
USNESENÍ 
 

z 7. zasedání Zastupitelstva m ěsta Olomouce, konaného dne 23.9.2003  
 
 

 
1 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 
Hlasování č. : 5 
 
2 Rozpočtové zm ěny roku 2003  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu, týkající se rozpočtových změn roku 2003 - část A a B 
 
2. schvaluje 
rozpočtové změny roku 2003, týkající se závazných ukazatelů - část B 
 
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora 
Hlasování č. : 6 
 
3 Poskytnutí bezúro čné půjčky 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
poskytnutí bezúročné půjčky ve výši 100 tis. Kč paní Miloslavě Kapustové dle důvodové 
zprávy 
 
3. ukládá 
zařadit částku 100 tis. Kč do soupisu nekrytých požadavků na rozpočet SMO 
O: Rada m ěsta Olomouce 
 
4. ukládá 
po vytvoření zdroje uzavřít Smlouvu o poskytnutí bezúročné půjčky za podmínek uvedených 
v důvodové zprávě 
T: TP nestanoven 
O: Novotný Martin, nám ěstek primátora 
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Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora 
Hlasování č. : 7 
 
4 Majetkoprávní záležitosti + dodatek  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. schvaluje 
1. odprodej části pozemku parc. č. 1414/1 ost. pl. o výměře 1 m2 v k. ú. Chválkovice 
manželům Pavlu a Miroslavě Štýbnarovým za kupní cenu ve výši 1 413,- Kč dle důvodové 
zprávy bod 9)   
 
2. odprodej pozemku parc. č. st. 810 zast. pl. o výměře 58 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce 
společnosti Severomoravská energetika, a. s. za kupní cenu ve výši 29 417,- Kč dle 
důvodové zprávy bod 10)   
 
3. odprodej pozemku parc. č. 189/5 zahrada o výměře 50 m2 v k. ú. Hodolany manželům 
Františku a Marii Frankovým za kupní cenu ve výši 29 490,- Kč dle důvodové zprávy bod 11)   
 
4. výkup pozemku parc. č. 139/48 ost. pl. o výměře 172 m2 v k. ú. Chválkovice ve vlastnictví 
paní Gizely Lichnovské, Zdeňky Herzánové, Emila Lichnovského a Věry Klabíkové do 
vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní cenu ve výši 82  560,- Kč dle důvodové 
zprávy bod 13)  
 
5. odprodej části pozemku parc. č. 590/3 ost. pl.  o výměře 23 m2 v k. ú. Nová Ulice 
Zdravotnímu centru SALUS, spol. s r. o. za kupní cenu ve výši 310,- Kč/m2 dle důvodové 
zprávy bod 16)  
 
6. odprodej části pozemku parc. č. 293 orná půda o výměře 860 m2 v k.ú. Slavonín 
manželům Petru a Janě Slavíčkovým za kupní cenu ve výši 480,- Kč/m2 dle důvodové 
zprávy bod 17)  
 
7. odprodej části pozemku parc. č. 149/1 zahrada o výměře 13 m2  v k.ú. Pavlovičky 
společnosti  Severomoravská energetika, a. s.za kupní cenu ve výši 160,- Kč/m2 dle 
důvodové zprávy bod 18)  
 
8. účast pověřeného pracovníka Ing. Bohumila Ostrého na veřejném výběrovém řízení dle 
důvodové zprávy bod 21)   
 
9. úplatný převod stavby s pozemkem p. č. 3/2 zastavěná plocha o výměře 73 m2 v k. ú. 
Klášterní Hradisko ve vlastnictví ČR-Pozemkového fondu ČR do vlastnictví statutárního 
města Olomouc za kupní cenu do výše 15 000,- Kč dle důvodové zprávy bod 21)  
 
10. směnu pozemků p. č. 1833 orná půda o výměře 120 043 m2 a p.č.1835 orná půda o 
výměře 69 509 m2, vše v k.ú.Holice u Olomouce ve vlastnictví Statutárního města Olomouce 
za pozemek p.č.1973 o výměře 3 332 m2,ostatní plocha,ostatní komunikace v k. ú. Holice u 
Olomouce ve vlastnictví manželů Ing. Jaroslava Spurného a Dany Spurné bez doplatku 
cenového rozdílu s tím, že manželé Ing. Jaroslav Spurný a Dana Spurná uhradí daň z 
převodu nemovitostí dle důvodové zprávy bod 22)  
 
11. bezúplatný převod pozemků p.č.410/9 o výměře 6017 m2, p.č.410/20 o výměře 4972 m2 
a p.č.410/21 o výměře 5949 m2, vše orná půda z vlastnictví ČR-Pozemkového fondu ČR do 
vlastnictví Statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod 23)  
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12. bezúplatný převod pozemní komunikace vedené pod inv. č. 2 822100 na p. č. 1045/26 a 
pozemní komunikace vedené pod inv. č. 2 822007 na pozemku p. č. 1081/1 a p.č.1117/12,  
vše v k.ú.Černovír do vlastnictví Statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod 24)  
 
13. bezúplatný převod pozemků k následujícímu využití ve veřejném zájmu:  
parc. č. 913/12 ost. pl. o výměře 617 m2, v k.ú. Nová Ulice - účel – důležitá plocha v systému 
zeleně,  
parc. č. 185/4 ost. pl. o výměře 753 m2, v k.ú. Nová Ulice - účel – stávající plocha veřejné 
zeleně, 
parc. č. 2117 ost. pl. o výměře 979 m2, v k.ú. Nová Ulice - účel – pozemek pod stávající 
komunikací,  
parc. č. 636/3 ost. pl. o výměře 287 m2, v k.ú. Nová Ulice - účel - veřejně prospěšná stavba 
komunikace, 
parc. č. 636/4 ost. pl. o výměře 432 m2, v k.ú. Nová Ulice - účel - veřejně prospěšná stavba 
komunikace, 
parc. č. 1068 ost. pl o výměře 851 m2,  v k. ú. Nová Ulice - účel - veřejně prospěšná stavba 
komunikace, 
parc. č. 209/3 ost. pl. o výměře 2673 m2, v k.ú. Olomouc -město - účel - vnitroblok sloužící 
obyvatelům bytovek, 
parc. č. 93/120 ost. pl. o výměře 1402 m2, v k.ú. Olomouc - město - účel - vnitroblok s 
komunikací, 
parc. č. 323/12 ost. pl  o výměře 26 m2, v k.ú. Olomouc -město - účel – zelené pásy jsou 
rezervou pro výsadbu veřejné zeleně (aleje),  
a parc. č. 323/13 ost. pl. o výměře 701 m2, vše v k. ú. Olomouc - město - účel – zelené pásy 
jsou rezervou pro výsadbu veřejné zeleně (aleje),  
parc. č. 489/5 ost. pl. o výměře 359 m2,     v k.ú. Nové Sady - účel - plocha veřejné zeleně,  
parc. č. 715/2 ost. pl.  o výměře 2393 m2,  v k.ú. Nové Sady - účel - plocha veřejné zeleně, 
parc. č. 715/3 ost. pl. o výměře 127 m2,    v k.ú. Nové Sady - účel - plocha veřejné zeleně, 
parc. č. 716  ost. pl.  o výměře 183 m2,    v k.ú. Nové Sady - účel - pozemek navazující na 
nadregionální BK Morava, 
parc. č. 588/2 ost. pl o výměře 710 m2, v k.ú. Nové Sady - účel - pozemek navazující na 
nadregionální BK Morava, 
parc. č. 588/4 ost. pl. o výměře 399 m2, v k.ú. Nové Sady - účel - pozemek navazující na 
nadregionální BK Morava, 
parc. č. 588/6 ost. pl o výměře 660 m2, v k.ú. Nové Sady - účel - pozemek navazující na 
nadregionální BK Morava, 
parc. č. 497 zast. pl. o výměře 145 m2, v k.ú. Nové Sady - účel - pozemek pod objektem 
občanské vybavenosti související s bydlením,  
parc. č. 495 zast. pl o výměře 281 m2, v k.ú. Nové Sady  - účel - pozemek pod objektem 
bydlení v majetku města, 
parc. č. 496 zast. pl o výměře 247 m2, v k.ú. Nové Sady  - účel - pozemek pod objektem 
bydlení v majetku města, 
parc. č. 498 zast. pl. o výměře 278 m2, v k.ú. Nové Sady  - účel - pozemek pod objektem 
bydlení v majetku města, 
parc. č. 499/2 zast. pl.o výměře 9 m2 v k.ú. Nové Sady  - účel - pozemek pod objektem 
bydlení v majetku města, 
parc. č. 500/2 zast. pl o výměře 88 m2, vše v k. ú. Nové Sady - účel - pozemek pod objektem 
bydlení v majetku města, 
parc. č. 720/2 ost. pl o výměře 117 m2, v k. ú. Hodolany - účel - stávající vzrostlá zeleň 
navazující na nadregionální BK Morava,  
parc. č. 732/1 ost. pl o výměře 11 355 m2, v k.ú. Hodolany - účel - vzrostlá zeleň, tvořící 
clonu mezi železnicí a obytnou zástavbou vhodné pro parkovací prostory pro obyvatele 
sousední nemovitosti,  
parc. č. 732/9 ost. pl. o výměře 1878 m2, v k.ú. Hodolany - účel – plocha v těsném 
sousedství obytného domu v majetku města, které  tvoří jeho zázemí  
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parc. č. 732/8 ost. pl o výměře 37 m2, v k.ú. Hodolany - účel - plocha v těsném sousedství 
obytného domu v majetku města, které  tvoří jeho zázemí, 
parc. č. 844 ost. pl. o výměře 615 m2, vše v k. ú. Hodolany - účel - veřejná zeleň sloužící k 
rekreaci obyvatel sídliště 
parc. č. 1749 ost. pl. o výměře 904 m2, v k. ú. Holice u Olomouce – účel – biocentrum, 
parc. č. 615/1 ost. pl. o výměře 9500 m2, v k.ú. Neředín - účel – stávající letiště,   
parc. č. 420/2 ost. pl. o výměře 907 m2, v k.ú. Neředín - účel – veřejně prospěšná stavba, 
parc. č. 420/3 ost. pl. o výměře 7679 m2, v k.ú. Neředín - účel – veřejná zeleň (alej) na Ústín, 
veřejně prospěšná stavba komunikace, letiště, 
parc. č. 209/2 ost. pl. o výměře 4117 m2, v k.ú. Neředín - účel – veřejně prospěšná stavba, 
parc. č. 209/3 ost. pl.  o výměře 205 m2, v k.ú Neředín - účel -veřejná zeleň - plánovaný 
nezastavitelný horizont města, důležitý z hlediska krajinného obrazu města, 
parc. č. 208/2 ost. pl. o výměře 2929 m2, v k.ú Neředín - účel –veřejná zeleň - plánovaný 
nezastavitelný horizont města, důležitý z hlediska krajinného obrazu města, 
parc. č. 208/3 ost. pl. o výměře 1319 m2, v k.ú Neředín - účel –veřejná zeleň - plánovaný 
nezastavitelný horizont města, důležitý z hlediska krajinného obrazu města, 
parc. č. 207/2 ost. pl. o výměře 1827 m2, v k.ú Neředín - účel –veřejná zeleň - plánovaný 
nezastavitelný horizont města, důležitý z hlediska krajinného obrazu města, 
parc. č. 207/3 ost. pl. o výměře 2535 m2, v k.ú Neředín - účel –veřejná zeleň - plánovaný 
nezastavitelný horizont města, důležitý z hlediska krajinného obrazu města, 
parc. č. 206/2 ost. pl. o výměře 696 m2, v k.ú Neředín - účel -veřejná zeleň - plánovaný 
nezastavitelný horizont města, důležitý z hlediska krajinného obrazu města, 
parc. č. 206/3 ost. pl. o výměře 3289 m2, v k.ú Neředín - účel -veřejná zeleň - plánovaný 
nezastavitelný horizont města, důležitý z hlediska krajinného obrazu města, 
parc. č. 205/2 ost. pl. o výměře 3763 m2, v k.ú Neředín - účel -veřejná zeleň - plánovaný 
nezastavitelný horizont města, důležitý z hlediska krajinného obrazu města, 
parc. č. 203/2 ost. pl. o výměře 3743m2, v k.ú Neředín - účel -veřejná zeleň - plánovaný 
nezastavitelný horizont města, důležitý z hlediska krajinného obrazu města, 
parc. č. 200/2 ost. pl. o výměře 3289 m2, v k.ú Neředín - účel -veřejná zeleň - plánovaný 
nezastavitelný horizont města, důležitý z hlediska krajinného obrazu města, 
parc. č. 197/3 ost. pl. o výměře 2861 m2, v k.ú Neředín - účel -veřejná zeleň - plánovaný 
nezastavitelný horizont města, důležitý z hlediska krajinného obrazu města, 
parc. č. 194/4 ost. pl. o výměře 1090 m2, v k.ú Neředín - účel -veřejná zeleň - plánovaný 
nezastavitelný horizont města, důležitý z hlediska krajinného obrazu města, 
parc. č. 194/5 ost. pl. o výměře 1034 m2, v k.ú Neředín - účel -veřejná zeleň - plánovaný 
nezastavitelný horizont města, důležitý z hlediska krajinného obrazu města, 
parc. č. 193/2 ost. pl. o výměře 1885 m2, v k.ú Neředín - účel -veřejná zeleň - plánovaný 
nezastavitelný horizont města, důležitý z hlediska krajinného obrazu města, 
parc. č. 192/2 ost. pl. o výměře 1968 m2, v k.ú Neředín - účel -veřejná zeleň - plánovaný 
nezastavitelný horizont města, důležitý z hlediska krajinného obrazu města, 
parc. č. 190/1 ost. pl. o výměře 8787 m2, v k.ú Neředín - účel -veřejná zeleň - plánovaný 
nezastavitelný horizont města, důležitý z hlediska krajinného obrazu města, 
parc. č. 190/4 ost. pl. o výměře 3280 m2, v k.ú Neředín - účel -veřejná zeleň - plánovaný 
nezastavitelný horizont města, důležitý z hlediska krajinného obrazu města, 
parc. č. 242/7 ost. pl. o výměře 2 m2, v k.ú Neředín - účel -veřejná zeleň – plánovaný 
nezastavitelný horizont města, důležitý z hlediska krajinného obrazu města, 
parc. č. 183/5 ost. pl. o výměře 33 304 m2, v k.ú. Neředín - účel - veřejná zeleň - plánovaný 
nezastavitelný horizont města, důležitý z hlediska krajinného obrazu města, sportoviště pro 
navrhovanou plochu bydlení, ale i další přilehlé okolí,  
parc. č. 143/1 ost. pl. o výměře 3252 m2, v k.ú. Neředín - účel - záměr na vybudování hřiště 
a park. úprav, 
parc. č. 277/1 ost. pl. o výměře 3475 m2, v k.ú. Neředín - účel -část pozemku přiléhající k 
bytovému domu v majetku města (bude upřesněno geometrickým plánem), 
parc č. 1324 zast. pl. o výměře 66 m2, v k.ú. Neředín - účel - veřejně prospěšná stavba - 
západní tangenta R 3508, 
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parc. č. 1325 zast. pl. o výměře 74 m2, v k.ú. Neředín - účel - veřejně prospěšná stavba - 
západní tangenta R 3508, 
parc. č. 324/43 ost. pl. o výměře 3512 m2, v k.ú. Neředín - účel - veřejně prospěšná stavba - 
západní tangenta R 3508, 
parc. č. 324/112 ost. pl. o výměře 1751 m2, v k.ú. Neředín - účel - veřejně prospěšná stavba 
- západní tangenta R 3508, 
parc. č. 324/115 ost. pl. o výměře 3485 m2, v k.ú. Neředín - účel - veřejně prospěšná stavba 
- západní tangenta R 3508, 
parc. č. 324/149 ost. pl. o výměře 583 m2, v k.ú. Neředín - účel - veřejně prospěšná stavba - 
západní tangenta R 3508, 
parc. č. 324/168 ost. pl. o výměře 1173 m2, v k.ú. Neředín - účel - veřejně prospěšná stavba 
- západní tangenta R 3508, 
parc. č. 324/169 ost. pl. o výměře 368 m2, v k.ú. Neředín - účel - veřejně prospěšná stavba - 
západní tangenta R 3508, 
parc. č. 324/174 ost. pl. o výměře 108 m2, v k.ú. Neředín - účel - veřejně prospěšná stavba - 
západní tangenta R 3508, 
parc. č. 324/177 ost. pl. o výměře 398 m2, v k.ú. Neředín - účel - veřejně prospěšná stavba - 
západní tangenta R 3508, 
parc. č. 178/3 ost. pl. o výměře 7084 m2, v k.ú. Neředín - účel - veřejně prospěšná stavba - 
západní tangenta R 3508, 
parc. č. 324/181 ost. pl. o výměře 173 m2, v k.ú. Neředín - účel - veřejně prospěšná stavba - 
západní tangenta R 3508, 
parc. č. 324/182 ost. pl. o výměře 141 m2, v k.ú. Neředín - účel - veřejně prospěšná stavba - 
západní tangenta R 3508, 
parc. č. 324/133 ost. pl. o výměře 10006 m2, v k.ú. Neředín - účel - veřejně prospěšná 
stavba - západní tangenta R 3508, 
parc. č. 324/141 ost. pl. o výměře 2321 m2, v k.ú. Neředín - účel - veřejně prospěšná stavba 
- západní tangenta R 3508, 
parc. č. 480/8 ost. pl. o výměře 2565 m2, v k.ú. Neředín - účel - stávající komunikace a 
parkoviště pro bytové domy, 
parc. č. 608/19 ost. pl. o výměře 284 m2, v k.ú. Neředín - účel - pozemek pod stávající 
komunikací,  
parc. č. 608/22 ost. pl. o výměře 76 m2, v k.ú. Neředín - účel – pozemek pod stávající 
komunikací,  
parc. č. 608/24 ost. pl. o výměře 286 m2, v k.ú. Neředín - účel – pozemek pod stávající 
komunikací,  
parc. č. 608/27 ost, pl. o výměře 1426 m2, v k.ú. Neředín - účel – pozemek pod stávající 
komunikací,  
parc. č. 608/30 ost. pl. o výměře 3413 m2, v k.ú. Neředín - účel – pozemek pod stávající 
komunikací,  
parc. č. 608/34 ost. pl. o výměře 2039 m2, v k.ú. Neředín - účel – pozemek pod stávající 
komunikací,  
parc. č. 158/2 ost. pl. o výměře 996 m2, v k.ú. Neředín - účel – pozemek v ploše pro 
výstavbu rodinných domů lze je využít pro komunikace, chodníky, veřejnou zeleň,  
parc. č. 178/3 ost. pl. o výměře 7084 m2, v k.ú. Neředín - účel – pozemek v ploše pro 
výstavbu rodinných domů lze je využít pro komunikace, chodníky, veřejnou zeleň,  
parc. č. 171/1 ost. pl. o výměře 1115 m2, v k.ú. Neředín - účel – pozemek v ploše pro 
výstavbu rodinných domů lze je využít pro komunikace, chodníky, veřejnou zeleň,  
parc. č. 608/4 ost. pl. o výměře 610 m2, v k.ú. Neředín - účel - veřejná zeleň, 
parc. č. 612/29 ost. pl. o výměře 412 m2, v k.ú. Neředín - účel - veřejná zeleň, 
parc. č. 612/7 ost. pl. o výměře 1538 m2, vše v k. ú. Neředín - účel - veřejná zeleň, 
ve vlastnictví ČR - Ministerstva obrany ČR do vlastnictví statutárního města Olomouce a to z 
důvodu veřejného zájmu  za podmínek, že po dobu 10 let nepřevede statutární město 
Olomouc vlastnická práva k takto nabytým nemovitostem ani zčásti na další subjekty vyjma 
zpětného bezúplatného převodu těchto nemovitostí do vlastnictví České republiky, po dobu 
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10 let bude statutární město Olomouc využívat všechny nemovitosti ve veřejném zájmu, po 
dobu 10 let nebude tento majetek přenechán k dalšímu komerčnímu využití jiným subjektům 
a po dobu 10-ti let bude porušení těchto závazků sankcionováno smluvní pokutou ve výši 
evidenční hodnoty nemovitostí jíž se porušení týká dle důvodové zprávy bod 31)  
 
14. odprodej pozemku parc. č. st. 1756 zast. pl. o výměře 343 m2 v k. ú. Olomouc – město 
panu Zdeňku Hejdukovi  za kupní cenu ve výši 446 080,- Kč dle důvodové zprávy bod 32)   
 
15. odprodej pozemku parc. č. 40/1 ost. pl. o výměře 162 m2 v k.ú. Týneček manželům Leoši 
a Haně Smetkovým za kupní cenu ve výši 58 150,- Kč dle důvodové zprávy bod 33)   
 
16. odprodej pozemku parc. č. st. 702 zast. pl. o výměře 212 m2 v k. ú. Chomoutov 
Mysliveckému sdružení Horka nad Moravou za kupní cenu ve výši  30 000,- Kč dle důvodové 
zprávy bod 34)   
 
17. odprodej části pozemku parc. č. 112/2 ost. pl. o výměře 24 m2 v k. ú. Černovír paní 
Anežce Trnavské za kupní cenu ve výši  18 593,- Kč dle důvodové zprávy bod 35)   
 
18. odprodej pozemku parc. č. st. 846 zast. pl.  o výměře 11 m2 v k. ú. Chválkovice 
manželům MUDr. Stanislavu a Heleně Kubíkovým za kupní cenu ve výši 5 990,- Kč dle 
důvodové zprávy bod 36)   
 
19. odprodej části pozemku parc. č. 784/1 zahrada o výměře 140 m2 v Chválkovice 
manželům Vladimíru a Haně Víchovým za kupní cenu 27 840,- Kč dle důvodové zprávy bod 
37)   
 
20. směnu pozemků p. č. 132/9 o výměře 1826 m2, p. č. 132/10 o výměře 1717 m2 a p .č. 
132/11 o výměře 1818 m2,vše orná půda v k.ú.Klášterní Hradisko ve vlastnictví ČR- 
Pozemkového fondu ČR za pozemky p. č. 906/23 o výměře 2699 m2, p. č. 906/36 o výměře 
10228 m2, p. č. 1007/10 o výměře 2463 m2, parc. č. 1007/42 o výměře 2067 m2, parc. č. 
1171/1 o výměře 4376 m2, vše orná půda v k.ú.Grygov a p. č. 1846/52 o výměře 4513 m2, 
orná půda v k. ú. Holice u Olomouce ve vlastnictví Statutárního města Olomouce a to bez 
cenového doplatku dle důvodové  zprávy bod 38)  
 
2. nevyhovuje žádosti 
1. Sportovního klubu Chválkovice o bezúplatný převod pozemků parc. č. 1163/13  o výměře 
8 246 m2, parc. č. 1163/14 o výměře 606 m2 a parc. č. 1163/19  o výměře 1 083 m2, vše 
ost. pl. v k. ú. Chválkovice dle důvodové zprávy bod 1) 
  
2. manželů Libora a Petry Kamínkových o odprodej části pozemku parc. č. 605 ost. pl.  o 
výměře 70 m2 v k. ú. Svatý Kopeček dle důvodové zprávy bod 2)   
 
3. Sportovního fotbalového klubu Nedvězí o bezúplatný převod  pozemků parc. č. 146 orná 
půda o výměře 1 094 m2, parc. č. 380/1 ost. pl. o výměře 4 961 m2 a parc. č. 380/3 ost. pl. o 
výměře 1 827 m2, vše v k. ú. Nedvězí dle důvodové zprávy bod 3)   
 
4. manželů Bohuslavy a Františka Šimoníkových o odprodej pozemku parc. č. 184/19 orná 
půda o výměře 1 253 m2 v k. ú. Neředín dle důvodové zprávy bod 4)  
 
5. společnosti ProMinent Dosiertechnik CS, spol. s r. o. o odprodej části pozemku parc. č. 
419/3 ost. pl. o výměře 53 m2 v k. ú. Hejčín dle důvodové zprávy bod 5)   
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6. společnosti LIDL Česká republika, v. o. s. o odprodej pozemků parc. č. 19/1 o výměře 874 
m2, parc. č. 19/2 o výměře 1 926 m2, parc. č. 19/3 o výměře 423 m2, parc. č. 17/5 o výměře 
5 817 m2,vše ost. pl., parc. č. st. 212 o výměře 529 m2, parc. č. st. 214 o výměře 534 m2 a 
parc. č. st. 215 o výměře 516 m2, vše zast. pl.  v k. ú. Klášterní Hradisko dle důvodové 
zprávy bod 6)    
 
7. pana Mgr. Petra Žouželky o odprodej části pozemku parc. č. 247/1 ost. pl. o výměře 30 
m2 v k. ú. Nová Ulice dle důvodové zprávy bod 7)   
 
8. pana Aleše Opletala a pana Jana Růžičky o odprodej části pozemku parc. č. 22/15 ost. pl.  
o výměře 302 m2 a objekt s pozemkem parc. č. 246 zast. pl. o výměře 198 m2, vše v k. ú. 
Klášterní Hradisko dle důvodové zprávy bod 8)  
 
9. paní Gizely Lichnovské, Zdeňky Herzánové, Emila Lichnovského a Věry Klabíkové o 
směnu pozemku parc. č. 139/48 ost. pl. o výměře 172 m2 v k. ú. Chválkovice v jejich 
vlastnictví za část pozemku parc. č.  1162/1 zahrada o výměře 172 m2 v k. ú. Chválkovice ve 
vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod 13)  
 
10. 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 15)   
 
11. manželů Jana a Pavly Lukešových o odprodej části pozemku parc. č. 723/13 zahrada o 
výměře 244 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 19)  
 
12. pana Jana Procházky a pana Daniela Valáška o odprodej objektu č. 2 na letišti v 
Neředíně včetně pozemku parc. č. st. 1384 zast. pl. v k. ú. Neředín dle důvodové zprávy bod 
20)  
 
13. paní Věry Bartlové, pana Jaroslava Dostála a paní Marty Kuchařové o revokaci usnesení 
ZMO ze dne 25. 6. 2003, čís. spis. seznamu 3.1, bod 18 ve věci nevyhovění žádosti paní 
Věry Bartlové, pana 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, pana 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 26)  
 
14. paní Mgr. Renaty Pfaffové o revokaci usnesení ZMO ze dne 27. 6. 2002, čís. spis. 
seznamu 3.1, bod 75 ve věci nevyhovění žádosti pana Františka Pfaffa o odprodej části  
pozemku parc. č. 12/26 ost. pl.  o výměře  40 m2 v k. ú. Lazce dle důvodové zprávy bod 27)   
 
15. manželů Libora a Marcely Konštackých o revokaci části usnesení ZMO ze dne 6. 5. 2003 
čísl. spis. seznamu 3. 1. bod 40 ve věci výše kupní ceny při uzavření smlouvy o budoucí 
kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 650 ost. pl. o výměře 18 m2 v k. ú. Lošov 
manželům Liboru a Marcele Konštackým dle důvodové zprávy bod 28)  
 
16. manželů Leoše a Hany Smetkových o odprodej pozemku parc. č. 41/1 orná půda o 
výměře 158 m2 v k. ú. Týneček dle důvodové zprávy bod 33)   
 
17. manželů MUDr. Stanislava a Heleny Kubíkových o odprodej části pozemku parc. č. 808 
lesní půda o výměře 147 m2 v k. ú. Chválkovice dle důvodové zprávy bod 36)   
 
3. souhlasí 
se změnou katastrálních hranic mezi k. ú. Hodolany a k. ú. Nové Sady u Olomouce dle 
důvodové zprávy bod 39)   
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4. revokuje 
1. usnesení ZMO ze dne 11. 4. 2002 čísl. spis. seznamu 2. bod 17 ve věci schválení 
úplatného zřízení věcného břemene obsahující právo uložení, vedení a vstupu za účelem 
oprav  optického kabelu na pozemcích parc. č. 148/4 o výměře 2 694 m2 a parc. č. 75/83 o 
výměře 8 784 m2, vše ost. pl. v k. ú. Olomouc - město ve prospěch společnosti Metropolitní 
síť Olomouc, a. s. za podmínky bezúplatného  zapůjčení dvou optických vláken statutárnímu 
městu Olomouc pro budoucí předem nespecifikované potřeby propojení objektů města 
Olomouce a za podmínky použití bezvýkopové technologie při přechodu přes komunikace 
dle důvodové zprávy bod 14)  
 
2. část usnesení ZMO ze dne 25. 6. 2003, čís. spis. seznamu  3.1. bod 27 ve věci schválení 
podmínky přesunu parkovacích stání za použití zatravňovacích bloků při směně 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 dle důvodové zprávy bod 25)     
 
3. usnesení ZMO ze dne 27. 9. 2001 čísl. spis. seznamu 3 bod 121 ve věci schválení 
úplatného zřízení věcného břemene obsahujícího právo uložení horkovodu na pozemcích  
parc. č. 913/65 ost. pl. o výměře 79 m2 a parc. č. 913/67 ost. pl. o výměře 220 m2, vše v k. 
ú. Nová Ulice ve prospěch společnosti TK Czech Development VI. s. r. o. dle důvodové 
zprávy bod 29)  
 
4. usnesení ZMO ze dne 27. 9. 2001 čísl. spis. seznamu 3. bod 108 ve věci schválení zřízení 
úplatného věcného břemene na pozemcích parc.č. 459/7 ost. pl. o výměře 309 m2, parc.č. 
459/10 ost. pl. o výměře 319 m2, parc.č. 459/8 ost. pl. o výměře 657, parc.č. 459/9 ost. pl. o 
výměře 824 m2, parc.č. 459/13 ost. pl. o výměře 288 m2, parc.č. 459/12 ost.  pl. o výměře 
350 m2, parc.č. 460/7 ost.  pl. o výměře 12 199 m2, parc.č. 459/2 ost. pl. o výměře 678 m2, 
parc.č. 459/6 ost. pl. o výměře 265 m2, parc.č. 459/1 ost. pl.  o výměře 802 m2, parc.č. 
350/19 ost. pl. o výměře 9 688 m2, parc.č. 350/17 ost. pl. o výměře 1 500 m2, parc.č. 350/26 
ost. pl. o výměře 2 009 m2, parc.č. 350/24 ost. pl. o výměře 4 234 m2, parc.č. 350/20 ost. pl. 
o výměře 2 094 m2, parc.č. 459/5 ost. pl. o výměře 847 m2, parc.č. 350/6 ost.  pl. o výměře 3 
685 m2, parc.č. 350/9 ost. pl.  o výměře 2 966 m2, parc.č. 350/10 ost. pl. o výměře 8 935 
m2, parc.č. 350/11 ost.  pl. o výměře 4 680 m2, parc.č. 350/15 ost. pl. o výměře 1 860 m2, 
parc.č. 350/16 ost. pl. o výměře 956 m2, parc.č. 350/37 ost. pl.  o výměře 398 m2, parc.č. 
350/23 ost. pl. o výměře 1 252 m2, parc. č. 373/7 ost. pl. o výměře 118 m2 a parc.č. 350/27 
ost.  pl. o výměře 593 m2, vše v k.ú. Povel obsahující právo uložení telekomunikační sítě ve 
prospěch společnosti ČESKÝ TELECOM, a.s. za podmínky použití bezvýkopové technologie 
při přechodu přes komunikace dle důvodové zprávy bod 30)  
 
5. usnesení ZMO ze dne 27. 6. 2002, čís. spis. seznamu 3.1,  bod 40 ve věci schválení 
uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Olomouc a ČR - Ministerstvem obrany 
ČR na pozemky parc. č. 913/12 ost. pl. o výměře 617 m2, parc. č. 185/4 ost. pl. o výměře 
753 m2, parc. č. 2117 ost. pl. o výměře 979 m2, parc. č. 636/3 ost. pl. o výměře 287 m2, 
parc. č. 636/4 ost. pl. o výměře 432 m2, parc. č. 1068 ost. pl o výměře 851 m2, vše v k. ú. 
Nová Ulice, parc. č. 209/3 ost. pl. o výměře 2673 m2, parc. č. 93/120 ost. pl. o výměře 1402 
m2, parc. č. 195/2 ost. pl. o výměře 1760 m2, parc. č. 195/3 ost. pl o výměře 602 m2, parc. č. 
323/12 ost. pl  o výměře 26 m2 a parc. č. 323/13 ost. pl. o výměře 701 m2, vše v k. ú. 
Olomouc - město, parc. č. 489/5 ost. pl. o výměře 359 m2, parc. č. 715/2 ost. pl  o výměře 
2393 m2, parc. č. 715/3 ost. pl. o výměře 127 m2, parc. č. 716 ost. pl o výměře 183 m2, 
parc. č. 588/2 ost. pl o výměře 710 m2, parc. č. 588/4 ost. pl. o výměře 399 m2, parc. č. 
588/6 ost. pl o výměře 660 m2, parc. č. 497 zast. pl. o výměře 145 m2, parc. č. 495 zast. pl o 
výměře 281 m2, parc. č. 496 zast. pl o výměře 247 m2, parc. č. 498 zast. pl. o výměře 278 
m2, parc. č. 499/2 zast. pl.o výměře 9 m2 a parc. č. 500/2 zast. pl o výměře 88 m2, vše v k. 
ú. Nové Sady, parc. č. 720/2 ost. pl o výměře 117 m2, parc. č. 732/1 ost. pl o výměře 11 355 
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m2, parc. č. 732/9 ost. pl. o výměře 1878 m2, parc. č. 732/8 ost. pl o výměře 37 m2 a parc. č. 
844 ost. pl. o výměře 615 m2, vše v k. ú. Hodolany, parc. č. 1749 ost. pl. o výměře 904 m2 v 
k. ú. Holice, parc. č. 615/1 ost. pl. o výměře 9500 m2, parc. č. 420/2 ost. pl. o výměře 907 
m2, parc. č. 420/3 ost. pl. o výměře 7679 m2, parc. č. 209/2 ost. pl. o výměře 4117 m2, parc. 
č. 209/3 ost. pl.  o výměře 205 m2, parc. č. 208/2 ost. pl. o výměře 2929 m2, parc. č. 208/3 
ost. pl. o výměře 1319 m2, parc. č. 207/2 ost. pl. o výměře 1827 m2, parc. č. 207/3 ost. pl. o 
výměře 2535 m2, parc. č. 206/2 ost. pl. o výměře 696 m2, parc. č. 206/3 ost. pl. o výměře 
3289 m2, parc. č. 205/2 ost. pl. o výměře 3763 m2, parc. č. 203/2 ost. pl. o výměře 3743m2, 
parc. č. 200/2 ost. pl. o výměře 3289 m2, parc. č. 197/3 ost. pl. o výměře 2861 m2, parc. č. 
194/4 ost. pl. o výměře 1090 m2, parc. č. 194/5 ost. pl. o výměře 1034 m2, parc. č. 193/2 ost. 
pl. o výměře 1885 m2, parc. č. 192/2 ost. pl. o výměře 1968 m2, parc. č. 190/1 ost. pl. o 
výměře 8787 m2, parc. č. 190/4 ost. pl. o výměře 3280 m2, parc. č. 242/7 osp. pl. o výměře 2 
m2, parc. č. 183/5 ost. pl. o výměře 33 304 m2,  parc. č. 143/1 ost. pl. o výměře 3252 m2, 
parc. č. 277/1 ost. pl. o výměře 3475 m2, parc č. 1324 zast. pl. o výměře 66 m2, parc. č. 
1325 zast. pl. o výměře 74 m2, parc. č. 324/43 ost. pl. o výměře 3512 m2, parc. č. 324/112 
ost. pl. o výměře 1751 m2, parc. č. 324/115 ost. pl. o výměře 3485 m2, parc. č. 324/149 ost. 
pl. o výměře 583 m2, 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. 178/3 ost. pl. o výměře 7084 m2, parc. č. 324/181 ost. pl. o výměře 173 m2, 
parc. č. 324/182 ost. pl. o výměře 141 m2, parc. č. 324/133 ost. pl. o výměře 10006 m2, 
parc. č. 324/141 ost. pl. o výměře 2321 m2, parc. č. 480/8 ost. pl. o výměře 2565 m2, parc. č. 
608/19 ost. pl. o výměře 284 m2, parc. č. 608/22 ost. pl. o výměře 76 m2, parc. č. 608/24 ost. 
pl. o výměře 286 m2, parc. č. 608/27 ost, pl. o výměře 1426 m2, parc. č. 608/30 ost. pl. o 
výměře 3413 m2, parc. č. 608/34 ost. pl. o výměře 2039 m2, parc. č. 158/2 ost. pl. o výměře 
996 m2, parc. č. 178/3 ost. pl. o výměře 7084 m2, parc. č. 171/1 ost. pl. o výměře 1115 m2, 
parc. č. 608/4 ost. pl. o výměře 610 m2, parc. č. 612/29 ost. pl. o výměře 412 m2, parc. č. 
612/7 ost. pl. o výměře 1538 m2, vše v k. ú. Neředín a to z důvodu veřejného zájmu dle 
důvodové zprávy bod 31)    
  
6. usnesení ZMO ze dne 26. 9. 2002, čís. spis. seznamu 3.1. bod 44 ve věci schválení 
směny pozemků p.č. 132/9 o výměře 1826 m2, p.č.132/10 o výměře 1717 m2 a p.č. 132/11 o 
výměře 1818 m2, vše orná půda v k.ú. Klášterní Hradisko ve vlastnictví ČR-Pozemkového 
fondu ČR v ceně 214.550,-Kč za pozemek p. č. 741/43 o výměře 6195 m2 orná půda v k. ú. 
Nemilany ve vlastnictví SmOl v ceně 247 920,-Kč a to bez cenového doplatku dle důvodové 
zprávy bod 38)  
 
5. schvaluje 
1. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 401/27 orná půda o 
výměře 572,5 m2 v k.ú. Hejčín s manžely Bohdanem a Lenkou Nerušilovými při kupní ceně 
ve výši 1 112,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod 40. 
 
2. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 438/1 ost. pl. o 
výměře 5 m2 v k. ú. Hejčín se společností České dráhy, a. s. při kupní ceně ve výši 800,- 
Kč/m2 dle důvodové zprávy bod 41. 
  
3.  výběr nájemce a budoucího kupujícího části pozemku parc. č. 89/1 orná půda o výměře 
600 m2 v k. ú. Nedvězí mezi panem Jaroslavem Crhákem a  manžely Marií a Miroslavem 
Škrabalovými formou obálkové metody na výši kupní ceny při minimální kupní ceně ve výši 
250,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod 42. 
 
4.  bezúplatný převod objektu č. p. 745 s pozemkem parc. č. st. 1060 zast. pl.  výměře 1142 
m2 a objektu č. p. 713 s pozemkem parc. č. st. 967 zast. pl. o výměře 367 m2 a pozemku 
parc. č. 75/75 zahrada o výměře 270 m2, vše v k. ú. Olomouc - město (Obchodní akademie 
Olomouc - tř.  Spojenců 11 a Vančurova 4)  Olomouckému kraji dle důvodové zprávy bod 45. 
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5.  bezúplatný převod objektu č. p. 467 s pozemky parc. č. st. 644 zast. pl. o výměře 583 m2 
a parc. č. 451/37 ost. pl. o výměře 3019 m2, vše v k. ú. Povel (Dům dětí a mládeže v 
Olomouci - Jánského 1) Olomouckému kraji dle důvodové zprávy bod 45. 
 
6.  bezúplatný převod objektu č. p. 78 s pozemkem parc. č. st. 91/1 zast. pl o výměře 1236 
m2 a pozemků parc. č. 120/2 ost. pl. o výměře 3225 m2, parc. č. 120/9 zahrada o výměře 
129 m2, parc.č. 120/43 ost. pl o výměře 744 m2, parc. č. 120/44 ost. pl. o výměře 303 m2, 
parc. č. 120/45 zahrada o výměře 373 m2 a parc. č. 120/55 zahrada o výměře 181 m2, vše v 
k. ú. Bělidla (Zvláštní škola - Táboritů 25)  Olomouckému kraji dle důvodové zprávy bod 45. 
 
7.  bezúplatný převod objektu občanské vybavenosti Kateřinská č. or. 10, č. p. 83 na 
pozemku parc. č. st. 496/1 zast. pl. o výměře 4 845 m2, pozemku parc. č. st. 496/1 zast. pl. o 
výměře 4 845 m2 a parc. č. 57 ost. pl. o výměře 1 389 m2, vše v k.ú. Olomouc - město z 
vlastnictví Olomouckého kraje do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové 
zprávy bod 45. 
 
8. odprodej pozemků parc. č.  st. 413/4 zast. pl.  o výměře 28 m2 a parc. č. st. 413/5 zast. pl. 
o výměře 29 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce panu Josefu Mlčochovi za kupní cenu ve 
výši 24 772,- Kč dle důvodové zprávy bod 46.  
 
9. odprodej části pozemku parc. č. 116/39 ost. pl. o výměře 1 m2 v k. ú. Olomouc - město 
společnosti NÁRODNÍ DŮM OLOMOUC, s. r. o. za kupní cenu ve výši 8 390,- Kč dle 
důvodové zprávy bod 47.  
 
10.  odprodej objektu s pozemkem  parc. č.  st. 557/6 zast. pl. o výměře 36 m2 v k. ú. Nová 
Ulice společnosti Severomoravská energetika, a. s. za kupní cenu ve výši 48 047,- Kč dle 
důvodové zprávy bod 48.  
 
11. bezúplatný převod pozemků p.č.631/223 o výměře 14124 m2, p.č.787/46 o výměře 4050 
m2, p.č.787/60 o výměře 340 m2,vše orná půda v k.ú.Černovír, p.č.176/17 o výměře 6780 
m2 ostatní plocha v k.ú.Řepčín, p.č.236/11 o výměře 2354 m2 ostatní plocha, p.č.236/12 o 
výměře 41870 m2 orná půda,p.č.236/53 o výměře 1869 m2 ostatní plocha v k.ú. Hejčín, 
p.č.191/2 o výměře 46 m2 orná půda,p.č.199/1 o výměře 212 m2 trvalý travní porost v k.ú. 
Lazce, p.č.761/11 o výměře 2384 m2 vodní plocha, p.č.790/7 o výměře 3295 m2 orná půda v 
k.ú. Hodolany, p.č.401/2 o výměře 6121 m2 zahrada v k.ú.Nové Sady, p.č.803/12 o výměře 
13073 m2, p.č.950/10 o výměře 7659 m2, p.č.950/12 o výměře 8046 m2, p.č.1005/3 o 
výměře 3012 m2, p.č.1005/44 o výměře 2389 m2,vše orná půda v k.ú.Nemilany, p.č.31/2 o 
výměře 29524 orná půda, p.č.42/1 o výměře 24549 m2 orná půda, p.č.42/2 o výměře 5242 
m2 zahrada v k.ú.Klášterní Hradisko, p.č.533/9 o výměře 493 m2 orná půda v k.ú. Slavonín, 
p.č.166/3 o výměře 8191 m2 orná půda, p.č.173/2 o výměře 9579 m2 orná půda, p.č.215 o 
výměře 5523 m2 ostatní plocha, p.č. 255/12 o výměře 2419 m2 orná půda v k.ú. Neředín, 
p.č.341/1 o výměře 4766 m2 orná půda, p.č.346/1 o výměře 5100 m2 orná půda v k.ú. 
Hejčín, p.č.95/2 o výměře 19793 m2 orná půda, p.č.95/5 o výměře 7585 m2 ovocný sad, 
p.č.95/7 o výměře 3136 m2 zahrada vše v k.ú.Lazce ve vlastnictví ČR-Pozemkového fondu 
ČR do vlastnictví Statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod 49. 
 
12. bezúplatný převod pozemků p. č. 1941/1 ost. plocha-ost. komunikace  o výměře 8 723 
m2 a p. č. 1941/4 ost. plocha-ost.komunikace o výměře 4 703 m2, vše v k. ú. Holice u 
Olomouce ve vlastnictví Olomouckého kraje do vlastnictví Statutárního města Olomouce dle 
důvodové zprávy bod 50. 
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13. směnu části pozemku parc. č. 1025/24 ost. pl. o výměře 41 m2 v k. ú. Hodolany ve 
vlastnictví statutárního města Olomouce za část pozemku parc. č. 1069/6 ost. pl. o výměře 7 
m2 v k. ú. Hodolany ve vlastnictví ČR - Bezpečnostní informační služba s tím, že ČR - 
Bezpečnostní  informační  služba  doplatí  cenový  rozdíl + 1/2 nákladů,  tj.  částku  ve  výši  
16 975,- Kč dle důvodové zprávy bod 51. 
 
14. odprodej části pozemku parc. č. 46/59 zahrada o výměře 20 m2 v k. ú. Klášterní 
Hradisko panu Ing. Jaroslavu Káňovi za kupní cenu ve výši 18 371,- Kč dle důvodové zprávy 
bod 52. 
 
15.  směnu pozemků parc. č. 829/2 ost. pl. o výměře 75 m2 v k. ú. Hodolany ve vlastnictví 
České drožďárenské společnosti, a. s.  za pozemek parc. č. 1093 ost. pl. o výměře 61 m2 v  
k. ú. Hodolany ve vlastnictví statutárního města Olomouce bez doplatku cenového rozdílu 
dle důvodové zprávy bod 53. 
 
16.  odprodej části pozemku parc. č. 330/1 zahrada o výměře 55 m2 v k. ú. Povel paní 
Zuzaně Koláčkové za kupní cenu ve výši 59.640,- Kč dle důvodové zprávy bod 54. 
 
17.  odprodej části pozemku parc. č. 249 vodní plocha o výměře 131 m2 v k. ú. Radíkov u 
Olomouce panu  Karlu Jílkovi  a  paní Haně Procházkové za kupní cenu ve výši 61.077,- Kč 
dle důvodové zprávy bod 55. 
 
18. odprodej části pozemku parc. č. 808/1 ost. pl. o výměře 28 m2 v k. ú. Hodolany 
manželům Pavlu a Jitce Šimšovým za kupní cenu ve výši 17.160,- Kč dle důvodové zprávy 
bod 56. 
 
19.  odprodej části pozemku parc. č. 139/2 ost. pl. o výměře 33 m2 v k. ú. Chválkovice 
manželům Zdeňkovi a Karle Bučkovým za kupní cenu 21.660,- Kč dle důvodové zprávy bod 
57. 
 
20. odprodej pozemku parc. č. 710/7 ost. pl. o výměře 7750 m2 v k. ú. Hodolany společnosti 
Auto Kubíček s. r. o. za kupní cenu ve výši 8. 913 495,- Kč dle důvodové zprávy bod 58. 
 
21.  uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 776/1 orná půda o 
výměře 1 300 m2 v k. ú. Slavonín se společností PROJEKT TOPOLOVKA s. r. o. při kupní 
ceně ve výši 1 080,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod 59. 
 
22. odprodej části pozemku parc. č. 642 ost. pl. o výměře 82 m2 v k. ú. Droždín panu 
Vladimíru Prášilovi za kupní cenu ve výši 32 800,- Kč dle důvodové zprávy bod 60. 
  
23.  odprodej části pozemku parc. č. 841/35 ost. pl. o výměře 297 m2 a část pozemku parc. 
č. 841/37 ost. pl. o výměře 1 m2, vše v k. ú.  Hodolany panu Mgr. Ladislavu Werkmannovi za 
kupní cenu ve výši 59.600,- Kč dle důvodové zprávy bod 62. 
 
24. odprodej pozemku parc. č. 841/24 ost. pl o výměře 176 m2 v k. ú. Hodolany paní Libuši 
Valentové za kupní cenu ve výši 35.200,- Kč dle důvodové zprávy bod 62. 
 
25. odprodej pozemku parc. č. 841/37 ost. pl. o výměře 176 m2 a části pozemku parc. č.  
841/34 ost. pl. o výměře 200 m2, vše v k. ú. Hodolany panu Jiřímu Běhalovi za kupní cenu 
ve výši 75.200,- Kč dle důvodové zprávy bod 62. 
 
26. odprodej parc. č. 841/33 ost. pl. o výměře 428 m2, část pozemku parc. č. 841/37 ost. pl. 
o výměře 29 m2 a o výměře 18 m2 a části pozemku parc. č. 841/34 ost. pl. o výměře 397 
m2, vše v k.ú. Hodolany panu Iljovi Běhalovi za kupní cenu ve výši  174.400,- Kč dle 
důvodové zprávy bod 62. 
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27. odprodej části pozemku parc. č. 841/34 ost. pl. o výměře 552 m2 a části pozemku parc.č. 
841/37 ost. pl.  o výměře 124 m2, vše v k. ú. Hodolany  panu Ludvíku Šebíkovi za kupní 
cenu ve výši 135.200,- Kč dle důvodové zprávy bod 62. 
 
28. odprodej pozemku parc. č. 841/31 ost. pl. o výměře 201 m2, části pozemku parc. č. 
841/37 ost. pl. o výměře 38 m2  a části pozemku parc. č. 841/42 ost. pl. o výměře 10 m2, vše 
v k. ú. Hodolany manželům Walteru a Ing. Ludmile Ludwigovým za kupní cenu ve výši 
49.800,- Kč dle důvodové zprávy bod 62. 
 
29. odprodej části pozemku parc. č. 841/32 ost. pl.o výměře 201 m2, části pozemku parc. č. 
841/37 ost. pl. o výměře 23 m2 a části pozemku parc. č. 841/42 ost. pl. o výměře 3 m2, vše 
v k. ú. Hodolany panu Martinu Valchářovi za kupní cenu ve výši 45.400,- Kč dle důvodové 
zprávy bod 62. 
 
30. odprodej pozemků parc. č. 180/35 zast. pl. o výměře 883 m2, parc. č. 180/36 zast. pl. o 
výměře 929 m2, pozemku parc. č. 841/38 ost. pl. o výměře 1162 m2, části parc. č. 1086 ost. 
pl. o výměře 1141 m2, části pozemku parc. č. 841/41 ost. pl. o výměře 396 m2 a části 
pozemku parc. č. 841/42 ost. pl.o výměře 47 m2, vše v k. ú. Hodolany společnosti SKANSKA 
DS a.s. za kupní cenu ve výši 911.600,- Kč dle důvodové zprávy bod 62. 
 
31. odprodej pozemku parc. č. 841/18 ost. pl. o výměře 173 m2, části pozemku parc. č. 
841/17 ost. pl o výměře 273 m2 a část pozemku parc. č. 841/37 ost. pl. o výměře 8 m2, vše v 
k. ú. Hodolany panu Ladislavu Továrkovi za kupní cenu ve výši 90.800,- Kč dle důvodové 
zprávy bod 62. 
 
32. odprodej části pozemku parc. č. 841/17 ost. pl. o výměře 1051m2, částí pozemku parc. č. 
841/42 ost. pl. o výměře 74 m2 a o výměře 63 m2 a částí pozemku parc. č. 841/37 ost. pl. o 
výměře 535 m2 a výměře 132 m2, vše v k. ú. Hodolany společnosti NOVOINVEST a.s.  za 
kupní cenu ve výši 371.000,- Kč dle důvodové zprávy bod 62. 
  
33. odprodej části pozemku parc. č. 1086 ost.pl. o výměře 479 m2 a části pozemku parc. č. 
841/16 ost. pl. o výměře 27 m2, vše v k. ú. Hodolany společnosti E.PROXIMA s. r. o. za 
kupní cenu ve výši 101.200,- Kč dle důvodové zprávy bod 62. 
 
34.  odprodej části pozemku parc. č. 841/37 ost. pl. o výměře 15 m2 panu Janu Vochtovi  za 
kupní cenu ve výši 3.000,- Kč dle důvodové zprávy bod 62. 
 
35. odprodej části pozemku parc. č. 841/37 ost. pl. o výměře 14 m2, části pozemku parc. č. 
841/21 ost. pl. o výměře 298 m2 a pozemku parc. č. 841/20 ost. pl. o výměře 473 m2, vše v 
k. ú. Hodolany panu Vladislavu Milarovi za kupní cenu ve výši 157.000,- Kč dle důvodové 
zprávy bod 62.  
 
36. odprodej pozemku parc. č. 841/25 ost. pl. o výměře 99 m2 a části pozemku parc. č. 
841/21 o výměře 139 m2, vše v k. ú. Hodolany panu Václavu Hájkovi za kupní cenu ve výši 
47.600,- Kč dle důvodové zprávy bod 62. 
 
37.  odprodej části pozemku parc. č. 841/22 ost. pl. o výměře 187 m2 a pozemku parc. č. 
841/23 ost. pl. o výměře 98 m2, vše v k.ú. Hodolany manželům Miroslavu a Radce 
Lukášovým za kupní cenu ve výši 57. 000,- Kč dle důvodové zprávy bod 62. 
 
38.  odprodej části pozemku parc. č. 841/15 ost. pl. o výměře 175 m2 a část pozemku parc. 
č. 841/2 ost. pl. o výměře 333 m2, vše v k. ú. Hodolany manželům Ladislavu a Aleně 
Dopitových a manželům Pavlovi a Lence Opluštilových za kupní cenu ve výši 101.600,- Kč 
dle důvodové zprávy bod 62. 
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39. výběr kupujícího části pozemku parc.č. 841/12 ost. pl. o výměře 901 m2 a části pozemku 
parc. č. 841/2 ost. pl. o výměře 9 m2, vše v k. ú. Hodolany mezi společností CNM Company 
Olomouc s. r. o.  a manžely MVDr. Václavem a RNDr. Janou Lakomými formou obálkové 
metody  na výši kupní ceny při minimální kupní ceně ve výši 200,- Kč/m2 dle důvodové 
zprávy bod 62.   
 
40. odprodej částí pozemku parc. č.  841/2 o výměře 452 m2,  o výměře 767 m2 a o výměře 
429 m2, části pozemku parc. č. 841/5 ost. pl. o výměře 5 m2 a části pozemku parc. č. 841/12 
ost. pl. o výměře 511 m2, vše v k. ú. Hodolany manželům MVDr. Václavu a RNDr. Janě 
Lakomým za kupní cenu ve výši 432.800,- Kč dle důvodové zprávy bod 62. 
 
41. odprodej částí pozemku parc č. 841/8 ost. pl. o výměře 1434 m2 a o výměře 60 m2, části 
pozemku parc. č. 841/2 ost. pl. o výměře 289 m2 a o výměře 895 m2 a o výměře 51 m2, 
části pozemku parc. č. 1086 ost. pl. m2 o výměře 174 m2 a o výměře 2434 m2 a části 
pozemku parc. č. 841/9 ost. pl. o výměře 330 m2, vše v k. ú. Hodolany společnosti 
Stavoprojekt Olomouc a. s. za kupní cenu ve výši  1.133.400,- Kč dle důvodové zprávy bod 
62.  
 
42. odprodej částí pozemku parc. č. 841/2 ost. pl. o výměře 139 m2 a o výměře 120 m2 a 
částí pozemku parc. č. 841/11 ost. pl. o výměře 86 m2 a o výměře 381 m2, vše v k. ú. 
Hodolany společnosti SNYZE spol. s r. o. za kupní cenu ve výši 145.200,-Kč dle důvodové 
zprávy bod 62.  
 
43.  odprodej částí pozemku parc. č. 841/2 o výměře 547 m2 a o výměře 6 m2 a částí 
pozemku parc. č. 841/6 o celkové výměře 9 m2, vše v k. ú. Hodolany společnosti LORIKA 
CZ s. r.o.  za kupní cenu ve výši 112.400,- Kč dle důvodové zprávy bod 62.  
 
44.  bezúplatný převod části pozemku parc. č. 841/6 ost. pl. o výměře 546 m2 a části 
pozemku parc. č. 841/2 ost. pl. o výměře 7 m2, vše v k. ú. Hodolany společnosti LORIKA CZ 
s. r.o. za podmínky odstranění nepovolené skládky na předmětných pozemcích na náklady 
společnosti LORIKA CZ s. r. o. dle důvodové zprávy bod 62. 
 
45. odprodej pozemku pozemku parc. č. 1501 zahrada o výměře 473 m2 v k. ú. Holice u 
Olomouce manželům Ing. Karlu a Haně Mankovým za kupní cenu ve výši 86.890,- Kč dle 
důvodové zprávy bod 63. 
 
6. nevyhovuje žádosti 
1. společnosti První olomoucká realitní společnost, a. s. o výkup pozemku  parc. č. 346 ost. 
pl. o výměře 3132 m2 v k. ú. Holice u Olomouce z vlastnictví společnosti První olomoucká 
realitní společnost, a. s. do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy 
bod 43. 
  
2. paní Evy Štěpničkové o výkup pozemku parc. č. 1530 orná půda o výměře 199 m2 v  k.ú. 
Holice u Olomouce z vlastnictví paní Evy Štěpničkové do vlastnictví statutárního města 
Olomouce dle důvodové zprávy bod 44. 
 
3.  společnosti PROVEX - CAR spol. s r. o. o odprodej pozemku parc. č. 710/7 ost. pl. o 
výměře 7750 m2 v k. ú. Hodolany dle důvodové zprávy bod 58.  
 
4.  pana Jiřího Novosáda o  směnu pozemků  parc. č. 242/15 ost. pl. o výměře 524 m2, parc. 
č. 242/25 orná půda o výměře 1 620 m2 a parc. č. 247/42 zahrada o výměře 148 m2, vše v 
k. ú. Neředín ve vlastnictví pana Jiřího Novosáda za pozemek parc. č. 247/13 zahrada  o 
výměře 1 298 m2 v k. ú. Neředín ve vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové 
zprávy bod 61.  
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5. pana Roberta Staňka o odprodej části pozemku parc. č. 841/34 ost. pl. o výměře 552 m2 a 
části pozemku parc.č . 841/37 ost. pl.  o výměře 124 m2, vše v k. ú. Hodolany dle důvodové 
zprávy bod 62.  
 
6.  pana Jana Vochty o odprodej části pozemku parc. č. 841/37  ost. pl. o výměře 185 m2 v 
k. ú. Hodolany dle důvodové zprávy bod 62.  
 
7. pana Vladislava Milara o odprodej části pozemku parc. č. 841/37  ost. pl. o výměře 186 
m2 v k. ú. Hodolany dle důvodové zprávy bod 62. 
  
8. pana Václava Hájka o odprodej části pozemku parc. č. 841/37  ost. pl. o výměře 12 m2 v 
k. ú. Hodolany dle důvodové zprávy bod 62. 
 
9. pana Václava Hájka o odprodej části pozemku parc. č. 841/22 o výměře 122 m2 v k. ú. 
Hodolany dle důvodové zprávy bod 62. 
 
10. manželů Miroslava a Radky Lukášových o odprodej části pozemku parc. č. 841/22 o 
výměře 122 m2 v k. ú. Hodolany dle důvodové zprávy bod 62. 
 
11. společnosti SNYZE a.s. o odprodej části pozemku parc. č. 841/14 ost. pl. o výměře 100 
m2 v k. ú. Hodolany dle důvodové zprávy bod 62. 
 
7. revokuje 
1.  usnesení ZMO ze dne 25. 6. 2003, čís. spis. seznamu 3.1, bod 31 ve věci schválení 
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 61. 
 
Předložil: Rada města Olomouce 
Hlasování č. : 16  a 17  
 
5 Majetkoprávní záležitosti odboru investic  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
1. uzavření kupní smlouvy dle bodů 1, 2  a 3 důvodové zprávy 
2. uzavření  směnné smlouvy  dle bodu 4. důvodové zprávy  
  
  
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Hlasování č. : 18 
 
6 Majetkoprávní záležitosti - zm ěna hranice k.ú. Svatý Kope ček 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu  
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2. nesouhlasí 
se změnou hranic obce dle důvodové zprávy  
 
Předložil: Rada města Olomouce 
Hlasování č. : 20 
 
7 Prodej dom ů + dodatek  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. schvaluje 
prodej pozemku parc. č. st. 358  zast. pl. o výměře 229 m2 v k.ú. Povel Bytovému družstvu 
vlastníků bytů Tabulový vrch za kupní cenu ve výši 22.784,- Kč dle důvodové zprávy bod 1 
 
2. schvaluje 
prodej pozemku parc. č. st. 31  zast. pl. o výměře 832 m2 v k.ú. Hejčín vlastníku domu 
Mrštíkovo nám. 16 za kupní cenu ve výši 93.984,- Kč dle důvodové zprávy bod 2 
 
3. schvaluje 
prodej pozemku parc. č. st. 269  zast. pl. o výměře 433 m2 v k.ú. Slavonín vlastníku domu 
Kyselovská 59 za kupní cenu ve výši 42.368,- Kč dle důvodové zprávy bod 3 
 
4. schvaluje 
prodej pozemku parc. č. st. 343  zast. pl. o výměře 275 m2 v k.ú. Hodolany vlastníku domu 
Jeremenkova 28 za kupní cenu ve výši 104.785,- Kč dle důvodové zprávy bod 4 
 
5. schvaluje 
prodej pozemku parc. č. st. 611 zast. pl. o výměře 385 m2 v k.ú. Neředín spoluvlastníkům 
domu Jílová 14 za kupní cenu ve výši 37.760,- Kč dle důvodové zprávy bod 5 
 
6. schvaluje 
prodej pozemku parc. č. st. 437 zast. pl. o výměře 189 m2 v k.ú. Holice spoluvlastníkům 
domu Náves Svobody 42 za kupní cenu ve výši 15.920,- Kč dle důvodové zprávy bod 6 
 
7. schvaluje 
prodej pozemku parc. č. st. 256/1 zast. pl. o výměře 247 m2 v k.ú. Holice vlastníku domu 
Přerovská 37 za kupní cenu ve výši 21.548,- Kč dle důvodové zprávy bod 7 
 
8. schvaluje 
prodej pozemku parc. č. st. 224 zast. pl. o výměře 565 m2 v k.ú. Černovír spoluvlastníkům 
domu Stratilova 6 za kupní cenu ve výši 56.170,- Kč dle důvodové zprávy bod 8 
 
9. schvaluje 
prodej pozemku parc. č. st. 387/3 zast. pl. o výměře 553 m2 v k.ú. Chválkovice 
spoluvlastníkům domu Šubova 42 za kupní cenu ve výši 47.252,- Kč dle důvodové zprávy 
bod 9 
 
10. schvaluje 
prodej pozemku parc. č. st. 387/1 zast. pl. o výměře 353 m2 v k.ú. Chválkovice 
spoluvlastníkům domu Šubova 44 za kupní cenu ve výši 30.452,- Kč dle důvodové zprávy 
bod 10 
11. schvaluje 
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prodej pozemku parc.č. st. 386 zast.pl. o výměře 1 210 m2 v k.ú. Chválkovice 
spoluvlastníkům domu Šubova 48 za kupní cenu ve výši 102.440,- Kč dle důvodové zprávy 
bod 11 
 
12. schvaluje 
prodej pozemku parc. č. st. 187 zast. pl. o výměře 433 m2 v k.ú. Chválkovice 
spoluvlastníkům domu Chvalkovická 84 za kupní cenu ve výši 37.172,- Kč dle důvodové 
zprávy bod 12 
 
13. schvaluje 
prodej pozemku parc. č. st. 278 zast. pl. o výměře 469 m2 v k.ú. Lazce spoluvlastníkům 
domu Boleslavova 5 za kupní cenu ve výši 119.926,- Kč dle důvodové zprávy bod 13 
 
14. schvaluje 
prodej pozemku parc. č. st. 120 zast. pl. o výměře 365 m2 v k.ú. Bělidla vlastníku domu  
Roháče z Dubé 11 za kupní cenu ve výši 42.410,- Kč dle důvodové zprávy bod 14 
 
15. schvaluje 
prodej pozemku parc. č. st. 49 zast. pl. o výměře 164 m2 v k.ú. Pavlovičky spoluvlastníkům 
domu U podjezdu  4 za kupní cenu ve výši 12.936,- Kč dle důvodové zprávy bod 15 
 
16. schvaluje 
prodej pozemku parc. č. st. 348 zast. pl. o výměře 475 m2 v k.ú. Olomouc - město vlastníku 
domu 8. května 16 za kupní cenu ve výši 304.800,- Kč dle důvodové zprávy bod 16 
 
17. schvaluje 
prodej pozemku parc. č. st. 1238 zast. pl. o výměře 149 m2 v k.ú. Olomouc - město 
spoluvlastníkům domu Hanáckého pluku 13 za kupní cenu ve výši 57.420,- Kč dle důvodové 
zprávy bod 17 
 
18. schvaluje 
prodej pozemku parc. č. st. 941 zast. pl. o výměře 373 m2 v k.ú. Olomouc - město 
spoluvlastníkům domu Hynaisova 2 za kupní cenu ve výši 90.320,- Kč dle důvodové zprávy 
bod 18 
 
19. schvaluje 
prodej pozemku parc. č. st. 1465 zast. pl. o výměře 515 m2 v k.ú. Olomouc - město vlastníku 
domu Polská 28 za kupní cenu ve výši 83.200,- Kč dle důvodové zprávy bod 19 
 
20. schvaluje 
prodej pozemku parc. č. st. 801 zast. pl. o výměře 276 m2 v k.ú. Olomouc - město 
spoluvlastníkům domu Jiřího z Poděbrad 3 za kupní cenu ve výši 51.584,- Kč dle důvodové 
zprávy bod 20 
 
21. schvaluje 
prodej pozemku parc. č. st. 117 zast. pl. o výměře 512 m2 v k.ú. Nová Ulice spoluvlastníkům 
domu Litovelská 11 za kupní cenu ve výši 99.104,- Kč dle důvodové zprávy bod 21 
 
22. schvaluje 
prodej  pozemku parc. č. st. 722 zast. pl. o výměře 280 m2 v k.ú. Nová Ulice spoluvlastníkům 
domu Litovelská 28 za kupní cenu ve výši 54.560,- Kč dle důvodové zprávy bod 22 
 



 17

23. schvaluje 
prodej  pozemku parc. č. st. 736 zast. pl. o výměře 172 m2 v k.ú. Nová Ulice spoluvlastníkům 
domu Na chmelnici 13 za kupní cenu ve výši 20.064,- Kč dle důvodové zprávy bod 23 
 
24. schvaluje 
prodej  pozemku parc. č. st. 281 zast. pl. o výměře 392 m2 v k.ú. Nová Ulice spoluvlastníkům 
domu Resslova 7 za kupní cenu ve výši 76.064,- Kč dle důvodové zprávy bod 24 
 
25. schvaluje 
prodej  pozemku parc. č. st. 264 zast. pl. o výměře 493 m2 v k.ú. Nová Ulice vlastníku domu  
Resslova 22 za kupní cenu ve výši 115.176,- Kč dle důvodové zprávy bod 25 
 
26. schvaluje 
prodej  pozemku parc. č. st. 279 zast. pl. o výměře 492 m2 v k.ú. Nová Ulice spoluvlastníkům 
domu Dvořákova 32 za kupní cenu ve výši 114.944,- Kč dle důvodové zprávy bod 26 
 
27. schvaluje 
prodej pozemku parc. č. st. 116 zast. pl. o výměře 396 m2 v k.ú. Nová Ulice spoluvlastníkům 
domu Litovelská 9 za kupní cenu ve výši 76.832,- Kč dle důvodové zprávy bod 27 
 
28. schvaluje 
prodej pozemku parc. č. st.  122 zast. pl. o výměře 350 m2 v k.ú. Nová Ulice spoluvlastníkům 
domu Litovelská 23 za kupní cenu ve výši 68.000,- Kč dle důvodové zprávy bod 28 
 
29. schvaluje 
prodej  pozemku parc. č. st. 496 zast. pl. o výměře 164 m2 v k.ú. Nová Ulice spoluvlastníkům 
domu Polívkova 53 za kupní cenu ve výši 39.080,- Kč dle důvodové zprávy bod 29 
 
30. schvaluje 
prodej  pozemku parc. č.  st. 315/1 zast. pl. o výměře 578 m2 v k.ú. Nová Ulice 
spoluvlastníkům domu Štítného 12 za kupní cenu ve výši 115.244,- Kč dle důvodové zprávy 
bod 30 
 
31. schvaluje 
prodej  pozemku parc. č. st. 265 zast. pl. o výměře 478 m2 v k.ú. Nová Ulice spoluvlastníkům 
domu Resslova 21 za kupní cenu ve výši 113.320,- Kč dle důvodové zprávy bod 31 
 
32. schvaluje 
prodej pozemku parc. č. st. 229 zast. pl. o výměře 539 m2 v k.ú. Nová Ulice spoluvlastníkům 
domu tř. Svornosti 21 za kupní cenu ve výši 125.848,- Kč dle důvodové zprávy bod 32 
 
33. schvaluje 
prodej  pozemku parc. č. 455 zahrada o výměře 866 m2 v k.ú. Holice spoluvlastníkům domu 
U Cukrovaru 4 za kupní cenu ve výši 70.080,- Kč dle důvodové právy bod 33 
 
34. schvaluje 
odprodej vedlejší stavby domu Erbenova 9 s pozemkem parc. č. st. 226 zast. pl. o výměře 36 
m2 v k. ú. Nová ulice manželům Zdeňku a Věře Eichlerovým za kupní cenu ve výši 52.748,- 
Kč dle důvodové zprávy bod 34 
 
35. schvaluje 
prodej bytových jednotek novým kupujícím za kupní ceny podle vyhlášky č. 13/1997, č. 
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14/1998 a  č. 8/2000 dle důvodové zprávy bod 35 
 
36. revokuje 
část svého usnesení ze dne 19.12.2002 ve věci schválení kupních cen domu tř. Spojenců 18 
a schvaluje nové kupní ceny dle přílohy č. 2 a důvodové zprávy bod 36 
 
37. revokuje 
část svého usnesení ze dne 11.3.2003 ve věci odprodeje NP - garáže jednotky č. 699/7 v 
domě Wellnerova 23 manželům Petru a Petře Příhodovým a schvaluje odprodej NP garáže 
jednotky č. 699/7 paní Mgr. Ivě Orálkové a manželům Miroslavu a Věře Hrdým za kupní cenu 
ve výši 159.650,- Kč dle důvodové zprávy bod 37 
 
38. nevyhovuje 
žádosti spoluvlastníků domu Nábřeží 9 ve věci prodeje NP jednotky č. 754/9 v domě Nábřeží 
9 spoluvlastníkům domu  a trvá na usnesení ZMO ze dne 25.6.2003 ve věci prodeje NP 
jednotky č. 754/9 v domě Nábřeží 9 formou veřejné dražby dle důvodové zprávy bod 38 
 
39. nevyhovuje 
žádosti pana J. Skládala  ve věci prodeje NP jednotky č. 558/7 v domě Wellnerova 4 formou 
neveřejné dražby a trvá na usnesení ZMO ze dne 25.6.2003 ve věci prodeje NP jednotky č. 
558/7 v domě Wellnerova 4 formou veřejné dražby dle důvodové zprávy bod 39 
 
40. schvaluje 
prodej dvou garáží jednotek č. 559/4 a 559/5 v domě Wellnerova 12 formou neveřejné 
dražby mezi spoluvlastníky domu Wellnerova 12 za vyvolávací cenu - cenu odhadní + 
náklady dle důvodové zprávy bod 40 
 
41. schvaluje 
změnu spoluvlastnického podílu za bytovou jednotku č. 722/2 v domě Vančurova 3 dle 
důvodové zprávy bod 41 
 
42. schvaluje 
prodej domu Hrnčířská 38, 38a do podílového spoluvlastnictví a současně nevyhovuje 
žádosti nájemníků o snížení kupní ceny dle důvodové zprávy bod 42 
 
43. schvaluje 
prodej domu Blanická 17 s pozemkem parc. č. st. 1125/1 zast. pl. o výměře 104 m2 v k. ú. 
Hodolany po bytových jednotkách za kupní ceny dle přílohy č. 1 a dle dodatku důvodové 
zprávy bod 43 
 
44. schvaluje 
prodej domu Hrnčířská 40 s pozemkem parc. č. st. 560 zast. pl. o výměře 109 m2 v k. ú. 
Olomouc-město formou neveřejné dražby, kdy vyvolávací cenou je cena odhadní dle 
dodatku důvodové zprávy bod 44 
 
45. schvaluje 
prodej domu Denisova 33 s pozemkem parc. č. st. 134 zast. pl. o výměře 268 m2 v k. ú. 
Olomouc-město do podílového spoluvlastnictví nájemcům domu Denisova 33 za kupní cenu 
ve výši 1.822.569,- Kč a dále nevyhovuje žádosti nájemcům domu ve věci snížení kupní 
ceny za dům dle dodatku důvodové zprávy bod 45 
 
46. nevyhovuje 
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žádostem pana Jaroslava Rampoucha a pana Přemysla Holibky a dále doporučuje 
zastupitelstvu města schválit odprodej NP jednotky č. 215/1 v domě Žerotínovo nám. 8 
formou veřejné dražby, kdy vyvolávací cenou je cena odhadní dle dodatku důvodové zprávy 
bod 46 
 
47. schvaluje 
odprodej pozemku parc. č. st. 861 zast. pl. o výměře 263 m2 v k. ú. Olomouc-město 
spoluvlastníkům domu Javoříčská 10 za kupní cenu ve výši 64.899,- Kč dle dodatku 
důvodové zprávy bod 47 
 
48. schvaluje 
odprodej pozemků parc. č. st. 17 zast. pl. o výměře 1 381 m2 za kupní cenu ve výši  
155.572,- Kč  a parc. č. 54 zahrada o výměře 485 m2 za kupní cenu ve výši 136.700,- Kč, 
vše v  k. ú. Hejčín, spoluvlastníkům domu Dolní Hejčínská 21 dle dodatku důvodové zprávy 
bod 48 
 
49. schvaluje 
odprodej pozemku parc. č. st. 1040 zast. pl. o výměře 249 m2 v k. ú. Hodolany 
spoluvlastníkům domu Lermontova 7 za kupní cenu ve výši 27.393,- Kč dle dodatku 
důvodové zprávy bod 49 
 
50. schvaluje 
odprodej pozemku parc. č. 633 ost. pl. o výměře 57 m2 v k. ú. Neředín vlastníku bytové 
jednotky č. 141/2 v domě tř. Míru 8 paní Mgr. Janě Rokytové za kupní cenu ve výši 19.380,- 
Kč dle dodatku důvodové zprávy bod 50 
 
51. schvaluje 
odprodej pozemku parc. č. 632 ost. pl. o výměře 56 m2 v k. ú. Neředín vlastníku bytové 
jednotky č. 141/3 v domě tř. Míru 8 panu Nikitovi Horáčkovi za kupní cenu ve výši 19.040,- 
Kč dle dodatku důvodové zprávy bod 51 
 
52. schvaluje 
odprodej pozemku parc. č. 27/5 zahrada o výměře 582 m2 v k. ú. Hejčín manželům RNDr. 
Ladislavu a Ing. Evě Šnevajsovým za kupní cenu ve výši 164.660,- Kč dle dodatku důvodové 
zprávy bod 52 
 
53. revokuje 
část svého usnesení ze dne 19. 12. 2002 ve věci odprodeje pozemku parc. č. 381/19 
zahrada o výměře 282 m2 v k. ú. Nová Ulice a dále schvaluje odprodej předmětného 
pozemku manželům Ing. Janu a MUDr. Věře Táborským, Josefu a Daniele Kadlecovým, 
Romanu a Alici Hlatkým a Mikoláši Rosochovi dle dodatku důvodové zprávy bod 53 
 
 
54. schvaluje 
změnu spoluvlastnického podílu za bytovou jednotku č. 164/1 v majetku statutárního města 
Olomouce v domě tř. Svornosti 17 dle dodatku důvodové zprávy bod 54 
 
55. schvaluje 
prodej bytové jednotky novým kupujícím za kupní cenu dle vyhlášky č. 13/1997, ve znění 
vyhlášky č. 14/1998  a č. 8/2000 dle dodatku důvodové zprávy bod 55 
 
Předložil: Rada města Olomouce 
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Hlasování č. : 21 a 22 
 
8 Prodej dom ů - Pravidla  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. schvaluje 
upravená Pravidla převodu některých nemovitostí z majetku statutárního města Olomouce 
dle upravené  přílohy důvodové zprávy 
 
Předložil: Rada města Olomouce 
Hlasování č. : 11 
 
9 Prodej dom ů - Seznam dom ů se záměrem prodeje  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. schvaluje 
Seznam domů se záměrem prodeje z majetku statutárního města Olomouce dle přílohy 
důvodové zprávy 
 
Předložil: Rada města Olomouce 
Hlasování č. : 14 
 
10 Návrh na zrušení jeslí na ul. Jungmannov ě 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
návrh na zrušení jeslí na ul. Jungmannově k 31.12.2003 dle bodu IV.3 důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
zajistit ukončení provozu jeslí na ul. Jungmannově dle bodu IV.3 důvodové zprávy 
T: dle d ůvodové zprávy 
O: Pokorný Vladimír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Rada města Olomouce 
Hlasování č. : 24 
 
11 Dodatek č. 1 ke zřizovací listin ě Knihovny m ěsta Olomouce  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu  
 
2. schvaluje 
znění dodatku č. 1 ke zřizovací listině Knihovny města Olomouce s účinností od 1. 10. 2003 
 
3. ukládá 
podepsat dodatek č. 1 ke zřizovací listině Knihovny města Olomouce  
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T: ihned 
O: Tesařík Martin, Ing., primátor m ěsta 

Pokorný Vladimír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Rada města Olomouce 
Hlasování č. : 25 
 
12 Dodatky z řizovacích listin škol a p ředškolních za řízení 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
Dodatky zřizovacích listin uvedených škol a předškolních zařízení s účinností od 24.9.2003 
 
Základní škola Olomouc, Stupkova 16 
Základní škola Olomouc, Petřkova 3 
Základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1 
Základní škola dr. Milady Horákové Olomouc, Rožňavská 21 
Základní škola Olomouc, Nedvědova 17 
Mateřská škola Olomouc, Škrétova 2 
Mateřská škola Olomouc - Holice, Náves Svobody 38 
Mateřská škola Olomouc, Wolkerova 34 
 
3. ukládá 
podepsat Dodatky zřizovacích listin škol a předškolních zařízení 
T: ihned 
O: Pokorný Vladimír, Ing., nám ěstek primátora 

Tesařík Martin, Ing., primátor m ěsta 
 
4. ukládá 
podepsat návrh na  změnu na zapsání do obchodního rejstříku 
T: ihned 
O: Pokorný Vladimír, Ing., nám ěstek primátora 

Tesařík Martin, Ing., primátor m ěsta 
 
Předložil: Rada města Olomouce 
Hlasování č. : 26 
 
13 Fond bytové výstavby - návrh čerpání prost ředků vč. dodatku  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu vč. dodatku 
 
2. schvaluje 
návrh čerpání finančních prostředků z Fondu bytové výstavby dle důvodové zprávy vč. 
dodatku 
 
Předložil: Rada města Olomouce 
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Hlasování č. : 27 
 
14 Multimediální park  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
- návrh Zakládací smlouvy obecně prospěšné společnosti Multimediální park zastoupení 
města v orgánech společnosti dle upravené přílohy důvodové zprávy 
- zastoupení města v orgánech společnosti dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Rada města Olomouce 
Hlasování č. : 32 
 
15 Schválení zm ěny č.VIII ÚPnSÚ Olomouc  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
- důvodovou zprávu v předloženém znění 
- stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování dle přílohy důvodové zprávy č.4 
 
2. schvaluje 
Změnu č. VIII ÚPnSÚ Olomouc 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 (stavební zákon) ve 
znění pozdějších předpisů v lokalitách: 
1. Nemilany-sokolovna,  
6. Chomoutov-ul. Za Moravou,             
7. Nová Ulice-ul. Na trati, bydlení   
8. Chválkovice- Švabinského ul., bydlení  
9.Neředín- „Nivy“, bydlení  
10. Droždín-Jesenická ul., bydlení 
15. Neředín,Řepčín-ul. Politických vězňů, doprava 
16. Neředín-„Západní tangenta“, plochy zeleně 
18. Hodolany-J.V.Pavelky, průmysl 
 
3. neschvaluje 
Změnu č. VIII ÚPnSÚ Olomouc v lokalitách: 
3. Nemilany – Loučky bydlení 
5. Droždín - „Na panských“, bydlení  
 
4. vymezuje 
V souladu s ustanovením § 29 odst. (2) stavebního zákona závaznou část změny č. VIII 
ÚPnSÚ Olomouc včetně veřejně prospěšných staveb ve smyslu § 108 odst. (2) písm. a) 
stavebního zákona v rozsahu dle přílohy usnesení č. 1 část C 
 
5. ukládá 
a) odboru koncepce a rozvoje pořídit čistopis změny č. VIII ÚPnSÚ Olomouc v souladu s 
předchozími částmi usnesení ZMO, dohodami  s DOSS a stanoviskem nadřízeného orgánu, 
předat ověřený čistopis změny č. VIII ÚPnSÚ Olomouc stavebnímu odboru Magistrátu města 
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Olomouce a odboru strategického rozvoje kraje Krajského úřadu Olomouckého kraje 
 
b) odboru koncepce a rozvoje rozeslat schválenou závaznou část a schéma hlavního 
výkresu změny č. VIII ÚPnSÚ Olomouc dotčeným orgánům státní správy 
 
c) odboru koncepce a rozvoje zpracovat obecně závaznou vyhlášku města o závazné části 
územního plánu sídelního útvaru Olomouc dle schválené změny č. VIII a předložit ji ke 
schválení ZMO 
 
d) odboru koncepce a rozvoje dále jednat s DOSS a dalšími dotčenými subjekty o lokalitách: 
2. Neředín-„U dvorů“ bydlení 
4a. Radíkov, bydlení 
4b. Radíkov střed, plocha pro sport a rekreaci 
11. Topolany dětské centrum, vybavenost 
13. Holice „Amerika“, zeleň, těžba 
14. Chomoutov, Řepčín, Hejčín, Černovír- Litovelské Pomoraví, ÚSES 
17. Slavonín - „U statku“, komerční plocha 
s cílem dosáhnout dohody 
T: prosinec 2003 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Hlasování č. : 28 
 
16 Tržnice - další postup  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Hlasování č. : 29 
 
17 Finanční výbor - zm ěna statutu a jednacího řádu 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
Statut Finančního výboru Zastupitelstva města Olomouce včetně Jednacího řádu Finančního 
výboru ZMO 
 
Předložil: předseda finančního výboru 
Hlasování č. : 30 
 
 
18 Statut kontrolního výboru, Jednací a organiza ční řád, Plán 

činnosti KV ZMO na období 09-12/2003  
Zastupitelstvo města Olomouce 
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1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
Statut kontrolního výboru, Jednací a organizační řád, doplněný  Plán činnosti KV ZMO na 
období 09-12/2003 
 
Předložil: předseda kontrolního výboru 
Hlasování č. : 31 
 
19 Různé - informace o východní tangent ě a severním spoji  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Hlasování č. : 33 
 
20 Reforma financí SmOl  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu a přílohu č. 1 
 
Předložil: Rada města Olomouce 
Hlasování č. : 34 
 
 
 
 
 

 

 

 

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


