
 

USNESENÍ 
 

z 10. zasedání Zastupitelstva m ěsta Olomouce, konaného dne 29. 2. 2012  
 
 

Poznámka:  
-   zveřejněna je upravená verze Usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu  
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 
v platném znění; 
-     do úplné verze Usnesení mohou občané města Olomouce v případě potřeby  
nahlédnout na organizačním oddělení (1. patro radnice, dveře č. 12) 
 
 

1 Schválení programu 10. zasedání Zastupitelstva m ěsta 
Olomouce  

Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. schvaluje  
upravený návrh programu 10. zasedání Zastupitelstva města Olomouce 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 1.; hlasování č. 2 
 
 
2 Kontrola usnesení ZMO  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí  
informace o plnění usnesení ZMO dle upravené důvodové zprávy 
 
2. prodlužuje  
termíny plnění usnesení ZMO dle upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 2.; hlasování č. 4 
 
 
3 Majetkoprávní záležitosti + dodatek č. 1 + dodatek č. 2 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. schvaluje  
1. společnosti BONITREAL s.r.o. vrácení náhrady za užívání a nájemného za 
pronájem částí pozemků  parc. č. 124/6 o výměře 4 m2, parc. č. 79/30 o výměře 
1 m2, parc. č. 79/31 o výměře 1 m2, parc. č. 125/2 o výměře 1 m2, parc. č. 125/6 
o výměře 3 m2 a parc. č. 124/7 o výměře 2 m2, vše v k. ú. Olomouc – město, části 
pozemku parc. č. 590/3 o výměře 3 m2 a části pozemku  parc. č. 792/1 o výměře 
1 m2, vše v k. ú. Nová Ulice a části pozemku parc. č. 818/6 o výměře 1 m2 v k. ú. 
Hodolany, vše ostat. pl. obec Olomouc za období od 13. 7. 2011 do 31. 12. 2011 
v celkové výši 70.131,- Kč bez DPH dle důvodové zprávy bod č. 1.  
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2. prodej části pozemku parc.  č. 636 ostat. pl. o výměře 22 m2 (dle GP parc. č. 
636/2) v k. ú. Nemilany, obec Olomouc a studny s pumpou, která se nachází na části 
pozemku parc. č. 636 ostat. pl. (dle GP parc. č. 636/2) v k. ú. Nemilany, obec 
Olomouc panu xxxxxx za kupní cenu ve výši 36.140,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 
8. 
 
3. prodej pozemku parc. č. 735/38 ostat. pl. o výměře 42 m2 v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouce paní xxxxxx za kupní cenu ve výši 70.612,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 
9. 
 
4. prodej pozemků parc. č. 855/10 ostat. pl. o výměře 29 m2 a parc. č. 855/13 ostat. 
pl. o výměře 107 m2, vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc společnosti HOPR 
TRADE CZ, s.r.o. za kupní cenu ve výši 118 020,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 10. 
 
5. prodej části pozemku parc. č. 1117/1 ostat. pl.  (dle GP parc. č. 1117/4)  o výměře 
2 m2  v k. ú. Slavonín, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 
9 500,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 11.   
 
6. darování části pozemku parc. č. 619/1 ostat. pl. o výměře 27 m2 (dle GP parc. č. 
619/3) v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc z vlastnictví statutárního města Olomouce 
do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Střediska sociální prevence 
Olomouc, příspěvkové organizace dle důvodové zprávy bod č. 12. 
 
7. bezúplatný převod pozemku parc. č. 1089/5 ostat. pl. o výměře 164 m2 v k. ú. 
Černovír, obec Olomouc z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 
13. 
 
8. prodej pozemku parc. č. 51/1 ostat. pl. o výměře 3 810 m2, včetně zpevněné 
plochy hřiště, oplocení a 6 ks sloupů osvětlení,  v k. ú. Klášterní Hradisko, obec 
Olomouc panu xxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 2 000 000,- Kč se zdůvodněním dle 
důvodové zprávy bod č. 14. 
 
9. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemek parc. č. st. 1578 zast. pl. 
o výměře 660 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc se Společenstvím vlastníků 
jednotek pro dům s byty a nebytovými jednotkami (doposud bez kolaudace), stojící 
na pozemku parc. č. st. 1578 v kat. území Neředín, obec Olomouc při kupní ceně ve 
výši 990 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 17.  
 
10. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na části pozemků parc. č. 1721/6  
o výměře 3 562 m2, parc. č. 1648/1 o výměře 233 m2, parc. č. 1649/1 o výměře 
55 m2 a parc. č. 1721/29 o výměře 23 m2, vše ostat. pl. v k. ú. Holice u Olomouce, 
obec Olomouc s Univerzitou Palackého v Olomouci při kupní ceně ve výši 
3 406 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 18.     
 
11. prominutí náhrady za užívání pozemku parc. č. 2240 ostat. pl.  o výměře 
16 308 m2 v k. ú. Grygov, obec Grygov bez právního titulu za období od 23. 9. 2009 
do 31. 1. 2012 ve výši 284.130,- Kč panu xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 20. 
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12. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na části pozemků parc. č. 1721/6 
ostat. pl. o výměře 3 232 m2 a parc. č. 1648/1 ostat. pl. o výměře 71 m2, vše v k. ú. 
Holice u Olomouce, obec Olomouc se společností ColorWest s.r.o. při kupní ceně ve 
výši 1 271 655,- Kč se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 26.   
 
13. prodej části pozemku parc. č. 779/3 orná půda (dle GP parc. č. 779/3 orná půda) 
o výměře 4 134 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc společnosti Dražby.net 
s.r.o. za kupní cenu ve výši 3 431 220,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 27. 
 
14. prodej části pozemku parc. č. 480 ostat. pl. (dle GP parc. č. 480/2 ostat. pl.) 
o výměře 48 m2 panu xxxx za kupní cenu ve výši 17 567,- Kč, části pozemku parc. č. 
480 ostat. pl. (dle GP parc. č. 480/3 ostat. pl.) o výměře 49 m2 paní xxxxxxx za kupní 
cenu ve výši 17 867,- Kč a části pozemku parc. č. 480 ostat. pl. (dle GP parc. č. 
480/1 ostat. pl.) o výměře 97 m2 panu xxxxxx za kupní cenu ve výši 32 267,- Kč, vše 
v k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 
28.  
 
15. prodej pozemku parc. č. st. 1205/9 zast. pl. a nádvoří o výměře 18 m2 v k. ú. 
Nová Ulice, obec Olomouc manželům xxxxxxx za kupní cenu ve výši  15.440,- Kč dle 
důvodové zprávy bod č. 29. 
 
16. uzavření dodatku č. 1 k plánovací č. MAJ-IN-PS/21/2010/Hoa, mezi statutárním 
městem Olomouc a manžely xxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy dle důvodové zprávy 
bod č. 30.  
 
17. uzavření dodatku č. 1 ke  smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-
IN-B/29/2010/Hoa, mezi statutárním městem Olomouc a manžely xxxxxxxxxxxxxx dle 
důvodové zprávy bod č. 31. 
 
18. uzavření smlouvy o uzavření budoucí darovací smlouvy na stavby parkovacího 
zálivu a chodníku na pozemcích parc. č. 148/4 ostatní plocha, ostatní komunikace 
a parc. č. 75/1 ostatní plocha, zeleň, vše v k.ú. Olomouc-město, obec Olomouc, mezi 
statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným a xxxxxxxxxxxxxxxx jako 
budoucím dárcem dle důvodové zprávy bod č. 32. 
 
2. nevyhovuje žádosti  
1. společnosti BONITREAL s.r.o. o vrácení nájemného, které zaplatila za společnost 
SECOM LTD, spol. s r.o., za pronájem pozemků pronajatých dle smluv o nájmu č. 
MAJ-EM-NS/24/2006/Gl a č. MAJ-EM-NS/17/2008/Plh, na kterých byla umístěna 
reklamní zařízení typu MIDIBOARD, v celkové výši 227.439,- Kč a o vrácení náhrady 
za užívání těchto pozemků, za období ode dne skončení nájemních smluv 
uzavřených se společností SECOM LTD, spol. s r.o. do dne uzavření nové smlouvy 
o nájmu se společností BONITREAL s.r.o., ve výši 57.391,- Kč, kterou rovněž 
společnost BONITREAL s.r.o. zaplatila za společnost SECOM LTD, spol. s r.o., vše 
na  základě dohody o přistoupení k závazku ze dne 13. 7. 2011 dle důvodové zprávy 
bod č. 1.   
 
2. společnosti K - stav stavební a.s. o prodej budovy č. p. 363 (objekt technického 
vybavení) s pozemkem parc. č. st. 510 zast. pl. o výměře 391 m2, vše v k. ú. Povel, 
obec Olomouc – (HS Nedvědova) dle důvodové zprávy bod č. 4. 
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3. společnosti POLIKLINIKA OLOMOUC spol. s r. o. o prodej části pozemku parc. č. 
105/1 ostat. pl. o výměře 216 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod č. 5. 
 
4. společnosti AUTOMON servis s.r.o. o prodej pozemků parc. č. 88/3 orná půda 
o výměře 1 573 m2 a parc. č. 98/1 orná půda o výměře 2 381 m2, vše v k. ú. Povel, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 6. 
 
5. pana xxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 1296/1 ostat. pl. o výměře 450 m2 
v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 7. 
 
6. ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových o úplatný převod 
pozemku parc. č. 1089/5 ostat. pl. o výměře 164 m2 v k. ú. Černovír, obec Olomouc 
z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví 
statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 13. 
 
7. společenství vlastníků jednotek domu Kosmonautů 23,25 Olomouc o prodej 
pozemku parc. č. 624/7 ostat. pl. o výměře 3 378 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc 
dle důvodové zprávy bod č. 16. 
 
8. pana xxxxxxx o revokaci části usnesení ZMO ze dne 9. 11. 2011, bod programu 3, 
bod 23 ve věci výše kupní ceny za prodej pozemku parc. č. 1253/9 trvalý travní 
porost o výměře 2 234 m2 v k. ú. Hynkov, obec Příkazy dle důvodové zprávy bod č. 
19. 
 
9. manželů xxxxxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 295/1 orná půda o výměře 
129 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 21.  
 
10. pana xxxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 525 zahrada o výměře 205 m2 
v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 22.  
 
11. společnosti MASTR-GROUP s.r.o. o prodej pozemků parc. č. 913/42 orná půda 
o výměře 1 327 m2 a parc. č. 2118 ostat. pl. o výměře 868 m2, vše v k. ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 24. 
 
12. paní xxxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 121/2 ostat. pl. o výměře 10 m2 
v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 25. 
 
13. paní xxxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 1072 ostat. pl. o výměře 20 m2 
v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 25. 
 
3. revokuje  
1. část usnesení ZMO ze dne 9. 11. 2011, bod programu  3, bod 3 dodatku 
k důvodové zprávě ve věci výše kupní ceny při  prodeji pozemku parc. č. 2/26 trvalý 
travní porost o výměře 85 m2 a části pozemku parc. č. 2/95 ostat. pl. o výměře 8 m2 
(dle GP díl „a“), vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc manželům xxxxxxxxx a schvaluje 
kupní cenu ve výši 106 163,-Kč dle důvodové zprávy bod č. 2. 
 
2. usnesení ZMO ze dne 27. 4. 2011, bod programu 3, bod 36 důvodové zprávy, ve 
věci schválení odprodeje pozemku parc. č. 139/39 zahrada o výměře 256 m2 a části 
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pozemku parc. č. 139/2 ostat. pl. o výměře 29 m2 (dle GP díl „a“), vše v k. ú. 
Chválkovice, obec Olomouc paní xxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši  295 470,- Kč 
dle důvodové zprávy bod č. 3. 
 
3. usnesení ZMO ze dne 23. 2. 2011 bod programu 6, bod 19 ve věci schválení 
uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na část pozemku parc. č. 619/1 ostat. 
pl. o výměře 45 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc s Olomouckým krajem dle 
důvodové zprávy bod č. 12. 
 
4. usnesení ZMO ze dne 21. 12. 2010, bod programu 3, bod 16 důvodové zprávy ve 
věci  schválení odprodeje části pozemku parc. č. 624/7 ostat. pl. (dle GP parc. č. 
624/43 ostat. pl.) o výměře 56 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc společnosti MIA 
spol. s r.o. za kupní cenu ve výši 71 240,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 15. 
 
5. usnesení ZMO ze dne 30. 11. 2009, bod programu 4, bod 2 ve věci schválení 
odprodeje pozemků parc. č. 700/1 o výměře 24 m2, parc. č. 700/2 o výměře 60 m2, 
parc. č. 699/1 o výměře 24 m2 a parc. č. 699/2 o výměře 66 m2, vše lesní pozemek 
v k. ú. Lošov, obec Olomouc manželům xxxxxxxx za kupní cenu ve výši 109 500,- Kč 
dle důvodové zprávy bod č. 23. 
 
4. schvaluje  
1. prodej pozemku parc. č. st. 166 zast. pl. o výměře 1 457 m2 v k. ú. Neředín, obec 
Olomouc Univerzitě Palackého v Olomouci za kupní cenu ve výši 2 403 000,- Kč dle 
dodatku č. 1 důvodové zprávy bod č. 1. 
 
2. prodej části pozemku parc. č. 768/1 ostat. pl. o výměře 59 m2 (dle GP parc. č. 
768/3) a části pozemku parc. č. 770/1 orná půda o výměře 39 m2 (dle GP parc. č. 
770/4), vše v k. ú. Nemilany, obec Olomouc paní xxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 
49 000,- Kč se zdůvodněním dle dodatku č. 1 důvodové zprávy bod č. 2. 
 
3. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemek parc. č. 147/2 orná půda 
o výměře 420 m2 v k. ú. Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc s panem xxxxxxxxx při 
kupní ceně ve výši 483 000,- Kč dle dodatku č. 1 důvodové zprávy bod č. 8. 
 
4. prodej pozemku parc. č. 1721/99 ostat. pl. o výměře 1 597 m2 a části pozemku 
parc. č. 1721/2 ostat. pl. (dle GP parc. č. 1721/102 ostat. pl.) o výměře 1 763 m2, vše 
v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 
1 680 000,- Kč se zdůvodněním dle dodatku č. 1 důvodové zprávy bod č. 9. 
 
5. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemky parc. č. 1652 zahrada 
o výměře 93 m2, parc. č. 1651/1 orná půda o výměře 234 m2 a části pozemků parc. 
č. 1651/2 orná půda o výměře 375 m2, parc. č. 1651/3 orná půda o výměře 852 m2, 
parc. č. 1651/4 orná půda o výměře 1 413 (vše dle GP parc. č. 1651/3 orná půda 
o celkové výměře 2 967 m2) a parc. č. 1961/1 ostat. pl. (dle GP parc. č. 1961/4 ostat. 
pl.) o výměře 34 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc se společností 
Josef KVAPIL a.s. při kupní ceně ve výši 255 085,- Kč se zdůvodněním dle dodatku 
č. 1 důvodové zprávy bod č. 10. 
 
6. prodej pozemku parc. č. 1721/85 zast. pl. o výměře 1 314 m2 a části pozemku 
parc. č. 1721/6 ostat. pl. (dle GP parc. č. 1721/104 ostat. pl.) o výměře 1 429 m2, vše 
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v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc společnosti COMET OBALY, s. r. o.  za 
kupní cenu ve výši 960 050,- Kč se zdůvodněním dle dodatku č. 1 důvodové zprávy 
bod č. 11. 
 
7. uzavření smlouvy o uzavření budoucí darovací smlouvy na stavbu veřejného 
osvětlení budovaného v rámci stavby „Centrum vzdělání a vědy Přírodovědecké 
fakulty, UP Olomouc“, na pozemcích parc. č. 1963/1 ostatní plocha, ostatní 
komunikace a parc. č. 1963/12 ostatní plocha, jiná plocha, vše v k.ú. Holice 
u Olomouce, obec Olomouc, mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím 
obdarovaným a Univerzitou Palackého Olomouc jako budoucím dárcem dle dodatku 
č. 1 důvodové zprávy bod č. 12. 
 
8. uzavření darovací smlouvy na stavbu SO 52.1 vodovodu vybudovaného v rámci 
stavby “Vzdělávací centrum pro slabozraké Olomouc - Hejčín“,  na pozemcích  parc. 
č. 527/4 ostatní plocha, jiná plocha, parc. č. 343/2 ostatní plocha, jiná plocha a parc. 
č. 527/5 ostatní plocha, jiná plocha, vše v k. ú. Hejčín, obec Olomouc, mezi 
Olomouckým krajem jako dárcem a statutárním městem Olomouc jako obdarovaným 
v celkové pořizovací a zůstatkové hodnotě ve výši  685.869,- Kč, včetně DPH dle 
dodatku č. 1 důvodové zprávy bod č. 14. 
 
9. uzavření smlouvy o uzavření budoucí darovací smlouvy na stavbu10 venkovních 
parkovacích stání  budovanou v rámci stavby „Nadstavba kotelny ul. Polská“ na 
pozemku parc. č. 323/1 ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Olomouc-město, 
obec Olomouc, mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným 
a společností DIS Sorbi s.r.o. jako budoucím dárcem dle dodatku č. 1 důvodové 
zprávy bod č. 15. 
 
10. uzavření darovací smlouvy na stavby komunikace a zpevněné plochy – Etapa 1 
Dílčí část, mimo chodníků u objektů č.4 a č. 5 vybudované v rámci stavby “Obytný 
soubor Kaskády Hejčín – komunikace a zpevněné plochy“, na pozemcích  parc č. 
315/10 ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 312/3 orná půda, parc. č. 309 
orná půda, parc. č. 310/1 orná půda, parc. č. 292/5 orná půda, parc. č. 292/2 orná 
půda a parc. č. 313 trvalý travní porost, vše v k. ú. Hejčín, obec Olomouc a pozemku 
parc. č. 1033  ostatní plocha, jiná plocha, v k. ú. Řepčín, obec Olomouc, mezi 
společností Kaskády Hejčín s.r.o. jako dárcem a statutárním městem Olomouc jako 
obdarovaným v celkové pořizovací a zůstatkové hodnotě ve výši  6.039.850,47 Kč, 
včetně DPH dle dodatku č. 1  důvodové zprávy bod č. 16. 
 
11. uzavření plánovací smlouvy na infrastrukturní stavby SO 52 plynovod, SO 53 
vodovod, SO 54 splašková tlaková kanalizace a splašková gravitační kanalizace, SO 
55 veřejné osvětlení a SO 60 místní obslužná komunikace, budované v rámci stavby 
„Rodinný dům ve Slavoníně, obslužná komunikace a inženýrské sítě“ na pozemcích  
parc. č. 1232/11 ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 1232/9 ostatní plocha, 
silnice, parc. č. 1232/12 ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 1154 ostatní 
plocha, ostatní komunikace, parc. č. 776/2 orná půda a parc. č. 776/3 orná půda, vše 
v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, mezi statutárním městem Olomouc a xxxxxxxxxx dle 
dodatku č. 1 důvodové zprávy bod č. 17. 
 
12. uzavření smlouvy o uzavření budoucí darovací smlouvy na infrastrukturní stavby 
SO 55 veřejné osvětlení a SO 60 místní obslužná komunikace, budované v rámci 
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stavby „Rodinný dům ve Slavoníně, obslužná komunikace a inženýrské sítě“,  na 
pozemcích parc. č. 1232/12 ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 1154 ostatní 
plocha, ostatní komunikace, parc. č. 776/2 orná půda a parc. č. 776/3 orná půda, vše 
v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím 
obdarovaným a xxxxxxxxxx jako budoucím dárcem dle dodatku č. 1 důvodové zprávy 
bod č. 18. 
 
5. nevyhovuje žádosti  
1. Univerzity Palackého v Olomouci o darování pozemku parc. č. st. 166 zast. pl. 
o výměře 1 457 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle dodatku č. 1 důvodové zprávy 
bod č. 1. 
 
2. společnosti F-Munitor, s.r.o. o revokaci  usnesení ZMO ze dne 21. 12. 2011, bod 
programu 3, bod  2 dodatku k důvodové zprávě ve věci neschválení uzavření 
dodatku č. 1 ke směnné smlouvě se společností F-Munitor, s.r.o. dle dodatku č. 1 
důvodové zprávy bod č. 3. 
 
3. pana xxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 105/78 ostat. pl. o výměře 125 m2 
v k. ú. Lazce, obec Olomouc dle dodatku č. 1 důvodové zprávy bod č. 4. 
 
4. manželů xxxxxxxxxxxxxxx o revokaci části usnesení ZMO ze dne 9. 11. 2011, bod 
programu 3, bod 12. důvodové zprávy ve věci výše kupní ceny za prodej pozemku 
parc. č. 1106/71 zahrada  o výměře 411 m2 v k. ú. Černovír, obec Olomouc dle 
dodatku č. 1 důvodové zprávy bod č. 6.   
 
5. společnosti REKOS stavební společnost, spol. s r.o. o prodej pozemků parc. č. 
1651/1 orná půda o výměře 234 m2, parc. č. 1651/2 orná půda o výměře 413 m2, 
parc. č. 1651/3 orná půda o výměře 1 372 m2, parc. č. 1651/4 orná půda o výměře 
2 436 m2 a parc. č. 1652 zahrada o výměře 93 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, 
obec Olomouc dle dodatku č. 1 důvodové zprávy bod č. 10. 
 
6. revokuje  
1. usnesení ZMO ze dne 22. 6. 2009, bod programu 4, bod 55 ve věci schválení 
odprodeje části pozemku parc. č. 768/1 ostat. pl. o výměře 59 m2 (dle GP díl „a“) 
a části pozemku parc. č. 770/1 orná půda o výměře 40 m2 (dle GP díl „b“), vše v k. ú. 
Nemilany, obec Olomouc paní xxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 108 902,- Kč dle 
dodatku č. 1 důvodové zprávy bod č. 2. 
 
2. usnesení ZMO ze dne 22. 6. 2010, bod programu 4, bod 6 dodatku k důvodové 
zprávě ve věci trvání na usnesení ZMO ze dne 22. 6. 2009, bod programu 4, bod 55 
ve věci schválení odprodeje části pozemku parc. č. 768/1 ostat. pl. o výměře 59 m2 
(dle GP díl „a“) a části pozemku parc. č. 770/1 orná půda o výměře 40 m2 (dle GP díl 
„b“), vše v k. ú. Nemilany, obec Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 
108 902,- Kč dle dodatku č. 1 důvodové zprávy bod č. 2. 
 
3. usnesení ZMO ze dne 9. 11. 2011, bod programu 3, bod 33 důvodové zprávy ve 
věci uzavření darovací smlouvy na stavby komunikace a zpevněné plochy – Etapa 1 
Dílčí část, mimo chodníků u objektů č.4 a č. 5 vybudované v rámci stavby “Obytný 
soubor Kaskády Hejčín – komunikace a zpevněné plochy“, na pozemcích  parc č. 
315/10 ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 312/3 orná půda, parc. č. 309 
orná půda, parc. č. 310/1 orná půda, parc. č. 292/5 orná půda, parc. č. 292/2 orná 
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půda a parc. č. 313 trvalý travní porost, vše v k. ú. Hejčín, obec Olomouc, mezi 
společností Kaskády Hejčín s.r.o. jako dárcem a statutárním městem Olomouc jako 
obdarovaným v celkové pořizovací a zůstatkové hodnotě ve výši  6.039.850,47 Kč, 
včetně DPH dle dodatku č. 1  důvodové zprávy bod č. 16. 
 
7. nesouhlasí  
s nabytím pozemků p. č. 2186/5 o výměře 6 m2 a p. č. 2186/6 o výměře 13 m2, druh 
pozemků: zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Zlaté Hory v Jeseníkách, obec Zlaté 
Hory dle dodatku č. 1 důvodové zprávy bod č. 5. 
 
8. schvaluje  
1. výkup pozemků parc. č. 222 o výměře 5 362 m2 a parc. č. 305 o výměře 
5 104 m2, oba ostat. pl. v k. ú. Neředín, obec Olomouc z vlastnictví pana xxxxxxxxxx 
(id. podíl 1/2) a paní xxxxxx (id. podíl 1/2) do vlastnictví statutárního města Olomouce 
za kupní cenu  ve výši 4 000 000,- Kč dle dodatku č. 2 důvodové zprávy bod č. 1.  
 
2. prominutí části nájemného za rok 2011 ve výši 148 640,- Kč a části nájemného za 
rok 2012 ve výši 148 640,- Kč u pronájmu částí pozemků parc. č. 315/9 ostat. pl. 
o výměře 769 m2, parc. č. 556/1 ostat. pl. o výměře 175 m2 a parc. č. 223 ostat. pl. 
o výměře 1 539 m2, vše  v k. ú. Neředín, obec Olomouc společnosti EURO 
Enterprise, s.r.o. dle dodatku č. 2 důvodové zprávy bod č. 2.    
 
3. prodej pozemku parc. č. st. 589 zast. pl. o výměře 360 m2 v k. ú. Olomouc-město, 
obec Olomouc, za kupní cenu celkem ve výši 1 806 582,- Kč, z toho pozemek 
1 803 600,- Kč a náklady 2 982,- Kč, a to ideální podíl 1/2 shora uvedené nemovitosti 
manželům xxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 903 291,- Kč a ideální podíl 1/2 shora 
uvedené nemovitosti manželům xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 903 291,- Kč 
se zdůvodněním dle dodatku č. 2 důvodové zprávy bod č. 3. 
 
4. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na části pozemků parc. č. 1647/3 orná 
půda o výměře 1 814 m2, parc. č. 1647/4 orná půda o výměře 2 015 m2, parc. č. 
1647/5 ostat. pl. o výměře 1 190 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc 
se společností HOPI POPI, a.s. při kupní ceně ve výši 1 932 315,- Kč se 
zdůvodněním dle dodatku č. 2 důvodové zprávy bod č. 6. 
 
5. prodej části pozemku parc. č. 401/1 ostat. pl. o výměře 58 m2 (dle GP parc. č. 
401/3 ostat. pl.) a parc. č. 402/1 zahrada o výměře 66 m2 (dle GP parc. č. 402/3 
zahrada), vše v k. ú. Lošov, obec Olomouc manželům xxxxxxx za kupní cenu ve výši 
120 608,- Kč se zdůvodněním dle dodatku č. 2 důvodové zprávy bod č. 7. 
 
6. bezúplatný převod pozemku parc. č. 17/1 ost. pl. o výměře 716 m2 včetně 
chodníku, komunikace a trvalých porostů v k. ú. Chomoutov, obec Olomouc 
z vlastnictví ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví 
statutárního města Olomouc dle dodatku č. 2 důvodové zprávy bod č. 8. 
 
7. směnu části pozemku parc. č. 120 zast. pl. o výměře 1 m2 (dle GP díl "f")  v k. ú. 
Radíkov u Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví xxxxxxx za část pozemku parc. č. 
122 ostat. pl. o výměře 1 m2  (dle GP díl "c") v k. ú. Radíkov u Olomouce, obec 
Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce dle dodatku č. 2 důvodové 
zprávy bod č. 9. 
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8. prodej pozemků parc. č. 494/2 orná půda o výměře 382 m2 a parc. č. 494/3 zast. 
pl. o výměře 92 m2, vše v k. ú. Droždín, obec Olomouc, a to ideální podíl 1/2 shora 
uvedených nemovitostí panu xxxxx za kupní cenu ve výši 213 537,- Kč a ideální podíl 
1/2 shora uvedených nemovitostí paní xxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 213 537,- Kč 
dle dodatku č. 2 důvodové zprávy bod č. 10. 
 
9. prodej pozemků parc. č. 552 zast. pl. o výměře 38 m2 a parc. č. 553 zahrada 
o výměře 685 m2, vše v k. ú. Lošov, obec Olomouc, a to ideální podíl 1/2 shora 
uvedených nemovitostí paní xxxxx za kupní cenu ve výši 109 700,- Kč a ideální podíl 
1/2 shora uvedených nemovitostí panu xxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 109 700,- Kč 
dle dodatku č. 2 důvodové zprávy bod č. 11. 
 
9. nevyhovuje žádosti  
1. manželů xxxxxxxxx a manželů xxxxxxxxxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 
st. 589 zast. pl. o výměře 300 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle dodatku 
č. 2 důvodové zprávy bod č. 3. 
 
2. obce Horka nad Moravou o prodej části pozemku parc. č. 99/1 ostat. pl. o výměře 
171 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle dodatku č. 2 důvodové zprávy bod 
č. 4. 
 
3. obce Horka nad Moravou o prodej části pozemku parc. č. 104/1 ostat. pl. o výměře 
171 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle dodatku č. 2 důvodové zprávy bod 
č. 4. 
 
4. obce Horka nad Moravou o prodej části pozemku parc. č. 124/4 ostat. pl. o výměře 
171 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle dodatku č. 2 důvodové zprávy bod 
č. 4. 
 
5. manželů xxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č.  736 ostat. pl. o výměře 9 m2 
a části pozemku parc. č. 5/8 ostat.pl. o výměře 13 m2, vše v k. ú. Nové Sady u 
Olomouce, obec Olomouc dle dodatku č. 2 důvodové zprávy bod č. 5.  
 
10. revokuje  
1. usnesení ZMO ze dne 7. 9. 2011, bod programu 3, bod 22 ve věci schválení 
prodeje pozemku parc. č. st. 589 zast. pl. o výměře 360 m2 v k. ú. Olomouc-město, 
obec Olomouc, a to ideální podíl 1/2 shora uvedené nemovitosti manželům 
xxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 1 850 091,- Kč a ideální podíl 1/2 shora uvedené 
nemovitosti manželům xxxxxxx za kupní cenu ve výši 1 850 091,- Kč dle dodatku č. 2 
důvodové zprávy bod č. 3. 
 
2. usnesení ZMO ze dne 23. 2. 2011, bod programu 6, bod 16 ve věci schválení 
bezúplatného převodu pozemku parc. č. 17/1 ost. pl. o výměře 716 m2 včetně 
chodníku a komunikace v k. ú. Chomoutov, obec Olomouc z vlastnictví ČR - Úřad pro 
zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Olomouc 
dle dodatku č. 2 důvodové zprávy bod č. 8. 
 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 3.; hlasování č. 5 
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4 Majetkoprávní záležitosti OI  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu. 
 
2. schvaluje  
uzavření kupní smlouvy na nově vzniklý pozemek parc.č. 1346/5 ostatní plocha 
o výměře 63 m2 v k.ú. Droždín, obec Olomouc, který je ve vlastnictví ČR, právo 
hospodařit s majetkem státu Lesy České republiky, s.p., za kupní cenu ve výši dle 
důvodové zprávy, dle bodu 1 důvodové zprávy. 
 
3. schvaluje  
uzavření dodatku č. 2 k Dohodě o spolupráci obcí ze dne 29.6.2006, č. 
SmOl/OI/14/173/2006/Hp, ve znění dodatku č. 1 ze dne 13.5.2008 (dále jen 
„Dohoda“), kterým bude tato Dohoda změněna následovně: 1. v článku I. Dohody se 
věta „Smluvní strany budou podílovými spoluvlastníky cyklostezky po dobu 10 let od 
nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí, a to statutární město Olomouc k podílu 
ideálních 80% a obec Samotišky k podílu ideálních 20%.“ mění tak, že „Smluvní 
strany budou podílovými spoluvlastníky cyklostezky od nabytí právní moci 
kolaudačního rozhodnutí do provedení vzájemného majetkoprávního vypořádání, a 
to statutární město Olomouc k podílu ideálních 80% a obec Samotišky k podílu 
ideálních 20%.“ 2. v článku III., odstavci III.1 Dohody se věta „Po uplynutí doby 10 let 
od nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí na cyklostezku se smluvní strany 
vypořádají tak, že část cyklostezky ležící na území statutárního města Olomouc 
(0,466 km – 1,968 km, k.ú. Chválkovice) bude převedena do výlučného vlastnictví 
statutárního města Olomouc a část cyklostezky ležící na území obce Samotišky 
(1,968 km – 2,620 km, k.ú. Samotišky) bude převedena do výlučného vlastnictví 
obce Samotišky.“ mění tak, že „Po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí na 
cyklostezku se smluvní strany vypořádají tak, že část cyklostezky ležící na území 
statutárního města Olomouc (0,466 km – 1,968 km, k.ú. Chválkovice) bude 
převedena do výlučného vlastnictví statutárního města Olomouc a část cyklostezky 
ležící na území obce Samotišky (1,968 km – 2,620 km, k.ú. Samotišky) bude 
převedena do výlučného vlastnictví obce Samotišky.“, dle bodu 2 dodatku č. 1 
důvodové zprávy. 
 
4. schvaluje  
uzavření dohody o majetkoprávním vypořádání stavby „Chválkovice – Samotišky, 
cyklostezka“, org. 4310, kdy část této cyklostezky ležící na území statutárního města 
Olomouc (0,466 km – 1,968 km, k.ú. Chválkovice) bude náležet do výlučného 
vlastnictví statutárního města Olomouc a část této cyklostezky ležící na území obce 
Samotišky (1,968 km – 2,620 km, k.ú. Samotišky) bude náležet do výlučného 
vlastnictví obce Samotišky, dle bodu 3 dodatku č. 1 důvodové zprávy. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 4.; hlasování č. 6 
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5 Prodej dom ů 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu. 
 
2. schvaluje  
prodej pozemku parc. č. 414/28, zahrada, o výměře 221 m2, v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc, do SJM manželům xxxxxxxxxx, za kupní cenu celkem 152.000,- Kč, z toho 
pozemek 150.000,- Kč a náklady 2.000,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.1. 
 
3. schvaluje  
prodej pozemku parc. č. 368/6, zahrada, o výměře 846 m2, v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc, xxxxxxx, za kupní cenu celkem 602.000,- Kč, z toho pozemek 600.000,- Kč 
a náklady 2.000,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.2. 
 
4. schv aluje  
prodej pozemku parc. č. st. 804, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 144 m2, 
a pozemku parc. č. 399/62, zahrada, o výměře 402 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc, xxxxxxxxx, za kupní cenu celkem 290.000,- Kč, z toho pozemek parc. č. st. 
804, zastavěná plocha a nádvoří, 36.000,- Kč, pozemek parc. č. 399/62, zahrada, 
250.000,- Kč a náklady 4.000,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.3. 
 
5. schvaluje  
prodej pozemku parc. č. st. 119, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 471 m2, 
v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, za kupní cenu celkem 123.000,- Kč, 
z toho za pozemek 120.000,- Kč a náklady 3.000,- Kč, a to podíl 2376/5773 do SJM 
manželům xxxxxxxxx za kupní cenu 50.623,- Kč, podíl 42/251 panu xxxxxxx za kupní 
cenu 20.582,- Kč, podíl 800/5773 paní xxxxxxxxxx za kupní cenu 17.045,- Kč, a podíl 
1631/5773 panu xxxxxxxx za kupní cenu 34.750,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.4. 
 
6. schvaluje  
prodej pozemku parc. č. 339/6, zahrada, o výměře 53 m2, v k. ú. Povel, obec 
Olomouc, za kupní cenu ve výši 11.000,- Kč, z toho pozemek 8.000,- Kč a náklady 
3.000,- Kč, a to ideální podíl o velikosti 1/2 do SJM manželům xxxxxxx za kupní cenu 
5.500,- Kč, ideální podíl o velikosti 1/6 panu xxxxxxxxxxxx za kupní cenu  1.833,- Kč, 
a ideální podíl o velikosti 2/6 paní xxxxxxxxx za kupní cenu 3.667,- Kč, dle důvodové 
zprávy bod 1.5. 
 
7. nevyhovuje žádosti  
Společenství vlastníků jednotek Polská 427/48, Olomouc ve věci prodeje části 
pozemku parc. č. 320/1, ostatní plocha, o výměře cca 770 m2, v k. ú. Olomouc-
město, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 1.6. 
 
8. revokuje  
usnesení ZMO ze dne 09. 11. 2011, bod 5, část 21, ve věci prodeje pozemku parc. č. 
st. 91/5, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 425 m2, v k. ú. Chválkovice, obec 
Olomouc, do podílového spoluvlastnictví kupujících, a to id. 1  Společenství pro dům 
Selské náměstí 484/63, 483/61 Olomouc – Chválkovice a id. 1 Společenství vlastníků 
Selské náměstí 485/65, Olomouc-Chválkovice, za kupní cenu celkem 263.625,- Kč, z 
toho pozemek 260.625,- Kč a náklady 3.000,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.7. 
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9. schvaluje  
prodej pozemku parc. č. st. 91/5, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 425 m2, v k. 
ú. Chválkovice, obec Olomouc, do podílového spoluvlastnictví kupujících, a to id. 1  
Společenství pro dům Selské náměstí 484/63, 483/61 Olomouc – Chválkovice a id. 1 
Společenství vlastníků Selské náměstí 485/65, Olomouc-Chválkovice, za kupní cenu 
celkem 183.625,- Kč, z toho pozemek 180.625,- Kč a náklady 3.000,- Kč, dle 
důvodové zprávy bod 1.7. 
 
10. nevyhovuje žádosti  
xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx a manželů xxxxxxxxx ve věci prodeje pozemku parc. č. 79/16, 
zahrada, o výměře 314 m2, a pozemku parc. č. 79/17, ostatní plocha, o výměře 88 
m2, vše v k. ú. Řepčín, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 1.8. 
 
11. nevyhovuje žádosti  
xxxxxxxxxxxxx ve věci prodeje pozemku parc. č. 79/16, zahrada, o výměře 314 m2, a  
pozemku parc. č. 79/17, ostatní plocha, o výměře 88 m2, vše v k. ú. Řepčín, obec 
Olomouc, dle důvodové zprávy bod 1.9 
 
12. nevyhovuje žádosti  
pana xxxxx a paní xxxxxxx ve věci směny pozemků parc. č. 222 o výměře 5 362 m2, 
a parc. č. 305 o výměře 5 104 m2, oba ostatní plocha, a pozemku parc. č. 420/62, 
orná půda, o výměře 2 743 m2, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc, ve vlastnictví 
pana xxxxx (id. podíl 1/2) a paní xxxxxxx (id. podíl 1/2) za nebytový prostor v budově 
č.p. 889 (Masarykova třída 3) – bývalá restaurace U Dášenky, dle prohlášení 
vlastníka nebytová jednotka č. 889/101 v budově č. p. 889 na pozemku parc. č. st. 
790, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
6686/21958 na společných částech budovy č. p. 889 a se spoluvlastnickým podílem 
o velikosti 6686/21958 na pozemku parc. č. st. 790, zastavěná plocha a nádvoří, vše 
v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, ve vlastnictví statutárního města Olomouce a 
byt č. 4 v budově č. p. 889 (Masarykova třída 3) dle prohlášení vlastníka bytová 
jednotka č. 889/1 v budově č. p. 889 na pozemku parc. č. st. 790, zastavěná plocha 
a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1704/21958 na společných 
částech budovy č. p. 889 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1704/21958 na 
pozemku parc. č. st. 790, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Olomouc-město, 
obec Olomouc, ve vlastnictví statutárního města Olomouce, dle důvodové zprávy bod 
1.10. 
 
13. nevyhovuje žádosti  
pana xxxxx a paní xxxxxxx ve věci směny pozemků parc. č. 222 o výměře 5 362 m2, 
a parc. č. 305 o výměře 5 104 m2, oba ostatní plocha, a pozemku parc. č. 420/62, 
orná půda, o výměře 2 743 m2, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc, ve vlastnictví 
pana xxxxx (id. podíl 1/2) a paní xxxx (id. podíl 1/2) za nebytový prostor v budově č.p. 
889 (Masarykova třída 3) – bývalá restaurace U Dášenky, dle prohlášení vlastníka 
nebytová jednotka č. 889/101 v budově č. p. 889 na pozemku parc. č. st. 790, 
zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 6686/21958 na 
společných částech budovy č. p. 889 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
6686/21958 na pozemku parc. č. st. 790, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc, ve vlastnictví statutárního města Olomouce, dle 
důvodové zprávy bod 1.10. 
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14. nevyhovuje žádosti  
manželů xxxxxxxxxx o odprodej bytu č. 4 v budově č. p. 889 (Masarykova třída 3) na 
pozemku parc. č. st. 790, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Olomouc-město, obec 
Olomouc, dle důvodové zprávy bod 1.10. 
 
15. trvá  
na původním záměru prodat budovu č. p. 889 (Masarykova třída 3) na pozemku 
parc. č. st. 790 a pozemek parc. č. st. 790, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc s tím, že prodej předmětných nemovitostí bude 
realizován po ukončení protipovodňových opatření v rámci stavby - Morava, Olomouc 
- zvýšení kapacity koryta, II. B etapa. dle důvodové zprávy bod 2.1. 
 
16. nevyh ovuje  
žádostem nájemců o odprodej budovy nebo jednotlivých bytů nebo nebytových 
prostor v budově č. p. 889 (Masarykova třída 3) na pozemku parc. č. st. 790 
a pozemku parc. č. st. 790, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Olomouc-město, obec 
Olomouc, a žádosti o uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na byty a nebytové 
prostory v budově č. p. 889 (Masarykova třída 3) na pozemku parc. č. st. 790 
a pozemek parc. č. st. 790, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Olomouc-město, obec 
Olomouc, dle důvodové zprávy bod 2.1. 
 
17. souhlasí  
se změnou prohlášení vlastníka budovy č. p. 79 (tř. Svornosti 1, 1a) na pozemku 
parc. č. st. 109, zastavěná plocha  a nádvoří, o výměře 668 m2, vše v k. ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc, a to z důvodu změny rozsahu pozemku pod budovou č. p. 79 
dle geometrického plánu č. 1309-014/2006, dle důvodové zprávy bod 2.2. 
 
18. souhlasí  
s bezúplatným nabytím spoluvlastnického podílu  ve výši 9328/47000640 k pozemku 
parc. č. st. 109, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, na 
základě smlouvy o výstavbě uzavřené mezi xxxxxxxxxxxx, stavebníkem a vlastníkem 
rekonstruované bytové jednotky č. 79/10, a všemi vlastníky jednotek v domě č. p. 79 
na pozemku parc. č. st. 109, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nová Ulice, 
obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 2.2. 
 
19. souhlasí  
se změnou spoluvlastnického podílu na společných částech domu č. p. 79 (tř. 
Svornosti 1, 1a) a spoluvlastnického podílu k pozemku parc. č. st. 109, zastavěná 
plocha a nádvoří, v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, náležejícího k bytové jednotce 
č. 79/4 v domě č. p. 79 (tř. Svornosti 1, 1a) v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, na 
základě smlouvy o výstavbě uzavřené mezi xxxxxxxxxxx, stavebníkem a vlastníkem 
rekonstruované bytové jednotky č. 79/10, a všemi vlastníky jednotek v domě č. p. 79 
na pozemku parc. č. st. 109, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nová Ulice, 
obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 2.2. 
 
20. nevyhovuje žádosti  
pana xxxxxxxxxxxx o snížení kupní ceny za bytovou jednotku č. 95/2 v domě č. p. 95 
(Blažejské náměstí 10) na pozemku parc. č. st. 519, zastavěná plocha a nádvoří, se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 1066/4516 na společných částech domu č. p. 95 
a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1066/4516 na pozemku parc. č. st. 519, 
zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, dle 
důvodové zprávy bod 2.3. 
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21. schvaluje  
prodej bytové jednotky č. 553/1 v budově č. p. 553, 554 (Trnkova 20, 22) na 
pozemku parc. č. st. 854, 855, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 679/28008 na společných částech budovy č. p. 553, 554,  vše 
v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, panu xxxxxxxxxxx, za kupní cenu ve 
výši 1.180.000,- Kč, dle důvodové zprávy bod 2.4. 
 
22. schvaluje  
prodej budovy č. p. 195 (Dolní náměstí 6) na pozemku parc. č. st. 616, zastavěná 
plocha a nádvoří, a pozemku parc. č. st. 616, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 
998 m2, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, a to se všemi součástmi 
a příslušenstvím, po jednotkách dle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, za 
kupní ceny uvedené v příloze č. 1 dodatku č. 1 důvodové zprávy bod 1.1. 
 
23. nevyhovuje žádosti  
paní xxxxxxxxxx ve věci přičlenění třech komor ke svému bytu za účelem vybudování 
kuchyně v budově č. p. 195 (Dolní náměstí 6) na pozemku parc. č. st. 616, zastavěná 
plocha a nádvoří, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, dle dodatku č. 1 důvodové 
zprávy bod 1.1. 
 
24. nevyhovuje žádosti  
nájemců domu Dolní náměstí 6 ve věci snížení kupních cen za bytové jednotky 
v domě č. p. 195 (Dolní náměstí 6) na pozemku parc. č. st. 616, zastavěná plocha 
 nádvoří, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, dle dodatku č. 1 důvodové zprávy 
bod 1.1. 
 
25. schvaluje  
prodej nebytové jednotky č. 195/1 v budově č. p. 195 (Dolní náměstí 6) na pozemku 
parc. č. st. 616, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
1974/22186 na budově č. p. 195 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
1974/22186 na pozemku parc. č. st. 616, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc, panu xxxxxxx za kupní cenu ve výši 6.020.460,- Kč, 
z toho nebytová jednotka 5.040.283,- Kč, podíl na pozemku parc. č. st. 616, 
zastavěná plocha a nádvoří, ve výši 959.717,- Kč a náklady 20.460,- Kč, dle dodatku 
č. 1 důvodové zprávy bod 1.1. 
 
26. schvaluje  
prodej nebytové jednotky č. 195/2 v budově č. p. 195 (Dolní náměstí 6) na pozemku 
parc. č. st. 616, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
660/22186 na budově č. p. 195 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 660/22186 
na pozemku parc. č. st. 616, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Olomouc-město, 
obec Olomouc, panu xxxxxxxx za kupní cenu ve výši 2.010.829,- Kč, z toho nebytová 
jednotka 1.679.122,- Kč, podíl na pozemku parc. č. st. 616, zastavěná plocha a 
nádvoří, ve výši 320.878,- Kč a náklady 10.829,- Kč, dle dodatku č. 1 důvodové 
zprávy bod 1.1. 
 
27. schvaluje  
prodej budovy č. p. 152 (Žerotínovo náměstí 3) na pozemku parc. č. st. 570, 
zastavěná plocha a nádvoří, a pozemku parc. č. st. 570, zastavěná plocha a nádvoří, 
o výměře 454 m2, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, se všemi součástmi 
a příslušenstvím, společnosti TODA IBEX, s.r.o., za kupní cenu celkem ve výši 
12.200.000,- Kč, z toho za budovu 7.537.420,- Kč a pozemek 4.662.580,- Kč, 
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splatnou do 20 dnů od uzavření kupní smlouvy, dle dodatku č. 1 důvodové zprávy 
bod 1.2. 
 
28. nevyhovuje  
nabídce manželů xxxxxxxxxxx a  xxxxxxxxxxxxxxxx ve věci prodeje budovy č. p. 152 
(Žerotínovo náměstí 3) na pozemku parc. č. st. 570, zastavěná plocha a nádvoří, a 
pozemku parc. č. st. 570, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 454 m2, v k. ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc, se všemi součástmi a příslušenstvím, dle dodatku č. 
1 důvodové zprávy bod 1.2. 
 
29. nevyhovuje žádosti  
nájemců domu Žerotínovo náměstí 3 a společné žádosti xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxxx 
ve věci prodeje budovy č. p. 152 (Žerotínovo náměstí 3) na pozemku parc. č. st. 570, 
zastavěná plocha a nádvoří, a pozemku parc. č. st. 570, zastavěná plocha a nádvoří, 
o výměře 454 m2, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, dle dodatku č. 1 důvodové 
zprávy bod 1.2. 
 
30. nevyhovuje žádosti  
paní xxxxx o odkoupení  bytové jednotky č. 58/12 v domě č. p. 58 (Dolní náměstí 30) 
na pozemku parc. č. st. 501/3, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 504/15513 na společných částech domu č. p. 58 a se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 504/15513 na pozemku parc. č. st. 501/3, 
zastavěná plocha a nádvoří, vše v  k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, dle dodatku 
č. 1 důvodové zprávy bod 1.3. 
 
31. revokuje  
své usnesení ze dne 09. 11. 2011, bod 5, část 9, ve věci schválení prodeje bytové 
jednotky č. 362/19 v domě č. p. 360, 361, 362 (Nedvědova 7, 9, 11) na pozemku 
parc. č. st. 542, 543, 544, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem 
o velikosti 113/7648 na společných částech domu č. p. 360, 361, 362 a se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 113/7648 na pozemku parc. č. st. 542, 543, 544, 
zastavěná plocha a nádvoří, vše v  k. ú. Povel, obec Olomouc, paní xxxxxx, za kupní 
cenu celkem ve výši  935.000,- Kč, z toho za jednotku 924.106,- Kč a pozemek 
10.984,- Kč, dle dodatku č. 1 důvodové zprávy bod 1.4. 
 
32. schvaluje  
prodej bytové jednotky č. 362/19 v domě č. p. 360, 361, 362 (Nedvědova 7, 9, 11) na 
pozemcích parc. č. st. 542, 543, 544, vše zastavěná plocha a nádvoří, se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 113/7648 na společných částech domu č. p. 
360, 361, 362 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 113/7648 na pozemcích  
parc. č. st. 542, 543, 544, vše zastavěná plocha a nádvoří, vše v  k. ú. Povel, obec 
Olomouc, paní xxxxx, za kupní cenu celkem ve výši  935.000,- Kč, z toho za jednotku 
924.106,- Kč a pozemek 10.894,- Kč, dle dodatku č. 1 důvodové zprávy bod 1.4. 
 
33. schvaluje  
prodej pozemku parc. č. st. 1012, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 527 m2, 
v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, za kupní cenu celkem ve výši 372.000,- Kč, 
z toho za pozemek 370.000,- Kč a náklady 2.000,- Kč, do podílového spoluvlastnictví 
kupujících, a to podíl o velikosti 1065/26306  xxxxxx za kupní cenu 15.060,- Kč, podíl 
o velikosti 988/13153 xxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši  27.943,- Kč, podíl o velikosti 
1032/13153 xxxxxxxx za kupní cenu ve výši 29.188,- Kč, podíl o velikosti 1060/13153 
xxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 29.979,- Kč, podíl o velikosti 192/1879 do SJM 
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manželům xxxxxxxx za kupní cenu ve výši 38.012,- Kč, podíl o velikosti 102/1879 do 
SJM xxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 20.194,- Kč, podíl o velikosti 1065/26306 
xxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 15.060,- Kč, podíl o velikosti 1262/13153 
xxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 35.692,- Kč, podíl o velikosti 150/1879 xxxxxxxxxx  
za kupní cenu ve výši 29.697,- Kč, podíl o velikosti 1210/13153 do SJM manželům 
xxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 34.222,- Kč, podíl o velikosti 1188/13153 do SJM 
manželům xxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 33.600,- Kč, podíl o velikosti 514/39459 
xxxxxx za kupní cenu ve výši 4.846,- Kč, podíl o velikosti 2056/39459 xxxxxxxxxxx za 
kupní cenu ve výši 19.383,- Kč, podíl o velikosti 514/39459 xxxxxxxxxx za kupní cenu 
ve výši 4.846,- Kč, podíl o velikosti 1010/13153 xxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 
28.565,- Kč, podíl o velikosti 202/13153 xxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 5.713,- Kč, 
dle dodatku č. 1 důvodové zprávy bod 2.1. 
 
34. schvaluje  
prodej pozemku parc. č. 1295, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 307 m2, v k. ú. 
Slavonín, obec Olomouc, za kupní cenu celkem ve výši 74.000,- Kč, z toho za 
pozemek 72.000,- Kč a náklady 2.000,- Kč, do podílového spoluvlastnictví kupujících, 
a to podíl o velikosti 49/100 xxxxxxxxxxx za kupní cenu 36.260,- Kč a podíl o velikosti 
51/100 xxxxxx za kupní cenu 37.740,- Kč, dle dodatku č. 1 důvodové zprávy bod 2.2. 
 
35. schvaluje  
prodej části pozemku parc. č. 244, ostatní plocha, (dle GP parc. č. 244/1, ostatní 
plocha), o výměře 252 m2, v k. ú. Bělidla, obec Olomouc, za kupní cenu celkem ve 
výši 96.900,- Kč, z toho za pozemek 92.500,- Kč a náklady 4.400,- Kč, Společenství 
vlastníků jednotek Divišova 209/7, dle dodatku č. 1 důvodové zprávy bod 2.3. 
 
36. schvaluje  
prodej části pozemku parc. č. 244, ostatní plocha, (dle GP parc. č. 244/2, ostatní 
plocha), o výměře 250 m2, v k. ú. Bělidla, obec Olomouc, za kupní cenu celkem ve 
výši 86.900,- Kč, z toho za pozemek 82.500,- Kč a náklady 4.400,- Kč, Společenství 
vlastníků jednotek domu Olomouc, Bělidla, Divišova 5, dle dodatku č. 1 důvodové 
zprávy bod 2.3. 
 
37. schvaluje  
prodej části pozemku parc. č. 240/1, ostatní plocha, o výměře 1732 m2, a části 
pozemku parc. č. 240/2, zahrada, o výměře 33 m2, (vše dle GP parc. č. 240/1, 
ostatní plocha, o výměře 1765 m2 - díl ,,a“ o výměře 33 m2 a díl ,,b“ o výměře 1732 
m2), vše v k. ú. Lazce, obec Olomouc, vč. součástí, příslušenství a porostů, za kupní 
cenu celkem ve výši 484.248,- Kč, z toho za pozemek 475.000,- Kč a náklady 9.248,- 
Kč, Společenství vlastníků jednotek Dobrovského 354/24 A,B Olomouc, dle dodatku 
č. 1 důvodové zprávy bod 2.4. 
 
38. schvaluje  
prodej části pozemku parc. č. 240/1, ostatní plocha, (dle GP parc. č. 240/4, ostatní 
plocha), o výměře 1171 m2, a pozemku parc. č. 299, ostatní plocha, o výměře 
306 m2, vše v k. ú. Lazce, obec Olomouc, vč. součástí, příslušenství a porostů, za 
kupní cenu celkem ve výši 406.892,- Kč, z toho pozemek dle GP parc. č. 240/4, 
ostatní plocha, za 317.129,- Kč, pozemek parc. č. 299, ostatní plocha, za 82.871,- Kč 
a náklady 6.892,- Kč, Společenství jednotek domu Bořivojova 10, 12 Olomouc, dle 
dodatku č. 1 důvodové zprávy bod 2.4. 
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39. schvaluje  
prodej části pozemku parc. č. 240/1, ostatní plocha, (dle GP parc. č. 240/5, ostatní 
plocha), o výměře 638 m2, vše v k. ú. Lazce, obec Olomouc, vč. součástí, 
příslušenství a porostů, za kupní cenu celkem ve výši 175.843,- Kč, z toho za 
pozemek 172.500,- Kč a náklady 3.434,- Kč, xxxxxxxxxxx, dle dodatku č. 1 důvodové 
zprávy bod 2.4. 
 
40. schvaluje  
prodej části pozemku parc. č. 240/1, ostatní plocha, (dle GP parc. č. 240/6, ostatní 
plocha), výměře 57 m2, vše v k. ú. Lazce, obec Olomouc, vč. porostů, za kupní cenu 
celkem ve výši 15.797,- Kč, z toho za pozemek 15.500,- Kč a náklady 297,- Kč, do 
podílového spoluvlastnictví kupujících, a to podíl o velikosti 8/16 do SJM manželům 
xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 7.899,- Kč, podíl o velikosti 1/16 xxxxxxxxxxxxxxxx 
za kupní cenu 987,- Kč, podíl o velikosti 2/16 xxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 1.974- Kč 
a podíl o velikosti 5/16 xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 4.937,- Kč, dle dodatku č. 1 
důvodové zprávy bod 2.4. 
 
41. schvaluje  
prodej pozemku parc. č. st. 668, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 51 m2, v k. ú. 
Lazce, obec Olomouc, za kupní cenu celkem ve výši 73.800,- Kč, z toho za pozemek 
70.000,- Kč a náklady 3.800,- Kč, společnosti  ČEZ Distribuce, a. s., dle dodatku č. 1 
důvodové zprávy bod 2.4. 
 
42. revokuje  
své usnesení ze dne 21. 12. 2011 bod 4, část 7 ve věci schválení prodeje pozemku 
parc. č. st. 67, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 120 m2, v k. ú. Pavlovičky, 
obec Olomouc, a to podíl o velikosti 497/2227 do SJM manželům xxxxxxxxxxxxxxxxx 
za kupní cenu 6.231,- Kč, podíl o velikosti 302/6681 paní xxxxxxxxxxx za kupní cenu 
1.262,- Kč, podíl o velikosti 644/2227 paní xxxxxxxxx za kupní cenu 8.074,- Kč, podíl 
o velikosti 302/6681 panu xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 1.262,- Kč, podíl 518/2227 
panu xxxxxxxx za kupní cenu 6.494,- Kč, podíl 302/6681 paní xxxxxxxxxxxx za kupní 
cenu 1.262,- Kč, podíl 266/2227 do SJM manželům xxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu 
3.335,- Kč, kupní cena celkem ve výši 27.920,- Kč, z toho pozemek 25.920,- Kč a 
náklady 2.000,- Kč, dle dodatku č. 1 důvodové zprávy bod 2.5. 
 
43. schvaluje  
prodej pozemku parc. č. st. 67, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 120 m2, v k. ú. 
Pavlovičky, obec Olomouc, za kupní cenu celkem ve výši 27.920,- Kč, z toho 
pozemek 25.920,- Kč a náklady 2.000,- Kč, a to podíl o velikosti 497/2227 do SJM 
manželům xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 6.231,- Kč, podíl o velikosti 302/2227 paní 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 3.786,- Kč, podíl o velikosti 644/2227 paní 
xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 8.074,- Kč, podíl o velikosti 518/2227 panu xxxxxx 
za kupní cenu 6.494,- Kč, podíl o velikosti 266/2227 do SJM manželům xxxxxxxxxxx, 
za kupní cenu 3.335,- Kč, dle dodatku č. 1 důvodové zprávy bod 2.5. 
 
44. nevyhovuje žádosti  
pana xxxxx o prodej části pozemku parc. č. 264/9, zahrada, o výměře 169 m2, v k. ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc, dle dodatku  č. 1 důvodové zprávy bod 2.6. 
 
45. nevyhovuje žádosti  
společnosti Waldorfská základní škola a mateřská škola Olomouc s.r.o. ve věci 
bezúplatného převodu části pozemku parc. č. 346/2, ostatní plocha, a části pozemku 
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parc. č. 346/4, ostatní plocha, o celkové výměře 4602 m2, a části pozemku parc. č. 
346/3, ostatní plocha, o výměře 3586 m2, vše v k. ú. Hejčín, obec Olomouc, dle 
dodatku č. 1 důvodové zprávy bod 2.7. 
 
46. bere na v ědomí  
odstoupení pana xxxxxxxxxxxxx od koupě bytové jednotky č. 146/2 v domě č. p. 146 
(B. Němcové 1) na pozemku parc. č. st. 175, zastavěná plocha a nádvoří, se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 693/9225 na společných částech domu č. p. 146 
a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 693/9225 na pozemku parc. č. st. 175, 
zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, a uzavření kupní 
smlouvy na předmětnou jednotku s druhým v pořadí panem xxxxxxxxxxxxx, za kupní 
cenu ve výši 1.057.600,- Kč, z toho za jednotku 1.031.276,- Kč, za pozemek 26.324,- 
Kč, dle dodatku č. 1 důvodové zprávy bod 3.1. 
 
47. schvaluje  
uzavření smlouvy o zrušení předkupního práva dle § 603 odst. 2 občanského 
zákoníku ve prospěch statutárního města Olomouce k bytové jednotce č. 629/22 
v domě č. p. 629 (Zikova 13) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 429/13755 na 
společných částech domu č. p. 629 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
429/13755 na pozemku parc. č. st. 922, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nové 
Sady u Olomouce, obec Olomouc, dle dodatku č. 1 důvodové zprávy bod 3.2. 
 
48. bere na v ědomí  
informace předložené SNO, a.s. k domu Hněvotínská 18, Olomouc, dle dodatku č. 1 
důvodové zprávy bod 3.3. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 5.; hlasování č. 7 - 12 
 
 
6 Rozpočtové zm ěny roku 2011  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu, týkající se rozpočtových změn roku 2011, část A a část B 
 
 
2. schvaluje  
rozpočtové změny roku 2011 dle důvodové zprávy  - část B 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 6.; hlasování č. 14 
 
 
7 Rozpočtové zm ěny roku 2012  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu včetně dodatku č. 1 a 2, týkající se rozpočtových změn roku 2012, 
část A a část B 
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2. schvaluje  
rozpočtové změny roku 2012 dle důvodové zprávy včetně dodatku č. 1 a 2 - část B 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 7.; hlasování č. 15 
 
 
8 Rozpočtové zm ěny roku 2012 - finan ční vypo řádání 

hospoda ření SMOl za rok 2011  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu, týkající se finančního vypořádání hospodaření SMOl za rok 2011 
a rozpočtových změn roku 2012 vyplývajících z finančního vypořádání hospodaření 
SMOl za rok 2011 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 8.; hlasování č. 16 
 
 
9 Smlouvy s obcemi o zajišt ění dopravní obslužnosti  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
obecné znění smluv s obcemi o zajištění dopravní obslužnosti dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá  
podepsat smlouvy s obcemi o zajištění dopravní obslužnosti 
T: březen 2012 
O: Vlach Ivo, Ing., nám ěstek primátora  
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 9.; hlasování č. 17 
 
 
10 Závazek kone čného p říjemce - Sportujeme spole čně - ZŠ 

Zeyerova, Spole čně do školy - ZŠ T ř. Spojenc ů, ZŠ Hálkova 4 -  
Výstavba po čítačové sít ě, ZŠ Heyrovského - Sportujeme 
spole čně 

Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
každoroční vyčlenění finančních prostředků ve výši 157.900 Kč po dobu 5 let, (tj. 
celkové náklady po dobu 5 let činí 789.500 Kč) od finančního ukončení projektu 
Sportujeme společně-ZŠ Zeyerova (reg.číslo projektu: CZ.1.12/2.1.00/25.01390) 
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z rozpočtu města na zajištění udržitelnosti projektu. 
 
3. schvaluje  
každoroční vyčlenění finančních prostředků ve výši. 83.700 Kč po dobu 5 let 
(tj.celkové náklady po dobu 5 let činí 418.500 Kč) od finančního ukončení projektu 
Společně do školy-ZŠ Tř.Spojenců (reg.číslo projektu: CZ.1.12/2.1.00/25.01391) 
z rozpočtu města na zajištění udržitelnosti projektu.  
 
4. schv aluje  
každoroční vyčlenění finančních prostředků ve výši 46.900 Kč po dobu 5 let (tj. 
celkové náklady po dobu 5 let činí 234.500 Kč) od finančního ukončení projektu  ZŠ 
Hálkova 4 - Výstavba počítačové sítě (reg.číslo projektu: CZ.1.12/2.1.00/25.01385) 
z rozpočtu města na zajištění udržitelnosti projektu. 
 
5. schvaluje  
každoroční vyčlenění finančních prostředků ve výši. 208.500 Kč po dobu 5 let (tj. 
celkové náklady po dobu 5 let činí 1.042.500 Kč) od finančního ukončení projektu ZŠ 
Heyrovského-sportujeme společně (reg.číslo projektu:CZ.1.12/2.1.00/25.01384) 
z rozpočtu města na zajištění udržitelnosti projektu. 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 10.; hlasování č. 18 
 
 
11 Prevence kriminality  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
Program prevence kriminality města Olomouce na rok 2012 dle příloh č. 1, č. 2, č. 3 
důvodové zprávy a Plán preventivních aktivit města Olomouce na léta 2012 - 2015 
dle přílohy č. 4 
 
3. schvaluje  
pokračování výkonu stávající funkce manažerky prevence kriminality a stávající 
Komise prevence kriminality a bezpečnosti jako institucionálních předpokladů 
k realizaci Programů prevence kriminality na léta 2012 - 2015, dle znění důvodové 
zprávy 
 
4. ukládá  
předložit na Ministerstvo vnitra prostřednictvím Krajského úřadu Olomouckého kraje 
usnesení Zastupitelstva města Olomouce ze dne 22.2.2012 
T: ihned  
O: Machová Eva, Mgr., nám ěstkyn ě primátora  
 
Předložil: Rada města Olomouce 
Bod programu: 11.; hlasování č. 19 
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12 OZV, kterou se zrušuje obecn ě závazná vyhláška č. 12/2011 o 
místním poplatku za provozovaný výherní hrací p řístroj, 
koncový interaktivní videoloterní terminál a herní místo 
lokálního herního systému  

Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na  vědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. vydává  
Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2012, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška 
č. 12/2011 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj, koncový 
interaktivní videoloterní terminál a herní místo lokálního herního systému . 
 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 12.; hlasování č. 20 
 
 
13 Aquapark  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu včetně příloh a dodatku 
 
2. schvaluje  
a) navýšení služebného dle přílohy č. 1 důvodové zprávy, uzavření Dodatku č. 8 
Koncesní smlouvy se společností AQUAPARK OLOMOUC, a. s.  dle přílohy č. 2  
důvodové zprávy a jmenuje zástupce zadavatele - primátora Martina Novotného - 
jako osobu zplnomocněnou k podpisu tohoto Dodatku 
b) navržený způsob odkupu části akcií společnosti AQUAPARK OLOMOUC, a. s. 
tak, jak je popsáno v bodě č. 3D upravené důvodové zprávy  
c) Smlouvu o převodu akcií dle přílohy č. 3 důvodové zprávy a jmenuje zástupce 
SMOl - primátora Martina Novotného - jako osobu zplnomocněnou k podpisu této 
smlouvy 
d) změnu v představenstvu společnosti AQUAPARK OLOMOUC, a. s. tak, jak je 
popsáno v bodě 3E důvodové zprávy  
e) nominaci Mgr. Ing. Petra Konečného do funkce člena představenstva společnosti 
AQUAPARK OLOMOUC, a. s.  
 
3. deleguje  
zástupce SMOl a náhradníka na valnou hromadu společnosti AQUAPARK 
OLOMOUC, a.s. konanou 21.3.2012 dle bodu 4 upravené důvodové zprávy 
 
4. schvaluje  
návrh dodatku č. 3 Akcionářské dohody dle přílohy č. 10 důvodové zprávy 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 13.; hlasování č. 13 
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14 Program regenerace MPR  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
poskytnutí příspěvku soukromým a církevním subjektům dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 14.; hlasování č. 21 
 
 
15 Informace o činnosti kontrolního výboru  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. bere na v ědomí  
závěr z kontrolní akce 
 
Předložil: kontrolní výbor 
Bod programu: 15.; hlasování č. 22 
 
 
 

 
 
 
 

Martin Novotný  v. r.  
primátor m ěsta Olomouce 

         Ing. Ivo Vlach  v. r.  
         1. náměstek primátora 

  
 


