
 

USNESENÍ 
 

z 11. zasedání Zastupitelstva m ěsta Olomouce, konaného dne 25. 4. 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 11. zasedání Zastupitelstva m ěsta 
Olomouce  

Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. schvaluje 
upravený návrh programu 11. 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 předložené důvodové zprávy 
 
2. prodlužuje 
termíny plnění usnesení ZMO dle předložené důvodové zprávy 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 2.; hlasování č. 4 
 
 
3 Majetkoprávní záležitosti  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. schvaluje 
1. výkup pozemků parc. č. 1736/21 o výměře 316 m2, parc. č. 1736/36 o výměře 78 
m2 a parc. č. 1736/46 o výměře 21 m2, vše orná půda v k. ú. Holice u Olomouce, 
obec Olomouc z vlastnictví paní xxxxxxx do vlastnictví statutárního města Olomouce 
za kupní cenu  ve výši 19.400,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 5. 
 
2. uzavření plánovací smlouvy na infrastrukturní stavby komunikace, chodníku, 
parkovacích stání a veřejného osvětlení, budované v rámci stavby „Aplikační centrum 
BALUO v areálu FTK UP Olomouc“,  na pozemcích parc. č. 429/3 ostatní plocha, 
ostatní komunikace, parc. č. 429/4 ostatní plocha, jiná plocha,  parc. č. 584/1 ostatní 
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plocha, jiná plocha, parc. č. 1399 zastavěná plocha a nádvoří a parc. č. 557/6 ostatní 
plocha, ostatní komunikace, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc, mezi statutárním 
městem Olomouc a Univerzitou Palackého v Olomouci  dle důvodové zprávy bod č. 
7. 
 
3. uzavření smlouvy o uzavření budoucí darovací smlouvy na infrastrukturní stavby 
komunikace, chodníku, parkovacích stání a veřejného osvětlení, budované v rámci 
stavby „Aplikační centrum BALUO v areálu FTK UP Olomouc“,  na pozemcích  parc. 
č. 429/3 ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 429/4 ostatní plocha, jiná 
plocha, parc. č. 584/1 ostatní plocha, jiná plocha, parc. č. 1399 zastavěná plocha a 
nádvoří a parc. č. 557/6 ostatní plocha, ostatní komunikace, vše v k. ú. Neředín, obec 
Olomouc, mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným a 
Univerzitou Palackého v Olomouci jako budoucím dárcem dle důvodové zprávy bod 
č. 8. 
 
4. prodej budovy bez č.p./č.e. (jiná stavba) na pozemku parc. č. st. 1399 zast. pl. v k. 
ú. Neředín, obec Olomouc Univerzitě Palackého v Olomouci za kupní cenu ve výši 
143 760,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 9. 
 
5. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 584/1 ostat. 
pl. o výměře 100 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc s Univerzitou Palackého 
v Olomouci při kupní ceně ve výši 130 800,-  Kč dle důvodové zprávy bod č. 10.  
 
6. výkup budovy bez č.p./č.e. (objekt občanské vybavenosti) s pozemkem parc. č. st. 
1384 zast. pl. a nádvoří o výměře 408 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc 
z vlastnictví manželů xxxxxxxxxxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Olomouce 
za kupní cenu ve výši 1 800 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 12.   
 
7. prodej pozemku parc. č. 121/27 orná půda o výměře 219 m2 v k. ú. Neředín, obec 
Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 90 600,- Kč dle důvodové 
zprávy bod č. 27. 
 
8. prodej pozemku parc. č. 63/3 zahrada o výměře 326 m2 v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 312 100,- Kč dle důvodové 
zprávy bod č. 28. 
 
9. prodej části pozemku parc. č. 693/2 ostat. pl. o výměře 746 m2 (dle GP parc. č. 
693/8 ostat. pl.) v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc společnosti Prefa TEC, a.s. za 
kupní cenu ve výši 626 020,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 29. 
 
10. prodej částí pozemků parc. č. 1086/19 ostat. pl. (dle GP parc. č. 1086/53 ostat. 
pl.) o výměře 270 m2 a parc. č. 841/41 ostat. pl. (dle GP parc. č. 841/146 ostat. pl.) 
o výměře 32 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc společnosti URGA, s.r.o. za 
kupní cenu ve výši 276 600,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 31. 
 
11. doplnění smluvních podmínek při 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 dle 
důvodové zprávy bod č. 33.      
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12. uzavření dohody o splátkách pod ztrátou výhody splátek se společností TIP 
STUDIO REKLAMA s.r.o. v rámci které bude zavázána zaplatit statutárnímu městu 
Olomouc dlužnou náhradu za užívání pozemků ve vlastnictví statutárního města 
Olomouce, uvedených ve  smlouvě o nájmu č. MAJ-EM-NS/53//2010/Hr ze dne 
23. 2. 2011, za období od 1. 3. 2009 do 28. 2. 2011 ve výši 180.000,- Kč a dlužné 
nájemné za rok 2011 ve výši 82.356,- Kč dle smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-
NS/53//2010/Hr ze dne 23. 2. 2011, celkem 262.356,- Kč v měsíčních splátkách, 
každá ve výši 10.000,- Kč, vždy do 25. dne příslušného kalendářního měsíce dle 
důvodové zprávy bod č. 34.  
 
13. darování  části pozemku parc. č. 168/16 ostat. pl. o výměře 3 832 m2 (dle GP 
parc. č. 168/22 ostat. pl.) se všemi součástmi a příslušenstvím, tj. kanalizace (část 
SO 414), vodovod včetně vodoměrné šachty bez odbočné větve k budově na parc. č. 
st. 1964 (část SO 415), osvětlení nadzemní (část SO 416), komunikace (část SO 
417), zděné oplocení (část SO 410) v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc  z vlastnictví 
ČR - Ministerstva obrany do vlastnictví statutárního města Olomouce za smluvních 
podmínek navržených ČR - Ministerstvem obrany dle důvodové zprávy bod č. 35.  
 
14. uzavření smlouvy o zrušení předkupního práva dle § 603 odst. 2 občanského 
zákoníku ve prospěch statutárního města Olomouce k pozemku parc. č. 1651 trvalý 
travní porost o výměře 7 851 m2 v k. ú. Lošov, obec Olomouc dle důvodové zprávy 
bod č. 37. 
 
15. prodej pozemku parc. č. 632 orná půda o výměře 641 m2 a části pozemku  parc. 
č. 670/5 orná půda (dle GP parc. č. 670/5 orná půda ) o výměře 190 m2, vše v  k. ú. 
Chválkovice, obec Olomouc manželům xxxxxxxx za kupní cenu ve výši 959 250,- Kč 
dle důvodové zprávy bod č. 38.  
 
16. prodej části pozemku parc. č. 670/5 orná půda (dle GP parc. č. 670/63 orná 
půda) o výměře 18 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc, a to ideální podíl 1/3 
shora uvedené nemovitosti manželům xxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 6 900,- Kč, 
ideální podíl 1/3 shora uvedené nemovitosti manželům xxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 
ve výši 6 900,- Kč a ideální podíl 1/3 shora uvedené nemovitosti manželům xxxxxxxx 
za kupní cenu ve výši 6 900,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 38. 
 
17. prodej pozemku parc. č. st.  1218 zast. pl. o výměře 20 m2 v k. ú. Chválkovice, 
obec Olomouc manželům xxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 26 100,- Kč dle důvodové 
zprávy bod č. 38. 
 
18. prodej pozemku parc. č. st. 1219 zast. pl. o výměře 19 m2 v k. ú. Chválkovice, 
obec Olomouc manželům xxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 24 950,- Kč dle důvodové 
zprávy bod č. 38. 
 
19. prodej pozemku parc. č. st. 1220 zast. pl. o výměře 20 m2 v k. ú. Chválkovice, 
obec Olomouc manželům xxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 26 100,- Kč dle důvodové 
zprávy bod č. 38. 
 
20. prodej pozemku parc. č. 1721/99 zast. 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 
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1 680 000,- Kč se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 41.  
 
21. prodej pozemku parc. č. 413/3 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 28 m2 
v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc paní xxxxxxxxxxxxx  za kupní cenu ve výši 
24 900,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 45. 
 
22. prodej pozemků parc. č. st. 511/2 zast. pl. o výměře 49 m2, parc. č. 835/65 ostat. 
pl. o výměře 66 m2 a parc. č. 835/92 ostat. pl. o výměře 172 m2, vše v k. ú. Černovír, 
obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 232 600,- Kč dle důvodové 
zprávy bod č. 46. 
 
23. prodej části pozemku parc. č. 1067 ostat. pl. o výměře 30 m2 (dle GP parc. č. 
1067/2) v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxx za kupní cenu 
ve výši 52.240,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 47. 
 
24. prodej pozemku parc. č. 1156/6 zahrada o výměře 390 m2 v k. ú. Černovír, obec 
Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši  91 500,- Kč dle důvodové 
zprávy bod č. 48.  
 
25. prodej pozemku parc. č. 1156/7 zahrada o výměře 337 m2 v k. ú. Černovír, obec 
Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 79 130,- Kč dle důvodové 
zprávy bod č. 49. 
 
26. prodej pozemku parc. č. 447/73 ostat. pl. o výměře 36 m2 v k. ú. Nová Ulice, 
obec Olomouc manželům xxxxxxxx za kupní cenu ve výši  82 060,- Kč dle důvodové 
zprávy bod č. 50. 
 
27. prodej částí pozemku parc. č. 31/50 ostat. pl. (dle GP parc. č. 31/63 ostat. pl.  
o výměře 12 m2 a díl „a“ o výměře 7 m2), vše v k. ú. Klášterní Hradisko, obec 
Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 32 070,- Kč dle důvodové 
zprávy bod č. 52. 
 
28. prodej pozemku parc. č. 499/2 zast. pl. o výměře 123 m2 a části pozemku parc. 
č. 499/1 orná půda (dle GP parc. č. 499/1 orná půda) o výměře 386 m2, vše v k. ú. 
Droždín, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 
509 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 53. 
 
29. prodej pozemku parc. č. st. 1601 zast. pl. o výměře 136 m2 a části pozemku 
parc. č. 604 ostat. pl. (dle GP parc. č. 604/2 ostat. pl.) o výměře 326 m2, vše v k. ú. 
Neředín, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 765 156,- Kč 
dle důvodové zprávy bod č. 54. 
 
30. prodej části pozemku parc. č. 88/1 ostat. pl. (dle GP parc. č. 88/36 ostat. pl.) 
o výměře 509 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxxx za kupní cenu 
ve výši 483 550,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 55.  
 
31. darování pozemku parc. č. 1917/3 ostat. pl. o výměře 43 051 m2 v k. ú. Holice 
u Olomouce, obec Olomouc z vlastnictví statutárního města Olomouce do vlastnictví 
ČR – Ředitelství silnic a dálnic ČR dle důvodové zprávy bod č. 56. 
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32. darování pozemku parc. č. 710/6 ostat. pl. o výměře 14 396 m2 v k. ú. Hodolany, 
obec Olomouc z vlastnictví statutárního města Olomouce do vlastnictví ČR - 
Ředitelství silnic a dálnic ČR dle důvodové zprávy bod č. 57. 
 
33. uzavření dohody mezi statutárním městem Olomouc a xxxxxxxxxxx o přistoupení 
k závazku pana xxxxxxxxxxxxx vůči statutárnímu městu Olomouc z důvodu dlužného 
nájemného dle smluv o nájmu č. maj.práv./7/A/93/PL ze dne 11. 1. 1993 ve znění 
dodatku  č. 1 ze dne 2. 5. 1997 a č. majpráv. 5866/R/99/Pl. ze dne 25. 11. 1999, a to 
nájemného za rok 2010 ve výši 7.000,- Kč a za období od 1. 1. 2011 do 30. 6. 2011 
ve výši 3.472,- Kč, celkem 10.472,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 58. 
 
2. souhlasí 
se zrušením závazku budoucí kupní smlouvy s manželi xxxxxxxxxxxxxxxxx dohodou 
dle důvodové zprávy bod č. 38. 
 
3. nevyhovuje žádosti 
1. manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxx o prodej části pozemku pozemku parc. č. 24/3 trvalý 
travní porost o výměře 257 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc dle důvodové zprávy 
bod č. 1.  
 
2. pana xxxxxxxxxxxxx o prodej  pozemku parc. č. 379/45 orná půda o výměře 59 m2 
v  k. ú. Týneček, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2. 
 
3. manželů xxxxxxxxxxxxxx o prodej  části pozemku parc. č. 401/9 zahrada o výměře 
368 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3. 
 
4. paní xxxxxxxxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 57/10 orná půda o výměře 
280 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4. 
 
5. Univerzity Palackého v Olomouci o darování budovy bez č.p./č.e. (jiná stavba) na 
pozemku parc. č. st. 1399 zast. pl. v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové 
zprávy bod č. 9. 
 
6. xxxxxxxxxxxxx o výkup pozemku parc. č. 722/3 orná půda o výměře 191 m2 v k. ú. 
Nemilany, obec Olomouc z vlastnictví společnosti eVECTOR group a.s. "v likvidaci" 
do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 13. 
 
7. manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxx o prodej pozemku parc. č. st. 237 zast. pl. o výměře 
219 m2 v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 14. 
 
8. manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxx o prodej budovy č. p. 183 (jiná stavba) s pozemkem 
parc. č. 1684/1 zast. pl. o výměře 1 075 m2 a pozemků  parc. č. 1685 zahrada o 
výměře 915 m2 a parc. č. 1686/1 lesní pozemek o výměře 4 566 m2, vše v k. ú. 
Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou dle důvodové zprávy bod č. 15. 
 
9. pana xxxxxxxxxxxxx o prodej pozemku parc. č.  612/28 ostat. pl. o výměře 142 m2 
v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 16. 
 
10. pana xxxxxxxxxxxx o prodej pozemku parc. č. 22/16 ostat. pl. o výměře 2 703 m2 
v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 17. 
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11. pana xxxxxxxxxxxx o prodej pozemku parc. č. 22/15 ostat. pl. o výměře 1 235 m2 
v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 18. 
 
12. pana xxxxxxxxxxxx o prodej pozemku parc. č. 22/17 ostat. pl. o výměře 3 163 m2 
v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 19. 
 
13. pana xxxxxxxxxx o prodej pozemků parc. č. 1086/12 ostat. pl. o výměře 3 447 m2 
a parc. č. 1086/14 ostat. pl. o výměře 1 944 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc 
dle důvodové zprávy bod č. 20. 
 
14. pana xxxxxxxxxxxxxx o prodej pozemků parc. č. 75/4 ostat. pl. o výměře 263 m2, 
parc. č. 76/1 ostat. pl. o výměře 692 m2 a parc. č. 76/6 ostat. pl. o výměře 263 m2, 
vše v k. ú. Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 21.  
 
15. manželů xxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 1940 ostat. pl. o výměře 98 m2 
v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 22. 
 
16. pana xxxxxxxxxxxxx o uzavření budoucí kupní smlouvy na část pozemku parc. č. 
600/1 ostat. pl. o výměře 55 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod č. 23.   
 
17. manželů xxxxxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 600/1 ostat. pl. o výměře 
88 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 24. 
 
18. manželů xxxxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 178/3 orná půda o výměře 
405 m2 v k. ú. Černovír, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 25. 
 
19. společnosti "M.K. Harazin, společnost s ručením omezeným" (spol. s r. o.) 
o prodej pozemků parc. č. 862 zahrada o výměře 2 111 m2 a parc. č. 863 zahrada 
o výměře 1 291 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouc, obec Olomouc dle důvodové 
zprávy bod č. 26. 
 
20. společnosti PREFA TEC, a.s. o prodej části pozemku parc. č. 693/2 ostat. pl. 
o výměře 8 872 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 
29. 
 
21. společnosti SPINOPA REAL s. r. o. o výkup pozemku parc. č. st. 1257 zast. pl. 
o výměře 8 m2 a části pozemku parc. č. 724/16 ostat. pl. o výměře 348 m2, vše v k. 
ú. Hodolany, obec Olomouc z vlastnictví společnosti SPINOPA REAL s. r. o. do 
vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 32. 
 
22. společnosti R.A.D. Brno s.r.o. o darování nemovitostí v areálu bývalých kasáren 
v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 36.  
 
23. manželů xxxxxxx o prodloužení termínu prodeje pozemku parc. č. 632 orná půda 
o výměře 641 m2 a části pozemku parc. č. 670/5 orná půda o výměře 146 m2, vše v 
k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 38. 
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24. manželů xxxxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 670/5 orná půda o výměře 
47 m2, v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 38. 
 
25. paní xxxxxxxxx o prodej pozemku parc. č. 805/18 ostat. pl. o výměře 2 m2 a části 
pozemku parc. č. 805/6 ostat. pl. o výměře 7 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 39. 
 
26. společnosti GECO, a.s. o prodej pozemků parc. č. 1650/1 ostat. pl. o výměře 976 
m2, parc. č. 1650/14 ostat. pl. o výměře 387 m2 a parc. č. 1961/2 ostat. pl. o výměře 
363 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 
40. 
 
27. manželů xxxxxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 508/1 ostat. pl. o výměře 
180 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 42. 
 
28. společnosti  SMP Net, s.r.o. o prodej části pozemku parc. č. 1001 o výměře 131 
m2 (dle GP č. 1001/2 ostat. pl.) v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy 
bod č. 43.  
 
 
4. revokuje 
1. usnesení ZMO ze dne 9. 11. 2011, bod programu 3, bod 13. ve věci schválení 
prodeje částí pozemků parc. č. 1086/19 ostat. pl. (dle GP parc. č. 1086/51 ostat. pl.) 
o výměře 270 m2 a parc. č. 841/41 ostat. pl. (dle GP parc. č. 841/144 ostat. pl.) 
o výměře 32 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc společnosti URGA, s.r.o. za 
kupní cenu ve výši 276 600,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 31. 
 
2. usnesení ZMO ze dne 23. 6. 2008, bod programu 4, bod 34 dodatku k důvodové 
zprávě ve věci schválení bezúplatného převodu části pozemku parc. č. 168/16 ostat. 
pl. o výměře 3 832 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc z vlastnictví ČR - 
Ministerstva obrany do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy 
bod č. 35. 
 
3. usnesení ZMO ze dne 29. 2. 2012, bod programu 3, bod 9. dodatku č. 1 
k důvodové zprávě ve věci schválení prodeje 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 důvodové zprávy bod č. 41.  
 
4. část usnesení ZMO ze dne ze dne 9. 11. 2011, bod programu 3, bod 14 důvodové 
zprávy ve věci výše kupní ceny při prodeji části pozemku parc. č. 104 ostat. pl. 
o výměře 94 m2 (dle GP parc. č. 104/2 ostat. pl.) v k. ú. Nedvězí u Olomouce, obec 
Olomouc paní xxxxxxxxx a schvaluje kupní cenu ve výši 54 370,- Kč se zdůvodněním 
dle důvodové zprávy bod č. 44. 
 
5. část usnesení ZMO ze dne   21. 9. 2009, bod programu 5, bod 25 důvodové 
zprávy ve věci schválení darování části pozemku parc. č. 1917 o výměře 44 366 m2 
(dle GP parc. č. 1917/1) ostat. pl. v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc 
z vlastnictví statutárního města Olomouce do vlastnictví ČR - Ředitelství silnic a 
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dálnic ČR dle důvodové zprávy bod č. 56. 
 
6. usnesení ZMO ze dne 15. 9. 2008, bod programu 4, bod 56 důvodové zprávy ve 
věci schválení darování části pozemku parc. č. 710/6 ost. pl. (dle GP parc. č. 710/38) 
o výměře 346 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc z vlastnictví statutárního města 
Olomouce do vlastnictví ČR – Ředitelství silnic a dálnic ČR dle důvodové zprávy bod 
č. 57. 
 
7. usnesení ZMO ze dne 7. 9. 2011, bod programu 3, bod 36 ve věci schválení  
uzavření dohody uzavření dohody mezi statutárním městem Olomouc a xxxxxxxxxxx 
o přistoupení k závazku xxxxxx vůči statutárnímu městu Olomouc z důvodu dlužného 
nájemného dle smluv o nájmu č. maj.práv./7/A/93/PL ze dne 11. 1. 1993 ve znění 
dodatku  č. 1 ze dne 2. 5. 1997 a č. majpráv. 5866/R/99/Pl. ze dne 25. 11. 1999 v 
celkové výši 14.000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 58. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 3.; hlasování č. 5 - 8 
 
 
4 Majetkoprávní záležitosti OI  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu. 
 
2. schvaluje 
uzavření darovací smlouvy na nově vzniklé pozemky parc. č. 98/18 ostatní plocha, 
jiná plocha o výměře 37 m2, parc.č. 98/19 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 57 
m2 a parc. č. 98/20 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 22 m2 v k.ú. Pavlovičky, 
parc. č. 1413/9 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 47 m2, parc. č. 1413/10 ostatní 
plocha, jiná plocha o výměře 72 m2, parc. č. 1413/11 ostatní plocha, jiná plocha 
o výměře 22 m2 a parc. č. 1413/12 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 21 m2 v k.ú. 
Chválkovice, vše obec Olomouc, které jsou ve vlastnictví ČR s příslušností 
hospodařit s majetkem náležející Ředitelství silnic a dálnic ČR, jež je dárcem výše 
uvedených pozemků. Statutární město Olomouc je stranou obdarovanou, dle bodu 1 
důvodové zprávy. 
 
3. schvaluje 
uzavření kupní smlouvy na „díl a“, oddělený z pozemku parc.č. st 502 zastavěná 
plocha a nádvoří o výměře 597 m2 v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc, který je 
v podílovém spoluvlastnictví xxxxxx – id. 3/4 a xxxxxxxxxxxxxxx - id. 1/4, a to za cenu 
470.730,- Kč, dle bodu 2 upravené důvodové zprávy. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 4.; hlasování č. 9 
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5 Prodej dom ů 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. revokuje 
své usnesení ze dne 27.04.2011, bod 5, část 14 ve věci  prodeje budovy č. p. 616 
(Hněvotínská 18), na pozemku parc. č. st. 700, zastavěná plocha a nádvoří, 
pozemku parc. č. st. 700, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 587 m2 a pozemku 
parc. č. 255/8, zahrada, o výměře 754 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, se 
všemi součástmi a příslušenstvím, do podílového spoluvlastnictví níže uvedeným 
kupujícím za kupní cenu celkem 5.000.000,- Kč, z toho za budovu č. p. 616 částku 
3.022.340,- Kč, za pozemek parc. č. st. 700 částku 857.020,- Kč, za pozemek parc. 
č. 255/8 částku 1.100.840,- Kč, a náklady 19.800,- Kč, a to:  
- ideální podíl 1/5 shora uvedené budovy a pozemků xxxxxxx do jeho výlučného 
vlastnictví za kupní cenu  1.000.000,- Kč, 
- ideální podíl 1/5 shora uvedené budovy a pozemků xxxxxxx do jeho výlučného 
vlastnictví za kupní cenu 1.000.000,- Kč, 
- ideální podíl 1/5 shora uvedené budovy a pozemků xxxxxx do jejího výlučného 
vlastnictví za kupní cenu  1.000.000,- Kč, 
- ideální podíl 1/5 shora uvedené budovy a pozemků xxxxxxx do jeho výlučného 
vlastnictví za kupní cenu  1.000.000,- Kč, 
- ideální podíl 1/5 shora uvedené budovy a pozemků xxxxx do jejich společného 
jmění manželů za kupní cenu  1.000.000,- Kč,  
za podmínky zřízení věcného předkupního práva dle § 603 odst. 2 občanského 
zákoníku ve prospěch statutárního města Olomouce za kupní cenu 5.000.000,- Kč, a 
to po dobu 4 let ode dne uzavření kupní smlouvy. 
 
3. schvaluje 
prodej budovy č. p. 616 (Hněvotínská 18), na pozemku parc. č. st. 700, zastavěná 
plocha a nádvoří, pozemku parc. č. st. 700, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 
587 m2 a pozemku parc. č. 255/8, zahrada, o výměře 754 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, 
obec Olomouc, se všemi součástmi a příslušenstvím, do podílového spoluvlastnictví 
níže uvedeným kupujícím za kupní cenu celkem 5.000.000,- Kč, z toho za budovu č. 
p. 616 částku 3.022.340,- Kč, za pozemek parc. č. st. 700 částku 857.020,- Kč, za 
pozemek parc. č. 255/8 částku 1.100.840,- Kč, a náklady 19.800,- Kč, a to:  
─ ideální podíl 1/4 shora uvedené budovy a pozemků xxxxxxx do jeho výlučného 
vlastnictví za kupní cenu  1.250.000,- Kč, 
─ ideální podíl 1/4 shora uvedené budovy a pozemků xxxxxxx do jeho výlučného 
vlastnictví za kupní cenu 1.250.000,- Kč, 
─ ideální podíl 1/4 shora uvedené budovy a pozemků xxxxxxx do jeho výlučného 
vlastnictví za kupní cenu  1.250.000,- Kč, 
─ ideální podíl 1/4 shora uvedené budovy a pozemků xxxxx do jejich společného 
jmění manželů za kupní cenu  1.250.000,- Kč, 
Nové smluvní podmínky:  
Lhůta splatnosti kupní ceny:              90 dnů (změna) 
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4. revokuje 
část usnesení ze dne 29. 02. 2012 bod 5, část 22 ve věci schválení podílů a kupních 
cen prodeje 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, dle 
důvodové zprávy bod 1.2. 
 
5. 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 dle 
přílohy č. 1, dle důvodové zprávy bod 1.2. 
 
6. revokuje 
část usnesení ze dne 29. 02. 2012 bod 5, část 25 ve věci prodeje 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 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 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 důvodové zprávy bod 1.2. 
 
7. 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 
1974/21738 na budově č. p. 195 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
1974/21738 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 6.022.452,- Kč, 
z toho nebytová jednotka 5.020.505,- Kč, podíl na pozemku parc. č. st. 616, 
zastavěná plocha a nádvoří, ve výši 979.495,- Kč a náklady 22.452,- Kč, dle 
důvodové zprávy bod 1.2. 
 
8. revokuje 
část usnesení ze dne 29. 02. 2012 bod 5, část 26 ve věci prodeje 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 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 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 důvodové zprávy bod 1.2. 
 
9. 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 
660/21738 na budově č. p. 195 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 660/21738 
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 2.011.495,- Kč, z toho nebytová 
jednotka 1.672.509,- Kč, podíl na pozemku parc. č. st. 616, zastavěná plocha a 



 11

nádvoří, ve výši 327.491,- Kč a náklady 11.495,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.2. 
 
10. schvaluje 
prodej nebytové jednotky č. 722/61 v budově č. p. 722 (Voskovcova 6) na pozemku 
parc. č. st. 800, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
121/39901 na společných částech budovy č. p. 722 a se spoluvlastnickým podílem 
o velikosti 121/39901 na pozemku parc. č. st. 800, zastavěná plocha a nádvoří, vše 
v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, Společenství vlastníků Voskovcova 
722/6, Olomouc, za kupní cenu celkem ve výši 124.000,- Kč, z toho nebytová 
jednotka 118.275,- Kč, podíl na pozemku 1.725,- Kč a náklady 4.000,- Kč, dle 
důvodové zprávy bod 1.3. 
 
11. schvaluje 
prodej bytové jednotky č. 727/11 v domě č. p. 727 (Voskovcova 2) na pozemku parc. 
č. st. 802, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
752/40311 na společných částech domu č. p. 727 a se spoluvlastnickým podílem 
o velikosti 752/40311 na pozemku parc. č. st. 802, zastavěná plocha a nádvoří, vše 
v  k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, xxxxxxxxxxxx, za kupní cenu ve výši 
1.106.000,- Kč, z toho za jednotku 1.097.021,- Kč a pozemek 8.979,- Kč, dle 
důvodové zprávy bod 1.4. 
 
12. schvaluje 
prodej bytové jednotky č. 1021/8 v domě č. p. 1021 (Vojanova 16) na pozemku parc. 
č. st. 1373, zastavěná plocha a nádvoří,  se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
486/13136 na společných částech domu č. p. 1021 a se spoluvlastnickým podílem 
o velikosti 486/13136 na pozemku parc. č. st. 1373, zastavěná plocha a nádvoří, vše 
v  k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, za kupní cenu ve výši  667.000,- Kč, z toho za 
jednotku 660.417,- Kč a pozemek 6.583,- Kč, a to ideální podíl o velikosti 1/2 
xxxxxxxxxxx, za kupní cenu ve výši 333.500,- Kč a ideální podíl o velikosti 1/2 
xxxxxxxxxxxx, za kupní cenu ve výši 333.500,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.5. 
 
13. schvaluje 
prodej bytové jednotky č. 609/13 v domě č. p. 608, 609 (Zikova 16, 18) na pozemcích 
parc. č. st. 879, 880, oba zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem 
o velikosti 438/27365 na společných částech domu č. p. 608, 609, vše v  k. ú. Nové 
Sady u Olomouce, obec Olomouc, xxxxxxxxxxx, za kupní cenu ve výši 730.200,- Kč, 
dle důvodové zprávy bod 1.6. 
 
14. nevyhovuje 
nabídce paní xxxxxxxxxxxx o prodej bytové jednotky č. 609/13 v domě č. p. 608, 609 
(Zikova 16, 18) na pozemcích parc. č. st. 879, 880, oba zastavěná plocha a nádvoří, 
se spoluvlastnickým podílem o velikosti 438/27365 na společných částech domu č. p. 
608, 609, vše v  k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, a to za cenu 725.200,- 
Kč, dle důvodové zprávy bod 1.6. 
 
15. revokuje 
své usnesení ze dne 21. 12. 2010 bod 5 část 25, ve věci prodeje bytové jednotky č. 
718/8 v budově č. p. 714, 715, 716, 717, 718, 719 (Družební 9, 11, 13, 15, 17, 19) na 
pozemku parc. č. st. 911, 912, 913, 932, 933, 934, zastavěná plocha a nádvoří, se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 672/87927 na společných částech budovy č. p. 
714, 715, 716, 717, 718, 719 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 672/87927 na 
pozemku parc. č. st. 911, 912, 913, 932, 933, 934, zastavěná plocha a nádvoří, vše 
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v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, paní xxxxxxxx, za kupní cenu celkem 
ve výši 713.000,- Kč, z toho za jednotku 702.878,- Kč, za pozemek 7.122,- Kč a 
náklady 3.000,- Kč, za podmínky zřízení předkupního práva dle § 603, odst. 2 
občanského zákoníku ve prospěch statutárního města Olomouce za kupní cenu 
713.000,- Kč, a to po dobu 5 let od uzavření kupní smlouvy, dle důvodové zprávy 
bod 1.7. 
 
16. nevyhovuje žádosti 
paní xxxxxx o odkoupení bytové jednotky č. 718/8 v budově č. p. 714, 715, 716, 717, 
718, 719 (Družební 9, 11, 13, 15, 17, 19) na pozemku parc. č. st. 911, 912, 913, 932, 
933, 934, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
672/87927 na společných částech budovy č. p. 714, 715, 716, 717, 718, 719 a se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 672/87927 na pozemku parc. č. st. 911, 912, 
913, 932, 933, 934, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, 
obec Olomouc,  za kupní cenu celkem ve výši 713.000,- Kč, dle důvodové zprávy 
bod 1.7. 
 
17. 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 třetí v pořadí paní xxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu 
ve výši 800.000,- Kč, z toho za jednotku 773.676,- Kč, za pozemek 26.324,- Kč, dle 
důvodové zprávy bod 1.8. 
 
18. schvaluje 
prodej pozemku parc. č. st. 291, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 460 m2, v 
k. ú. Řepčín, obec Olomouc, za kupní cenu celkem ve výši 102.000,- Kč, z toho za 
pozemek 100.000,- Kč a náklady 2.000,- Kč, do podílového spoluvlastnictví 
kupujících, a to podíl o velikosti 1/4 xxxxx za kupní cenu 25.500,- Kč, podíl o velikosti 
1/4 xxxxxxx za kupní cenu 25.500,- Kč, podíl o velikosti 1/4 xxxxxxxxx za kupní cenu 
25.500,- Kč, podíl o velikosti 1/4 do SJM manželům xxxxx za kupní cenu 25.500,- Kč, 
dle důvodové zprávy bod 2.1. 
 
19. schvaluje 
prodej pozemku parc. č. 459/7, ostatní plocha, o výměře 309 m2, a části pozemku 
parc. č. 350/5, ostatní plocha, (dle GP díl ,,a“), o výměře 58 m2, vše v k.ú. Povel, 
obec Olomouc, za kupní cenu celkem ve výši 205.300,- Kč, do SJM manželům 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, dle důvodové zprávy bod 2.2. 
 
20. schvaluje 
prodej pozemku parc. č. 459/13, ostatní plocha, o výměře 288 m2 a části pozemku 
parc. č. 350/5, ostatní plocha, (dle GP díl „b“),  o výměře 53 m2, vše v k. ú. Povel, 
obec Olomouc, za kupní cenu celkem ve výši 190.300,- Kč do podílového 
spoluvlastnictví kupujících, a to ideální podíl o velikosti 1/2 shora uvedených 
nemovitostí do SJM manželům xxxxxxxxxxx za kupní cenu 95.150,-Kč a ideální podíl 
o velikosti 1/2 shora uvedených nemovitostí paní xxxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu 
95.150,- Kč, dle důvodové zprávy bod 2.3. 
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21. schvaluje 
prodej pozemku parc. č. 410/3, zahrada, o výměře 92 m2, v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc, za kupní cenu celkem ve výši 16.500,- Kč, z toho za pozemek 14.500,- Kč 
a náklady 2.000,- Kč, do podílového spoluvlastnictví kupujících, a to podíl o velikosti 
2/3 xxxxxxxxxx za 11.000,- Kč a podíl o velikosti 1/3 xxxxx za kupní cenu 5.500,- Kč, 
dle důvodové zprávy bod 2.4. 
 
22. schvaluje 
prodej ideálního podílu 431/27148 pozemku parc. č. st. 1175, zastavěná plocha a 
nádvoří, o výměře 363 m2, pozemku parc. č. st. 1176, zastavěná plocha a nádvoří, 
o výměře 1 m2, a pozemku parc. č. st. 1177, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 
17 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, paní xxxxxxxxxx, za kupní 
cenu ve výši 726,- Kč, dle důvodové zprávy bod 2.5. 
 
23. schvaluje 
prodej ideálního podílu 175/6787 pozemku parc. č. st. 1175, zastavěná plocha a 
nádvoří, o výměře 363 m2, pozemku parc. č. st. 1176, zastavěná plocha a nádvoří, 
o výměře 1 m2, a pozemku parc. č. st. 1177, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 
17 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, paní xxxxxxxxxx za kupní 
cenu ve výši 1.179,- Kč, dle důvodové zprávy bod 2.5. 
 
24. schvaluje 
prodej ideálního podílu 965/13574 pozemku parc. č. st. 1175, zastavěná plocha a 
nádvoří, o výměře 363 m2, pozemku parc. č. st. 1176, zastavěná plocha a nádvoří, 
o výměře 1 m2, a pozemku parc. č. st. 1177, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 
17 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, paní xxxxxxxxxx za kupní 
cenu ve výši 3.252,- Kč, dle důvodové zprávy bod 2.5. 
 
25. revokuje 
své usnesení ze dne 21. 12. 2011 bod 4, část 9 ve věci schválení prodeje pozemku 
parc. č. st. 392/1, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 120 m2, v k. ú. Nové Sady u 
Olomouce, obec Olomouc, a to podíl o velikosti 345/3169 paní xxxxxxxxxxx za kupní 
cenu 4.518,- Kč, podíl o velikosti 359/3169 do SJM manželům xxxxxxxxxxxx za kupní 
cenu 4.702,- Kč, podíl o velikosti 323/3169 panu xxxxxxxxx za kupní cenu 4.230,- Kč, 
podíl o velikosti 346/3169 paní xxxxxxxxxx za kupní cenu 4.531,- Kč, podíl o velikosti 
365/3169 paní xxxxxxxxxxx za kupní cenu 4.780,- Kč, podíl o velikosti 346/3169 paní 
xxxxxxxxxxx za kupní cenu 4.531,- Kč, podíl o velikosti 361/3169 paní xxxxxxxxxxxxx 
za kupní cenu 4.728,- Kč, podíl o velikosti 377/3169 panu xxxxxxxxxxx za kupní cenu 
4.937,- Kč, podíl o velikosti 347/3169 paní xxxxxxxxx za kupní cenu 4.545,- Kč, kupní 
cena celkem ve výši 41.502,- Kč, z toho pozemek 39.402,- Kč a náklady 2.100,- Kč, 
dle důvodové zprávy bod 2.6. 
 
26. schvaluje 
prodej pozemku parc. č. st. 392/1, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 120 m2, 
v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, za kupní cenu celkem ve výši 
41.502,- Kč, z toho pozemek 39.402,- Kč a náklady 2.100,- Kč, a to podíl o velikosti 
345/3169 paní xxxxxxxx za kupní cenu 4.518,- Kč, podíl o velikosti 359/3169 do SJM 
manželům xxxxxxxxxxxx za kupní cenu 4.702,- Kč, podíl o velikosti 323/3169 do SJM 
manželům xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 4.230,- Kč, podíl o velikosti 346/3169 paní 
xxxxxxxxxx za kupní cenu 4.531,- Kč, podíl o velikosti 365/3169 paní xxxxxxxxxxxxxx 
za kupní cenu 4.780,- Kč, podíl o velikosti 346/3169 paní xxxxxxxxxxx za kupní cenu 
4.531,- Kč, podíl o velikosti 361/3169 paní xxxxxxxxx za kupní cenu 4.728,- Kč, podíl 
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o velikosti 377/3169 panu xxxxx za kupní cenu 4.937,- Kč, podíl o velikosti 347/3169 
paní xxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 4.545,- Kč, dle důvodové zprávy bod 2.6. 
 
27. nevyhovuje žádosti 
manželů xxxxxxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxx ve věci prodeje části pozemku parc. č. st. 
15, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 124 m2, a pozemku parc. č. 9, zahrada, 
o výměře 371 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, dle důvodové zprávy 
bod 2.7. 
 
28. schvaluje 
prodej pozemku parc. č. st. 15/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 222 m2, v 
k. ú. Pavlovičky, obec Olomouc, do SJM manželům xxxxxxxxx, za kupní cenu celkem 
ve výši 49.508,- Kč, z toho za pozemek 47.508,- Kč a náklady 2.000,- Kč, dle 
důvodové zprávy bod 2.8. 
 
29. revokuje 
usnesení ZMO ze dne 29. 02. 2012, bod 5, část 9, 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 183.625,- Kč, 
z toho pozemek 180.625,- Kč a náklady 3.000,- Kč, dle důvodové zprávy bod 2.9. 
 
30. 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. 
1/2  Společenství pro dům Selské náměstí 484/63, 483/61 Olomouc – Chválkovice a 
id. 1/2 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 2.9. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 5.; hlasování č. 10 - 12 
 
 
 
6 Rozpočtové zm ěny roku 2012  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu, týkající se rozpočtových změn roku 2012, část A a část B včetně 
dodatku č. 1 
 
2. schvaluje 
rozpočtové změny roku 2012 dle důvodové zprávy - část B včetně dodatku č. 1 
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3. ukládá 
Radě města Olomouce zpracovat a  na nejbližší zasedání zastupitelstva předložit 
materiál obsahující odhad očekávaných výdajů města z příjmů za poplatky 
z provozování výherních automatů a jiných herních zařízení do oblasti sportu a 
tělovýchovy, kultury a sociální oblasti 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Rada m ěsta Olomouce 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 6.; hlasování č. 13 
 
 
7 Výsledky hospoda ření SMOl za rok 2011  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu včetně všech příloh 
 
2. schvaluje 
finanční vypořádání se státním rozpočtem za rok 2011 
 
3. vydává 
v souladu s § 17, odst. 7) Zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, souhlas s celoročním hospodařením statutárního města 
Olomouce za rok 2011, a to "bez výhrad" 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 7.; hlasování č. 14 
 
 
8 Obnova vozového parku tramvají  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
se změnou způsobu financování projektu "Obnova vozového parku tramvají" dle 
bodu 2.1 důvodové zprávy 
 
3. revokuje 
své usnesení ze dne 22. 06. 2011, bod 12, část 3, ve věci schválení realizace 
projektu "Obnova vozového parku tramvají" reg. č. CZ.1.12./1.2.00/21.01334, 
vyčlenění finančních prostředků z rozpočtu města na zajištění spolufinancování vl. 
zdrojů projektu v roce 2013 ve výši 100.145.000,- Kč a v roce 2014 ve výši 
63.945.000,- Kč, což odpovídá 22,08 % celkových způsobilých výdajů projektu a 
v době udržitelnosti projektu, tedy v letech 2014-2018, vyčlenění částky 85.960.000 
Kč na provoz. 
 
4. schvaluje 
realizaci projektu "Obnova vozového parku tramvají" reg. č.  
CZ.1.12./1.2.00/27.01404, vyčlenění finančních prostředků z rozpočtu města na 
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zajištění spolufinancování vlastních zdrojů projektu v roce 2013 ve výši 
70 017 000,00 Kč a v roce 2014 25 651 000,01 Kč, tedy celkem pro projekt 
95 668 000,01 Kč a v době udržitelnosti projektu, tedy v letech 2015-2019, vyčlenění 
částky 96 750 000,00 Kč na provoz, tj. 19 350 000,00 Kč za rok. 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 

Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 8.; hlasování č. 15 
 
 
 
9 Dodatky z řizovacích listin p říspěvkových organizací -  škol, 

jejichž z řizovatelem je statutární m ěsto Olomouc  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací - škol, jejichž zřizovatelem je 
statutární město Olomouc, dle důvodové zprávy a dle přílohy důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
informovat ředitele škol o přijatém usnesení 
T: duben 2012 
O: vedoucí odboru školství 
 
Předložil: Rada města Olomouce 
Bod programu: 9.; hlasování č. 16 
 
 
 
10 VFO - závazek kone čného p říjemce  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
vyčlenění finančních prostředků až do výše 65 737 200 Kč z rozpočtu města na rok 
2013 na zajištění finančního krytí realizace projektu Rekonstrukce pavilonu A1 
(reg.číslo projektu: CZ.1.12/3.3.00/23.01364). 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 10.; hlasování č. 17 
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11 Pojmenování ulic  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
doplněnou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
názvy ulic dle doplněné důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
informovat příslušné instituce o nových názvech ulic dle stanovených směrnic 
T: ihned 
O: vedoucí odboru vn ějších vztah ů a informací 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 11.; hlasování č. 18 
 
 
12 Delegování zástupc ů SMOl na valnou hromadu VHS Olomouc, 

a.s. a Olterm & TD Olomouc, a.s.  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. deleguje 
zástupce SMOl na valné hromady VHS Olomouc, a.s. a Olterm & TD Olomouc, a.s. 
dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Rada města Olomouce 
Bod programu: 12.; hlasování č. 19 
 
 
13 Ceny m ěsta Olomouce za rok 2011  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
udělení Ceny města Olomouce a Ceny za počin roku 2011 dle předložené důvodové 
zprávy 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 13.; hlasování č. 20 
 
 
14 Mořické nám ěstí  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. souhlasí 
se zahájením stavby a jejím financováním dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 14.; hlasování č. 21 
 
 
15 Jmenování člena statutárního orgánu DPMO, a.s.  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
a) změnu v představenstvu DPMO, a.s., tak, jak je popsáno v důvodové zprávě 
b) nominaci Martina Novotného do funkce člena představenstva DPMO, a.s. 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 15.; hlasování č. 22 
 
 
16 Přísedící Okresního soudu v Olomouci  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. zvolilo 
v souladu se zák. č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě 
soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), 
přísedícího Okresního soudu v Olomouci pro funkční období 2012 - 2016 dle 
důvodové zprávy 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 16.; hlasování č. 23 
 
 
 

 

 

 

  
Martin Novotný v. r. 
primátor m ěsta Olomouce 

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

  
 


