
 

USNESENÍ 
 

z 24. zasedání Zastupitelstva m ěsta Olomouce, konaného dne 16. 12. 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 24. zasedání Zastupitelstva m ěsta 
Olomouce  

Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. schvaluje 
upravený návrh programu 24. 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. prominutí náhrady za užívání pozemku parc. č. st. 960 zast. pl. o výměře 599 m2 
v k. ú. Hodolany, obec Olomouc bez právního titulu ve výši 35,- Kč/m2/rok za dva 
roky zpětně před nabytím účinnosti smlouvy ve výši 41 930,- Kč společnosti Dopravní 
podnik města Olomouce, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 8. 
 
2. prodej části pozemku parc. č. 120/1 ostat. pl. o výměře 81 m2 (dle GP díl „a“) v k. 
ú. Bělidla, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 100 693,- 
Kč dle důvodové zprávy bod č. 9. 
 
3. prodej části pozemku parc. č. 292 zahrada o výměře 250 m2 (dle GP parc. č. 
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292/2 zahrada)  v k. ú. Lazce, obec Olomouc společnosti DELTA servis, s.r.o. za 
kupní cenu ve výši 552 500,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 12.  
 
4. výkup ideálního podílu 2/3 pozemku parc. č. 297 ostat. pl. o výměře 1 025 m2 v k. 
ú. Droždín, obec Olomouc z vlastnictví paní xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 
433 333,- Kč a ideálního podílu 1/3 pozemku parc. č. 297 ostat. pl. o výměře 1 025 
m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc z vlastnictví pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
za kupní cenu ve výši 216 667,- Kč do vlastnictví statutárního města Olomouce dle 
důvodové zprávy bod č. 13. 
 
5. prodej pozemku parc. č. 443/2 zast. pl. o výměře 10 m2 v k. ú. Hlubočky, obec 
Hlubočky panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 12 500,- Kč dle 
důvodové zprávy bod č. 14. 
 
6. prodej pozemku parc. č. 444/2 zast. pl. o výměře 4 m2 v k. ú. Hlubočky, obec 
Hlubočky paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 6 500,- Kč dle 
důvodové zprávy bod č. 15. 
 
7. prodej pozemku parc. č. 1156/2 zahrada o výměře 181 m2 a části pozemku parc. 
č. 1156/3 zahrada o výměře 135 m2 (dle GP parc. č. 1156/12 zahrada), vše v k. ú. 
Černovír, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 104 196,- 
Kč dle důvodové zprávy bod č. 16. 
 
8. prodej části pozemku parc. č. 132 zahrada o výměre 50 m2 (dle GP parc. č. 132/2 
zahrada) v k. ú. Topolany u Olomouce, obec Olomouc manželům 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 51 500,- Kč dle důvodové 
zprávy bod č. 17. 
 
9. výkup pozemků parc. č. 2783/2 lesní pozemek o výměře 887 m2, parc. č. 2783/3 
lesní pozemek o výměře 833 m2, parc. č. 3077 ostat. pl. o výměře 3 136 m2 a částí 
pozemků parc. č. 3063/1 ostat. pl. o výměře 19 391 m2 (dle GP parc. č. 3063/6 ostat. 
pl.)  a parc. č. 3064/1 ostat. pl. o výměře 3 700 m2 (GP parc. č. 3064/6 ostat. pl.), vše 
v k. ú. Huzová, obec Huzová z vlastnictví obce Huzová do vlastnictví statutárního 
města Olomouce za kupní cenu ve výši  83.841,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 19.  
 
10. prodej pozemku parc. st. 509/2 zast. pl. o výměře 2 m2 a částí pozemku parc. č. 
602 ostat. pl. o celkové výměře 43 m2 (dle GP parc. č. 602/2 ostat. pl. o výměře 41 
m2 a parc. č. 602/3 ostat. pl. o výměře 2 m2), vše v  k. ú. Neředín, obec Olomouc 
manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 74 150,- Kč dle 
důvodové zprávy bod č. 20. 
 
11. uzavření dohody o zrušení závazku smlouvy o budoucí kupní smlouvě a 
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. MAJ-PR-BKS/17/2008/S  ze dne 
2.  4. 2009 ve znění dodatku č. 1 uzavřené  se společností NAMIRO s.r.o., dle 
důvodové zprávy bod č. 21. 
 
12. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 1721/6 
ostat. pl. o výměře 1 500 m2 v k.  ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc se 
společností FORPET EUROPE s.r.o. při kupní ceně ve výši 577 500,- Kč se 
zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 22. 
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13. zřízení předkupního práva dle § 603, odst. 2 občanského zákoníku k části 
pozemku parc. č. 1721/6 ostat. pl. o výměře 1 500 m2 v k.  ú. Holice u Olomouce, 
obec Olomouc ve prospěch statutárního města Olomouce za kupní cenu ve výši 
385,- Kč/m2, a to po dobu 5 let od vydání kolaudačního souhlasu na stavbu lehké 
výrobní haly a sídla společnosti na výrobu a vývoj náhradních dílů pro výrobu PET 
předlisků na části pozemku parc. č. 1721/6 ostat. pl. o výměře 1 500 m2 v k.  ú. 
Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 22. 
 
14. prodej pozemku parc. č. st. 112/7 zast. pl. o výměře 204 m2 a částí pozemku 
parc. č. 408 zahrada (dle GP parc. č. 408/3 zahrada o výměře 12 m2 a parc. č. 408/2 
zahrada o výměře 13 m2) v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc Junáku - 
svazu skautů a skautek ČR, středisko „ŽLUTÝ KVÍTEK“ Olomouc za kupní cenu ve 
výši 202 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 24.   
 
15. prodej částí pozemků parc. č. 501 ostat. pl. o výměře 18 m2 (dle GP díl „a“) a 
parc. č. 504/17 ostat. pl. o celkové výměře 7 m2 (dle GP díly „b, c, d“), vše v k. ú. 
Droždín, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 22 000,- 
Kč dle důvodové zprávy bod č. 30. 
 
16. prodej pozemku parc. č. 1114 zast. pl. o výměře 54 m2 v k. ú. Holice 
u Olomouce, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 
ve výši 56 200,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 31. 
 
17. směnu částí pozemků parc. č. 541 orná půda o výměře 91 m2 (dle GP parc. č. 
541/4 orná půda) a parc. č. 503 orná půda o výměře 170 m2 (dle GP parc. č. 503/2 
orná půda), vše v k. ú. Droždín, obec Olomouc ve vlastnictví manželů 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za část pozemku parc. č. 473/1 zahrada o výměře 
557 m2 (dle GP parc. č. 473/7 zahrada) v k. ú. Droždín, obec Olomouc ve vlastnictví 
statutárního města Olomouce s tím, že statutární město Olomouc uhradí manželům 
xxxxxxxxxxxxxxxxx doplatek cenového rozdílu ve výši 27 784,- Kč dle důvodové 
zprávy bod č. 32.  
 
18. prodej části pozemku parc. č. 536/2 ostat. pl. (dle GP parc. č. st. 956 zast. pl. a 
parc. č. 536/47 ostat. pl.) o výměře 531 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc paní 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 589 410,- Kč dle důvodové zprávy 
bod č. 33. 
 
19. změnu smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 700/7 orná 
půda o výměře 4 597 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc uzavřené se společností 
K – stav stavební, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 34. 
 
20. prodej pozemků parc. č. 700/20 zast. pl. o výměře 109 m2, parc. č. 700/21 zast. 
pl. o výměře 152 m2, parc. č. 700/22 zast. pl. o výměře 164 m2, parc. č. 700/23 zast. 
pl. o výměře 170 m2, parc. č. 700/24 zast. pl. o výměře 169 m2, parc. č. 700/25 zast. 
pl. o výměře 170 m2, parc. č. 700/26 orná půda o výměře 320 m2, parc. č. 700/27 
orná půda o výměře 232 m2, parc. č. 700/28 orná půda o výměře 233 m2, parc. č. 
700/29 orná půda o výměře 234 m2, parc. č. 700/30 orná půda o výměře 231 m2 a 
parc. č. 700/31 orná půda o výměře 233 m2, vše v k. ú. Nemilany, obec Olomouc 
společnosti K – stav stavební, a.s. za kupní cenu ve výši 2 085 871,- Kč dle 
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důvodové zprávy bod č. 34. 
 
21. prodej pozemku parc. č. st. 1122/5 zast. pl. o výměře 21 m2 v k. ú. Hodolany, 
obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 17 300,- Kč dle 
důvodové zprávy bod č. 35.  
 
22. prodej pozemků parc. č. st. 1184 zast. pl. o výměře 175 m2 a parc. č. 96/7 orná 
půda o výměře 396 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc panu 
xxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 660 238,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 37.  
 
23. doplnění smluvních podmínek u úplatného převodu pozemku parc. č. st. 576/1 
zast. pl. o výměře 31 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc z vlastnictví 
ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního 
města Olomouce za kupní cenu ve výši 23 500,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 38. 
 
24. uzavření smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy na infrastrukturní stavbu 
„Kanalizační sběrač Arbesova – Bryksova“ na pozemcích  parc. č. 533/33 orná půda, 
parc. č. 1173 ostatní plocha, ostatní komunikace a parc. č. 1123/2 ostatní plocha, 
ostatní komunikace, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, mezi statutárním městem 
Olomouc jako budoucím kupujícím a společností TAMPIOL a.s. jako budoucím 
prodávajícím, za kupní cenu 500,- Kč, včetně DPH dle důvodové zprávy bod č. 40. 
 
25. uzavření plánovací smlouvy na infrastrukturní stavby prodloužení vodovodu a 
úpravy silničního příkopu, budované v rámci stavby „DŮM ITALSKÉHO NÁBYTKU“,  
na pozemcích  parc. č. 1347/6 ostatní plocha, silnice a parc. č. 1119/3 ostatní plocha, 
ostatní komunikace, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, mezi statutárním městem 
Olomouc a společností FORME ITALIA  s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 41. 
 
26. uzavření smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy na infrastrukturní stavby 
prodloužení vodovodu a úpravy silničního příkopu, budované v rámci stavby „DŮM 
ITALSKÉHO NÁBYTKU“, na pozemcích parc. č. 1347/6 ostatní plocha, silnice a parc. 
č. 1119/3 ostatní plocha, ostatní komunikace, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, 
mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím kupujícím a společností FORME 
ITALIA s.r.o. jako budoucím prodávajícím, za kupní cenu 500,- Kč, včetně DPH dle 
důvodové zprávy bod č. 42. 
 
27. uzavření  dohody o zrušení závazku, mezi společností ZRNO s.r.o. a statutárním 
městem Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 43.   
 
28. uzavření smlouvy o uzavření budoucí darovací smlouvy na infrastrukturní stavbu 
části chodníku a 5 parkovacích stání budovaných v rámci stavby „OLOMOUC 
Stavební úpravy a nástavba předávací stanice, č.p. 982 Kosmonautů 9, Olomouc - 
Hodolany“, na pozemcích parc. č. 959/7 ostatní plocha, ostatní komunikace a parc. č.  
624/10 trvalý travní porost, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, mezi statutárním 
městem Olomouc jako budoucím obdarovaným a společností NEZVALOVA ARCHA 
s.r.o. jako budoucím dárcem dle důvodové zprávy bod č. 44. 
 
29. uzavření smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy na infrastrukturní stavbu 
„Prodloužení veřejného parkoviště FGP“, na pozemku parc. č. 202/1 ostatní plocha, 
ostatní komunikace, v k. ú. Bělidla, obec Olomouc, mezi statutárním městem 
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Olomouc jako budoucím kupujícím a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx – F.G.P. studio jako 
budoucím prodávajícím celkem za kupní cenu 500,- Kč, včetně DPH dle důvodové 
zprávy bod č. 45. 
 
30. uzavření dodatku č. 5 ke  smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-
IN-B/36/2008/Hoa, mezi statutárním městem Olomouc a společností HORNBACH 
Immobilien HK s.r.o., dle důvodové zprávy bod č. 46. 
 
31. uzavření dodatku č. 6 ke  smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-
IN-B/9/2006/Hoa, mezi statutárním městem Olomouc a společností DEVELOP 
BUILDING s.r.o., dle důvodové zprávy bod č. 47. 
 
32. uzavření dodatku č. 4 ke  smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-
IN-B/1/2007/Hoa, mezi statutárním městem Olomouc a společností TOURIST 
CENTRUM s.r.o., dle důvodové zprávy bod č. 48. 
 
33. uzavření dodatku č. 3 ke  smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-
IN-B/11/2007/Hoa, mezi statutárním městem Olomouc a společností RETAIL PARK 
HANÁ II. – ZÁPAD a.s., dle důvodové zprávy bod č. 49. 
 
34. uzavření dodatku č. 2 ke  smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-
IN-B/8/2009/Hoa, mezi statutárním městem Olomouc a xxxxxxxxxxxxxxxxx, dle 
důvodové zprávy bod č. 50. 
 
35. uzavření dodatku č. 2 ke  smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-
IN-B/9/2010/Hoa, mezi statutárním městem Olomouc a společností Dražby.net s.r.o., 
dle důvodové zprávy bod č. 51. 
 
36. uzavření dodatku č. 2 ke  smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-
IN-B/12/2010/Hoa, mezi statutárním městem Olomouc a manžely 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dle důvodové zprávy bod č. 52. 
 
37. uzavření dodatku č. 2 ke  smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-
IN-B/1/2011/Hoa, mezi statutárním městem Olomouc a společností Centrum 
Wellnerova s.r.o., dle důvodové zprávy bod č. 53. 
 
38. uzavření dodatku č. 1 ke  smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-
IN-B/10/2011/Hoa, mezi statutárním městem Olomouc a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dle 
důvodové zprávy bod č. 54. 
 
39. uzavření dodatku č. 1 ke  smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-
IN-B/5/2012/Hoa, mezi statutárním městem Olomouc a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dle 
důvodové zprávy bod č. 55. 
 
40. uzavření dodatku č. 1 ke  smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-
IN-B/17/2012/Hoa, mezi statutárním městem Olomouc a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
dle důvodové zprávy bod č. 56. 
 
41. uzavření dodatku č. 2 ke  smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-
IN-B/2/2010/Hoa, mezi statutárním městem Olomouc a manžely 
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xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 57. 
 
42. uzavření dodatku č. 2 k plánovací smlouvě č. MAJ-IN-PS/2/2010/Hoa, mezi 
statutárním městem Olomouc a manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  dle důvodové 
zprávy bod č. 58. 
 
43. uzavření dodatku č. 1 ke  smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-
IN-B/13/2010/Hoa, mezi statutárním městem Olomouc a společností MORAVSKÁ 
VÝROBNÍ, a.s., dle důvodové zprávy bod č. 59. 
 
44. uzavření dodatku č. 1 k plánovací smlouvě č. MAJ-IN-PS/8/2010/Hoa, mezi 
statutárním městem Olomouc a společností MORAVSKÁ VÝROBNÍ, a.s., dle 
důvodové zprávy bod č. 60. 
 
45. uzavření dodatku č. 1 ke  smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-
IN-B/19/2010/Hoa, mezi statutárním městem Olomouc a společností Horimex cars 
s.r.o., dle důvodové zprávy bod č. 61. 
 
46. uzavření dodatku č. 1 k plánovací smlouvě č. MAJ-IN-PS/12/2010/Hoa, mezi 
statutárním městem Olomouc a společností Horimex cars s.r.o. dle důvodové zprávy 
bod č. 62. 
 
47. uzavření dodatku č. 1 ke  smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-
IN-B/28/2010/Hoa, mezi statutárním městem Olomouc a xxxxxxxxxxxxxxxx, dle 
důvodové zprávy bod č. 63. 
 
48. uzavření dodatku č. 1 k plánovací smlouvě č. MAJ-IN-PS/20/2010/Hoa, mezi 
statutárním městem Olomouc a xxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 64. 
 
49. uzavření dodatku č. 1 ke  smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-
IN-B/24/2010/Hoa, mezi statutárním městem Olomouc a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
dle důvodové zprávy bod č. 65. 
 
50. uzavření dodatku č. 1 k plánovací smlouvě č. MAJ-IN-PS/16/2010/Hoa, mezi 
statutárním městem Olomouc a xxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 66. 
 
51. uzavření dodatku č. 1 ke  smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-
IN-B/22/2010/Hoa, mezi statutárním městem Olomouc a společností A-Munitor s.r.o., 
dle důvodové zprávy bod č. 67. 
 
52. uzavření dodatku č. 1 k plánovací smlouvě č. MAJ-IN-PS/15/2010/Hoa, mezi 
statutárním městem Olomouc a společností A-Munitor s.r.o., dle důvodové zprávy 
bod č. 68. 
 
53. uzavření dodatku č. 1 ke  smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-
IN-B/5/2011/Hoa, mezi statutárním městem Olomouc a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
dle důvodové zprávy bod č. 69. 
 
54. uzavření dodatku č. 1 k plánovací smlouvě č. MAJ-IN-PS/3/2011/Hoa, mezi 
statutárním městem Olomouc a xxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 70. 
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55. uzavření dodatku č. 1 ke  smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-
IN-B/6/2011/Hoa, mezi statutárním městem Olomouc a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
dle důvodové zprávy bod č. 71. 
 
56. uzavření dodatku č. 1 k plánovací smlouvě č. MAJ-IN-PS/4/2011/Hoa, mezi 
statutárním městem Olomouc a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dle důvodové zprávy bod 
č. 72. 
 
57. uzavření dodatku č. 2 ke  smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-
IN-B/7/2011/Hoa, mezi statutárním městem Olomouc a manžely 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dle důvodové zprávy bod č. 73. 
 
58. uzavření dodatku č. 2 k plánovací smlouvě č. MAJ-IN-PS/5/2011/Hoa, mezi 
statutárním městem Olomouc a manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  dle důvodové 
zprávy bod č. 74. 
 
59. uzavření dodatku č. 1 ke  smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-
IN-B/9/2011/Hoa, mezi statutárním městem Olomouc a manžely 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dle důvodové zprávy bod č. 75. 
 
60. uzavření dodatku č. 1 k plánovací smlouvě č. MAJ-IN-PS/7/2011/Hoa, mezi 
statutárním městem Olomouc a manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  dle důvodové 
zprávy bod č. 76. 
 
61. uzavření dodatku č. 1 ke  smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-
IN-B/11/2011/Hoa, mezi statutárním městem Olomouc a xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dle 
důvodové zprávy bod č. 77. 
 
62. uzavření dodatku č. 1 k plánovací smlouvě č. MAJ-IN-PS/9/2011/Hoa, mezi 
statutárním městem Olomouc a xxxxxxxxxxxxxxxxxx, dle důvodové zprávy bod č. 78. 
 
63. uzavření dodatku č. 1 ke  smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-
IN-B/12/2011/Hoa, mezi statutárním městem Olomouc a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
dle důvodové zprávy bod č. 79. 
 
64. uzavření dodatku č. 1 k plánovací smlouvě č. MAJ-IN-PS/10/2011/Hoa, mezi 
statutárním městem Olomouc a xxxxxxxxxxxxxxxx, dle důvodové zprávy bod č. 80. 
 
65. uzavření dodatku č. 4 ke  smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy č. MAJ-IN-
BKS/5/2009/Hoa, mezi statutárním městem Olomouc a společností STAFOS-REAL, 
s.r.o., dle důvodové zprávy bod č. 81. 
 
66. uzavření dodatku č. 2 k plánovací smlouvě č. MAJ-IN-PS/8/2009/Hoa, mezi 
statutárním městem Olomouc a společností STAFOS-REAL, s.r.o., dle důvodové 
zprávy bod č. 82. 
 
67. uzavření dodatku č. 1 ke  smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy č. MAJ-IN-
BKS/9/2009/Hoa, mezi statutárním městem Olomouc a společností SPZ Reality 
s.r.o., dle důvodové zprávy bod č. 83. 
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68. uzavření dodatku č. 1 k plánovací smlouvě č. MAJ-IN-PS/11/2009/Hoa, mezi 
statutárním městem Olomouc a společností SPZ Reality s.r.o., dle důvodové zprávy 
bod č. 84. 
 
69. uzavření dodatku č. 1 ke  smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy č. MAJ-IN-
BKS/11/2009/Hoa, mezi statutárním městem Olomouc a společností INTES 
OLOMOUC, spol. s r.o., dle důvodové zprávy bod č. 85. 
 
70. uzavření dodatku č. 1 k plánovací smlouvě č. MAJ-IN-PS/18/2009/Hoa, mezi 
statutárním městem Olomouc a společností INTES OLOMOUC, spol. s r.o., dle 
důvodové zprávy bod č. 86. 
 
71. uzavření dodatku č. 1 ke  smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy č. MAJ-IN-
BKS/1/2011/Hoa, mezi statutárním městem Olomouc a společností AUTOKOMPLEX 
Matějka s.r.o., dle důvodové zprávy bod č. 87. 
 
72. uzavření dodatku č. 1 k plánovací smlouvě č. MAJ-IN-PS/6/2011/Hoa, mezi 
statutárním městem Olomouc a společností AUTOKOMPLEX Matějka s.r.o., dle 
důvodové zprávy bod č. 88. 
 
73. uzavření dodatku č. 1 ke  smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy č. MAJ-IN-
BKS/2/2011/Hoa, mezi statutárním městem Olomouc a společností JU-TURN Golf 
Marketing s.r.o., dle důvodové zprávy bod č. 89. 
 
74. uzavření dodatku č. 1 k plánovací smlouvě č. MAJ-IN-PS/8/2011/Hoa, mezi 
statutárním městem Olomouc a společností JU-TURN Golf Marketing s.r.o., dle 
důvodové zprávy bod č. 90. 
 
75. uzavření dodatku č. 3 ke  smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-
IN-B/12/2007/Hoa, mezi statutárním městem Olomouc a společností EUROGEMA 
CZ, a.s., dle důvodové zprávy bod č. 91. 
 
76. uzavření dodatku č. 2 ke  smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-
IN-B/3/2008/Hoa, mezi statutárním městem Olomouc a společností EUROGEMA CZ, 
a.s., dle důvodové zprávy bod č. 92. 
 
77. uzavření dodatku č. 1 k plánovací smlouvě č. MAJ-IN-J/1/2008/Hoa, mezi 
statutárním městem Olomouc a společností EUROGEMA CZ, a.s., dle důvodové 
zprávy bod č. 93. 
 
78. uzavření dodatku č. 1 ke  smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-
IN-B/25/2010/Hoa, mezi statutárním městem Olomouc a společností EUROGEMA 
CZ, a.s., dle důvodové zprávy bod č. 94. 
 
79. uzavření dodatku č. 1 k plánovací smlouvě č. MAJ-IN-J/17/2010/Hoa, mezi 
statutárním městem Olomouc a společností EUROGEMA CZ, a.s., dle důvodové 
zprávy bod č. 95. 
 
80. uzavření dodatku č. 4 ke  smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-
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IN-B/9/2004/Hoa, mezi statutárním městem Olomouc a společností PROJEKT 
PRAŽSKÁ s.r.o.  dle důvodové zprávy bod č. 96. 
 
81. uzavření kupní smlouvy na stavby komunikace, parkovací stání, veřejné 
osvětlení, vodovod a kanalizace, vybudované v rámci stavby „Bytový komplex 
Peškova, Olomouc – k. ú. Povel“, na pozemcích parc. č. 235/21 orná půda, parc. č. 
235/77 ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 235/76 orná půda parc. č. 235/22 
orná půda, parc. č. 235/3 orná půda, parc. č. 235/131 ostatní plocha ostatní 
komunikace, parc. č. 235/23 orná půda, parc. č. 235/116 orná půda, parc. č. 235/115 
ostatní plocha, jiná plocha, parc. č. 235/117 orná půda, parc. č. 235/118 orná půda, 
parc. č. 235/119 ostatní plocha, jiná plocha, parc. č. 235/88 ostatní plocha, jiná 
plocha, parc. č. 235/141 orná půda, parc. č. 235/136 orná půda, parc. č. 235/135 
orná půda, parc. č. 235/32 orná půda, parc. č. 87 ostatní plocha, jiná plocha, parc. č. 
88/15 ostatní plocha, jiná plocha, parc. č. 495/1 ostatní plocha, silnice a parc. č. 
495/4 ostatní plocha, ostatní komunikace, vše v k. ú. Povel obec Olomouc, a dále na 
pozemcích parc. č. 5/8 ostatní plocha, ostatní komunikace a 5/14 ostatní plocha, jiná 
plocha, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, mezi společností K – stav 
stavební, a.s. jako prodávajícím a statutárním městem Olomouc jako kupujícím, za 
kupní cenu 500,-Kč dle důvodové zprávy bod č. 97. 
 
82. uzavření darovací smlouvy na stavby SO 106 – Komunikace ( od km 0,53 po 
K.Ú. včetně výjezdu na ul. Jeremenkovu ), SO 106 – Komunikace (od km 0,0 po km 
0,53), SO 113 – dopravní značení, SO 108, 108-1 – Cyklistické stezky, SO 114, 
114.1 – 1, 2, 3 – Úpravy komunikací po dokončení stavby, SO 107 – Chodníky (od 
km 0,0 po km1,2), SO 201 – Most přes Moravu – část – silniční mosty (levý a pravý), 
SO 202 a SO 203 – Most u Sokolovny, SO 304 – 1,2,3,4,5,6,7 – Dešťová kanalizace, 
SO 401, 401 – 1 a SO 413 – Rekonstrukce veřejného osvětlení, SO 414-5 – 
Světelné signalizační zařízení křižovatky Kosmonautů – Hálkova – stavební část – 
PS 002-5 – Světelné signalizační zařízení křižovatky Kosmonautů – Hálkova, SO 
414.1, 2, 3 – Signalizační zařízení na křižovatkách – PS 002.1, 2, 3 – Světelná 
signalizace křižovatek, SO 409 – Rekonstrukce rozvodu místního rozhlasu, SO 701 – 
Protihluková opatření, SO 801 – Vegetační úpravy, SO 802 – Zahradní a drobná 
architektura a SO 409 – Rekonstrukce místního rozhlasu, vybudovaných v rámci 
stavby „Propojení tramvaje tř. Svobody – tř. Kosmonautů – hl. nádraží ČD 
v Olomouci“,  na pozemcích  parc. č. 624/3 ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. 
č. 624/25 ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 624/26 ostatní plocha, ostatní 
komunikace, parc. č. 624/1 ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 624/17 
ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 624/16 ostatní plocha, ostatní 
komunikace, parc. č. 613/1 ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 645/6 ostatní 
plocha, ostatní komunikace, parc. č. 962/2 ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. 
č. 960/5 ostatní plocha, jiná plocha, parc. č. 964 ostatní plocha, ostatní komunikace, 
parc. č. 962/1 ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 959/10 ostatní plocha, 
ostatní komunikace parc. č. 645/2 ostatní plocha, ostatní komunikace a parc. č. 961 
vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené, vše v k. ú. Hodolany 
u Olomouce, obec Olomouc, dále na pozemcích parc. č. 139/9 vodní plocha, koryto 
vodního toku přirozené nebo upravené, parc. č. 139/9 ostatní plocha, neplodná půda, 
parc. č. 124/21 ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 124/22 ostatní plocha, 
ostatní komunikace, parc. č. 124/27 ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 
124/28 ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 124/29 ostatní plocha, ostatní 
komunikace, parc. č. 124/30 ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 124/3 



 10

ostatní plocha, dráha, parc. č. 124/3 ostatní plocha, jiná plocha, parc. č. 124/6 ostatní 
plocha, ostatní komunikace, parc. č. 124/7 ostatní plocha, jiná plocha, parc. č. 124/8 
zahrada, parc. č. 94/60 ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, parc. č. 94/40 
ostatní plocha, manipulační plocha, parc. č. 94/84 ostatní plocha, manipulační 
plocha, parc. č. 138/15 ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 138/3 vodní 
plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené , parc. č. 138/14 ostatní 
plocha, ostatní komunikace, parc. č. 125/19 vodní plocha, koryto vodního toku 
přirozené nebo upravené, parc. č. 125/18 ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. 
č. 125/2 ostatní plocha, jiná plocha, parc. č. 125/20 ostatní plocha, ostatní 
komunikace, parc. č. 134/3 ostatní plocha, ostatní komunikace, a parc. č. 105/50 
ostatní plocha, ostatní komunikace, vše v k. ú. Olomouc-města, obec Olomouc, mezi 
společností Dopravní podnik města Olomouce, a. s. jako dárcem a statutárním 
městem Olomouc jako obdarovaným, celkem v pořizovací a zůstatkové hodnotě ve 
výši 179.748.898,- Kč, bez DPH dle důvodové zprávy bod č. 98.  
 
83. uzavření  dodatku č. 9 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-
IN-B/17/2003/Hoa mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným a 
společností DELTA INVEST,  s. r.o. jako budoucím dárcem dle důvodové zprávy bod 
č. 99.  
 
84. uzavření  dodatku č. 3 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-
IN-B/6/2008/Hoa mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným a 
společností DELTA INVEST,  s. r.o. jako budoucím dárcem dle důvodové zprávy bod 
č. 100.  
 
85. uzavření smlouvy o uzavření budoucí darovací smlouvy na infrastrukturní  stavbu 
„Prodloužení kanalizačního řadu v ul. Svolinského“,  na pozemcích  parc. č. 2002/13 
ostatní plocha, ostatní komunikace a parc. č. 2002/11 ostatní plocha, silnice vše v k. 
ú. Lošov, obec Olomouc, mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím 
obdarovaným a společností MARO - Mader, s.r.o. jako budoucím dárcem dle 
důvodové zprávy bod č. 101. 
 
86. uzavření smlouvy o uzavření budoucí darovací smlouvy na infrastrukturní stavby 
SO 5.1.2 komunikace, chodníky a SO 09 veřejné osvětlení budované v rámci stavby 
„Rekonstrukce a dostavba  divadla v Olomouci-Hodolanech“,  na pozemcích parc. č. 
125/2 ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 120/4 ostatní plocha, ostatní 
komunikace a parc č. st. 691 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc, mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným a 
společností ENDL+K a.s. jako budoucím dárcem dle důvodové zprávy bod č. 102. 
 
87. uzavření smlouvy o uzavření budoucí darovací smlouvy na infrastrukturní stavby 
SO 11a komunikace a SO 11b komunikace budované v rámci stavby „ZAHRÁDKY 
NEMILANY, lokalita, „NA TRATI“, na pozemcích parc. č. 1084/1 ostatní plocha, 
ostatní komunikace a parc č. 1099 ostatní plocha, ostatní komunikace, vše v k. ú. 
Nemilany, obec Olomouc, mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím 
obdarovaným a xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx a 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx jako budoucími dárci dle důvodové zprávy bod č. 103. 
 
88. uzavření plánovací smlouvy na infrastrukturní stavby SO 11a komunikace a SO 
11b komunikace budované v rámci stavby „ZAHRÁDKY NEMILANY, lokalita, „NA 
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TRATI“, na pozemcích parc. č. 1084/1 ostatní plocha, ostatní komunikace a parc č. 
1099 ostatní plocha, ostatní komunikace vše v k. ú. Nemilany, obec Olomouc, mezi 
statutárním městem Olomouc a xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
xxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 104. 
 
2. nevyhovuje žádosti 
1. manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 487/53 ostat. 
pl. o výměře 23 m2 v k. ú. Neředín obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1. 
 
2. manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 487/53 ostat. pl. 
o výměře 20 m2 v k. ú. Neředín obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1. 
 
3. manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 1118/9 ostat. 
pl. o výměře 5 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.   
 
4. paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 116/3 ostat. pl. 
o výměře 120 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 
3. 
 
5. sdružení Krásná Morava o.s. o prodej pozemku parc. č. 111/13 ostat. pl. o výměře 
4 957 m2 v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4. 
 
6. společnosti STAFOS – REAL, s.r.o. o vrácení části nájemného za pronájem části 
pozemku parc. č. 812/33 orná půda o výměře 1 130 m2 v k. ú. Slavonín, obec 
Olomouc za období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 ve výši 58 760,- Kč dle důvodové 
zprávy bod č. 5. 
 
7. manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxx o prodej pozemku parc. č. 861/7 trvalý travní porost 
o výměře 82 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 6. 
 
8. společnosti Technické služby města Olomouce, a.s.  o prodej části pozemku parc. 
č. 284/1 ostat. pl. o výměře 3 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod č. 7.  
 
9. pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxx o snížení kupní ceny u prodeje části pozemku parc. č. 
120/1 ostat. pl. o výměře 81 m2 (dle GP díl „a“) v k. ú. Bělidla, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod č. 9. 
 
10. manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 545/2 zahrada 
o výměře 296 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 10.   
 
11. Stavebního bytového družstva o snížení kupní ceny při prodeji pozemku parc. č. 
st. 608/2 zast. pl. o výměře 68 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc z kupní ceny ve 
výši  84 187,- Kč na kupní cenu ve výši 43 727,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 11. 
 
12. paní xxxxxxxxxxxxxxxx a pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o směnu ideálního 
podílu 2/3 pozemku parc. č. 297 ostat. pl. o výměře 1 025 m2 v k. ú. Droždín, obec 
Olomouc ve vlastnictví paní xxxxxxxxxxxxxxx a ideálního podílu 1/3 pozemku parc. č. 
297 ostat. pl. o výměře 1 025 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc ve vlastnictví pana 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za část pozemku parc. č. 354/1 orná půda o výměře 275 m2 v 
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k. ú. Droždín, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce dle 
důvodové zprávy bod č. 13. 
 
13. paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 251/7 orná půda 
o výměře 100 m2 v k. ú. Týneček, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 23.  
 
14. manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 755/1 ostat. 
pl. o výměře 926 m2 v k. ú. Chomoutov, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 
25. 
 
15. pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 1787 vodní 
plocha v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 26. 
 
16. manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o prodej pozemku parc. č. 533/68 orná půda 
o výměře 253 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 27. 
 
17. pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o výkup pozemků parc. č. 1655/33 lesní pozemek 
o výměře 110 m2,  parc. č. 1679/4 ostat. pl. o výměře 142 m2, parc. č. 1680/1 orná 
půda o výměře 3 301 m2 a  parc. č. 1681/3 lesní pozemek o výměře 477 m2, vše k. 
ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou, vše v podílovém spoluvlastnictví 
xxxxxxxxxxxxxxxxx (id. podíl 1/2), pana xxxxxxxxxxxxxxxxx (id. podíl 1/10), pana 
xxxxxxxxxxxxxxxx (id. podíl 3/10), a paní xxxxxxxxxxxxxxxxxx (id. podíl 1/10) do 
vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 29. 
 
18. manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o prodej pozemku parc. č. 1114 zast. pl. o 
výměře 54 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc za kupní cenu ve výši 23 
850,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 31. 
 
19. KMČ č. 2 Droždín o směnu částí pozemků parc. č. 503 orná půda o výměře 170 
m2 a parc. č. 541 orná půda o výměře 90 m2, vše v k. ú. Droždín, obec Olomouc ve 
vlastnictví manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za část pozemku parc. č. 276 ostat. 
pl. o výměře 175 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města 
Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 32. 
 
20. manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o směnu částí pozemků parc. č. 503 orná 
půda o výměře 170 m2 a parc. č. 541 orná půda o výměře 90 m2, vše v k. ú. 
Droždín, obec Olomouc ve vlastnictví manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za 
pozemek parc. č. 1300/7 orná půda o výměře 704 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc 
ve vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 32.  
 
21. manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o směnu částí pozemků parc. č. 503 
orná půda o výměře 170 m2 a parc. č. 541 orná půda o výměře 90 m2, vše v k. ú. 
Droždín, obec Olomouc ve vlastnictví manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za 
pozemek parc. č. 1576/1 orná půda o výměře 1 938 m2 v k. ú. Chválkovice, obec 
Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 32.  
 
22. pana xxxxxxxxxxxxxxxxxx o prodej částí pozemků parc. č. 152 zast. pl. o výměře 
73 m2, parc. č. 153 ostat. pl. o výměře 13 m2 a parc. č. 1132/1 ostat. pl. o výměře 12 
m2, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 39. 
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3. revokuje 
usnesení ZMO ze dne 19. 6. 2013, bod programu 3, bod 4 dodatku č. 1 k důvodové 
zprávy ve věci schválení prodeje části pozemku parc. č. 132 zahrada o výměre 50 
m2 (dle GP parc. č. 132/2 zahrada) v k. ú. Topolany u Olomouce, obec Olomouc 
paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 51 500,- Kč dle důvodové zprávy 
bod č. 17. 
 
4. bere na v ědomí 
opravu administrativní chyby u darování pozemku parc.  č.  300/7 ostat. pl. o výměře 
64 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc Povodí Moravy, s. p. dle 
důvodové zprávy bod č. 18.  
 
5. trvá 
na svém usnesení ze dne 18. 9. 2013 ve věci schválení prodeje pozemku parc. č. st. 
608/2 zast. pl. o výměře 68 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc Stavebnímu bytovému 
družstvu Olomouc za kupní cenu ve výši 84 187,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 11. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, 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 kupní smlouvy na prodej domovní vodovodní přípojky v délce 221,01 m do 
společného jmění manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve 
výši dle důvodové zprávy, dle bodu 1 předložené důvodové zprávy. 
 
3. schvaluje 
uzavření kupní smlouvy na prodej domovní vodovodní přípojky v délce 221,01 m do 
vlastnictví paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši dle důvodové zprávy, 
dle bodu 2 předložené důvodové zprávy. 
 
4. schvaluje 
uzavření kupní smlouvy na část pozemku p.č. 1733/2 v k.ú. Holice, obec Olomouc, a 
to díl „x“ o výměře 158 m2 a díl „n“ o výměře 29 m2 s vlastníkem pozemku 
xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 3 
předložené důvodové zprávy.   
 
5. schvaluje 
uzavření dohody o majetkoprávním vypořádání vyvolané investice se Správou 
železniční dopravní cesty, s.o., jejímž předmětem bude předání stavebních objektů 
vybudovaných v rámci investiční akce „Tramvajová trať-tržnice-Trnkova“ do 
vlastnictví ČR a práva hospodařit SŽDC, dle bodu 4 předložené důvodové zprávy. 
 
6. schvaluje 
uzavření darovací smlouvy mezi SMOl jako dárcem a Výstaviště Flora Olomouc, a.s. 
jako obdarovaným, jejímž předmětem je darování projektové dokumentace 
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Rekonstrukce pavilonu A, dle bodu 5 předložené důvodové zprávy.  
 
7. schvaluje 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí darovací na bezúplatný převod části pozemku 
parc.č. 1116/6 v k.ú. Nová Ulice o rozsahu cca 17 m2 a části pozemku parc.č. 117/1 
v k.ú. Lazce o rozsahu cca 50 m2 , které jsou ve vlastnictví Olomouckého kraje, dle 
bodu 6 předložené důvodové zprávy. 
 
8. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na bezúplatný převod části pozemku 
parc.č. 1232/9 ostatní plocha o výměře cca 21 m2 v k.ú. Slavonín, který je ve 
vlastnictví Olomouckého kraje, dle bodu 7 předložené důvodové zprávy.  
 
9. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na bezúplatný převod části pozemku 
parc.č. 293/1 ostatní plocha o výměře cca 16 m2, parc.č. 294/4 ostatní plocha 
o výměře cca 16 m2 a parc.č. 336/4 ostatní plocha o výměře cca 4 m2, vše v k.ú. 
Nedvězí u Olomouce, které jsou ve vlastnictví Olomouckého kraje, dle bodu 8 
předložené důvodové zprávy. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, 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. 1183 (Mošnerova 5) na pozemku parc. č. st. 1299, zastavěná 
plocha a nádvoří, a pozemku parc. č. st. 1299, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 
308 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, společnosti RL – CORPUS s.r.o., za 
kupní cenu celkem ve výši 9.160.000,- Kč, z toho za budovu a přístřešek u vstupu 
8.351.353,- Kč, za pozemek 798.647,- Kč a náklady 10.000,- Kč, dle důvodové 
zprávy bod 1.1. 
 
3. schvaluje 
prodej budovy č. p. 127 (V Podlesí) na pozemku parc. č. 992, zastavěná plocha a 
nádvoří, a části pozemku parc. č. 992, zastavěná plocha a nádvoří, (dle GP č. 584-
312/2013) o výměře 1131 m2, vše v k. ú. Grygov, obec Grygov, se všemi součástmi 
a příslušenstvím, do SJM manželům xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní 
cenu celkem ve výši 1.607.500,- Kč, z toho budova a příslušenství, trvalé porosty a 
studna 1.420.024,- Kč, část pozemku 179.976,- Kč, náklady 7.500,- Kč, dle 
důvodové zprávy bod 1.2. 
 
4. nevyhovuje žádosti 
pana xxxxxxxxxxxxxxxxx ve věci prodeje budovy č. p. 127 (V Podlesí) na pozemku 
parc. č. 992, zastavěná plocha a nádvoří, a části pozemku parc. č. 992, zastavěná 
plocha a nádvoří, (dle GP č. 584-312/2013) o výměře 1131 m2, vše v k. ú. Grygov, 
obec Grygov, se všemi součástmi a příslušenstvím, dle důvodové zprávy bod 1.2. 
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5. nevyhovuje žádosti 
pana xxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej budovy č. p. 593 (tř. Spojenců 14) včetně 
pozemku parc. č. st. 1039, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Olomouc-město, obec 
Olomouc, dle důvodové zprávy bod 1.3. 
 
6. nevyhovuje žádosti 
pana xxxxxxxxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej nebytového prostoru 
– jeslí v budově č. p. 593 (tř. Spojenců 14) včetně pozemku parc. č. st. 1039, 
zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, dle důvodové 
zprávy bod 1.3. 
 
7. nevyhovuje žádosti 
pana xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej bytu č. 5 v budově č. p. 593 
(tř. Spojenců 14) včetně pozemku parc. č. st. 1039, zastavěná plocha a nádvoří, v k. 
ú. Olomouc-město, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 1.3. 
 
8. nevyhovuje žádosti 
pana xxxxxxxxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej bytu č. 4 v budově č. p. 
593 (tř. Spojenců 14) včetně pozemku parc. č. st. 1039, zastavěná plocha a nádvoří, 
v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 1.3. 
 
9. nevyhovuje žádosti 
paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej bytu č. 3 v budově č. p. 593 (tř. Spojenců 14) 
včetně pozemku parc. č. st. 1039, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Olomouc-
město, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 1.3. 
 
10. nevyhovuje žádosti 
pana xxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej bytu č. 2 v budově č. p. 593 (tř. Spojenců 14) 
včetně pozemku parc. č. st. 1039, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Olomouc-
město, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 1.3. 
 
11. nevyhovuje žádosti 
paní xxxxxxxxxxxxxxxx a pana xxxxxxxxxxxxx o odprodej bytu č. 1 v budově č. p. 
593 (tř. Spojenců 14) včetně pozemku parc. č. st. 1039, zastavěná plocha a nádvoří, 
v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 1.3. 
 
12. nevyhovuje 
hromadné žádosti nájemců bytů, a to manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manželů 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a pana xxxxxxxxxxxxxxxxx o odkoupení bytů do osobního 
vlastnictví po konkrétních bytových jednotkách, dle důvodové zprávy bod 1.3. 
 
13. nevyhovuje žádosti 
nájemců, a to paní xxxxxxxxxxxxxxx, paní xxxxxxxxxxxxxxxxxx a paní 
xxxxxxxxxxxxxxxx, o odkoupení bytových jednotek v budově č. p. 177 (Lomená 4) na 
pozemku parc. č. st. 209, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Neředín,  obec 
Olomouc, za zůstatkovou cenu, dle důvodové zprávy bod 1.4. 
 
14. schvaluje 
prodej bytové jednotky č. 195/10 v domě č. p. 195 (Dolní nám. 6) na pozemku parc. 
č. st. 616, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
1110/21698 na společných částech domu č. p. 195 a se spoluvlastnickým podílem 
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o velikosti 1110/21698 na pozemku parc. č. st. 616, zastavěná plocha a nádvoří, vše 
v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, za kupní cenu ve výši 2.613.000,- Kč, z toho 
za pozemek 445.680,- Kč a za jednotku 2.167.320,- Kč, panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
dle důvodové zprávy bod 1.5. 
 
15. nevyhovuje 
nabídkám manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxxx a manželů 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ve věci prodeje bytové jednotky č. 195/10 v domě č. p. 195 
(Dolní nám. 6) na pozemku parc. č. st. 616, zastavěná plocha a nádvoří, se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 1110/21698 na společných částech domu č. p. 
195 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1110/21698 na pozemku parc. č. st. 
616, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, dle 
důvodové zprávy bod 1.5. 
 
16. schvaluje 
prodej bytové jednotky č. 554/5 v domě č. p. 553, 554 (Trnkova 20, 22)  na pozemku 
parc. č. st. 854, 855, oba zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem 
o velikosti 679/28008 na společných částech budovy č. p. 553, 554, vše v  k. ú. Nové 
Sady u Olomouce, obec Olomouc, za kupní cenu ve výši 942.000,- Kč, paní 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dle důvodové zprávy bod 1.6. 
 
17. schvaluje 
prodej 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, do podílového 
spoluvlastnictví kupujících za kupní cenu celkem 2.350.000,- Kč, z toho za jednotku 
1.483.755,- Kč a za pozemky 866.245,- Kč, a to podíl o velikosti 1/3 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 783.333,- Kč, podíl o velikosti 1/3 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 783.333,- Kč a podíl o velikosti 1/3 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu  783.334,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.7. 
 
18. schvaluje 
prodloužení splatnosti kupní ceny za bytovou jednotku č. 195/27 v domě č. p. 195 
(Dolní náměstí 6) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 965/21698 na společných 
částech domu č. p. 195 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 965/21698 na 
pozemku parc. č. st. 616, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 998 m2, v k. ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc, manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
a to do 31. 12. 2013, dle důvodové zprávy bod 1.8. 
 
19. nevyhovuje žádosti 
paní xxxxxxxxxxxxxxxxxx ve věci zrušení předkupního práva dle § 603 odst. 2 
občanského zákoníku ve prospěch statutárního města Olomouce k bytové jednotce 
č. 298/23 v budově č. p. 298 (Karafiátova 1) na pozemku parc. č. st. 369, zastavěná 
plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 596/20915 na společných 
částech domu č. p. 298 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 596/20915 na 
pozemku parc. č. st. 369, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Neředín, obec 
Olomouc, dle důvodové zprávy bod 1.9. 
 
20. schvaluje 
prodej pozemku parc. č. 75/62, zahrada, o výměře 176 m2, v k. ú. Olomouc-město, 
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obec Olomouc, se všemi součástmi a příslušenstvím, za kupní cenu celkem ve výši 
252.965,- Kč, do podílového spoluvlastnictví kupujících, a to ideální podíl o velikosti 
2/5 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 101.186,- Kč, ideální podíl o velikosti 
2/5 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu  101.186,- Kč, a ideální podíl o velikosti 1/5 
do SJM xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 50.593,- 
Kč, dle důvodové zprávy bod 2.1. 
 
21. schvaluje 
prodej pozemku parc. č. 2133, ostatní plocha, o výměře 15 m2, v k. ú. Nová Ulice, 
obec Olomouc, se všemi součástmi a příslušenstvím, Společenství vlastníků 
jednotek pro dům Palackého 132/25 v Olomouci, za kupní cenu celkem ve výši 
10.465,- Kč, z toho pozemek 7.500,- Kč a náklady 2.965,- Kč, dle důvodové zprávy 
bod 2.2. 
 
22. schvaluje 
prodej pozemku parc. č. 429/32, ostatní plocha, o výměře 2 634 m2, pozemku parc. 
č. 429/82, ostatní plocha, o výměře 246 m2, a pozemku parc. č. 1121, ostatní plocha, 
o výměře 1 231 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, za kupní cenu celkem 
2.330.000,- Kč, z toho pozemek parc. č. 429/32 za částku 1.489.667,- Kč, pozemek 
parc. č. 429/82, za částku 139.133,- Kč, pozemek parc. č. 1121 za částku 696.200,- 
Kč a náklady 5.000,- Kč, do podílového spoluvlastnictví kupujících, a to: 
-   ideální podíl 24/95 shora uvedených nemovitostí Společenství vlastníků domu 
Žilinská 1097/14 a 1098/16, Olomouc-Nová Ulice za kupní cenu 588.632,- Kč, 
-   ideální podíl 8/95 shora uvedených nemovitostí Společenství vlastníků jednotek 
Škrétova 841/1 za kupní cenu 196.210,- Kč,  
-   ideální podíl 24/95 shora uvedených nemovitostí Společenství vlastníků třída Míru 
772/5, 773/7 a 774/9 Olomouc - Nová Ulice za kupní cenu 588.632,- Kč,  
-   ideální podíl 16/95 shora uvedených nemovitostí Společenství vlastníků jednotek, 
Tř. Míru 11, 13, Olomouc za kupní cenu 392.421,- Kč, 
-   ideální podíl 7/95 shora uvedených nemovitostí Společenství vlastníků jednotek, 
Žilinská 649/18, Olomouc za kupní cenu 171.684,- Kč, 
-   ideální podíl 16/95 shora uvedených nemovitostí Společenství vlastníků Škrétova 
ulice číslo 846/3 a 847/5, Olomouc – Nová Ulice za kupní cenu 392.421,- Kč, dle 
důvodové zprávy bod 2.3. 
 
23. schvaluje 
prominutí části náhrady za bezesmluvní užívání pozemku parc. č. 429/32, ostatní 
plocha, o výměře 2 634 m2, pozemku parc. č. 429/82, ostatní plocha, o výměře 246 
m2, pozemku parc. č. 1121, ostatní plocha, o výměře 1 231 m2, vše v k. ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc, Společenství vlastníků domu Žilinská 1097/14 a 1098/16, 
Olomouc-Nová Ulice, Společenství vlastníků jednotek Škrétova 841/1, Společenství 
vlastníků třída Míru 772/5, 773/7 a 774/9 Olomouc – Nová Ulice, Společenství 
vlastníků jednotek, Tř. Míru 11, 13, Olomouc, Společenství vlastníků jednotek, 
Žilinská 649/18, Olomouc, Společenství vlastníků Škrétova ulice číslo 846/3 a 847/5, 
Olomouc – Nová Ulice, ve výši 38.177,- Kč, dle důvodové zprávy bod 2.3. 
 
24. nevyhovuje žádosti 
Společenství vlastníků jednotek domu Nábřeží 754, Olomouc, ve věci snížení kupní 
ceny pozemku parc. č. 93/56, ostatní plocha, o výměře 469 m2, v k. ú. Olomouc-
město, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 2.4. 
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25. schvaluje 
prodej pozemku parc. č. 93/56, ostatní plocha, o výměře 469 m2, v k. ú. Olomouc-
město, obec Olomouc, se všemi součástmi a příslušenstvím, Společenství vlastníků 
jednotek domu Nábřeží 754, Olomouc, za kupní cenu ve výši 325.000,- Kč, dle 
důvodové zprávy bod 2.4. 
 
26. trvá 
na svém usnesení ze dne 18. 9. 2013, bod 4, část 10 ve věci prodeje pozemku parc. 
č. 93/57, ostatní plocha, o výměře 444 m2, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, 
Společenství vlastníků Nábřeží 755/10, Olomouc-město, za kupní cenu ve výši  
307.000,-Kč, dle důvodové zprávy bod 2.5. 
 
27. schvaluje 
prodej pozemku parc. č. 368/4, zahrada, o výměře 796 m2, v  k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc, za kupní cenu celkem ve výši 573.000,- Kč, z toho pozemek 570.000,- Kč 
a náklady 3.000,- Kč, do podílového spoluvlastnictví kupujících, a to:  
-   ideální podíl o velikosti 16/50 do SJM xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
za kupní cenu ve výši 183.360,- Kč, 
-   ideální podíl o velikosti 8/50 xxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 91.680,- Kč, 
-   ideální podíl o velikosti 9/50 do SJM xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
za kupní cenu ve výši 103.140,- Kč, 
-   ideální podíl o velikosti 16/50 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 
183.360,- Kč, 
-   ideální podíl o velikosti 1/50 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 
11.460,- Kč, dle důvodové zprávy bod 2.6. 
 
28. schvaluje 
prodej části pozemku parc. č. st. 436/3, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 14 
m2, (dle GP díl ,,b“), a části pozemku parc. č. st. 442, zastavěná plocha a nádvoří, 
o výměře 6 m2, (dle GP díl ,,a“), vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, za kupní 
cenu celkem ve výši 219.000,- Kč, z toho (dle GP díl ,,b“) 147.000,- Kč, (dle GP díl 
,,a“) 63.000,- Kč a náklady 9.000,- Kč, paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dle důvodové 
zprávy bod 2.7. 
 
29. schvaluje 
prodej spoluvlastnického podílu o velikosti 50/4187 na pozemku parc. č. st. 999, 
zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, za kupní cenu 
celkem ve výši 3.550,- Kč, z toho pozemek 550,- Kč a náklady 3.000,- Kč, a to: 
-   podíl 25800/69286476 xxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 110,- Kč, 
-   podíl 39100/69286476 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 168,- Kč, 
-   podíl 132100/69286476 xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 567,- Kč, 
-   podíl 152800/277145904 xxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 164,- Kč, 
-   podíl 152800/277145904 xxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 164,- Kč, 
-   podíl 59100/69286476 xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 253,- Kč, 
-   podíl 73100/69286476 xxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 314,- Kč, 
-   podíl 76400/69286476 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 328,- Kč, 
-   podíl 59100/69286476 xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 253,- Kč, 
-   podíl 73100/69286476 do SJM xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 314,- Kč, 
-   podíl 78400/69286476 do SJM xxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 336,- 
Kč, 
-   podíl 60400/69286476 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 259,- Kč, 
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-   podíl 74400/69286476 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 320,- Kč, dle 
důvodové zprávy bod 2.8. 
 
30. schvaluje 
prodej pozemku parc. č. 512, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 165 m2, a 
pozemku parc. č. 513, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 164 m2, vše v k. ú. 
Holice u Olomouce, obec Olomouc, za kupní cenu celkem ve výši 162.965,- Kč, 
z toho pozemek parc. č. 512, zastavěná plocha a nádvoří, 80.240,- Kč, pozemek 
parc. č. 513, zastavěná plocha a nádvoří, 79.760,- Kč a náklady 2.965,- Kč, do 
podílového spoluvlastnictví kupujících, a to: 
-   ideální podíl 809/8778 do SJM xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 
15.019,- Kč,  
-   ideální podíl 689/8778 xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 12.791,- Kč,  
-   ideální podíl 227/2926 xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 12.643,- Kč,  
-   ideální podíl 731/8778 xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 13.571,- Kč,  
-   ideální podíl 344/4389 do SJM xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve 
výši 12.773,- Kč,  
-   ideální podíl 332/4389 do SJM xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve 
výši 12.327,- Kč,  
-   ideální podíl 743/8778 xxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 13.794,- Kč,  
-   ideální podíl 67/4389 xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 2.488,- Kč,  
-   ideální podíl 16/209 xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 12.476,- Kč,  
-   ideální podíl 113/1254 do SJM xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 
14.685,- Kč,  
-   ideální podíl 227/2926 xxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 12.643,- Kč,  
-   ideální podíl 344/4389 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 12.773,- Kč,  
-   ideální podíl 269/2926 do SJM xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 
14.982,- Kč, dle důvodové zprávy bod 2.9. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 5.; hlasování č. 7 
 
 
 
6 Rozpočtové zm ěny roku 2013  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu týkající se rozpočtových změn roku 2013 - část A, část B  
 
2. schvaluje 
rozpočtové změny roku 2013 dle důvodové zprávy - část B  
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 6.; hlasování č. 8 
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7 Návrh rozpo čtu SMOl na rok 2014  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu včetně všech příloh  
 
2. schvaluje 
a) obnovení krátkodobého úvěru ve výši 30 mil. Kč v roce 2014, se splatností 1 rok,                       
u Komerční banky, a. s. 
b) čerpání a splácení úvěrů vč. směnečného programu v roce 2014 dle důvodové 
zprávy 
c) návrh rozpočtu SMOl na rok 2014 dle důvodové zprávy včetně všech příloh  
d) závazné ukazatele roku 2014 dle důvodové zprávy 
e) přenesení pravomoci Zastupitelstva města Olomouce na Radu města Olomouce 
schvalovat rozpočtové změny roku 2014 v rámci jednotlivých odborů, do výše 3 mil. 
Kč  u jedné položky, s výjimkou státních dotací a dalších cizích zdrojů a finančního 
vypořádání za předchozí kalendářní rok 
f) schvaluje časový harmonogram pro vyplácení jmenovitých neinvestičních 
příspěvků v roce 2014 
 
3. ukládá 
Radě města Olomouce informovat Zastupitelstvo města Olomouce o provedených 
rozpočtových změnách roku 2014 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Vlach Ivo, Ing., nám ěstek primátora 
 
4. ukládá 
RMO zahájit oficiální  jednání s Radou Olomouckého kraje ve věci výše podílu 
financování jednotlivých příspěvkových organizací, které vyvíjejí činnosti, které jsou 
regionálního i nadregionálního charakteru 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Rada m ěsta Olomouce 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 

Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 7.; hlasování č. 9 - 12 
 
 
8 Návrh nové Obecn ě závazné vyhlášky  č. 5/2013 o regulaci 

provozu sázkových her, loterií a jiných podobných h er 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu včetně návrhu nové obecně závazné vyhlášky č. 
5/2013 o regulaci provozu sázkových her, loterií a jiných podobných her včetně 
dodatku důvodové zprávy 
 
2. vydává 
Obecně závaznou vyhlášku  č. 5/2013 o regulaci provozu sázkových her, loterií a 
jiných podobných her dle dodatku důvodové zprávy 
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Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 8.; hlasování č. 14 
 
 
9 OZV č. 6/2013 o místním poplatku za provoz systému 

shromaž ďování, sb ěru, p řepravy, t řídění, využívání a 
odstra ňování komunálních odpad ů 

Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu včetně příloh 
 
2. vydává 
OZV č. 6/2013 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 9.; hlasování č. 15 
 
 
10 Úplatné postoupení pohledávky SMOl spole čnosti Reticulum 

Recovery, a.s.  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu včetně příloh 
 
2. schvaluje 
úplatné postoupení pohledávky SMOl společnosti Reticulum Recovery, a.s. za 
podmínek dle důvodové zprávy 
 
3. pověřuje 
Ing. Ivo Vlacha, 1. náměstka primátora, podepsáním smlouvy o úplatném postoupení 
pohledávky SMOl společnosti Reticulum Recovery, a.s. za podmínek dle důvodové 
zprávy 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 10.; hlasování č. 16 
 
 
 
11 EIB - čerpání III. úv ěrové tranše  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu včetně příloh 
 
2. schvaluje 
přijetí III. úvěrové tranše ve výši 150 mil. Kč v souladu se schváleným rozpočtem r. 
2014 s parametry dle varianty A) 
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Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 11.; hlasování č. 17 
 
 
12 Divadlo hudby  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu včetně příloh 
 
2. ruší 
příspěvkovou organizaci Divadlo hudby Olomouc ke dni 31.12.2013 
 
3. schvaluje 
Dohodu o spolupráci na spojení Divadla hudby Olomouc a Muzea umění Olomouc 
s cílem realizace projektu Středoevropské fórum Olomouc v předloženém 
aktualizovaném znění 
 
4. schvaluje 
Postup na využití fondů p.o a ukládá předložit návrh na jeho realizaci  Zastupitelstvu 
města Olomouce  
T: únor 2014 
O: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., nám ěstek primátora 

Vlach Ivo, Ing., nám ěstek primátora 
 
5. schvaluje 
změnu rozpočtu SMOl na r. 2014, která naplní důsledky rozhodnutí o zrušení Divadla 
hudby Olomouc, příspěvkové organizace 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 12.; hlasování č. 13 
 
 
13 Pojmenování ulic  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
názvy ulic dle upravené důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
informovat příslušné instituce o novém názvu ulice dle stanovených směrnic 
T: ihned 
O: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 13.; hlasování č. 18 
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14 Bytová družstva  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu  
 
2. schvaluje 
navýšení členského vkladu v BD Jižní a BD Jiráskova dle upravené důvodové zprávy  
 
3. schvaluje 
RNDr. Šnevajse, náměstka primátora, jako zástupce SMOl na jednání členských 
schůzí BD Jižní a BD Jiráskova  
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 

Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 14.; hlasování č. 19 
 
 
15 Dodatky z řizovacích listin p říspěvkových organizací - škol  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací - škol dle příloh důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
informovat o přijatém usnesení ředitele příspěvkových organizací - škol 
T: leden 2014 
O: vedoucí odboru školství 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 15.; hlasování č. 20 
 
 
16 Návrh dodatku č. 4 Zřizovací listiny p říspěvkové organizace 

Hřbitovy m ěsta Olomouce  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu včetně příloh 
 
2. schvaluje 
Dodatek č. 4 ke Zřizovací  listině Hřbitovy města Olomouce, příspěvková organizace 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 16.; hlasování č. 21 
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17 Delegování zástupce SMOl na valnou hromadu OK4EU  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. deleguje 
RNDr. Ladislava Šnevajse, náměstka primátora, jako zástupce SMOl na valné 
hromadě zájmového sdružení právnických osob "OK4EU", jako náhradníka deleguje 
Ing. Ivo Vlacha dle DZ 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 17.; hlasování č. 22 
 
 
18 Delegování zástupce SMOl na valnou hromadu Olterm&T D 

Olomouc, a. s.  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. deleguje 
zástupce SMOl na valnou hromadu Olterm&TD Olomouc, a. s. dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Rada města Olomouce 
Bod programu: 18.; hlasování č. 23 
 
 
19 Přísedící Okresního soudu v Olomouci  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. zvolilo 
v souladu se zák. č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě 
soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), přísedící 
Okresního soudu v Olomouci pro funkční období 2013-2017 dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 19.; hlasování č. 24 
 
 
20 Návrh plánu kontrolní činnosti kontrolního výboru na I. pol. 

2014 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
 



 25

2. schvaluje 
Plán kontrolní činnosti kontrolního výboru na I.pololetí 2014 
 
Předložil: kontrolní výbor 
Bod programu: 20.; hlasování č. 25 
 
 
21 Delegování zástupce SMOl na valnou hromadu spole čnosti SK 

Sigma Olomouc, a. s.  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. deleguje 
zástupce SMOl (včetně náhradníků) na valnou hromadu SK Sigma Olomouc, a. s. 
dle upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  

Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 21.; hlasování č. 26 
 
 
 

 

 

 

  
Martin Novotný  v. r. 
primátor m ěsta Olomouce 

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

 


