
 

USNESENÍ 
 
z 13. zasedání Zastupitelstva m ěsta Olomouce, konaného dne 19. 9. 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 13. zasedání Zastupitelstva m ěsta 
Olomouce  

Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. schvaluje 
upravený návrh programu 13. 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. směnu pozemku parc. č. 514/2 zahrada o výměře 899 m2 v k. ú. Slavonín, obec 
Olomouc, včetně oplocení ve vlastnictví pana xxxxxxxxxxxxxxxxxx a pozemku parc. 
č. 514/3 zahrada o výměře 887 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, včetně oplocení 
ve vlastnictví pana xxxxxxxxxxxxxxxxx  za pozemek parc. č. 518/1 zahrada o výměře 
641 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc včetně oplocení ve vlastnictví statutárního 
města Olomouce a  pozemek parc. č. 521 zahrada o výměře 1 067 m2 v k. ú. 
Slavonín, obec Olomouc včetně studny a oplocení ve vlastnictví statutárního města 
Olomouce do podílového spoluvlastnictví pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (ideální podíl 
1/2) a pana  xxxxxxxxxxxxxxxxx  (ideální podíl 1/2) s tím, že směna bude realizována 
bez doplatku cenového rozdílu dle důvodové  zprávy bod č. 1. 
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2. prodej budovy č. p. 143 (objekt technického vybavení) na pozemku parc. č. st. 
1279 zast. pl. o výměře 217 m2 a pozemku parc. č. st. 1279 zast. pl. o výměře 217 
m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc – (PS Hálkova) společnosti K – stav 
stavební a.s. za kupní cenu ve výši 805 000,- Kč dle důvodové  zprávy bod č. 3.  
 
3. prodej pozemků parc. č. 849/3 orná půda o výměře 18 937 m2 a parc. č. 849/29 
orná půda o výměře 4 919 m2, vše v k. ú. Řepčín, obec Olomouc společnosti 
Moravia Star Invest s.r.o. za kupní cenu ve výši 23 863 868,- Kč dle důvodové  
zprávy bod č. 4.  
 
4. 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 xxxxxxxxxxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města 
Olomouce za kupní cenu  ve výši 33.200,- Kč dle důvodové  zprávy bod č. 14. 
 
5. darování pozemku parc. č. 560/4 ostat. pl. o výměře 163 m2 v k. ú. Hodolany, 
obec Olomouc z vlastnictví společnosti Nestlé Česko s.r.o. do vlastnictví statutárního 
města Olomouce dle důvodové  zprávy bod č. 15. 
 
6. doplnění smluvních podmínek u  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 dle důvodové  zprávy bod č. 16.  
 
7. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemek parc. č. 1654/4  orná 
půda o výměře 792 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc s panem  
xxxxxxxxxxxxxxx a panem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx při kupní ceně ve výši 277 200,- 
Kč dle důvodové  zprávy bod č. 17. 
 
8. uzavření dohody o zrušení závazku smlouvy o budoucí kupní smlouvě č. MAJ-PR-
BKS/36/2009/S uzavřené se společností HOPI POPI, a.s.  dle důvodové  zprávy bod 
č. 18. 
 
9. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na části pozemků parc. č. 1647/2 
ostat. pl. o výměře 1 413 m2, parc. č. 1647/4 orná půda o výměře 5 m2 a parc. č. 
1647/6 orná půda o výměře 1 082 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc 
se společností SCHIEBEL s.r.o. při kupní ceně ve výši 962 500,- Kč se zdůvodněním 
dle důvodové zprávy bod č. 19. 
 
10. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na části pozemku parc. č. 812/33 
orná půda o celkové výměře 3 570 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se společností 
STAFOS REAL, s.r.o. při kupní ceně ve výši 4 550 073,- Kč dle důvodové  zprávy 
bod č. 20. 
 
11. prodej pozemku parc. č. st. 285 zast. pl. o výměře 17 m2 v k. ú. Unčovice, obec 
Litovel Vodohospodářské společnosti Olomouc, a.s. za kupní cenu ve výši 6 750,- Kč 
dle důvodové  zprávy bod č. 22. 
 
12. prodej části pozemku parc. č. 1116/8 ostat. pl. (dle GP parc. č. 1116/8 ostat. pl.) 
o výměře 45 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc společnosti HOTELPARK 
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STADION a.s. za kupní cenu ve výši 71 250,- Kč dle důvodové  zprávy bod č. 24. 
 
13. prodej pozemků parc. č. st. 1240/1 zast. pl. o výměře 55 m2 a parc. č. 648/3 
zahrada o výměře 829 m2, vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc a to ideální podíl 
1/4 shora uvedených nemovitostí paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Ph. D. za kupní 
cenu ve výši 243 100,- Kč, ideální podíl 1/4 shora uvedených nemovitostí panu 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 243 100,- Kč a ideální podíl 1/2 shora 
uvedených nemovitostí paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  za kupní cenu ve výši 486 200,- 
Kč dle důvodové  zprávy bod č. 25. 
 
14. prodej pozemku parc. č. 335/7 zahrada o výměře 68 m2 v k. ú. Povel, obec 
Olomouc xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 104 000,- Kč dle 
důvodové  zprávy bod č. 26. 
 
15. prodej pozemku parc. č. st. 1703 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 6 m2 v k. 
ú. Olomouc – město, obec Olomouc společnosti ČEZ Distribuce, a. s.  za kupní cenu 
ve výši 14 000,- Kč dle důvodové  zprávy bod č. 27. 
 
16. prodej pozemků parc. č. 479/32 o výměře 58 m2 a parc. č. 479/33 o výměře 26 
m2, vše ostat. pl. v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxx za kupní 
cenu ve výši 69 700,- Kč dle důvodové  zprávy bod č. 28. 
 
17. prodej budovy bez čp/če (zemědělská stavba) s pozemkem parc. č. st. 716 zast. 
pl. o výměře 41 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc do podílového 
spoluvlastnictví manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (ideální 1/2) za kupní 
cenu ve výši 53 000,- Kč a paní xxxxxxxxxxxxxxxxx (ideální 1/2) za kupní cenu ve 
výši 53 000,- Kč dle důvodové  zprávy bod č. 29.   
 
18. směnu částí pozemku parc. č. 466/3 ostat. pl. (dle GP parc. č. 466/9 ostat. pl. 
o výměře 17 m2 a parc. č. 466/10 ostat. pl. o výměře 3 m2) v k. ú. Neředín, obec 
Olomouc ve vlastnictví společnosti Technické služby města Olomouc, a.s. za části 
pozemku parc. č. 466/2 ostat. pl. (dle GP parc. č. 466/7 ostat. pl. o výměře 20 m2, 
parc. č. 466/8 ostat. pl. o výměře 1 m2 a díl "a" o výměře 1 m2), část pozemku parc. 
č. 466/6 ostat. pl. (dle GP parc. č. 466/6 ostat. pl. o výměře 422 m2) a část pozemku 
parc. č. 478/2 ostat. pl. (dle GP parc. č. 478/7 ostat. pl. o výměře 6 m2), vše v k. ú. 
Neředín, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce s tím, že směna 
bude realizována bez doplatku cenového rozdílu se zdůvodněním dle důvodové 
zprávy bod č. 31. 
 
19. změnu smluvních podmínek u darování pozemku parc. č. 70 ostat. pl. o výměře 
528 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc z vlastnictví ČR - Ředitelství silnic a dálnic ČR 
do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové  zprávy bod č. 39. 
 
20. prodej části pozemku parc. č. 841/37 ostat. pl. (dle GP parc. č. 841/37 ostat. pl.) 
o výměře 116 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní 
cenu ve výši 23 641,- Kč se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 40. 
 
21. prodej části pozemku parc. č. 136/1 ostat. pl. (dle GP parc. č. 136/90 ostat. pl.) 
o výměře 60 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
za kupní cenu ve výši 131 200,- Kč dle důvodové  zprávy bod č. 41. 
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22. prodej pozemku parc. č.  1106/70 zahrada o výměře 350 m2 v k. ú. Černovír, 
obec Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 
72 496,- Kč dle důvodové  zprávy bod č. 42.  
 
23. prodej ideálního podílu 1/2 pozemku parc. č. 317/14 ostat. pl. o výměře 365 m2 
v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc Stavebnímu bytovému družstvu Olomouc za kupní 
cenu ve výši 60 085,- Kč se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 43.   
 
24. prodej pozemku parc. č. 855/68 ostat. pl. o výměře 494 m2 v k. ú. Horka nad 
Moravou, obec Horka nad Moravou Zemědělskému družstvu Unčovice za kupní cenu 
ve výši 24 700,- Kč dle důvodové  zprávy bod č. 44. 
 
25. prodej pozemku parc. č. 41 orná půda o výměře 206 m2 v k. ú. Černovír, obec 
Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 
191 980,- Kč dle důvodové  zprávy bod č. 45. 
 
26. prodej pozemku parc. č. st. 1196/1 zast. pl. o výměře 18 m2 v k. ú. Nová Ulice, 
obec Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 16 356,- 
Kč dle důvodové  zprávy bod č. 46. 
 
27. bezúplatný převod části pozemku parc. č. 111/1 ostatní plocha o výměře 3 515 
m2 (dle GP parc. č. 111/34 ostat. pl.) v k. ú. Hejčín, obec Olomouc z vlastnictví ČR - 
Pozemkového fondu ČR do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové  
zprávy bod č. 47. 
 
28. bezúplatný převod části pozemku parc. č. 111/27 ostatní plocha o výměře 1 614 
m2 (dle GP parc. č. 111/35 ostat. pl.) v k. ú. Hejčín, obec Olomouc z vlastnictví ČR - 
Pozemkového fondu ČR do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové  
zprávy bod č. 48. 
 
29. 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 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní 
cenu ve výši 706 350,- Kč dle důvodové  zprávy bod č. 49. 
 
30. uzavření dohody o zrušení závazku mezi společností IP systém a.s. a statutárním 
městem Olomouc vyplývajícího ze smlouvy o budoucí smlouvě darovací č. MAJ-PR-
BDS/1/2011/Hr na část pozemku parc. č. st. 613/2 zast. pl. a nádvoří o výměře 31 
m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové  zprávy bod č. 52. 
 
31. uzavření smlouvy o zřízení předkupního práva jako věcného práva se společností 
NAMIRO s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 53. 
 
32. uzavření souhlasného prohlášení mezi statutárním městem Olomouc a  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ve kterém oba zúčastnění prohlašují, že pozemky parc. č. 
189 zahrada o výměře 210 m2 a parc. č. 174 zast. pl. a nádvoří o výměře 160 m2, 
vše v k. ú.  Slavonín, obec Olomouc, nepřešly dle zákona č. 172/1991 Sb., z 
vlastnictví státu do vlastnictví statutárního města Olomouce, ale jsou ve vlastnictví 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové  zprávy bod č. 54. 
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33. uzavření darovací smlouvy na id 657/1000 infrastrukturních staveb  vodovodu, 
kanalizace, komunikace vozidlové, komunikace pěší, odstavných stání a veřejného 
osvětlení, vybudovaných v rámci stavby „Polyfunkční dům TINO, Olomouc – Nové 
Sady“, na pozemcích parc. č. 417/4 zahrada, parc. č. 628/2 ostatní plocha, jiná 
plocha a parc. č. 622/14 ostatní plocha, jiná plocha, vše v k. ú. Nové Sady 
u Olomouce, obec Olomouc , mezi společností TRNY s.r.o. jako dárcem 
a statutárním městem Olomouc jako obdarovaným v celkové pořizovací a zůstatkové 
hodnotě id 657/1000 staveb 6.514.065,17 Kč, včetně DPH  dle důvodové zprávy bod 
č. 55.  
 
34. uzavření darovací smlouvy na stavbu komunikace vybudované v rámci stavby 
„Novostavba RD a garáže na parc. č. 741, k. ú. Slavonín“,  na pozemcích parc. č. 
776/1 orná půda, parc. č. 776/3 orná půda a parc. č. 1157/1 ostatní plocha, ostatní, 
komunikace, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, mezi  manželi xxxxxxxxx  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx jako dárci a statutárním městem Olomouc jako 
obdarovaným v celkové pořizovací a zůstatkové hodnotě ve výši  370.603,¬-  Kč, 
včetně DPH dle důvodové zprávy bod č. 56.  
 
35. uzavření plánovací smlouvy na infrastrukturní stavby veřejného osvětlení, 
komunikace, parkoviště a chodníků, budované v rámci stavby „BYTOVÉ DOMY NA 
DLOUHÉ - OLOMOUC“,  na pozemcích parc. č. 98/9 ostatní plocha, ostatní 
komunikace, parc. č. 105/60 ostatní plocha, ostatní komunikace,  parc. č. 105/78 
ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 109/1 ostatní plocha, jiná plocha, parc. č. 
282 ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 289 ostatní plocha, ostatní 
komunikace a parc. č. 290/1 ostatní plocha, zeleň, vše v k. ú. Lazce, obec Olomouc, 
mezi statutárním městem Olomouc a společností GEMO OLOMOUC, spol. s r.o.  dle 
důvodové zprávy  bod č. 57. 
 
36. uzavření smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy na infrastrukturní stavby 
veřejného osvětlení, komunikace, parkoviště a chodníků, budované v rámci stavby 
„BYTOVÉ DOMY NA DLOUHÉ - OLOMOUC“,  na pozemcích  parc. č. 98/9 ostatní 
plocha, ostatní komunikace, parc. č. 105/60 ostatní plocha, ostatní komunikace,  
parc. č. 105/78 ostatní plocha, ostatní komunikace, , parc. č. 282 ostatní plocha, 
ostatní komunikace, parc. č. 289 ostatní plocha, ostatní komunikace a parc. č. 290/1 
ostatní plocha, zeleň, vše v k. ú. Lazce, obec Olomouc, mezi statutárním městem 
Olomouc jako budoucím kupujícím a společností GEMO OLOMOUC, spol. s r.o. jako 
budoucím prodávajícím celkem za kupní cenu 300,- Kč, včetně DPH dle důvodové 
zprávy bod č. 58. 
 
37. uzavření plánovací smlouvy na infrastrukturní stavby obslužné komunikace, 
prodloužení vodovodního řadu, prodloužení STL plynovodního řadu a prodloužení 
distribuční kabeláže elektrické energie, budované v rámci stavby „Administrativní 
objekt a RD v k.ú. Nový Svět“,  na pozemcích  parc. č. 12 orná půda, parc. č. 204/3 
ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 204/1 ostatní plocha, silnice a parc. č. 
204/2 ostatní plocha, ostatní komunikace, vše v k. ú. Nový Svět u Olomouce, obec 
Olomouc a parc. č. 567/3 ostatní plocha, jiná plocha, v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc, mezi statutárním městem Olomouc a xxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové 
zprávy bod č. 59. 
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38. uzavření smlouvy o uzavření budoucí darovací smlouvy na infrastrukturní stavby 
obslužné komunikace a prodloužení vodovodního řadu budované v rámci stavby 
„Administrativní objekt a RD v k.ú. Nový Svět“,  na pozemcích  parc. č. 12 orná půda 
a parc. č. 204/3 ostatní plocha, ostatní komunikace, vše v k. ú. Nový Svět 
u Olomouce, obec Olomouc, mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím 
obdarovaným a xxxxxxxxxxxx jako budoucím dárcem dle důvodové zprávy bod č. 60. 
 
39. uzavření plánovací smlouvy na infrastrukturní stavby obslužné komunikace, 
prodloužení vodovodního řadu, prodloužení STL plynovodního řadu a prodloužení 
distribuční kabeláže elektrické energie, budované v rámci stavby „Administrativní 
objekty a 6RD včetně komunikace““,  na pozemcích  parc. č. 27 zahrada, parc. č. 
28/3 orná půda, prc. č. 28/4 zahrada, parc. č. 204/3 ostatní plocha, ostatní 
komunikace, parc. č. 204/1 ostatní plocha, silnice a parc. č. 204/2 ostatní plocha, 
ostatní komunikace, vše v k. ú. Nový Svět u Olomouce, obec Olomouc a parc. č. 
582/2 ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, mezi 
statutárním městem Olomouc a xxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 61. 
 
40. uzavření smlouvy o uzavření budoucí darovací smlouvy na infrastrukturní stavby 
obslužné komunikace a prodloužení vodovodního řadu budované v rámci stavby 
„Administrativní objekty a 6RD včetně komunikace“  na pozemcích  parc. č. 27 
zahrada, parc. č. 28/3 orná půda, parc. č. 28/4 zahrada a parc. č. 204/3 ostatní 
plocha, ostatní komunikace, vše v k. ú. Nový Svět u Olomouce, obec Olomouc, mezi 
statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným a xxxxxxxxxxxx jako 
budoucím dárcem dle důvodové zprávy bod č. 62. 
 
41. uzavření plánovací smlouvy na infrastrukturní stavby vodovodu, splaškové 
kanalizace, plynovodu, rozvodů NN, veřejného osvětlení, chodníků a komunikace, 
včetně zpevněných ploch a odvodnění, budované v rámci stavby „Inženýrské sítě a 
komunikace pro výstavbu rodinných domů – Olomouc – Svatý Kopeček - Ovčačka“,  
na pozemcích  parc. č. 602/1 ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 555/2 orná 
půda, parc. č. 555/1 zahrada, parc. č. 599/8 ostatní plocha, silnice a parc. č. 557/1 
orná půda,  vše v k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc a na pozemcích  parc. č. 
1336/2 lesní pozemek a parc. č. 1336/4 ostatní plocha, jiná plocha, vše v k. ú. 
Droždín, obec Olomouc mezi statutárním městem Olomouc a společností  M & M 
Holding, a.s.  dle důvodové zprávy bod č. 63. 
 
42. uzavření smlouvy o uzavření budoucí darovací smlouvy na infrastrukturní stavby 
vodovodu a splaškové kanalizace budované v rámci stavby „Inženýrské sítě a 
komunikace pro výstavbu rodinných domů – Olomouc – Svatý Kopeček - Ovčačka“, 
na pozemcích parc. č. 602/1 ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 555/2 orná 
půda a  parc. č. 557/1 orná půda,  vše v k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc, mezi 
statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným a společností M & M 
Holding, a.s. jako budoucím dárcem dle důvodové zprávy bod č. 64. 
 
43. uzavření darovací smlouvy na stavbu„Prodloužení vodovodního řadu – ul. 
Dvorského - Droždín“ na pozemcích  parc. č. 744/1 ostatní plocha, ostatní 
komunikace a parc. č. 1188 ostatní plocha, silnice, vše v k. ú. Droždín, obec 
Olomouc, mezi  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx jako dárcem a statutárním městem Olomouc 
jako obdarovaným v celkové pořizovací a zůstatkové hodnotě ve výši  150.000,¬-  
Kč, bez DPH dle důvodové zprávy bod č. 65.  
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44. uzavření smlouvy o uzavření budoucí darovací smlouvy na  stavbu „Prodloužení 
vodovodu P20 RD Olomouc – Slavonín, Za Kostelem 491/20“, na pozemcích parc. č. 
1114/1 ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 954/10 ostatní plocha, jiná 
plocha, parc. č. 954/8 ostatní plocha, ostatní komunikace a parc. č. 1220/1 ostatní 
plocha, ostatní komunikace,  vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, mezi statutárním 
městem Olomouc jako budoucím obdarovaným a manžely 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx jako budoucími dárci dle důvodové zprávy bod č. 66. 
 
45. uzavření plánovací smlouvy na infrastrukturní stavby vodovodního řadu, jednotné 
kanalizace, dešťové kanalizace a zpevněných ploch (komunikace pěší), budované 
v rámci stavby „Komerční centrum Olomouc“,  na pozemcích  parc. č. 1052/2 ostatní 
plocha, ostatní komunikace, parc. č. 607/48 ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. 
č. 1062/51 ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 1062/52 ostatní plocha, 
ostatní komunikace, parc. č. 437/1 ostatní plocha, ostatní komunikace a parc. č. 
1062/60 ostatní plocha, jiná plocha, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, mezi 
statutárním městem Olomouc a společností Tech Group a.s. dle důvodové zprávy 
bod č. 67. 
 
46. uzavření smlouvy o uzavření budoucí darovací smlouvy na infrastrukturní stavby 
vodovodního řadu, jednotné kanalizace, dešťové kanalizace a zpevněných ploch 
(komunikace pěší), budované v rámci stavby „Komerční centrum Olomouc“,  na 
pozemcích  parc. č. 1052/2 ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 607/48 
ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 1062/51 ostatní plocha, ostatní 
komunikace, parc. č. 1062/52 ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 437/1 
ostatní plocha, ostatní komunikace a parc. č. 1062/60 ostatní plocha, jiná plocha, vše 
v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím 
obdarovaným a společností Tech Group a.s. jako budoucím dárcem dle důvodové 
zprávy bod č. 68. 
 
47. uzavření darovací smlouvy na stavbu vodovodu  vybudovaného v rámci stavby 
„Novostavba rodinného domu na pozemku parc. č. 394/2 v k. ú. Nemilany“ na 
pozemku  parc. č. 723 ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Nemilany, obec 
Olomouc, mezi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx jako dárcem a statutárním městem 
Olomouc jako obdarovaným v celkové pořizovací a zůstatkové hodnotě ve výši  
17.000,-- Kč, bez DPH dle důvodové zprávy bod č. 69.  
 
48. odmítnutí nabytí nemovitého majetku nepatrné hodnoty z dědických řízení dle 
důvodové  zprávy bod č. 70.   
 
2. nevyhovuje žádosti 
1. manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o prodej pozemků parc. č. 518/1 zahrada 
o výměře 641 m2 a parc. č. 521 zahrada o výměře 1 067 m2, vše v k. ú. Slavonín, 
obec Olomouc dle důvodové  zprávy bod č. 1. 
 
2. manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 57/10 orná 
půda o výměře 900 m2 v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc dle důvodové  
zprávy bod č. 2.  
 
3. společnosti STAVES s.r.o. o prodej budovy č. p. 143 (objekt technického 
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vybavení) na pozemku parc. č. st. 1279 zast. pl. o výměře 217 m2 a pozemku parc. 
č. st. 1279 zast. pl. o výměře 217 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc – (PS 
Hálkova) dle důvodové  zprávy bod č. 3. 
 
4. paní xxxxxxxxxxxxxxxx o směnu části pozemku parc. č. 1843/95 orná půda 
o výměře 3 402 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví paní 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx za pozemky parc. č. 862 zahrada o výměře 2 111 m2 a parc. č. 
863 zahrada o výměře 1 291 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve 
vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové  zprávy bod č. 6. 
 
5. společnosti Truck House s.r.o. o prodej pozemků parc. č. 85/2 orná půda o výměře 
3 504 m2 a parc. č. 90/2 ostat. pl. o výměře 2 423 m2, vše v k. ú. Pavlovičky, obec 
Olomouc dle důvodové  zprávy bod č. 7. 
 
6. společnosti SMP Net, s. r. o.  o prodej části pozemku parc. č. 800/4 ostat. pl. 
o výměře 35 m2 v k. ú. Nová ulice, obec Olomouc dle důvodové  zprávy bod č. 8. 
 
7. 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. 9. 
 
8. pana xxxxxxxxxxxxxxxxxx o prodej dřevěného přístřešku – skladu a zděné 
hospodářské budovy s pozemkem parc. č. 1904 zahrada o výměře 1670 m2, 
pozemku parc. č. 1903 orná půda o výměře 206 m2 a hospodářské budovy s částí 
pozemku parc. č. 992 zast. pl. o výměře 582 m2, vše v k. ú. Grygov, obec Grygov dle 
důvodové  zprávy bod č. 10. 
 
9. pana xxxxxxxxxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 7/2 zahrada o výměře 90 
m2 v k. ú. Nový Svět u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové  zprávy bod č. 11. 
 
10. pana xxxxxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 401/3 zahrada o výměře 355 
m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové  zprávy bod č. 12. 
 
11. pana xxxxxxxxxxxxxxx o prodej pozemku parc. č. 1672/4 orná půda o výměře 
684 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové  zprávy bod č. 13. 
 
12. společnosti Nestlé Česko s.r.o. o výkup pozemku parc. č. 560/4 ostat. pl. 
o výměře 163 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc z vlastnictví společnosti Nestlé 
Česko s.r.o. do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové  zprávy bod č. 
15. 
 
13. společnosti INTELCAR s.r.o. o prodej části pozemku parc. č. 812/33 orná půda 
o výměře 3570 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové  zprávy bod č. 21. 
 
14. pana xxxxxxxxxxxxxxxx o prodej pozemků parc. č. 479/23 o výměře 131 m2, 
parc. č. 479/25 o výměře 57 m2, vše ostat. pl. v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle 
důvodové  zprávy bod č. 28. 
 
15. ČR – Ministerstva obrany ČR, VUSS Brno o výkup pozemků parc. č. 612/7 ostat. 
pl. o výměře 1 538 m2 a parc. č. 612/29 ostat. pl. o výměře 412 m2, vše v k. ú. 
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Neředín, obec Olomouc z vlastnictví ČR - Ministerstva obrany ČR do vlastnictví 
statutárního města Olomouce dle důvodové  zprávy bod č. 30. 
 
16. manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 1118/6 ostat. pl. 
o výměře 105 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové  zprávy bod č. 32. 
 
17. paní xxxxxxxxxxxxxx o prodej části  pozemku parc. č. 176/1 ostat. pl. o výměře 
26 m2 v k. ú. Topolany u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové  zprávy bod č. 35. 
 
18. manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 115/5 
zahrada o výměře 110 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové  zprávy 
bod č. 36. 
 
19. manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 136/1 ostat. pl. 
o výměře 35 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové  zprávy bod č. 41. 
 
20. manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o snížení kupní ceny u prodeje pozemku 
parc. č.  1106/70 zahrada o výměře 350 m2 v k. ú. Černovír, obec Olomouc dle 
důvodové  zprávy bod č. 42.  
 
21. Stavebního bytového družstva Olomouc o darování ideálního podílu 1/2 pozemku 
parc. č. 317/14 ostat. pl. o výměře 365 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc 
z vlastnictví statutárního města Olomouce do vlastnictví Stavebního bytového 
družstva Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 43. 
 
3. nevyhovuje 
nové žádosti pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a pana xxxxxxxxxxxxxxxxx o směnu části 
pozemku parc. č. 514/2 zahrada o výměře 861 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, 
včetně oplocení ve vlastnictví pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a části pozemku parc. č. 
514/3 zahrada o výměře 847 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, včetně oplocení ve 
vlastnictví pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za pozemek parc. č. 518/1 zahrada o výměře 
641 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc včetně oplocení ve vlastnictví statutárního 
města Olomouce a pozemek parc. č. 521 zahrada o výměře 1 067 m2 v k. ú. 
Slavonín, obec Olomouc včetně studny a oplocení ve vlastnictví statutárního města 
Olomouce do podílového spoluvlastnictví pana xxxxxxxxxxxxxxxxxx (ideální podíl 
1/2) a pana  xxxxxxxxxxxxxxxxx  (ideální podíl 1/2) dle důvodové  zprávy bod č. 1. 
 
4. trvá 
1. na svém usnesení ze dne 25. 4. 2012 ve věci nevyhovění žádosti 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. 5. 
 
2. na části usnesení ZMO ze dne 23. 9. 2003, bod programu 3.1., bod důvodové 
zprávy 31, ve věci schválení bezúplatného převodu pozemku k následujícímu využití 
ve veřejném zájmu parc. č. 608/4 ost. pl. o výměře 610 m2, v k.ú. Neředín – účel – 
veřejná zeleň ve vlastnictví ČR - Ministerstva obrany ČR do vlastnictví statutárního 
města Olomouce a to z důvodu veřejného zájmu  za podmínek, že po dobu 10 let 
nepřevede statutární město Olomouc vlastnická práva k takto nabytým nemovitostem 
ani zčásti na další subjekty vyjma zpětného bezúplatného převodu těchto nemovitostí 
do vlastnictví České republiky, po dobu 10 let bude statutární město Olomouc 
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využívat všechny nemovitosti ve veřejném zájmu, po dobu 10 let nebude tento 
majetek přenechán k dalšímu komerčnímu využití jiným subjektům a po dobu 10-ti let 
bude porušení těchto závazků sankcionováno smluvní pokutou ve výši evidenční 
hodnoty nemovitostí jíž se porušení týká dle důvodové  zprávy bod č. 30. 
 
5. revokuje 
1. usnesení ZMO ze dne 25. 4. 2012, bod programu 3, bod 5 ve věci schválení 
výkupu 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 xxxxxxxxxxxxxxxxxx do vlastnictví statutárního 
města Olomouce za kupní cenu  ve výši 19.400,- Kč dle důvodové  zprávy bod č. 14. 
 
2. část usnesení ZMO ze dne 9. 11. 2011, bod programu 3, bod 14 důvodové zprávy 
ve věci schválení prodeje 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 
xxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové  zprávy bod č. 23.  
 
3. usnesení ZMO ze dne 25. 4. 2012, bod programu 3, bod 44 důvodové zprávy ve 
věci revokace části usnesení ZMO ze dne 9. 11. 2011, bod programu 3, bod 14 
důvodové zprávy ve věci výše kupní ceny při 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 xxxxxxxxxxxxxxxxxx a schválení kupní ceny ve výši 
54 370,- Kč se zdůvodněním dle důvodové zprávy  bod č. 23. 
 
4. usnesení ZMO ze dne 13. 10. 2006, bod programu 3, bod důvodové zprávy 35 ve 
věci schválení odprodeje objektu bez čp./če., zemědělská stavba s pozemkem parc. 
č. st. 716 zast. pl. a nádvoří o výměře 41 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc panu 
xxxxxxxxxxxxxx, panu xxxxxxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši  
112 500,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 29.  
 
5. usnesení ZMO ze dne 30. 11. 2009, bod programu 4, bod 10 dodatku důvodové 
zprávy ve věci schválení prodeje části pozemku parc. č. 76 orná půda o výměře 38 
m2 (dle GP parc. č. 76/6 orná půda) v k. ú. Pavlovičky, obec Olomouc panu 
xxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 33 331,- Kč dle důvodové  zprávy bod č. 33. 
 
6. usnesení ZMO ze dne 30. 11. 2009, bod programu 4, bod 11 ve věci schválení 
odprodeje části pozemku parc. č. 76 orná půda (dle GP parc. č. 76/5 orná půda) 
o výměře 39 m2 v k. ú. Pavlovičky, obec Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní 
cenu ve výši 34 031,- Kč dle důvodové  zprávy bod č. 34.  
 
7. usnesení ZMO ze dne 20. 6. 2012, bod programu 3, bod 9 důvodové zprávy ve 
věci schválení prodeje části pozemku parc. č. 80 orná půda o výměře 20 m2 (dle GP 
parc. č. 80/2 orná půda) v k. ú. Nový Svět u Olomouce, obec Olomouc manželům 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 38.980,- Kč dle 
důvodové  zprávy bod č. 37. 
 
 
8. usnesení ZMO ze dne 22. 6. 2010, bod programu 4, bod 20 dodatku k důvodové 
zprávě ve věci schválení darování části pozemku parc. č. 294/1 orná půda (dle GP 
parc. č. 294/9 ostat. pl.) o výměře 31 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc z vlastnictví 
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manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Olomouce dle 
důvodové  zprávy bod č. 38. 
 
9. usnesení ZMO ze dne 25. 4. 2012, bod programu 3, bod 38 ve věci schválení 
prodeje 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 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní 
cenu ve výši 959 250,- Kč dle důvodové  zprávy bod č. 49.  
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 3.; hlasování č. 5 
 
 
4 Majetkoprávní záležitosti OI  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu. 
 
2. schvaluje 
uzavření darovací smlouvy na nově vzniklé pozemky parc. č. 115/28 ostatní plocha 
o  výměře 23 m2, parc. č. 115/29 ostatní plocha o výměře 54 m2, a dále na pozemky 
parc. č. 115/1 díl „a“ o výměře 41 m2  a parc. č. 115/19 díl „b“ o výměře 5 m2, které 
jsou sloučeny do nově vzniklého pozemku parc. č. 115/30 ostatní plocha o výměře 
46 m2,  vše v katastrálním území  Lazce,  obec Olomouc, které jsou ve vlastnictví  
Olomouckého kraje, dle bodu 1 důvodové zprávy. 
 
3. revokuje 
část usnesení Zastupitelstva města Olomouce ze dne 22.6.2011 v bodě, kterým bylo 
schváleno uzavření směnné smlouvy na pozemky, parc. č. 993/1 lesní pozemek 
o výměře 2702 m2, parc. č. 993/2 lesní pozemek o výměře 10 m2 a parc. č. 995/4 
lesní pozemek o výměře 3498 m2, vše v k.ú. Hodolany, obec Olomouc ve vlastnictví 
ČR, právo hospodařit přísluší Lesům ČR za pozemky parc. č. 1221/5 lesní pozemek 
o výměře 4156 m2, parc. č. 1221/6 lesní pozemek o výměře 2427 m2, oba v k.ú. 
Hynkov, obec Příkazy a parc. č. 611/4 lesní pozemek o výměře 381 m2 v k.ú. 
Unčovice, obec Litovel ve vlastnictví Statutárního města Olomouc 
 
a schvaluje uzavření směnné smlouvy na pozemky, parc. č. 993/1 lesní pozemek 
o výměře 2702 m2, parc. č. 993/2 lesní pozemek o výměře 10 m2 a parc. č. 995/4 
lesní pozemek o výměře 3498 m2, vše v k.ú. Hodolany, obec Olomouc ve vlastnictví 
ČR, právo hospodařit přísluší Lesům ČR za pozemky parc. č. 1221/5 lesní pozemek 
o výměře 4156 m2, parc. č. 1221/6 lesní pozemek o výměře 2427 m2, oba v k.ú. 
Hynkov, obec Příkazy a parc. č. 611/5 lesní pozemek o výměře 228 m2 v k.ú. 
Unčovice, obec Litovel ve vlastnictví Statutárního města Olomouc s cenovým 
doplatkem ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 2 důvodové zprávy. 
 
4. schvaluje 
uzavření směnné smlouvy na nově vzniklý pozemek parc.č. 176/3 ostatní plocha, 
ostatní komunikace o výměře 225 m2 v k.ú. Topolany u Olomouce, obec Olomouc ve 
vlastnictví statutárního města Olomouce za pozemek parc.č. 172/7 zastavěná plocha 
a nádvoří o výměře 216 m2 v k.ú. Topolany u Olomouce, obec Olomouc a stavbu 
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stodoly - jiná stavba bez čísla popisného a evidenčního, která se na tomto pozemku 
nachází, ve vlastnictví pana xxxxxxxxxxxxxxxxx, dle bodu 3 důvodové zprávy. 
 
5. revokuje 
část usnesení Zastupitelstva města Olomouce ze dne 25.4.2012 v bodě, kterým bylo 
schváleno 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 4 důvodové zprávy. 
 
6. schvaluje 
uzavření darovací smlouvy na nově vzniklý pozemek parc.č. 1406/7 ostatní plocha, 
jiná plocha o výměře 28 m2 v k.ú. Chválkovice, který je ve vlastnictví  Olomouckého 
kraje s příslušností hospodařit s majetkem náležející Správě silnic Olomouckého 
kraje. Statutární město Olomouc je stranou obdarovanou, dle bodu 5 důvodové 
zprávy. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 4.; hlasování č. 6 
 
 
5 Prodej dom ů 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
prodej budovy č. p. 423 (Švédská 1)  na pozemku parc. č. st. 410, zastavěná plocha 
a nádvoří, a pozemku parc. č. st. 410, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře  205 
m2, vše v k. ú. Olomouc–město, obec Olomouc, se všemi součástmi 
a příslušenstvím, společnosti Finesa Reality, spol. s r. o., za kupní cenu celkem ve 
výši 15.515.000,- Kč, z toho za budovu 13.419.920,- Kč a za pozemek 2.095.080,- 
Kč,  splatnou do 20 dnů od uzavření kupní smlouvy, dle důvodové zprávy bod 1.1. 
 
3. nevyhovuje 
nabídce společnosti IES MORAVIA REAL a. s. ve věci prodeje budovy č. p. 423 
(Švédská 1)  na pozemku parc. č. st. 410, zastavěná plocha a nádvoří, a pozemku 
parc. č. st. 410, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 205 m2, vše v k. ú. Olomouc–
město, obec Olomouc, se všemi součástmi a příslušenstvím, dle důvodové  zprávy 
bod 1.1. 
 
4. schvaluje 
darování budovy č. p. 808 (Řezníčkova 8) na pozemku parc. č. st. 70/1, zastavěná 
plocha a nádvoří, pozemku parc. č. st. 70/1, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře  
388 m2, a pozemku parc. č. 55/2, zahrada, o výměře 719 m2, vše v k. ú. Hodolany, 
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obec Olomouc, se všemi součástmi a příslušenstvím, Charitě Olomouc, dle 
důvodové zprávy bod 1.2. 
 
5. nevyhovuje 
žádosti nájemců o odprodej bytů v domě č. p. 194 (Dolní náměstí 7) na pozemku 
parc. č. st. 615, zastavěná plocha  a nádvoří, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, 
dle důvodové zprávy bod 1.3. 
 
6. nevyhovuje 
žádosti manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej bytu č. 3 v domě č. p. 217 (Na Trati 
80) na pozemku parc. č. st. 251/1, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Řepčín, obec 
Olomouc, dle důvodové zprávy bod 1.4. 
 
7. schvaluje 
prodej bytové jednotky 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, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve 
výši 2.151.810,- Kč, z toho za jednotku  1.395.454,- Kč  a za pozemek 756.356,- Kč, 
dle důvodové zprávy bod 1.5. 
 
8. nevyhovuje 
nabídce xxxxxxxxxxxxxxx ve věci prodeje bytové jednotky 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 1.5. 
 
9. schvaluje 
prodej bytové jednotky č. 1173/5 v domě č. p. 1173 (Dukelská 19) na pozemku parc. 
č. st. 1071/1, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
725/9511 na společných částech domu č. p. 1173, se spoluvlastnickým podílem 
o velikosti 725/9511 na pozemku parc. č. st. 1071/1, zastavěná plocha a nádvoří, 
a se spoluvlastnickým podílem  o velikosti 725/19292 na pozemku parc. č. 518, 
ostatní plocha, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, xxxxxxxxxxxxxxxxxx za 
kupní cenu celkem ve výši 1.277.112,- Kč, z toho za jednotku částku 1.240.907,- Kč, 
za pozemek parc. č. 1071/1 částku 26.083,- Kč, za pozemek parc. č. 518 částku 
10.122,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.6. 
 
10. schvaluje 
ponechání bytové jednotky č. 962/75 v domě č. p. 962 (Foerstrova 15) na pozemku 
parc. č. st. 1147, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem 
o velikosti 607/41801 na společných částech domu č. p. 962 a se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 607/41801 na pozemku parc. č. st. 1147, zastavěná plocha 
a nádvoří, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, v majetku statutárního města 
Olomouce, dle důvodové zprávy bod 1.7. 
 
11. schvaluje 
prodej pozemku parc. č. 105/20, zahrada, o výměře 619 m2, v k. ú. Olomouc-město, 
obec Olomouc, za kupní cenu celkem ve výši 1.067.500,- Kč, z toho za pozemek 
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1.065.000,- Kč a náklady 2.500,- Kč, xxxxxxxxxxxxxxx, dle důvodové zprávy bod 2.1. 
 
12. schvaluje 
prodej pozemku parc. č. st. 1056/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 293 m2, 
v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, za kupní cenu celkem ve výši 72.500,- Kč, z toho 
za pozemek 70.000,- Kč a náklady 2.500,- Kč, do podílového spoluvlastnictví 
kupujících, a to: 
- podíl o velikosti 482/10831 paní xxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 
3.227,- Kč, 
- podíl o velikosti 254/10831 paní xxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 
1.700,- Kč, 
- podíl o velikosti 599/10831 do SJM manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za 
kupní cenu ve výši  4.010,- Kč, 
- podíl o velikosti 722/10831 do SJM manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za 
kupní cenu ve výši  4.833,- Kč, 
- podíl o velikosti 599/10831 paní xxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 4.010,- 
Kč, 
- podíl o velikosti 254/10831 panu xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 
1.700,- Kč, 
- podíl o velikosti 508/10831 paní xxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 
3.400,- Kč, 
- podíl o velikosti 508/10831 panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 
3.400,- Kč, 
- podíl o velikosti 358/10831 do SJM manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
za kupní cenu ve výši 2.396,- Kč, 
- podíl o velikosti 519/10831 paní xxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 
3.474,- Kč, 
- podíl o velikosti 599/10831 paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 
4.010,- Kč, 
- podíl o velikosti 722/10831 do SJM manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
za kupní cenu ve výši 4.833,- Kč, 
- podíl o velikosti 361/21662 panu xxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši1.208,- 
Kč, 
- podíl o velikosti 361/21662 panu xxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 
1.208,- Kč, 
- podíl o velikosti 361/21662 panu xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 
1.208,- Kč, 
- podíl o velikosti 519/10831 paní xxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 
3.474,- Kč, 
- podíl o velikosti 508/10831 paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 
3.400,- Kč, 
- podíl o velikosti 519/10831 paní xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 
3.474,- Kč, 
- podíl o velikosti 173/10831 panu xxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 1.158,- 
Kč, 
- podíl o velikosti 173/10831 paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 
1.158,- Kč, 
- podíl o velikosti 173/10831 paní xxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 
1.158,- Kč, 
- podíl o velikosti 722/10831 do SJM manželům xxxxxxxxxxxxxxxx za kupní 
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cenu ve výši 4.833,- Kč, 
- podíl o velikosti  599/10831 paní xxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 
4.010,- Kč, 
- podíl o velikosti  361/21662 paní xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 
1.208,- Kč, 
- podíl o velikosti 599/10831 panu xxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 
4.010,- Kč, dle důvodové zprávy bod 2.2. 
 
13. schvaluje 
prodej pozemku parc. č. st. 1065, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 681 m2, 
a část pozemku parc. č. 399/3, ostatní plocha, (dle GP parc. č. 399/86, ostatní 
plocha), o výměře 115 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, za kupní cenu 
celkem ve výši 168.565,- Kč, z toho pozemek parc. č. st. 1065 za kupní cenu 
113.040,- Kč, část pozemku parc. č. 399/3 za kupní cenu 47.725,- Kč a náklady 
7.800,- Kč, do podílového spoluvlastnictví kupujících, a to: 
- podíl o velikosti 18/100 do SJM manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
za kupní cenu ve výši 30.342,- Kč,  
- podíl o velikosti 8/100 xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 13.485,- Kč,  
- podíl o velikosti 3/100 xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 5.057,- Kč,  
- podíl o velikosti 8/100 xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 13.485,- Kč,  
- podíl o velikosti 3/100 xxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 5.057,- Kč,  
- podíl o velikosti 3/100 xxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 5.057,- Kč,  
- podíl o velikosti 8/100 xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 13.485,- Kč,  
- podíl o velikosti 10/100 xxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 16.857,- Kč,  
- podíl o velikosti 8/100 do SJM manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
za kupní cenu ve výši 13.485,- Kč,  
- podíl o velikosti 8/100 xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 13.485,- Kč,  
- podíl 8/100 do SJM manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve 
výši 13.485,- Kč,  
- podíl o velikosti 7/100 xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 11.800,- Kč,  
- podíl o velikosti 8/100 xxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 13.485,- Kč, 
dle důvodové zprávy bod 2.3. 
 
14. schvaluje 
prodej pozemku parc. č. 376/18, zahrada, o výměře 217 m2, v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc, za kupní cenu celkem ve výši 160.000,- Kč, z toho za pozemek 157.500,- 
Kč a náklady 2.500,- Kč, do SJM manželům Mgr. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dle 
důvodové zprávy bod 2.4. 
 
15. schvaluje 
prodej pozemku parc. č. st. 262, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 312 m2, v k. 
ú. Hejčín, obec Olomouc, za kupní cenu celkem ve výši 141.800,- Kč, z toho 
pozemek 140.000,- Kč a náklady 1.800,- Kč, do podílového spoluvlastnictví 
kupujících, a to: 
- podíl o velikosti 1184/6635 paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 
25.304,- Kč,  
- podíl o velikosti 1453/13270 paní xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 
15.526,- Kč, 
- podíl o velikosti 1544/6635 do SJM manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
za kupní cenu ve výši 32.998,- Kč, 
- podíl o velikosti 1108/6635 paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 
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23.680,- Kč, 
- podíl o velikosti 1453/13270 do SJM manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
za kupní cenu ve výši 15.526,- Kč, 
- podíl o velikosti 1346/19905 panu xxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 
9.589,- Kč, 
- podíl o velikosti 2692/19905 paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve 
výši 19.177,- Kč, dle důvodové zprávy bod 2.5. 
 
16. schvaluje 
prodej pozemku parc. č. 419/52, zahrada, o výměře 89 m2, a pozemek parc. č. 
419/53, zahrada, o výměře 93 m2, v k. ú. Hejčín, obec Olomouc, za kupní cenu 
celkem ve výši 42.800,- Kč, z toho pozemek parc. č. 419/52 za 20.000,- Kč, pozemek 
parc. č. 419/53 za 21.000,- Kč a náklady 1.800,- Kč, Společenství vlastníků jednotek 
na Šibeníku 48, dle důvodové zprávy bod 2.6. 
 
17. schvaluje 
prodej pozemku parc. č. st. 107, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 205 m2, v k. 
ú. Povel, obec Olomouc, za kupní cenu celkem ve výši 64.500,- Kč, z toho za 
pozemek 62.000,- Kč a náklady 2.500,- Kč do podílového spoluvlastnictví kupujících, 
a to: 
- podíl o velikosti 164/1000 paní xxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 
10.578,- Kč, 
- podíl o velikosti 159/1000 panu xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 
10.256,- Kč, 
- podíl o velikosti 234/1000 paní xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 
15.093,- Kč, 
- podíl o velikosti 164/1000 paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 
10.578,- Kč, 
- podíl o velikosti 121/1000 paní xxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 7.804,- 
Kč, 
- podíl o velikosti 158/1000 paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve 
výši  
10.191,- Kč, dle důvodové zprávy bod 2.7. 
 
18. schvaluje 
darování pozemku parc. č. 1167, zahrada, s příslušenstvím, o výměře 182 m2, v k. ú. 
Řepčín, obec Olomouc, České republice s tím, že SMOl nebude po České republice 
požadovat náhradu za bezesmluvní užívání pozemku do doby převodu vlastnického 
práva, dle důvodové zprávy bod 2.8. 
 
19. nevyhovuje 
žádosti Společenství vlastníků Dvořákova 247/23, Olomouc-Nová Ulice ve věci 
snížení kupní ceny při prodeji pozemku parc. č. 364/9, zahrada, o výměře 1141 m2, 
v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 2.9. 
 
20. revokuje 
usnesení ze dne 20. 06. 2012 bod 4, část 9, ve věci  prodeje pozemku parc. č. st. 
1396, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 416 m2, v k. ú. Olomouc-město, obec 
Olomouc, za kupní cenu ve výši 106.500,- Kč, z toho za pozemek 104.000,- Kč a 
náklady 2.500,- Kč, do podílového spoluvlastnictví kupujících, a to:  
- podíl o velikosti 251/1619 paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 
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16.511,- Kč, 
- podíl o velikosti 2193/6476 do SJM manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
za kupní cenu ve výši 36.065,- Kč, 
- podíl o velikosti 601/3238 paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 
19.767,- Kč, 
- podíl o velikosti 1013/6476 do SJM manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
za kupní cenu ve výši 16.659,- Kč, 
- podíl o velikosti 266/1619 do SJM xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 
ve výši 17.498,- Kč, dle důvodové zprávy bod 2.10. 
 
21. schvaluje 
prodej pozemku parc. č. st. 1396, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 416 m2, v k. 
ú. Olomouc-město, obec Olomouc, za kupní cenu ve výši 109.000,- Kč, z toho za 
pozemek 106.500,- Kč a náklady 2.500,- Kč, do podílového spoluvlastnictví 
kupujících, a to:  
- podíl o velikosti 251/1619 paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 
16.899,- Kč, 
- podíl o velikosti 2193/6476 do SJM manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
za kupní cenu ve výši 36.911,- Kč, 
- podíl o velikosti 601/3238 paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši  
20.231,- Kč, 
- podíl o velikosti 1013/6476 do SJM manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
za kupní cenu ve výši 17.050,- Kč, 
- podíl o velikosti 266/1619 do SJM manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za 
kupní cenu ve výši 17.909,- Kč, dle důvodové zprávy bod 2.10. 
 
22. revokuje 
usnesení ze dne 29. 02. 2012, bod 5, část 38, ve věci schválení prodeje 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 důvodové 
zprávy bod 2.11. 
 
23. revokuje 
usnesení ze dne 29. 02. 2012, bod 5, část 40, ve věci prodeje 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 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
za kupní cenu 7.899,- Kč, podíl o velikosti 1/16 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 
987,- Kč, podíl o velikosti 2/16 xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 1.974- Kč a podíl 
o velikosti 5/16 xxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 4.937,- Kč, dle důvodové zprávy 
bod 2.11. 
 
24. 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 
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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 vlastníků jednotek domu Bořivojova 10, 12 
Olomouc, dle důvodové zprávy bod 2.11. 
 
25. schvaluje 
prodej části pozemku parc. č. 240/1, ostatní plocha, (dle GP parc. č. 240/6, ostatní 
plocha), o 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 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 7.899,- Kč, podíl o velikosti 
1/16 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 987,- Kč, podíl o velikosti 2/16 
xxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 1.974,- Kč a podíl o velikosti 5/16 xxxxxxxxxxxxxxx 
za kupní cenu 4.937,- Kč, dle důvodové zprávy bod 2.11. 
 
26. nevyhovuje 
žádosti xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx, 
xxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ve věci prodeje pozemku parc. č. 529, 
ostatní plocha, o výměře 38 m2, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, dle 
důvodové zprávy bod 2.12. 
 
27. nevyhovuje 
žádosti paní xxxxxxxxxxxxxxxxx, paní xxxxxxxxxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxxxxxxxxx 
o odprodej spoluvlastnického podílu na pozemku parc. č. st. 899, zastavěná plocha a 
nádvoří, v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 2.13. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 5.; hlasování č. 7 - 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 upraveného dodatku č. 1 
 
2. schvaluje 
rozpočtové změny roku 2012 dle důvodové zprávy  - část B včetně upraveného 
dodatku č. 1 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 6.; hlasování č. 14 
 
 
 
7 Návrh využití odvodu z výt ěžku "hazardu" za rok 2012  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. schvaluje 
způsob využití výtěžku dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 6. 1.; hlasování č. 13 
 
 
8 Střednědobý rozpo čtový výhled SMOl na rok 2013 - 2015  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu, týkající se Střednědobého rozpočtového výhledu 
SMOl na rok 2013 - 2015 
 
2. schvaluje 
přijetí úvěru od Komerční banky, a. s. ve výši 370 mil. Kč za účelem refinancování 
stávajících investičních úvěrů dle důvodové zprávy a pověřuje 1. náměstka primátora 
Ing. Ivo Vlacha k podpisu úvěrové smlouvy 
 
3. schvaluje 
záměr přijetí úvěru od EIB ve výši 500 mil. Kč pro rok 2012 - 2014 dle důvodové 
zprávy 
 
4. schvaluje 
Střednědobý rozpočtový výhled SMOl na rok 2013 - 2015 dle důvodové zprávy 
 
5. ukládá 
předložit Zastupitelstvu města Olomouce ke schválení podmínky úvěru od EIB 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Vlach Ivo, Ing., nám ěstek primátora 
 
6. schvaluje 
rozpočtovou změnu č. 12/0096 dle upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 7.; hlasování č. 15 
 
 
9 Pořízení souboru zm ěn č.VIII regula čního plánu MPR Olomouc  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
v souladu s §62, §63 a §64 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů, pořízení souboru změn č.VIII 
regulačního plánu MPR Olomouc za podmínky, že žadatelé uhradí náklady na 
zpracování návrhu souboru změn regulačního plánu projektantem  
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3. ukládá 
vedoucímu odboru koncepce a rozvoje zahájit pořízení souboru změn č. VIII 
regulačního plánu MPR Olomouc dle důvodové zprávy 
T: ihned 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 8.; hlasování č. 16 
 
 
10 Plnění Strategického plánu  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
plnění prioritních cílů Strategického plánu dle přílohy č. 1 důvodové zprávy 
 
Předložil: Rada města Olomouce 
Bod programu: 9.; hlasování č. 17 
 
 
11 Smlouva o spolupráci na projektu Inova ční vouchery 

v Olomouckém kraji  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
Smlouvu o spolupráci na projektu Inovační vouchery v Olomouckém kraji dle přílohy 
důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
podepsat smlouvu o spolupráci 
T: říjen 2012 
O: Novotný Martin, primátor m ěsta  
 
Předložil: Rada města Olomouce 
Bod programu: 10.; hlasování č. 18 
 
 
12 Výstavišt ě Flora - trafostanice  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
uzavření smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku dle důvodové zprávy 
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Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 11.; hlasování č. 19 
 
 
 
13 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. schvaluje 
změnu finančního plánu projektu "Obnova vozového parku tramvají" reg. č. 
CZ.1.12./1.2.00/27.01404, vyčlenění finančních prostředků z rozpočtu SMOl na 
zajištění spolufinancování ve výši 98 740 250,00 Kč bez DPH, a to v roce 2013 ve 
výši 70 760 000,00 Kč a v roce 2014 ve výši 27 980 250,00 Kč a vyčlenění částky na 
výdaje v období udržitelnosti projektu (2015-2019) resp. částky na zajištění provozu 
ve výši 96 750 000,00 Kč za celých 5 let, tj. 19 350 000,00 Kč za rok 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 12.; hlasování č. 20 
 
 
14 Program regenerace MPR - zm ěna alokace dotace.  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s návrhem na změnu alokace státní dotace z Programu regenerace MPR dle 
důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
poskytnutí finančního příspěvku města soukromým a církevním subjektům dle 
důvodové zprávy (tabulka č.2) včetně rozpočtových změn z toho vyplývajících. 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 13.; hlasování č. 21 
 
 
 
15 Výzva č. 31, 32 - Závazek kone čného p říjemce  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. schvaluje 
vyčlenění finančních prostředků až do výše 3 671 868 Kč z rozpočtu města na 
zajištění finančního krytí vlastních zdrojů na realizaci projektu Cyklostezka Hlušovice 
(reg.číslo projektu: CZ.1.12/1.3.00/31.01534) a každoroční vyčlenění finančních 
prostředků na zajištění udržitelnosti projektu ve výši 139 335 Kč po dobu 5 let (tj. 
celkové náklady po dobu 5 let činí 696 675 Kč) od finančního ukončení projektu. 
 
3. schvaluje 
 vyčlenění finančních prostředků až do výše 3 112 215 Kč z rozpočtu města na 
zajištění finančního krytí vlastních zdrojů na realizaci  projektu Moravská cyklotrasa 
na území ORP Olomouc, k.ú. Povel (reg.číslo projektu: CZ.1.12/1.3.00/31.01532)a  
každoroční vyčlenění finančních prostředků na zajištění udržitelnosti projektu ve výši 
203 900 Kč po dobu 5 let (tj. celkové náklady po dobu 5 let činí 1 019 500 Kč) od 
finančního ukončení projektu. 
 
4. schvaluje 
vyčlenění finančních prostředků až do výše 2 367 596 Kč z rozpočtu města na 
zajištění finančního krytí vlastních zdrojů na realizaci projektu Jantarová stezka 2. 
část (reg.číslo projektu: CZ.1.12/1.3.00/31.01531) a každoroční vyčlenění finančních 
prostředků na zajištění udržitelnosti projektu ve výši 109 100 Kč po dobu 5 let (tj. 
celkové náklady po dobu 5 let činí 545 500 Kč) od finančního ukončení projektu. 
 
5. schvaluje 
v případě schválení projektové žádosti Sportujeme společně-ZŠ Rožňavská 
(reg.číslo projektu: CZ.1.12/2.1.00/32.01615) vyčlenění finančních prostředků až do 
výše 2 298 340 Kč z rozpočtu města na zajištění finančního krytí vlastních zdrojů na 
realizaci tohoto projektu a  každoroční vyčlenění finančních prostředků na zajištění 
udržitelnosti projektu ve výši 80 000 Kč po dobu 5 let (tj. celkové náklady po dobu 5 
let činí 400 000 Kč) od finančního ukončení projektu. 
 
6. schvaluje 
v případě schválení projektové žádosti Žižkovo náměstí 3 - nové oddělení MŠ 
(reg.číslo projektu: CZ.1.12/2.1.00/32.01616) každoroční vyčlenění finančních 
prostředků na zajištění udržitelnosti projektu ve výši 935 600 Kč po dobu 5 let (tj. 
celkové náklady po dobu 5 let činí 4 678 000 Kč) od finančního ukončení projektu. 
 
7. schvaluje 
v případě schválení projektové žádosti MŠ Jílová - zprovoznění oddělení (reg.číslo 
projektu: CZ.1.12/2.1.00/32.01617)  každoroční vyčlenění finančních prostředků na 
zajištění udržitelnosti projektu ve výši 1 229 500 Kč po dobu 5 let (tj. celkové náklady 
po dobu 5 let činí 6 147 500 Kč) od finančního ukončení projektu. 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 14.; hlasování č. 22 
 
 
16 Dodatky z řizovacích listin - škol, jejichž z řizov atelem je 

statutární m ěsto Olomouc  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
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2. schvaluje 
Dodatek č.3  zřizovací listiny příspěvkové organizace Fakultní základní škola 
Olomouc, Tererovo nám.1  a Dodatek č.3 zřizovací listiny příspěvkové organizace 
Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33, dle příloh důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
informovat o přijatém usnesení ředitele příspěvkových organizací - škol 
T: 14. 11. 2012 
O: vedoucí odboru školství 
 
Předložil: Rada města Olomouce 
Bod programu: 15.; hlasování č. 23 
 
 
17 Aktualizace  z řizovacích listin jednotek sboru dobrovolných 

hasi čů statutárního m ěsta Olomouce  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
aktualizaci zřizovacích listin jednotek sboru dobrovolných hasičů statutárního města 
Olomouce dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
aktualizovat dokumentaci zřizovacích listin jednotek sboru dobrovolných hasičů 
statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy 
T: 14. 11. 2012 
O: vedoucí odboru ochrany 
 
4. pověřuje 
Martina Novotného, primátora města Olomouce k podpisu zřizovacích listin jednotek 
sboru dobrovolných hasičů statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy 
T: 14. 11. 2012 
O: Novotný Martin, primátor m ěsta  
 
Předložil: Rada města Olomouce 
Bod programu: 16.; hlasování č. 24 
 
 
 
18 Sběrové soboty - dodatek ke smlouv ě 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
Dodatek č.1 ke Smlouvě o poskytnutí provozní dotace z rozpočtu statutárního města 
Olomouc - sběrové soboty 
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3. pověřuje 
podpisem Dodatku č.1 ke smlouvě RNDr. Jana Holpucha, Ph.D. 
T: 14. 11. 2012 
O: vedoucí odboru životního prost ředí 
 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 17.; hlasování č. 25 
 
 
19 Přísedící Okresního soudu v Olomouci - rezignace  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
rezignaci Ing. Jaroslava Poura na funkci přísedícího Okresního soudu v Olomouci 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 18.; hlasování č. 26 
 
 
 
 

 

 

Martin Novotný v. r. 
primátor m ěsta Olomouce 

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

  
 


