91 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce z vlastnictví statutárního města Olomouce do 
vlastnictví Římskokatolické farnosti  Nové Sady dle důvodové zprávy bod 26.  
 
16. manželů Jindřicha a Brigity Hradilových, manželů Jana a Svatavy Galvaniových a pana 
Jana Holuba o odprodej pozemku parc. č. 1109/5 orná půda o výměře 41 444 m2 v k.ú. 
Grygov dle důvodové zprávy bod 29.  
 
17.  manželů Věry a Jaroslava Černých o revokaci části usnesení ZMO ze dne 1. 3. 2003 
čísl. spis. seznamu 3. 1.  bod 19 ve věci možnosti splátek kupní ceny za odprodej pozemku 
parc. č. 203/1 orná půda o výměře 154 m2 v k. ú. Týneček dle důvodové zprávy bod 30.  
 
18.  pana Tomáše Culka o revokaci usnesení ZMO ze 19. 12. 2002 čísl. spis. seznamu 3. 1. 
bod 32 ve věci výše kupní ceny za odprodej části pozemku parc. č. 393 ost. pl.  o výměře 68 
m2 v k. ú. Droždín dle důvodové zprávy bod 33.  
 
19. manželů Pavla a Stanislavy Masných o odprodej části pozemku parc. č. 502/1 orná půda 
o výměře 707 m2 v k.ú. Nemilany dle důvodové zprávy bod 34.  
  
20. pana Karla Havla o revokaci usnesení ZMO ze dne 27.6. 2002 čísl. spis seznamu 3. 1. 
bod 70 ve věci výše kupní ceny při uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemky 
parc. č. 506/2 zast. pl. o výměře 25 m2 a parc. č. 506/3 zahrada o výměře 646 m2 v k. ú. 
Slavonín dle důvodové zprávy bod 35.  
 
2. schvaluje 
1.  odprodej pozemku parc. č. 401 ost. pl. o výměře 45 m2 v k. ú. Svatý Kopeček panu Ing. 
Zdeňku Škrabalovi za kupní cenu ve výši 29 754,- Kč dle důvodové zprávy bod 2.    
 
2. odprodej části pozemku parc. č. 307/1 ost. pl. o výměře 23 m2 v k. ú. Olomouc - město 
manželům Zdeňce a Marii Lenochovým za kupní cenu ve výši 600, -Kč/m2 dle důvodové 
zprávy bod 3. 
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3. výběr nájemců a budoucích kupujících částí pozemku parc. č. 74 st. pl. o výměře cca  622 
m2  k.ú. Pavlovičky mezi manžely Daliborem a Renatou Balážovými, manžely Markem a 
Jitkou Cickovými,  panem Jaroslavem Milkem, panem Karlem Štěpánem,  manžely  
Mgr. Tomášem a Mgr. Vladimírou Ryzími  a  manžely Mgr. Michaelou a Romanem 
Hemerkovými formou obálkové metody na výši kupní ceny, kdy minimální výše kupní ceny 
činí 370,- Kč/m2 za podmínky provedení demolice garáží na vlastní náklady dle důvodové 
zprávy bod 7. 
 
4.  uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 401/6 ost. pl. o 
výměře 21 m2 v k. ú. Hejčín s panem Mgr. Tomášem Palčem při kupní ceně ve výši 750,- 
Kč/m2 dle důvodové zprávy bod 8.  
 
5. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 264/9 zahrada o 
výměře 232 m2 v k. ú. Olomouc - město se společností INTES Olomouc, spol. s r. o. při 
kupní ceně ve výši 960,- Kč/m2 a za   podmínky, že společnost INTES Olomouc, spol. s r. o. 
provede  na vlastní náklady terénní úpravy části pozemku  parc. č. 264/9 zahrada v k.ú. 
Olomouc-město, a to až k hranicím pozemku parc. č. 1673/3 zast. pl., vše v k.ú. Olomouc-
město dle důvodové zprávy bod 9.  
 
6.  uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. st. 436/1 zast. pl. o 
výměře 270 m2 v k. ú. Holice u Olomouce s manžely Ing. Miloslavem a Zdenkou 
Obermannovými při kupní ceně ve výši 400,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod 10.  
 
7. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 834/3 ost. pl. o 
výměře 40 m2 v k. ú. Hodolany se společností Elektrocentrum trading, s. r. o. při kupní ceně 
510,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod 11.  
 
8. bezúplatný převod pozemku parc. č. 1912/10 vodní plocha o  výměře 1 025 m2 v k. ú. 
Holice u Olomouce z vlastnictví pana Jindřicha Čamka do vlastnictví statutárního města 
Olomouce dle důvodové zprávy bod 14. 
 
9. odprodej části pozemku parc. č. 429/96 ost. pl. o výměře 19 m2 v k.ú. Nová Ulice s Ing. 
arch.  Aloisi Janů za kupní cenu ve výši  960,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod 19. 
   
10.  odprodej objektu Březinova č. p. 136  na pozemku parc. č. st. 1307/1 zast. pl. o výměře 
500 m2 v k. ú. Hodolany společnosti MERIT GROUP, a.s. za kupní cenu ve výši 2 274 905,- 
Kč za podmínky zajištění náhradních prostor pro současné nájemce za obvyklé nájemné dle 
důvodové zprávy bod 21.   
 
11. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemek parc. č. st. 1307/1 zast. pl. o 
výměře 500 m2 v k. ú. Hodolany se společností MERIT GROUP, a. s. při kupní ceně ve výši 
785 212,- Kč dle důvodové zprávy bod 21.  
 
12.  odprodej pozemku parc. č. 803 zast. pl. o výměře 91 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce  
Římskokatolické farnosti  Nové Sady za kupní cenu ve výši 1/4 kupní ceny dle znaleckého 
posudku, tj. 11 397, - Kč dle důvodové zprávy bod 26.   
 
13.  směnu pozemku parc. č. 265/7 ost. pl. o výměře 37 m2 v k. ú. Nová Ulice ve vlastnictví 
pana Ing. Jana Travěnce za část pozemku  parc. č. 264/6 ost. pl.  o výměře 37 m2 v k. ú. 
Nová Ulice ve vlastnictví statutárního města Olomouce bez doplatku cenového rozdílu za 
podmínky, že pan Ing. Jan Travěnec provede na vlastní náklady přesun parkovacích stání za 
použití zatravňovacích bloků dle důvodové zprávy bod 27.  
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14. odprodej části pozemku parc. č. 1959/1 ost. pl.  o výměře 2 559 m2 v k. ú. Holice u 
Olomouce společnosti OLMA, a. s. Olomouc za kupní cenu ve výši 1.285.315,- Kč za 
podmínky zřízení bezúplatného věcného břemene obsahujícího právo průchodu a průjezdu 
přes pozemek parc. č. 1959/1 ost. pl.  o výměře 2 559 m2 v k. ú. Holice u Olomouce  ve 
prospěch statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod 28. 
 
15. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 776/1 orná půda o 
výměře 635 m2 v k. ú. Slavonín se společností VCES Olomouc, s. r. o. při kupní ceně ve výši 
1 080,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod 31. 
 
16. odprodej části pozemku parc. č. 502/1 orná půda o výměře 69 m2 v k.ú. Nemilany 
manželům Pavlu a Stanislavě Masným za kupní cenu ve výši 14 600,- Kč dle důvodové 
zprávy bod 34. 
  
17. odprodej části pozemku parc. č. 502/1 orná půda o výměře 707 m2 v k.ú. Nemilany panu 
Rostislavu Čechovi za kupní cenu ve výši 123 750,- Kč, tj. kupní cena dle znaleckého 
posudku + nájemné za poslední 2 roky při nájemném 5,- Kč/m2/rok dle důvodové zprávy bod 
34. 
 
18. bezúplatný převod pozemků parc.č.  st. 1324 zast.pl. o výměře 66 m2 včetně  objektu 
č.102, parc.č. st. 1325 zast.pl. o výměře 74 m2 včetně objektu č. 103, objekt č. 53 na 
pozemku parc.č. 1326/1, objekt č. 51 a 52 na pozemku parc.č. 1327/1, objekt č. 50 na 
pozemku parc.č. 1328/1,objekt č. 49 na pozemku 1329/1, objekt č. 65 na pozemku parc.č. 
1330/1, objekt č. 66 na pozemku parc.č. 1331/1, objekt č. 47 a 84  na pozemku parc.č. 
1332/1 a 1332/2, objekt č. 39 a 64 na pozemku parc.č. 1333/1, objekt č. 38 a 80 na pozemku 
parc.č. 1334/1, objekt č. 37 na pozemku parc.č. 1335, parc.č. st. 1336 zast.pl. o výměře 51 
m2 včetně objektu č. 59, parc.č. st. 1337/1 zast.pl. o výměře 273 m2 včetně objektu č. 60 a 
61, parc.č. st. 1338 zast.pl. o výměře 187 m2 včetně  objektu č. 58, parc.č. st. 1339 zast.pl. o 
výměře 326 m2 a parc.č. st.1340 zast.pl. o výměře 403 m2 včetně objektu  č. 57,  parc.č. st. 
1345/1zast.pl. o výměře 408 m2 včetně objektu č. 92, objekty č. 101, 83 a 204 na pozemcích 
parc.č. 1346/2, 1346/3 a 1346/5, objekt č. 82 na pozemku parc.č. 1347/2, objekt č.88 na 
pozemku parc.č. 1348/2, objekt č. 202 na pozemku parc.č. 1349/3, objekt č. 99 na pozemku 
parc.č. 1350/2, objekt č. 55 na pozemku parc.č. 1352/2, objekt č. 415 na pozemku parc.č. 
1353, parc.č. st. 1359/2 zast.pl. o výměře 90 m2 včetně  objektu č. X, objekt č. 93 na 
pozemku parc.č. 1360/1, parc.č. st. 1363 zast.pl. o výměře 92 m2 včetně budovy č. XI, 
parc.č. st. 1364 zast.pl. o výměře 142 m2 včetně  objektu č. 91, objekt č. 100 na pozemku 
parc.č. 1354/1 a 1354/2, objekt č. 94 na pozemcích parc.č. 1355/1 a 1355/2, objekt č. 95 na 
pozemcích parc.č. 1356/1, 1356/2, 1357/1 a 1357/2, objekt č. 96 na pozemcích parc. č. 
1358/1 a 1358/2, parc.č. 324/168 ost. pl. o výměře 1173 m2, parc.č. 324/169 ost. pl. o 
výměře 368 m2, parc.č. 324/174 ost.pl. o výměře 108 m2, parc.č. 324/177 ost. pl. o výměře 
398 m2, parc.č. 324/178 ost.pl. o výměře 211 m2, parc.č. 324/181 ost.pl. o výměře 173 m2, 
parc.č. 324/182 ost.pl. o výměře 141 m2, parc.č. 615/31 ost.pl. o výměře 13 m2,  parc. č. st. 
1333/2 zast. pl. o výměře 480 m2 včetně objektu č. 64 a 39, parc. č. st. 1343 zast. pl. o 
výměře 343 m2 včetně objektu č. 41, parc. č. st. 1352/1 zast. pl.  o výměře 14 m2 včetně 
objektu č. 55, parc. č. st. 1330/2 zast. pl. o výměře 574 m2 včetně objektu č. 65, parc. č. st. 
1331/2 zast. pl. o výměře 743 m2 včetně objektu č. 66, parc. č. st. 1342 zast. pl. o výměře 
1345 m2 včetně objektů č. 200 a 12, parc. č. st. 1334/2 zast. pl.o výměře 4506 m2 včetně 
objektu č. 38  a 80, parc.č. st. 1341 zast. pl. o výměře 1120 m2 včetně objektu č. 46, parc. č. 
st. 1332/3 zast. pl. o výměře 349 m2 včetně objektu č. 47 a 84, parc. č. st. 1329/2 zast. pl o 
výměře 376 m2 včetně objektu č. 49, parc. č. st. 1328/2 zast. pl. o výměře 562 m2 včetně 
objektu č.  50, parc. č. st. 1327/2 zast. pl. o výměře 667 m2 včetně objektu č. 51 a 52, parc. 
č. st. 1326/2 zast. pl. o výměře 606 m2 včetně objektu č.53, parc. č. st. 1351/1 zast. pl. o 
výměře 282 m2 včetně objektu č. 54, parc. č. st. 1349/1 zast. pl o výměře 22 m2 včetně 
objektu č.202 , parc. č. st. 1346/4 zast. pl o výměře 993 m2 včetně objektu č. 101 a 419, 
parc. č. st. 1347/1 zast. pl. o výměře 3641 m2 včetně objektu č .82, parc. č. st. 1346/1 zast. 
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pl. o výměře 1268 m2 včetně objektu č. 83, parc. č. st. 1348/1 zast. pl. o výměře 737 m2 
včetně objektu č. 88, parc. č. st. 1350/1 zast. pl. o výměře 169 m2 včetně objektu č. 99, parc. 
č. st. 1344 zast. pl.  o výměře 42 m2 včetně objektu č. 36, parc. č. st. 1360/2 zast. pl. o 
výměře 25 m2 včetně objektu č.93,  část pozemku parc. č. 615/19 ost. pl. o výměře 30176 
m2, část parc. č. 615/28 ost. pl. o výměře 2679 m2 a parc. č. 615/30 ost. pl.  o výměře 838 
m2 a dále objekty č. 94, 95, 96, 100, 37, skladu nacházejícího se na pozemku parc. č. 1361 
a nedokončené stavby nacházející se na pozemku parc. č. 1362, kanalizace, rozvodu pitné 
vody, rozvodu užitkové vody, teplovodního kanálu, parovodu, kabelových rozvodů VN, hlavní 
komunikace, zpevněných ploch, přístřešku na pozemku parc. č. 1349/2, plechového a 
betonového oplocení, nádrže LTO a bezpečnostní vany LTO jako součásti objektu 202 a 
komínu kotelny navazujícího na objekt č. 54 na parc. č. 615/19 ost. pl., vše v k.ú. Neředín z 
vlastnictví ČR - Ministerstva obrany ČR do vlastnictví statutárního města Olomouce, a to ve 
veřejném zájmu a za účelem řešení projektů v oblasti sociální podpory podnikání s cílem 
snížení nezaměstnanosti v regionu dle důvodové zprávy bod 37. 
 
3. revokuje 
1. usnesení ZMO ze dne 12. 3. 1998, bod 25 ve věci schválení uzavření smlouvy o budoucí 
kupní smlouvě na pozemky parc. č. 710/7 ost. pl.  o výměře 1860 m2 a parc. č. 710/10 o 
výměře 160 m2, vše v k. ú. Hodolany panu Vratislavu Lakomému za kupní cenu 1150,-
Kč/m2 dle důvodové zprávy bod 5. 
 
2. usnesení ZMO ze dne 2. 7. 1998 ve věci schválení odprodeje pozemků parc. č. 1109/5 a 
parc. č. 901/61, dříve parc. č. (70/1) a parc. č. (858/69) , vše v k.ú. Grygov panu Jindřichu 
Hradilovi za kupní cenu ve výši 178 842,- Kč dle důvodové zprávy bod 29. 
  
3. usnesení ZMO ze dne 11. 3. 2003 čísl. spis. seznamu 3. 1. bod 45 ve věci nevyhovění 
žádosti společnosti VCES Olomouc, s. r. o. o odprodej pozemku parc. č. 776/1 orná půda o 
výměře 15 699 m2 v k. ú. Slavonín dle důvodové zprávy bod 31.  
 
4. usnesení ZMO ze dne 4. 2. 2003, čís. spis. seznamu 4.1, bod 2  ve věci výše kupní ceny 
za odprodej části  pozemku parc. č.  320/1 ost. pl. o výměře 102  m2 v k.ú. Olomouc – město 
manželům Ing. Františku a Stanislavě Wünschovým a schválit kupní cenu ve výši 54 736,- 
Kč dle důvodové zprávy bod 32.   
 
5.  usnesení ZMO ze dne 26. 9. 2002 čísl. spis. seznamu 3. 1. bod  65 ve věci schválení  
výkupu pozemků parc. č. st. 1333/2 zast. pl. o výměře 480 m2 včetně objektu č. 64 a 39, 
parc. č. st. 1343 zast. pl. o výměře 343 m2 včetně objektu č. 41, parc. č. st. 1352/1 zast. pl.  
o výměře 14 m2 včetně objektu č. 55, parc. č. st. 1330/2 zast. pl. o výměře 574 m2 včetně 
objektu č. 65, parc. č. st. 1331/2 zast. pl. o výměře 743 m2 včetně objektu č. 66, parc. č. st. 
1342 zast. pl. o výměře 1345 m2 včetně objektů č. 200 a 12, parc. č. st. 1334/2 zast. pl.o 
výměře 4506 m2 včetně objektu č. 38  a 80, parc.č. st. 1341 zast. pl. o výměře 1120 m2 
včetně objektu č. 46, parc. č. st. 1332/3 zast. pl. o výměře 349 m2 včetně objektu č. 47 a 84, 
parc. č. st. 1329/2 zast. pl o výměře 376 m2 včetně objektu č. 49, parc. č. st. 1328/2 zast. pl. 
o výměře 562 m2 včetně objektu č.  50, parc. č. st. 1327/2 zast. pl. o výměře 667 m2 včetně 
objektu č. 51 a 52, parc. č. st. 1326/2 zast. pl. o výměře 606 m2 včetně objektu č.53, parc. č. 
st. 1351/1 zast. pl. o výměře 282 m2 včetně objektu č. 54, parc. č. st. 1349/1 zast. pl. o 
výměře 22 m2 včetně objektu č.202 , parc. č. st. 1346/4 zast. pl o výměře 993 m2 včetně 
objektu č. 101 a 419, parc. č. st. 1347/1 zast. pl. o výměře 3641 m2 včetně objektu č. 82, 
parc. č. st. 1346/1 zast. pl. o výměře 1268 m2 včetně objektu č. 83, parc. č. st. 1348/1 zast. 
pl. o výměře 737 m2 včetně objektu č. 88, parc. č. st. 1350/1 zast. pl. o výměře 169 m2 
včetně objektu č. 99, parc. č. st. 1344 zast. pl.  o výměře 42 m2 včetně objektu č. 36, parc. č. 
st. 1360/2 zast. pl. o výměře 25 m2 včetně objektu č.93,  část pozemku parc. č. 615/19 ost. 
pl. o výměře 30176 m2, část parc. č. 615/28 ost. pl. o výměře 2679 m2 a parc. č. 615/30 ost. 
pl.  o výměře 838 m2 a dále objekty č. 94, 95, 96, 100, 37, skladu nacházejícího se na 
pozemku parc. č. 1361 a nedokončené stavby nacházející se na pozemku parc. č. 1362, 
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kanalizace, rozvodu pitné vody, rozvodu užitkové vody, teplovodního kanálu, parovodu, 
kabelových rozvodů VN, hlavní komunikace, zpevněných ploch, přístřešku na pozemku parc. 
č. 1349/2, plechového a betonového oplocení, nádrže LTO a bezpečnostní vany LTO jako 
součásti objektu 202 a komínu kotelny navazujícího na objekt č. 54 na parc. č. 615/19 ost. 
pl., vše v k.ú. Neředín z vlastnictví ČR - Ministerstva obrany ČR do vlastnictví statutárního 
města Olomouce, vše za kupní cenu ve výši 1.500.000,- Kč dle důvodové zprávy bod 37. 
 
4. schvaluje 
1. odprodej části pozemku parc. č. 115/5 zahrada  o výměře 931 m2 v k. ú. Nová Ulice 
Bytovému družstvu Terasy Olomouc za kupní cenu ve výši  1. 013 970, - Kč dle důvodové 
zprávy bod 38. 
 
2. směnu pozemků parc. č. 1916/23 o výměře 5618 m2 a parc. č. 1916/24 o výměře 973 m2 
v k. ú. Holice u Olomouce ve vlastnictví ČR - Ředitelství silnic a dálnic ČR za pozemek parc. 
č. 1349/4 o výměře 20076 m2 v k.ú. Slavonín ve vlastnictví statutárního města Olomouce 
bez doplatku cenového rozdílu dle důvodové zprávy bod 39. 
 
3. směnu pozemků parc. č. 1860 orná půda o výměře 2 380 m2 a parc. č. 1894 orná půda o 
výměře 6 629 m2, vše v k. ú. Lošov  ve vlastnictví pana Miroslava Pavelky za část pozemku 
parc. č. 401 zast. pl. o výměře 112 m2 a část pozemku parc. č. 402 zahrada o výměře 417 
m2, vše v  k. ú. Lošov ve vlastnictví statutárního města Olomouce bez doplatku cenového 
rozdílu dle důvodové zprávy bod 40. 
  
4. směnu pozemku parc. č. 1856 orná půda o výměře 2 550 m2 v k. ú. Lošov ve vlastnictví 
pana Ladislava Lindnera za část pozemku  parc. č. 1889 orná půda o výměře 2 550 m2 v k. 
ú. Lošov ve vlastnictví statutárního města Olomouce bez doplatku cenového rozdílu dle 
důvodové zprávy bod 40. 
 
5. bezúplatný převod  pozemku  parc. č.  649/14 ost. pl. o výměře 439 m2 v k. ú. Hodolany z 
vlastnictví Alpha Immorent s. r. o. do vlastnictví  statutárního města Olomouce dle důvodové 
zprávy bod 41. 
 
5. revokuje 
usnesení ZMO ze dne 26. 9. 2002 čísl. spis. seznamu 3. 1. bod 67 ve věci schválení  
bezúplatného převodu pozemků p. č. 1916/23 a 1916/24  (oddělených z p.č.1916/1 ) v k. ú. 
Holice z vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic ČR do vlastnictví statutárního města Olomouce 
dle důvodové zprávy bod 39. 
 
Předložil: Rada města Olomouce 
 
 
6 Majetkoprávní záležitosti odboru investic  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
1. Uzavření kupní smlouvy dle bodu 1. důvodové zprávy 
2. Uzavření směnné  smlouvy dle bodu 3. důvodové zprávy 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
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7 Návrh na prominutí pohledávek  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
odepsání částky ve výši 517.864,-Kč za vypracování projektu dle důvodové zprávy bod č. 1 
 
3. schvaluje 
odepsání částky ve výši 93.450,-Kč za vypracování projektu dle důvodové zprávy bod č. 2 
 
4. schvaluje 
odepsání částky ve výši 27.900,-Kč za vypracování projektu dle důvodové zprávy bod č. 3 
 
5. schvaluje 
odepsání částky ve výši 91.969,50 Kč za vypracování projektu dle důvodové zprávy bod č. 4 
 
6. schvaluje 
odepsání částky ve výši 139.312,- Kč za vypracování projektu dle důvodové zprávy bod č. 5 
 
7. schvaluje 
odepsání částky ve výši 57.162,- Kč za vypracování projektu dle důvodové zprávy bod č. 6 
 
8. schvaluje 
odepsání částky ve výši 69.163,50 Kč za vypracování projektu dle důvodové zprávy bod č. 7 
 
9. schvaluje 
odepsání částky ve výši 213.675,- Kč za vypracování projektu dle důvodové zprávy bod č. 8 
 
10. schvaluje 
odepsání částky ve výši 61.425,- Kč za vypracování projektu dle důvodové zprávy bod č. 9 
 
11. schvaluje 
odepsání částky ve výši 208.188,80 Kč za vypracování projektu dle důvodové zprávy bod č. 
10 
 
12. schvaluje 
odepsání částky ve výši 65.000,- Kč za vypracování projektu dle důvodové zprávy bod č. 11 
 
13. schvaluje 
odepsání částky ve výši 29.000,- Kč za vypracování projektu dle důvodové zprávy bod č. 12 
 
14. schvaluje 
odepsání částky ve výši 176.116,50 Kč za vypracování projektu dle důvodové zprávy bod č. 
13 
 
15. schvaluje 
odepsání částky ve výši 63.375,90 Kč za vypracování projektu dle důvodové zprávy bod č. 
14 
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16. schvaluje 
odepsání částky ve výši 1.344.330,50 Kč za vypracování projektu dle důvodové zprávy bod 
č. 15 
 
17. schvaluje 
odepsání částky ve výši 92.147,- Kč za vypracování projektu dle důvodové zprávy bod č. 16 
 
18. schvaluje 
odepsání částky ve výši 197.619,70 Kč za vypracování projektu dle důvodové zprávy bod č. 
17 
 
19. schvaluje 
odepsání částky ve výši 50.400,- Kč za vypracování projektu dle důvodové zprávy bod č. 18 
 
20. schvaluje 
odepsání částky ve výši 36.750,- Kč za vypracování projektu dle důvodové zprávy bod č. 19 
 
21. schvaluje 
odepsání částky ve výši 21.567,- Kč za vypracování projektu dle důvodové zprávy bod č. 20 
 
22. schvaluje 
odepsání částky ve výši 63.000,- Kč za vypracování projektu dle důvodové zprávy bod č. 21 
 
23. schvaluje 
odepsání částky ve výši 154.409,- Kč za vypracování projektu dle důvodové zprávy bod č. 22 
 
24. schvaluje 
odepsání částky ve výši 32.760,- Kč za vypracování projektu dle důvodové zprávy bod č. 24 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., člen rady města 
 
 
8 Prodej dom ů + dodatek  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. nevyhovuje 
žádosti nájemců garáží v domě Wellnerova 23 a trvá na původní schválené kupní ceně dle 
důvodové zprávy bod 1 
 
2. nevyhovuje žádosti 
manželů Kremplových o odprodej ateliéru (popřípadě sloučení ateliéru s jejich bytovou 
jednotkou) dle důvodové zprávy bod 2 
 
3. nevyhovuje žádosti 
pana Josefa Šlechty o snížení kupní ceny za ateliér v domě tř. Spojenců 10 a trvá na 
schválené kupní ceně ve výši 188.593,- Kč dle důvodové zprávy bod 2 
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4. schvaluje 
odprodej pozemku parc. č. 505 zahrada o výměře 122 m2 v k.ú. Hejčín spoluvlastníkům 
domu Dolní Hejčínská 22 manželům Miroslavu a Marcele Fialovým za kupní cenu ve výši 
34.821,- Kč dle důvodové zprávy bod 3 
 
5. nevyhovuje žádosti 
manželů Ferdinanda a Anny Ožanových o odprodej části pozemku parc.č. 505 zahrada v 
k.ú. Hejčín dle důvodové zprávy bod 3 
 
6. vyhovuje žádosti 
nájemců a schvaluje prodej jednotlivých jednotek oprávněným nájemcům za kupní ceny 
podle vyhlášky 2/2000 dle důvodové zprávy bod 4 
 
7. schvaluje 
prodej NP jednotky č. 308/8 v domě Denisova 17 formou veřejné dražby,  vyvolávací cena - 
cena odhadní dle důvodové zprávy bod 5 
 
8. schvaluje 
prodej NP jednotka č. 772/10 v domě Nábřeží 8 formou veřejné dražby, vyvolávací cena - 
cena odhadní dle důvodové zprávy bod 6 
 
9. schvaluje 
prodej NP jednotky č. 754/9 v domě Nábřeží 9 formou veřejné dražby, vyvolávací cena - 
cena odhadní dle důvodové zprávy bod 7 
 
10. schvaluje 
prodej NP jednotka č. 558/7 v domě Wellnerova 4 formou veřejné dražby, vyvolávací cena - 
cena odhadní dle důvodové zprávy bod 8 
 
11. schvaluje 
prodej bytových jednotek novým kupujícím podle vyhlášky č. 13/1997, č. 14/1998 a č. 8/2000 
dle důvodové zprávy bod 9a 
 
12. schvaluje 
prodej bytové jednotky nové kupující podle vyhlášky č. 2/2000 dle důvodové zprávy bod 9b 
 
13. schvaluje 
prodej bytových jednotek oprávněným nájemcům dle vyhlášky č. 13/97, č. 14/98 a č. 8/2000 
dle dodatku důvodové zprávy bod 10a) 
 
14. schvaluje 
prodej bytových jednotek oprávněným nájemcům dle vyhlášky č.2/2000 dle dodatku 
důvodové zprávy bod 10b) 
 
Předložil: Rada města Olomouce 
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9 Seznam dom ů ve vlastnictví SmOl, ur čených k ponechání v 
majetku  statutárního  m ěsta  

Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. schvaluje 
seznam domů s byty a nebytovými prostory určených  k ponechání v majetku SmOl dle 
tabulky  a důvodové zprávy - seznam A  
 
2. schvaluje 
seznam domů s nebytovými prostory určených k ponechání v majetku SmOl dle tabulky a 
důvodové zprávy   seznam B 
 
3. ukládá 
Radě města Olomouce prošetřit podnět RNDr. Jelínka ve věci vynaložených nákladů na 
opravy domu Legionářská 3, Olomouc přednesený na ZMO dne 25.6.2003 a výsledek 
předložit na  ZMO v září 2003 
T: zasedání ZMO 
O: Hanáková Marcela, PhDr., nám ěstkyn ě primátora 
 
Předložil: Rada města Olomouce 
 
 
10 Schválení zm ěny č. VII ÚPnSÚ Olomouc, dokon čení 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
- důvodovou zprávu v předloženém znění 
- stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování dle přílohy důvodové zprávy č. 1 
 
2. schvaluje 
změnu č. VII ÚPnSÚ Olomouc v lokalitě č. 2 Slavonín - Za sokolovnou, etapa „A“ v rozsahu 
dle přílohy usnesení č. 1 v souladu s ustanovením § 84, odst. (2), písm. 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 (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 
 
3. vymezuje 
v souladu s ustanovením § 29, odst.(2) Stavebního zákona závaznou část změny č. VII 
ÚPnSÚ Olomouc v lokalitě č. 2 Slavonín - Za sokolovnou, etapa „A“ v rozsahu dle přílohy 
usnesení č. 1, část C 
 
4. ukládá 
odboru koncepce a rozvoje pořídit čistopis změny č. VII ÚPnSÚ Olomouc v lokalitě č. 2 
Slavonín - Za sokolovnou, etapa „A“ v souladu s předchozími částmi usnesení ZMO, 
dohodami s DOSS a stanoviskem nadřízeného orgánu, předat ověřený čistopis změny č. VII 
ÚPnSÚ Olomouc v lokalitě č. 2 Slavonín - Za sokolovnou, etapa „A“ stavebnímu odboru 
MmOl a odboru strategického rozvoje Krajského úřadu 
T: září 2003 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
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11 Návrh zm ěny ÚPnSÚ Olomouc č.IX – protipovod ňová opat ření  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
- důvodovou zprávu v předloženém znění 
- stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování dle přílohy důvodové zprávy č. 3 
 
2. schvaluje 
a) změnu ÚPnSÚ Olomouc č IX - Protipovodňová opatření v rozsahu dle přílohy usnesení č. 
1 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 zákon) ve znění pozdějších předpisů 
 
b) rozhodnutí o námitkách vlastníků pozemků, jejichž práva jsou dotčena řešením návrhu 
změny ÚPnSÚ Olomouc č. IX - Protipovodňová opatření, dle přílohy usnesení č. 2 
 
3. vymezuje 
v souladu s ustanovením § 29, odst. (2) zákona 50/1976 Sb. závaznou část změny ÚPnSÚ 
Olomouc č. IX - Protipovodňová opatření včetně veřejně prospěšných staveb ve smyslu § 
108, odst. (2), písmena a) zákona 50/1976 Sb. v rozsahu dle přílohy usnesení č.1 část C.6. 
 
4. ukládá 
a) odboru koncepce a rozvoje pořídit čistopis změny ÚPnSÚ Olomouc č.IX – Protipovodňová 
opatření v souladu s předchozími částmi usnesení ZMO, dohodami s DOSS a stanoviskem 
nadřízeného orgánu, předat ověřený čistopis změny ÚPnSÚ Olomouc č.IX – Protipovodňová 
opatření stavebnímu odboru Magistrátu města Olomouce a odboru strategického rozvoje 
kraje Krajského úřadu 
 
b) odboru koncepce a rozvoje rozeslat schválenou závaznou část a schéma hlavního 
výkresu změny ÚPnSÚ Olomouc č.IX - Protipovodňová opatření dotčeným orgánům státní 
správy  
 
c) odboru koncepce a rozvoje zpracovat novelu obecně závazné vyhlášky města o závazné 
části územního plánu sídelního útvaru Olomouc dle schválené změny ÚPnSÚ Olomouc č.IX 
- Protipovodňová opatření a předložit ji ke schválení ZMO 
T: zasedání ZMO 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
5. ukládá 
uplatňovat  při přípravě konkrétních investičních akcí, které souvisejí s realizací 
protipovodňových opatření, zájmy vlastníků domů v ulicích Nábřeží, Praskova a vlastníků 
objektů  v ul. Husova a to ve všech majetkoprávních úkonech nebo správních řízeních tak, 
aby nebyly ohroženy uvedené domy 
O: Rada m ěsta Olomouce 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
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12 Návrh zadání zm ěny č. XI ÚPnSÚ Olomouc  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu v předloženém znění 
 
2. schvaluje 
návrh zadání změny č. XI ÚPnSÚ Olomouc v rozsahu přílohy usnesení č.1 v souladu s 
ustanovením § 84 odst.(2), písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a v souladu s 
ustanovením § 20 odst. (7) a § 31 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (Stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 
 
3. ukládá 
vedoucí odboru koncepce a rozvoje pokračovat v pořizování změny č. XI ÚPnSÚ Olomouc 
T: ihned 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
13 Pořízení změny II RPn MPR  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
pořízení změny II regulačního plánu MPR Olomouc dle důvodové zprávy v souladu s 
ustanovením § 31 zákona č. 50/76 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon) ve znění pozdějších předpisů 
 
3. ukládá 
vedoucí odboru koncepce a rozvoje pořídit změnu II RPn MPR Olomouc dle bodu 2. 
usnesení 
T: ihned 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
14 Čerpání Fondu hospodá řského rozvoje  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
návrh čerpání z Fondu hospodářského rozvoje dle doplněné přílohy důvodové zprávy 
 
Předložil: Rada města Olomouce 
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15 Alokace dotace - Program regenerace MPR  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s předloženým návrhem na změnu alokace státní dotace z Programu regenerace MPR 
 
3. schvaluje 
schvaluje poskytnutí příspěvku soukromým a církevním subjektům dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
 
16 Delegování zástupce statutárního m ěsta Olomouce na valnou 

hromadu SK Sigma Olomouc, a.s.  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. deleguje 
primátora Ing. Martina Tesaříka k zastupování akcionáře statutárního města Olomouce na 
valné hromadě společnosti SK Sigma Olomouc, a.s. konané dne 26.6.2003, a to ke všem 
úkonům na této valné hromadě, zejména pak ke schválení účetní závěrky společnosti, 
k rozhodnutí o odměňování orgánů společnosti a  k rozhodnutí o změně stanov společnosti 
 
3. deleguje 
primátora Ing. Martina Tesaříka k zastupování akcionáře statutárního města Olomouce na 
valné hromadě společnosti SK Sigma Olomouc, a.s. konané dne 16.7.2003 (eventuelně 
v náhradním termínu po zápisu předcházejícího zvýšení základního kapitálu do obchodního 
rejstříku u Krajského soudu v Ostravě), a to ke všem úkonům na této valné hromadě, 
zejména pak k rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti o 7.000.000,-Kč v 
souladu s uzavřenou Smlouvou o podmínkách kapitálového vstupu statutárního města 
Olomouce do společnosti SK Sigma Olomouc, a.s., která byla schválena zastupitelstvem na 
jeho 18. zasedání konaném dne 27.9.2001 
 
Předložil: Konečný Petr, Mgr., Ing., člen rady města 
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17 Delegování zástupce SmOl na členskou sch ůzi Bytového 
družstva Olomouc,Jiráskova a Bytového družstva Olom ouc, 
Jižní  

Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. pověřuje 
Ing. Jaromíra Czmera, jako zástupce Statutárního města Olomouce, ke všem úkonům na 
jednání členské schůze Bytového družstva Olomouc, Jižní dne 26.6.2003, a to zejména za 
účelem změny stanov družstva rozšířením počtu členů představenstva o 2 osoby a 
jmenování nových členů představenstva RNDr. Josefa Kaštila, r.č.600228/1450, Olomouc, 
Stiborova 2 a Věru Rychlou, r.č.465928/401, Štěpánov, Nádražní 278 
 
3. pověřuje 
Ing. Jaromíra Czmera, jako zástupce Statutárního města Olomouce, ke všem úkonům na 
jednání členské schůze Bytového družstva Olomouc, Jiráskova dne 26.6.2003, a to zejména 
za účelem změny stanov družstva rozšířením počtu členů představenstva a o 2 osoby a 
jmenování nových členů představenstva Ing. Jiřího Tomandla, r.č. 590515/1846, Olomouc, 
Západní 32 a RNDr. Josefa Kaštila, r.č. 600228/1450, Olomouc, Stiborova 2 
 
Předložil: Konečný Petr, Mgr., Ing., člen rady města 
 
 
 
18 Mostní objekt - smlouva o sdružení  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
 
19 Různé - změny ve statutárních  orgánech akciových spole čností 

se 100% účastí města 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
návrh na změny ve složení statutárních orgánů akciových společností Technické služby 
města Olomouce, a.s.  a Dopravní podnik města Olomouce, a.s. dle důvodové zprávy 
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3. ukládá 
vydat rozhodnutí jediného akcionáře dle důvodové zprávy 
T: ihned 
O: Tesařík Martin, Ing., primátor m ěsta 
 
Předložil: Rada města Olomouce 
 
 
 
 

 

 

 

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


