
 

USNESENÍ 
 

z 18. zasedání Zastupitelstva m ěsta Olomouce, konaného dne 25. 2. 2013  
 
 

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 18. zasedání Zastupitelstva m ěsta 
Olomouce  

Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. schvaluje 
upravený návrh programu 18. 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. odpuštění nájemného ve výši 26.466,- Kč za období od 1. 7. 2012 do 28. 2. 2013 
za pronájem části pozemku parc. č. 624/3 ostat. pl. o výměře 8 m2 (stánek č. 5) v k. 
ú. Hodolany, obec Olomouc společnosti Velkoobchod Prostějov, a.s. dle důvodové 
zprávy bod č. 16. 
 
2. prodej části pozemku parc. č. 135/4 zahrada o výměře 65 m2 (dle GP parc. č. 
135/5 zahrada) v k. ú. Slavonín, obce Olomouc společnosti CTS OLOMOUC, s.r.o. 
za kupní cenu ve výši 29 309,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 18. 
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3. prodej pozemku parc. č. st. 1237 zast. pl. o výměře 86 m2 a části pozemku parc. 
č. 784/1 zahrada o výměře 534 m2, vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc paní 
xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 620 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 19.   
 
4. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 784/1 
zahrada o výměře 651 m2 (část A) v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc s paní 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx při kupní ceně ve výši 1 367 100,- Kč dle důvodové 
zprávy bod č. 20.  
 
5. darování části pozemku parc. č. 124/4 ostat. pl. o výměře 2 033 m2  (dle GP parc. 
č. 124/37 ostat. pl.) v k. ú. Olomouc – město, obec Olomouc, včetně zděné zídky 
s kovovými branami, kovového oplocení se zděnou podezdívkou, drátěného plotu a 
dlážděného vstupu do budovy č. p. 788 (objekt občanské vybavenosti) na pozemku 
parc. č. st. 1080 zast. pl. v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc Tělocvičné jednotě 
SOKOL Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 22. 
 
6. vrácení uhrazené částky ve výši 25 911,- Kč sdružení SK Olomouc Sigma MŽ dle 
důvodové zprávy bod č. 23. 
 
7. prodej pozemků parc. č. st. 2494 zast. pl. o výměře 186 m2 a parc. č. st. 2497 
zast. pl. o výměře 202 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc společnosti INTES 
OLOMOUC, spol. s r.o. za kupní cenu ve výši 310 400,- Kč dle důvodové zprávy bod 
č. 25.  
 
8. změnu smlouvy o budoucí kupní smlouvě č. MAJ-PR-BKS/8/2009/Hoř ze dne 7. 4. 
2009, ve znění dodatku č. 1 uzavřené se společností INTES OLOMOUC, spol. s r.o. 
dle důvodové zprávy bod č. 25. 
 
9. směnu části pozemku parc. č. 945/12 orná půda (dle GP parc. č. 945/19 orná 
půda) o výměře 3 970 m2 v Řepčín, obec Olomouc ve vlastnictví xxxxxxxxxxxxxxx a 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx  za část pozemku parc. č. 945/4 orná půda (dle GP parc. č. 
945/18 orná půda) o výměře 3 970 m2 v k. ú. Řepčín, obec Olomouc ve vlastnictví 
statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 26. 
 
10. prodej části pozemku parc. č. 478/1 ostatní plocha (dle GP parc. č. 478/3 ostatní 
plocha) o výměře 139 m2 v k. ú. Hejčín, obec Olomouc a částí pozemků parc. č. 
945/3 orná půda (dle GP „díl h“ o výměře 2 646 m2 a díl „f“ o výměře 3 926 m2) 
o celkové výměře 6 572 m2, parc. č. 945/10 orná půda (dle GP „díl i“ o výměře 309 
m2 a „díl g“ o výměře 562 m2) o celkové výměře 871 m2 a parc. č. 981/2 ostatní 
plocha (dle GP parc. č. 981/10 ostatní plocha) o výměře 148 m2, vše v k. ú. Řepčín, 
obec Olomouc společnosti EUROGEMA CZ, a.s. za kupní cenu ve výši 6 415 900,- 
Kč dle důvodové zprávy bod č. 26.  
 
11. prodej pozemku parc. č. 399 trvalý travní porost o výměře 32 m2 a částí pozemků 
parc. č. 401/19 orná půda (dle GP „díl a“) o výměře 10 896  m2, parc. č. 401/33 orná 
půda (dle GP „díl b“) o výměře 190 m2,  parc. č. 478/1 ostatní plocha (dle GP parc. č. 
478/4 ostatní plocha) o výměře 99 m2, vše v k. ú. Hejčín, obec Olomouc a pozemku 
parc. č. 981/3 ostatní plocha (dle GP „díl k“) o výměře 51 m2 a částí pozemků parc. 
č. 945/3 orná půda (dle GP parc. č. 945/3 orná půda) o výměře 11 734 m2, a parc. č. 
981/2 ostatní plocha (dle GP „díl j“) o výměře 71 m2, vše v k. ú. Řepčín, obec 
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Olomouc společnosti EUROGEMA CZ, a.s. za kupní cenu ve výši 19 150 590,- Kč 
dle důvodové zprávy bod č. 26.  
 
12. prodej části pozemku parc. č. 400/1 trvalý travní porost (dle GP parc. č. 400/1 
trvalý travní porost) o výměře 229 m2 v k. ú. Hejčín, obec Olomouc a částí pozemků 
parc. č. 945/2 ostatní plocha (dle GP parc. č. 945/2 ostatní plocha) o výměře 629 m2, 
parc. č. 945/4 orná půda (dle GP parc. č. 945/4 orná půda) o výměře 20 495 m2, 
parc. č. 945/13 orná půda (dle GP parc. č. 945/20 orná půda) o výměře 529 m2 a 
parc. č. 982/1 trvalý travní porost (dle GP parc. č. 982/1 trvalý travní porost) o výměře 
238 m2, vše v k. ú. Řepčín, obec Olomouc společnosti EUROGEMA CZ, a.s. za 
kupní cenu ve výši 18 359 600,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 26.  
 
13. uplatnit u organizační složky státu Ministerstvo obrany ČR, která je zřizovatelem 
příspěvkové organizace Vojenská nemocnice Olomouc, žádost o zařazení 
nemovitých věcí splňujících podmínky ustanovení § 2c písm. a) až e) zákona č. 
172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví 
obcí, ve znění pozdějších předpisů, do seznamu nemovitých věcí, který bude 
předložen vládě České republiky ke schválení dle důvodové zprávy bod č. 27.  
 
14. uzavření darovací smlouvy na stavbu zpevnění komunikace vybudované v rámci 
stavby „Zpevnění polní cesty mezi ulicemi Dolní Úlehla a U Kříže v Olomouci-
Droždíně“,  na pozemcích  parc. č. 393/3 ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č.  
441/4 trvalý travní porost, parc. č.  441/5 trvalý travní porost, parc. č.  441/9 trvalý 
travní porost, parc. č.  393/7 ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č.  441/7 trvalý 
travní porost, parc. č.  441/8 trvalý travní porost, parc. č.  441/3 trvalý travní porost, 
parc. č. 472/1 ostatní plocha, jiná plocha, parc. č. 393/8 ostatní plocha, ostatní 
komunikace a parc. č. 473/1 zahrada, vše v k. ú. Droždín, obec Olomouc, mezi 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx jako dárcem a statutárním městem Olomouc jako obdarovaným, 
v celkové pořizovací a zůstatkové hodnotě ve výši  256.000,- Kč, bez DPH dle 
důvodové zprávy bod č. 28.  
 
15. uzavření darovací smlouvy na stavby SO 52.1 - přívodního vodovodu, SO 51.1 - 
kanalizace, SO 19.1 -  příjezdová komunikace, parkoviště a pěší komunikace a SO 
59.1 - veřejné osvětlení, budované v rámci stavby „Vzdělávací centrum pro 
slabozraké Olomouc - Hejčín“, na pozemcích 343/1 ostatní plocha, jiná plocha, parc. 
č. 343/2 ostatní plocha, jiná plocha, parc. č. 345/2 ostatní plocha, ostatní 
komunikace, parc. č. 346/4 ostatní plocha, manipulační plocha, parc. č. 453/5 ostatní 
plocha, ostatní komunikace, parc. č. 527/3 ostatní plocha, jiná plocha, parc. č. 527/4 
ostatní plocha, jiná plocha a parc. č.  527/5 ostatní plocha, jiná plocha, vše v k. ú. 
Hejčín, obec Olomouc, mezi Olomouckým krajem jako dárcem a statutárním městem 
Olomouc jako obdarovaným v celkové pořizovací a zůstatkové hodnotě ve výši  
6.638.418,76 Kč, včetně  DPH dle důvodové zprávy bod č. 29. 
 
16. uzavření darovací smlouvy na stavby komunikace včetně sjezdu, 18 parkovacích 
stání a chodníků  vybudované v rámci stavby “Bytový dům Okružní – Jílová 
Olomouc“, na pozemku  parc. č. 121/5 ostatní plocha, jiná plocha, v k. ú. Neředín, 
obec Olomouc, mezi Společenstvím vlastníků jednotek pro dům a byty a nebytovými 
prostorami (doposud bez kolaudace), stojící na pozemku parc. č. st. 1578 v kat. 
území Neředín, obec Olomouc jako dárcem a statutárním městem Olomouc jako 
obdarovaným, v celkové pořizovací a zůstatkové hodnotě ve výši 1.194.460,80 Kč, 
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včetně DPH dle důvodové zprávy bod č. 30.  
 
17. uzavření darovací smlouvy na komunikace vybudované v rámci stavby „Rodinný 
dům ul. Valašská, Olomouc – Nová Ulice“,  na pozemku  parc. č. 1045 ostatní 
plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc mezi manžely 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  jako dárci a statutárním městem 
Olomouc jako obdarovaným, v celkové pořizovací a zůstatkové hodnotě ve výši 
87.885,00 Kč včetně DPH dle důvodové zprávy bod č. 31.  
 
18. uzavření darovací smlouvy na stavby úprava křižovatky – komunikace, světelné 
signalizační zařízení, včetně vodorovného a svislého značení, odvodnění 
komunikace, veřejného osvětlení a chodníků, vybudované v rámci stavby „Olomouc – 
prodejna potravin Lidl – ul. Pavlovická – objekt SO 09 – úprava křižovatky“, na 
pozemcích na pozemcích parc. č. 96 ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 
98/5 ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 37/2 ostatní plocha, ostatní 
komunikace, parc. č. 38/4 ostatní plocha, zeleň, parc. č. 38/5 ostatní plocha, jiná 
plocha, parc. č. 38/6 ostatní plocha, jiná plocha, parc. č. 101/2 ostatní plocha, ostatní 
komunikace, parc. č. 116/33 ostatní plocha, ostatní komunikace a parc. č. 177 ostatní 
plocha, jiná plocha, vše v k. ú. Pavlovičky, obec Olomouc, mezi společností Lidl 
Česká republika v.o.s. jako dárcem a statutárním městem Olomouc jako 
obdarovaným v celkové pořizovací a zůstatkové hodnotě ve výši  2.728.970,- Kč, bez 
DPH dle důvodové zprávy bod č. 32. 
 
2. nevyhovuje žádosti 
1. pana xxxxxxxxxxxxxxxxxx o revokaci usnesení ZMO ze dne 14. 11. 2012, bod 
programu 3, bod 31 důvodové zprávy ve věci nevyhovění žádosti pana 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 457/1 ostat. pl. o výměře 120 
m2 v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1. 
 
2. paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a žádosti pana xxxxxxxxxxxxxxx o prodej části 
pozemku parc. č. 457/1 ostat. pl. o výměře 91 m2 v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod č. 2.  
 
3. pana xxxxxxxxxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 76/1 ostat. pl. o výměře 
76 m2 v k. ú. Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.  
 
4. společnosti AUTO HEDENEC s.r.o. o prodej pozemku parc. č. 1051/3 ostat. pl. 
o výměře 390 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4. 
 
5. společnosti DIS Sorbi s.r.o. o prodej částí pozemku parc. č. 323/1 ostat. pl. 
o celkové výměře 54 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy 
bod č. 5. 
 
6. manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o prodej pozemku parc. č. 787/1 zahrada 
o výměře 895 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 9. 
 
7. společnosti ENETEX TECHNOLOGY s.r.o. o prodej části pozemku parc. č. 999/4 
ostat. pl. o výměře 329 m2 (dle GP parc. č. 999/8 ostat. pl.) v k. ú. Řepčín, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 10.  
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8. pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 545/2 zahrada 
o výměře 122 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 11. 
 
9. manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 545/2 zahrada 
o výměře 239 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 11. 
 
10. paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 502 ostat. pl. 
o výměře 72 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 12. 
 
11. manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 1137/1 orná 
půda o výměře 550 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 
č. 13. 
 
12. pana xxxxxxxxxxxxxx a pana xxxxxxxxxxxxxxx o prodej pozemku parc. č. 86/1 
ostat. pl. o výměře 1 815 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové 
zprávy bod č. 14. 
 
13. pana xxxxxxxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 233/2 ostat. pl. o výměře 
2 000 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 15. 
 
14. pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o prodej pozemku parc. č. 2/2 zahrada o výměře 
2 258 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 17. 
 
15. pana xxxxxxxxxxxxxxx a pana xxxxxxxxxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. 
č. 784/1 zahrada o výměře 651 m2 (část A) v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod č. 20. 
 
16.  Tělocvičné jednoty SOKOL Olomouc o darování části pozemku parc. č. 124/4 
ostat. pl. o výměře 2 238 m2  v k. ú. Olomouc – město, obec Olomouc dle důvodové 
zprávy bod č. 22. 
 
17. společnosti IES MORAVIA REAL a.s. o prodej pozemku parc. č. 124/4 ostat. pl. 
o výměře 5 620 m2, případně jeho části o výměře 2 237 m2 v k. ú. Olomouc-město, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 22.  
 
18. pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o výkup ideálního podílu 1/4 pozemku parc. č. 1742 
trvalý travní porost o výměře 1 153 m2, ideálního podílu 1/4 pozemku parc. č. 1776 
orná půda o výměře 393 m2 a ideálního podílu 1/4 pozemku parc. č. 1777 trvalý 
travní porost o výměře 2 504 m2, vše v k. ú. Lošov, obec Olomouc z vlastnictví pana 
xxxxxxxxxxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy 
bod č. 24. 
 
3. trvá 
na svém usnesení ze dne 19. 9. 2012 ve věci nevyhovění žádosti 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. 7.  
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4. revokuje 
část usnesení ZMO ze dne 29. 2. 2012, bod programu 3, bod 9 důvodové zprávy ve 
věci výše kupní ceny při prodeji pozemku parc. č. 735/38 ostat. pl. o výměře 42 m2 
v k. ú. Hodolany, obec Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxxxxxx a schvaluje kupní cenu ve 
výši 49 980,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 8. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 3.; hlasování 5 - 7 
 
 
4 Majetkoprávní záležitosti OI  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu. 
 
2. schvaluje 
uzavření budoucí darovací smlouvy na části pozemku parc.č. 610/3 ostatní plocha 
v k.ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc z vlastnictví Olomouckého kraje do 
vlastnictví statutárního města Olomouce, a to o předpokládané výměře cca 98 m2, 
dle bodu 1 předložené důvodové zprávy. 
 
3. schvaluje 
uzavření kupní smlouvy na pozemek parc.č. 251/3 zastavěná plocha nádvoří 
o výměře 424 m2 a stavby bez č.p. na pozemku parc.č. 251/3 zastavěná plocha 
nádvoří, vše v k.ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc ze spoluvlastnictví pana 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx a pana xxxxxxxxxxxxxxxxx do výlučného vlastnictví statutárního 
města Olomouce, dle bodu 2 předložené důvodové zprávy. 
 
4. schvaluje 
uzavření dohody o zrušení smlouvy o budoucí darovací smlouvě uzavřené mezi 
Olomouckým krajem jako budoucím dárcem a statutárním městem Olomouc jako 
budoucím obdarovaným dne 18.10.2006, dle bodu 3 předložené důvodové zprávy. 
 
5. schvaluje 
uzavření darovací smlouvy na nově vzniklé pozemky parc. č. 1229/24 ostatní plocha 
o výměře 47 m2 a parc. č. 1232/14 ostatní plocha o výměře 45 m2,  oba 
v katastrálním území Slavonín, obec Olomouc, které jsou ve vlastnictví  
Olomouckého kraje, dle bodu 4 předložené důvodové zprávy. 
 
6. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na části pozemků parc.č. 140/64 ostatní 
plocha o předpokládané výměře cca 3 m2, parc.č. 140/65 ostatní plocha o 
předpokládané výměře cca 151 m2, parc.č. 140/66 ostatní plocha o předpokládané 
výměře cca 6 m2, vše v katastrálním území Hodolany, obec Olomouc, a ve 
vlastnictví společnosti ČSAD Ostrava a.s., za kupní cenu ve výši dle důvodové 
zprávy, dle bodu 5 předložené důvodové zprávy.   
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 4.; hlasování č. 8 
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5 Prodej dom ů 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
upřesnění podmínek prodeje budovy č.p. 975 (Rolsberská 6 – Ostravská 1) na 
pozemku parc. č. st. 691, zastavěná plocha a nádvoří, a pozemku parc. č. st. 691, 
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 2993 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc, se všemi součástmi a příslušenstvím, společnosti ENDL + K a.s. dle 
důvodové zprávy, dle důvodové zprávy bod 1.1. 
 
3. nevyhovuje 
žádosti Olomouckého kraje ve věci bezúplatného převodu budovy bez č.p./č.e., 
objekt občanské vybavenosti, na pozemku parc. č. st. 110/2, zastavěná plocha a 
nádvoří, pozemku parc. č. st. 110/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 6697 m2, 
pozemku parc. č. 980/8, ostatní plocha, o výměře 2889 m2, a pozemku parc. č. 
980/9, zahrada, o výměře 1661 m2, vše v k. ú. Řepčín, obec Olomouc, dle důvodové 
zprávy bod 1.3. 
 
4. nevyhovuje 
opětovné žádosti manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o snížení kupní ceny 
ideálního podílu o velikosti 1/8 na budově č. p. 150 (Jižní 70), ideálního podílu 1/8 na 
pozemku parc. č. 752, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 320 m2, a ideálního 
podílu 1/8 na pozemku parc. č. 751/2, zahrada, o výměře 598 m2, vše v k. ú. 
Slavonín, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 1.4. 
 
5. trvá 
na svém usnesení ze dne 28. 04. 2008 bod 11, část 19 ve věci prodeje  ideálního 
podílu o velikosti 1/8 na budově č. p. 150 (Jižní 70), ideálního podílu 1/8 na pozemku 
parc. č. 752, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 320 m2, a ideálního podílu 1/8 
na pozemku parc. č. 751/2, zahrada, o výměře 598 m2, vše v k. ú. Slavonín, obec 
Olomouc, manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu ve výši 
413.250,- Kč, z toho za podíl 1/8 na budově č. p. 150 za 310.598,- Kč, podíl 1/8 na 
pozemku parc. č. 752, zastavěná plocha a nádvoří, za 31.600,- Kč, podíl 1/8 na 
pozemku parc. č. 751/2, zahrada, za 59.052,- Kč, náklady 12.000,- Kč, dle důvodové 
zprávy bod 1.4. 
 
6. schvaluje 
prodej nebytové jednotky č. 1 v budově bez čp/če (Křižíkova) na pozemku parc. č. st. 
1081, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 370/805 
na budově bez čp/če a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 370/805 na pozemku 
parc. č. st. 1081, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 107 m2, vše v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc, společnosti ČEZ Distribuce, a. s., za kupní cenu celkem ve 
výši 515.471,- Kč, z toho za jednotku 433.115,- Kč, pozemek 66.885,- Kč a náklady 
15.471,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.5. 
 
7. schvaluje 
prodej bytové jednotky č. 79/4 v domě č. p. 79 (tř. Svornosti 1a) na pozemku parc. č. 
st. 109, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
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670/6792 na společných částech domu č. p. 79 a se spoluvlastnickým podílem 
o velikosti 670/6792 na pozemku parc. č. st. 109, zastavěná plocha a nádvoří, vše 
v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, panu xxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu celkem 
752.000,- Kč, z toho za jednotku 671.904,- Kč a za pozemek 80.096,- Kč, dle 
důvodové zprávy bod 1.6. 
 
8. schvaluje 
prodej bytové jednotky č. 622/8 v domě č. p. 622 (nám. Národních Hrdinů 4) na 
pozemku parc. č. st. 771, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem 
o velikosti 1092/13260 na společných částech domu č. p. 622 a se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 1092/13260 na pozemku parc. č. st. 771, zastavěná plocha a 
nádvoří, vše v  k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a 
paní xxxxxxxxxxxxxxxxxx, do společného jmění manželů, za kupní cenu celkem 
2.505.000,- Kč, z toho za jednotku 2.200.187,- Kč a za pozemek 304.813,- Kč, dle 
důvodové zprávy bod 1.7. 
 
9. nevyhovuje 
nabídce pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ve věci prodeje bytové jednotky č. 622/8 
v domě č. p. 622 (nám. Národních Hrdinů 4) na pozemku parc. č. st. 771, zastavěná 
plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1092/13260 na společných 
částech domu č. p. 622 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1092/13260 na 
pozemku parc. č. st. 771, zastavěná plocha a nádvoří, vše v  k. ú. Olomouc-město, 
obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 1.7. 
 
10. schvaluje 
prodej bytové jednotky č. 195/3 v domě č. p. 195 (Dolní náměstí 6) na pozemku parc. 
č. st. 616, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
476/21698 na společných částech domu č. p. 195 a se spoluvlastnickým podílem 
o velikosti 476/21698 na pozemku parc. č. st. 616, zastavěná plocha a nádvoří, vše 
v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, panu xxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu celkem 
935.000,- Kč, z toho za jednotku 743.879,- Kč a za pozemek 191.121,- Kč, dle 
důvodové zprávy bod 1.8. 
 
11. nevyhovuje žádosti 
paní xxxxxxxxxxxxxxxx ve věci posunu termínu podpisu smlouvy o převodu jednotky 
a převedení vlastnictví k bytové jednotce č. 394/4 v domě č. p. 394 (Riegrova 17) na 
pozemcích parc. č. st. 388, 400/5, oba zastavěná plocha a nádvoří, se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 1559/5278 na společných částech domu č. p. 
394 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1559/5278 na pozemcích parc. č. st. 
388, 400/5, oba zastavěná plocha a nádvoří, vše v  k. ú. Olomouc-město, obec 
Olomouc, do 01. 07. 2013 nebo doplacení rozdílu mezi původní nabídkou a 
současným stavem, dle důvodové zprávy bod 1.9. 
 
12. revokuje 
své usnesení ze dne 14. 11. 2012, bod 5, část 4, ve věci  prodeje bytové jednotky č. 
394/4 v domě č. p. 394 (Riegrova 17) na pozemcích parc. č. st. 388, 400/5, oba 
zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1559/5278 na 
společných částech domu č. p. 394 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
1559/5278 na pozemcích parc. č. st. 388, 400/5, oba zastavěná plocha a nádvoří, 
vše v  k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, paní xxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu 
ve výši 3.166.000,- Kč, z toho za jednotku 2.447.662,-Kč, a za pozemky 718.338,- 
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Kč, dle důvodové zprávy bod 1.9. 
 
 
13. nevyhovuje žádosti 
žádosti xxxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ve věci posunu termínu 
podpisu smlouvy o převodu jednotky a převedení vlastnictví k bytové jednotce č. 
394/3 v domě č. p. 394 (Riegrova 17) na pozemcích parc. č. st. 388, 400/5, oba 
zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1504/5278 na 
společných částech domu č. p. 394 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
1504/5278 na pozemcích parc. č. st. 388, 400/5, oba zastavěná plocha a nádvoří, 
vše v  k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc nebo snížení kupní ceny o částku 
67.680,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.10. 
 
14. revokuje 
své usnesení ze dne 13. 12. 2012, bod 5, část 4, ve věci  prodeje bytové jednotky č. 
394/3 v domě č. p. 394 (Riegrova 17) na pozemcích parc. č. st. 388, 400/5, oba 
zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1504/5278 na 
společných částech domu č. p. 394 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
1504/5278 na pozemcích parc. č. st. 388, 400/5, oba zastavěná plocha a nádvoří, 
vše v  k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, za kupní cenu ve výši 2.560.000,- Kč, 
z toho za jednotku 1.910.320,- Kč a za pozemky 649.680,- Kč, do podílového 
spoluvlastnictví kupujících, a to ideální podíl o velikosti 1/2 paní xxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
za kupní cenu ve výši 1.280.000,- Kč a ideální podíl o velikosti 1/2 paní 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu ve výši 1.280.000,- Kč, dle důvodové zprávy 
bod 1.10. 
 
15. schvaluje 
prodej pozemku parc. č. 475/1, zahrada, o výměře 380 m2, v k. ú. Nové Sady 
u Olomouce, obec Olomouc, se všemi součástmi a příslušenstvím, za kupní cenu 
celkem ve výši 240.500,- Kč, z toho za pozemek 237.500,- Kč a náklady 3.000,- Kč, 
do podílového spoluvlastnictví kupujících, a to: 
-  podíl ideální 1/2 do SJM manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní 
cenu ve výši 120.250,- Kč, 
-  podíl ideální 1/4 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 60.125,- Kč, 
-  podíl ideální 1/4 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 60.125,- Kč, dle 
důvodové zprávy bod 2.1. 
 
16. revokuje 
své usnesení ze dne 14. 11. 2012 bod 5, část 15 ve věci prodeje pozemku parc. č. 
st. 247, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 342 m2, v k. ú. Nové Sady 
u Olomouce, obec Olomouc, za kupní cenu celkem ve výši 120.750,- Kč, z toho 
pozemek za 117.750,- Kč a náklady 3.000,- Kč, do podílového spoluvlastnictví 
kupujících, a to: 
-  podíl ideální 1/6 do SJM manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní 
cenu ve výši 20.125,- Kč, 
-  podíl ideální 1/6 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 20.125,- Kč, 
-  podíl ideální 2/6 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 40.250,- Kč, 
-  podíl ideální 1/6 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 20.125,- Kč, 
-  podíl ideální 1/6 do SJM manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve 
výši 20.125,- Kč, dle důvodové zprávy bod 2.2. 
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17. schvaluje 
prodej pozemku parc. č. st. 247, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 342 m2, v k. 
ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, za kupní cenu celkem ve výši 90.200,- 
Kč, z toho pozemek za 87.200,- Kč a náklady 3.000,- Kč, do podílového 
spoluvlastnictví kupujících, a to: 
-  podíl ideální 1/6 do SJM manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 
ve výši 15.033,- Kč, 
-  podíl ideální 1/6 xxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 15.033,- Kč, 
-  podíl ideální 2/6 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 30.068,- Kč, 
-  podíl ideální 1/6 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 15.033,- Kč  
-  podíl ideální 1/6 do SJM manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 
ve výši 15.033,- Kč ,dle důvodové zprávy bod 2.2. 
 
18. revokuje 
své usnesení ze dne 20. 06. 2012, bod 4, část 16, ve věci schválení prodeje 
ideálního podílu o velikosti 38945/39459  na pozemku parc. č. st. 1012, zastavěná 
plocha a nádvoří, o výměře 527 m2, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, za kupní 
cenu celkem ve výši 367.154,- Kč, z toho za pozemek 365.154,- Kč a náklady 2.000,- 
Kč, do podílového spoluvlastnictví kupujících, a to podíl o velikosti 1065/26306 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 15.060,- Kč, podíl o velikosti 988/13153 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši  27.943,- Kč, podíl o velikosti 1032/13153 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 29.188,- Kč, podíl o velikosti 1060/13153 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 29.979,- Kč, podíl o velikosti 192/1879 do 
SJM manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 38.012,- Kč, podíl 
o velikosti 102/1879 do SJM manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve 
výši 20.194,- Kč, podíl o velikosti 1065/26306 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní 
cenu ve výši 15.060,- Kč, podíl o velikosti 1262/13153 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za 
kupní cenu ve výši 35.692,- Kč, podíl o velikosti 150/1879 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
za kupní cenu ve výši 29.697,- Kč, podíl o velikosti 1210/13153 do SJM manželům 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 34.222,- Kč, podíl o velikosti 
1188/13153 do SJM manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 
33.600,- Kč,  podíl o velikosti 2056/39459 xxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 
19.383,- Kč, podíl o velikosti 514/39459 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 
4.846,- Kč, podíl o velikosti 1010/13153 xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 
28.565,- Kč, podíl o velikosti 202/13153 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 
5.713,- Kč. dle důvodové zprávy bod 2.3. 
 
19. schvaluje 
uzavření dohody o zrušení kupní smlouvy  
č. OPD-S/58/2012/Ml uzavřené dne 16. 10. 2012 mezi Statutárním městem 
Olomouc, jako prodávajícím, a xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  manžely 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, jako kupujícími, na prodej 
ideálního podílu o velikosti 38945/39459 na pozemku parc. č. st. 1012, zastavěná 
plocha a nádvoří, o výměře 527 m2, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, dle 
důvodové zprávy bod 2.3. 
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20. schvaluje 
prodej ideálního podílu o velikosti 38945/39459 na pozemku parc. č. st. 1012, 
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 527 m2, v k. ú. Olomouc-město, obec 
Olomouc, za kupní cenu celkem ve výši 367.154,- Kč, z toho za pozemek 365.154,- 
Kč a náklady 2.000,- Kč, do podílového spoluvlastnictví kupujících, a to podíl 
o velikosti 1065/26306 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 15.060,- Kč, podíl 
o velikosti 988/13153 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši  27.943,- Kč, 
podíl o velikosti 1032/13153 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 29.188,- 
Kč, podíl o velikosti 1060/13153 xxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 29.979,- 
Kč, podíl o velikosti 192/1879 do SJM manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za 
kupní cenu ve výši 38.012,- Kč, podíl o velikosti 102/1879 do SJM manželům 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 20.194,- Kč, podíl o velikosti 
1065/26306 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 15.060,- Kč, podíl 
o velikosti 183/13153 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 5.176,- Kč, 
podíl o velikosti 2129/13153 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  za kupní cenu ve výši 60.213,- 
Kč, podíl o velikosti 1210/13153 do SJM manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
za kupní cenu ve výši 34.222,- Kč, podíl o velikosti 1188/13153 do SJM manželům 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 33.600,- Kč,  podíl o velikosti 
2056/39459 xxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 19.383,- Kč, podíl o velikosti 
514/39459 xxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 4.846,- Kč, podíl o velikosti 
1212/13153 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 34.278,- Kč, dle důvodové 
zprávy bod 2.3. 
 
21. revokuje 
své usnesení ze dne 19. 9. 2012 bod 5, část 13 ve věci schválení prodeje 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 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
za kupní cenu ve výši 30.342,- Kč,  
-  podíl o velikosti 8/100 xxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 13.485,- Kč,  
-  podíl o velikosti 3/100 xxxxxxxxxxxxxxx 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 xxxxxxxxxxxxxx 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 xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 13.485,- Kč,  
-  podíl o velikosti 10/100 xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 16.857,- Kč,  
-  podíl o velikosti 8/100 do SJM manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za 
kupní cenu ve výši 13.485,- Kč,  
-  podíl o velikosti 8/100 xxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 13.485,- Kč,  
-  podíl 8/100 do SJM manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 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 xxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 13.485,- Kč, dle 
důvodové zprávy bod 2.4. 
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22. schvaluje 
prodej podílu o velikosti 8/100 na pozemku parc. č. st. 1065, zastavěná plocha a 
nádvoří, o výměře 681 m2, a na části 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, paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 13.485,- Kč, z toho podíl 
na pozemku parc. č. st. 1065 za kupní cenu ve výši 9.043,- Kč a podíl na části 
pozemku parc. č. 399/3 za kupní cenu 3.818,- Kč a náklady 624,- Kč, dle důvodové 
zprávy bod 2.4. 
 
23. 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 155.080,- Kč, z toho pozemek parc. č. st. 1065 za kupní cenu 103.997,- Kč, část 
pozemku parc. č. 399/3 za kupní cenu 43.907,- Kč a náklady 7.176,- Kč, do 
podílového spoluvlastnictví kupujících, a to: 
-  podíl o velikosti 18/100 do SJM manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
za kupní cenu ve výši 30.342,- Kč,  
-  podíl o velikosti 8/100 xxxxxxxxxxxxxxx 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 8/100 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 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 xxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 5.057,- Kč,  
-  podíl o velikosti 8/100 xxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 13.485,- Kč,  
-  podíl o velikosti 10/100 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 16.857,- Kč,  
-  podíl o velikosti 8/100 do SJM manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za 
kupní cenu ve výši 13.485,- Kč,  
-  podíl 8/100 do SJM manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní 
cenu ve výši 13.485,- Kč,  
-  podíl o velikosti 7/100 xxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 11.800,- Kč,  
-  podíl o velikosti 8/100 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 13.485,- Kč, 
dle důvodové zprávy bod 2.4. 
 
24. schvaluje 
prodej části pozemku parc. č. 538/1, (dle GP parc. č. 538/3), zahrada, o výměře 163 
m2, v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, do SJM manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
za kupní cenu celkem ve výši 57.340,- Kč, z toho pozemek 50.000,- Kč a náklady 
7.340,- Kč, dle důvodové zprávy bod 2.5. 
 
25. schvaluje 
prodej části pozemku parc. č. 538/1, (dle GP parc. č. 538/4), zahrada, o výměře 132 
m2, v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, do SJM manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
za kupní cenu celkem ve výši 47.340,- Kč, z toho pozemek 40.000,- Kč a náklady 
7.340,- Kč, dle důvodové zprávy bod 2.5. 
 
26. schvaluje 
prodej části pozemku parc. č. st. 57/3, zastavěná plocha a nádvoří, (dle GP parc. č. 
320, ostatní plocha) o výměře 29 m2, vše v k. ú. Lazce, obec Olomouc, Společenství 
vlastníků jednotek domu Lazecká 328/7 Olomouc, za kupní cenu celkem ve výši 
13.300,- Kč, z toho pozemek 5.500,- Kč a náklady 7.800,- Kč, dle důvodové zprávy 
bod 2.6. 
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27. nevyhovuje 
nabídce xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o prodej bytové jednotky č. 79/4 v domě č. p. 79 
(tř. Svornosti 1a) na pozemku parc. č. st. 109, zastavěná plocha a nádvoří, se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 670/6792 na společných částech domu č. p. 79 
a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 670/6792 na pozemku parc. č. st.  109, 
zastavěná plocha a nádvoří, vše v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc, za kupní cenu 
celkem 601.600,- Kč dle bodu 1.6 důvodové zprávy 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 5.; hlasování č. 9 
 
 
6 Rozpočtové zm ěny roku 2012  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu, týkající se rozpočtových změn roku 2012 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 6.; hlasování č. 11 
 
 
7 Rozpočtové zm ěny roku 2013 -  finan ční vypo řádání 

hospoda ření SMOl za rok 2012  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu, týkající se finančního vypořádání hospodaření SMOl za rok 2012 
a rozpočtových změn roku 2013 vyplývajících z finančního vypořádání hospodaření 
SMOl za rok 2012 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 7.; hlasování č. 12 
 
 
8 Rozpočtové zm ěny roku 2013  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu, týkající se rozpočtových změn roku 2013 - část A a část B  
 
2. schvaluje 
rozpočtové změny roku 2013 dle důvodové zprávy - část B  
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 8.; hlasování č. 13 
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9 Restrukturalizace úrokového zajišt ění 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu včetně přílohy 
 
2. schvaluje 
restrukturalizaci úrokového zajištění dle varianty a) důvodové zprávy 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 9.; hlasování č. 14 
 
 
10 Obecně závazná vyhláška o regulaci provozu sázkových her,  

loterií a jiných podobných her  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu včetně návrhu obecně závazné vyhlášky a deklarace 
 
2. vyslovuje souhlas 
se zněním deklarace 
 
3. vydává 
obecně závaznou vyhlášku č. 1/2013 o regulaci provozu sázkových her, loterií a 
jiných podobných her 
 
4. ukládá 
předložit na jednání ZMO návrh řešení žádosti společnosti Čistá Jižní Morava, a.s., 
o zařazení nové adresy do OZV č. 1/2013 o regulaci provozu sázkových her, loterií a  
jiných podobných her 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Vlach Ivo, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 10.; hlasování č. 15, 16 
 
 
11 Návrh Zadání souboru zm ěn č.VIII regula čního plánu MPR 

Olomouc  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
Zadání souboru změn č.VIII regulačního plánu MPR Olomouc v rozsahu přílohy 
usnesení v souladu s ustanovením §64 odst. (5) zákona č.183/2006 o územním 
plánování a stavebním řádu 
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3. ukládá 
vedoucímu odboru koncepce a rozvoje pokračovat v pořizování souboru změn č.VIII 
regulačního plánu MPR Olomouc 
T: ihned 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 11.; hlasování č. 17 

 
 
 
12 Ul. Luční - rekonstrukce inženýrských sítí  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
zařazení akce do plánu investic roku 2013 dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 12.; hlasování č. 18 
 
 
13 Smlouvy s obcemi  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
smlouvy s obcemi o zajištění dopravní obslužnosti dle přílohy č. 1 této důvodové 
zprávy 
 
3. ukládá 
podepsat smlouvy s obcemi Bukovany, Bystrovany, Horka nad Moravou, Samotišky, 
Skrbeň 
T: březen 2013 
O: Vlach Ivo, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 13.; hlasování č. 19 
 
 
14 Aquapark - valná hromada  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. bere na v ědomí 
výběr auditorské společnosti dle důvodové zprávy 
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3. schvaluje 
změnu v představenstvu a dozorčí radě společnosti AQUAPARK OLOMOUC, a.s. 
dle bodu č. 1 důvodové zprávy 
 
4. schvaluje 
zástupce statutárního města Olomouce a náhradníka na valnou hromadu společnosti 
AQUAPARK OLOMOUC, a.s. dle bodu č. 2 důvodové zprávy 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 14.; hlasování č. 20 
 
 
15 Prevence kriminality  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu                                                                
 
2. schvaluje 
Program prevence kriminality města Olomouce na rok 2013 dle příloh č. 1 , č. 2 , č. 3 
důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
poskytnutí podpor z rozpočtu SMOl dle přílohy č. 4 důvodové zprávy včetně 
rozpočtových změn u žádostí nad 50 000 Kč 
 
4. ukládá 
předložit na Ministerstvo vnitra prostřednictvím Krajského úřadu Olomouckého kraje 
usnesení Zastupitelstva města Olomouce ze dne 25.2.2013 
T: ihned 
O: Machová Eva, Mgr., nám ěstkyn ě primátora 
 
Předložil: Rada města Olomouce 
Bod programu: 15.; hlasování č. 10 
 
 
16 3. Komunitní plán sociálních služeb  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
3. Komunitní plán sociálních služeb města Olomouce na období let 2013 -2015, dle 
důvodové zprávy 
 
Předložil: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 16.; hlasování č. 21 
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17 Pojmenování ulice  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
název ulice dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
informovat příslušné instituce o novém názvu ulice dle stanovených směrnic 
T: ihned 
O: vedoucí odboru vn ějších vztah ů a informací 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 17.; hlasování č. 22 
 
 
18 Dodatek č.1 ke Zřizovací listin ě Moravské divadlo Olomouc  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu včetně příloh 
 
2. schvaluje 
Dodatek č.1 ke Zřizovací listině Moravské divadlo Olomouc, příspěvková organizace 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 18.; hlasování č. 23 
 
 
19 Informace o činnosti kontrolního výboru ve II. pololetí 2012  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. bere na v ědomí 
závěry provedených kontrolních akcí 
 
Předložil: kontrolní výbor 
Bod programu: 19.; hlasování č. 24 
 
 
20 Jmenování člena statutárního orgánu TSMO, a. s.  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
a) změnu v představenstvu TSMO, a. s., tak, jak je popsáno v důvodové zprávě 
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b) nominaci RNDr. Ivana Kosatíka do funkce člena představenstva TSMO, a. s. 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 20.; hlasování č. 25 
 
 
21 Delegování zástupce na valnou hromadu spole čnosti SK 

Sigma Olomouc, a.s.  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
 
2. deleguje 
zástupce SMOl (včetně náhradníků) na valnou hromadu SK Sigma Olomouc, a.s. dle 
důvodové zprávy 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 21.; hlasování č. 26 
 
 
22 Různé - Výstavba výškového objektu v lokalit ě Šantovka -  

žádost ob čanů 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
předkladateli odpovědět na žádost občanů dle výstupů jednání ZMO 
T: 10. 4. 2013 
O: Novotný Martin, primátor m ěsta  
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 22.; hlasování č. 27 
 
 
 

 

 

 

  
Martin Novotný v.r. 
primátor m ěsta Olomouce 

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

 


