
USNESENÍ

z 124. schůze Rady města Olomouce, konané dne 14. 7. 2014

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 Kontrola usnesení (včetně kontroly úkolů se čtvrtletním a 
pololetním plněním)

Rada města Olomouce po projednání:

1. bere na vědomí
informace o plnění usnesení:
- k termínu plnění 14. 7. 2014 dle části A) důvodové zprávy
- s termínem plnění čtvrtletně dle části B) důvodové zprávy
- s termínem plnění pololetně dle části C) důvodové zprávy

2. prodlužuje
termíny plnění usnesení dle části A), B), C) důvodové zprávy

3. vypouští ze sledování
část 4 bodu 16 usnesení Rady města Olomouce z 10.3.20104  týkající se Koncepce vodního 
hospodářství města Olomouce dle části C) důvodové zprávy

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, primátor města
Bod programu: 1.

2 Majetkoprávní záležitosti
Rada města Olomouce po projednání:

1. schvaluje
1.1. záměr pronajmout pozemek parc. č.  531/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 
747 m2 v k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc, jehož součástí je budova č. p. 233 (Křičkova 
4), jiná stavba, za účelem vybudování a provozování kulturně sportovního centra, pořádání 
veřejných sportovních a kulturních akcí, provozování sportovního hřiště pro veřejnost včetně 
dětí z mateřské školy a žáků ze základní školy, pronajmout část pozemku parc. č. 531/1 
ostatní plocha o výměře 8499 m2 a část pozemku parc. č. 532/1 ostatní plocha o výměře 
273 m2, vše v k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc, za účelem provozování veřejného hřiště, 
a propachtovat část pozemku parc. č. 532/1 ostatní plocha o výměře 
3025 m2, vše v k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc, za účelem provozování parkovací 
plochy.
Požadovaný obsah nabídek:
Zájemci ve své nabídce uvedou budoucí záměr využití předmětných nemovitých věcí 
v souladu se záměrem města, předpokládanou výši plánovaných investic včetně způsobu 
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financování budoucího záměru, harmonogram přípravy a harmonogram realizace budoucího 
záměru.
Nabídky budou doručeny do 31. 7.  2014 do 15:30 hod na podatelnu Magistrátu města 
Olomouce, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc. Nabídky budou doručeny v zalepených 
obálkách, na kterých bude výrazně uveden text „NEOTVÍRAT – NABÍDKA KŘIČKOVA“. Na 
obálkách musí být rovněž uvedeno sídlo/bydliště zájemce. Nabídka bude podepsána 
oprávněnou osobou a bude obsahovat nezaměnitelnou identifikaci zájemce (u právnických 
osob název, sídlo a IČ, u fyzických osob jméno, příjmení, datum narození, trvalý pobyt a 
bydliště). Prohlídka předmětných nemovitých věcí se uskuteční dne 24. 7. 2014 v 14:30 hod. 
Informace o záměru statutárního města Olomouce lze získat na Magistrátu města Olomouce, 
odboru majetkoprávním, oddělení majetkových řízení a prodeje domů, Hynaisova 10, 779 11 
Olomouc, tel. kontakt: 588 488 458. Statutární město Olomouc si vyhrazuje právo změnit či 
doplnit záměr, popřípadě od něj odstoupit.
dle důvodové zprávy bod č. 1.1.

1.2. záměr prodat pozemek parc. č. st. 621 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-
město,  obec Olomouc, jehož součástí je budova č. p. 200, Dolní náměstí 2) bytový dům. 
Záměrem města je předmětnou nemovitou věc prodat po jednotkách dle zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, které za tímto účelem budou vymezeny na základě prohlášení dle 
důvodové zprávy bod č. 1.2. 

1.3. záměr směnit pozemek parc. č. 388/118 ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, 
jehož součástí je zejména oplocení včetně ocelových vrat, betonová podezdívka, ve 
vlastnictví paní xxxxxxx, dále se na pozemku nachází stavba jiného vlastníka, a to podzemní 
kabelové vedení NN, která není součástí tohoto pozemku a nebude proto předmětem 
převodu, za část pozemku parc. č. 1001 ostatní plocha (dle GP parc. č. 1001/4 ostatní 
plocha) o výměře 3 137 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města 
Olomouce, na kterém se nachází stavby jiného vlastníka, zejména úkryty na nářadí, 
oplocení, studny, plynárenské zařízení, které nejsou součástí tohoto pozemku a nebudou 
proto předmětem převodu dle důvodové zprávy bod č. 1.3.

1.4.  záměr prodat část pozemku parc. č. 999 ostat. pl. (dle GP parc. č. 999/3 ostat. pl.) 
o výměře 70 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.4.  

1.5. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 158 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 
1 012 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.6.

1.6. záměr prodat pozemky parc. č. 1744/21 orná půda v k. ú. Holice u Olomouce, obec 
Olomouc, parc. č. 741/43 orná půda v k. ú. Nemilany, obec Olomouc, parc. č.  1793/14 orná 
půda v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc na kterém se nachází stavba jiného vlastníka 
– venkovní vedení VN, která není součástí tohoto pozemku a nebude předmětem převodu, a 
parc. č. 950/20 orná půda v k. ú. Nemilany, obec Olomouc, na kterém se nachází stavba 
jiného vlastníka – telekomunikační zařízení veřejné telekomunikační sítě, která není součástí 
tohoto pozemku a nebude předmětem převodu dle důvodové zprávy bod č. 1.8.

1.7. změnu náležitostí smlouvy u prodeje pozemku parc. č. 12/34 orná půda v k. ú. Lazce, 
obec Olomouc panu xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 1.7.

1.8. záměr směnit část pozemku parc. č. 144/1 ostatní plocha (dle GP parc. č. 144/6 ostatní 
plocha) o výměře 424 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve vlastnictví paní xxxxxxxxxxxxxxx
za část pozemku parc. č. 145/1 ostatní plocha (dle GP parc. č.  145/14 ostatní plocha) o 
výměře 407 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce 
dle důvodové zprávy bod č. 1.10.

1.9. záměr prodat pozemek parc. č. st. 1000 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-
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město, obec Olomouc, na kterém se nachází stavba jiného vlastníka – budova č. p. 720 
(Šantova 4), která není součástí tohoto pozemku a nebude proto předmětem převodu dle 
důvodové zprávy bod č. 2.1.

1.10. záměr změnit smlouvu o nájmu na pronájem pozemku  parc. č. st. 1000 zastavěná 
plocha a nádvoří o výměře 768 m2 a pozemku parc. č. 109/3 ostatní plocha o výměře 
248 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, uzavřenou s panem xxxxxxxxx. Změnou 
smlouvy o nájmu by mělo dojít ke změně subjektu nájmu z dosavadních nájemců xxxxxxxxxx
na nájemce xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx, dále k vyjmutí pozemku 
parc. č. st. 1000 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 768 m2 z předmětu nájmu této 
smlouvy a k upřesnění výměry pronajímaného pozemku parc. č. 109/3 ostatní plocha 
z 248 m2 na 250 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 
2.1.

1.11. předběžný záměr prodat část pozemku parc. č. 637/4 ostatní plocha o výměře 200 m2 
a část pozemku parc. č. 647/3 ostatní plocha o výměře 75 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc. Výměra částí pozemků bude upřesněna po vyhotovení GP dle důvodové zprávy 
bod č. 2.2.

1.12. předběžný záměr prodat část pozemku parc. č. 90/33 ostatní plocha o výměře 0,3 m2 
v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc. Výměra části pozemku parc. č. 90/33 ostatní plocha 
bude upřesněna až po vyhotovení GP dle důvodové zprávy bod č. 2.3.

1.13. záměr pronajmout části pozemků parc.  č. 260/3 ostatní plocha o výměře 80 m2, parc. 
č. 289/3 ostatní plocha o výměře 20 m2 a parc. č. 289/2 ostatní plocha o výměře 93 m2, vše 
v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.4.

1.14. záměr prodat pozemek parc. č. st. 344 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Klášterní 
Hradisko, obec Olomouc, na kterém se nachází stavba jiného vlastníka – budova bez čp/če, 
garáž, která není součástí tohoto pozemku a nebude proto předmětem převodu dle 
důvodové zprávy bod č. 2.5.  

1.15. záměr prodat pozemek parc. č. 620/1 zahrada v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, na 
kterém se nachází stavby jiného vlastníka – rozestavěná stavba a studna, které nejsou 
součástí tohoto pozemku a nebudou předmětem převodu dle důvodové zprávy bod č. 2.6.

1.16. záměr prodat pozemek parc. č. 1654/4  orná půda v k. ú. Holice u Olomouce, obec 
Olomouc, na kterém se nachází stavba jiného vlastníka – rozestavěná stavba, která není 
součástí tohoto pozemku a nebude předmětem převodu dle důvodové zprávy bod č. 2.7.

1.17. záměr směnit část pozemku parc. č. 118/36 trvalý travní porost (dle GP parc. č. 118/59 
trvalý travní porost) o výměře 61 m2 a část pozemku parc. č. 130/4 orná půda (dle GP parc. 
č. 130/40 orná půda) o výměře 50 m2, vše v k. ú. Hejčín, obec Olomouc ve společném jmění 
manželů xxxxxxxxxxxx, na kterých se nachází stavby jiného vlastníka, zejména komunikace, 
která není součástí těchto pozemků a nebude proto předmětem převodu, za části pozemků 
parc. č. 118/1 trvalý travní porost (dle GP díl „c“) o výměře 410 m2, parc. č. 124/1 trvalý 
travní porost (dle GP díl „b“) o výměře 1 369 m2 a parc. č. 130/13 orná půda (dle GP díl „a“) 
o výměře 324 m2, vše v k. ú. Hejčín, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města 
Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 2.8.

1.18. záměr prodat část pozemku parc. č. 496/2 orná půda (dle GP díl „a“) o výměře 30 m2 
v  k. ú. Droždín, obec Olomouc, na které se nachází stavby jiného vlastníka – oplocení a 
stavba pro chov drůbeže, které nejsou součástí tohoto pozemku a nebudou proto 
předmětem převodu dle důvodové zprávy bod č. 2.9.
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1.19. záměr prodat část pozemku parc. č. 496/2 orná půda (dle GP díl „b“) o výměře 23 m2 
v  k. ú. Droždín, obec Olomouc, na které se nachází stavba jiného vlastníka – oplocení, která 
není součástí tohoto pozemku a nebude proto předmětem převodu dle důvodové zprávy bod 
č. 2.9.

1.20. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 804/10 ostatní plocha o výměře 2 m2 v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.11.

1.21. záměr poskytnout jako výpůjčku část pozemku  parc. č. 1076 ostatní plocha o výměře 
2830 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.12.

1.22. záměr propachtovat část pozemku parc. č. 50/2 zahrada o výměře 150 m2 v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.13.

1.23. prominutí úhrady za bezdůvodné užívání části pozemku parc. č. 50/2 zahrada 
o výměře 150 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, za období od 11. 4. 2012 do 11. 4. 2014 
ve výši 1.800,- Kč včetně DPH, panu xxxxxxxxxxxxx, manželům xxxxxxxxxxxxxxx, manželům 
xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 2.13.

1.24. záměr propachtovat pozemek parc. č. 101/1 zahrada o výměře 759 m2 v k. ú. Lazce, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.14. 

1.25. prominutí úhrady za bezdůvodné užívání  pozemku parc. č. 101/1 zahrada o výměře 
759 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc, za období od 11. 4. 2012 do 11. 4. 2014 ve výši 
9.108,- Kč včetně DPH, Společenství pro dům Václava III. 338/14, 339/16, 772 00 Olomouc, 
a Společenství vlastníků Hanušova 340/2 a 341/4 se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod 
č. 2.14.

1.26. záměr propachtovat část pozemku parc. č.  633/1 ostatní plocha o výměře 9 m2 v k. ú. 
Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.15.

1.27. záměr propachtovat část pozemku parc. č. 633/1 ostatní plocha o výměře 22 m2 v k. ú. 
Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.16.

1.28. záměr propachtovat část pozemku parc. č. 633/1 ostatní plocha o výměře 9 m2 v k. ú. 
Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.17.

1.29. záměr propachtovat část pozemku parc. č. 633/1 ostatní plocha o výměře 9 m2 v k. ú. 
Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.18.

1.30. záměr propachtovat část pozemku parc. č. 633/1 ostatní plocha o výměře 8 m2 v k. ú. 
Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.19.

1.31. záměr propachtovat část pozemku parc. č.  633/1 ostatní plocha o výměře 27 m2 v 
k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.20.

1.32. záměr propachtovat část pozemku parc. č.  633/1 ostatní plocha o výměře 24 m2 v 
k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.21. 

1.33. záměr propachtovat část pozemku parc. č. 633/1 ostatní plocha o výměře 41 m2 v k. ú. 
Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.22.

1.34. záměr propachtovat část pozemku parc. č. 633/1 ostatní plocha o výměře 14 m2 v k. ú. 
Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.23.
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1.35. záměr pronajmout část pozemku parc. č.  633/1 ostatní plocha o výměře 18 m2 v k. ú. 
Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.24.

1.36. záměr propachtovat část pozemku parc. č.  632/3 ostatní plocha o výměře 16 m2 v 
k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.25.

1.37. záměr propachtovat část pozemku parc. č.  632/3 ostatní plocha o výměře 20 m2 v 
k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.26.

1.38. záměr propachtovat část pozemku parc. č. 632/3 ostatní plocha o výměře 27 m2 v k. ú. 
Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.27.

1.39. záměr propachtovat část pozemku parc. č. 632/3 ostatní plocha o výměře 20 m2 v k. ú. 
Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.28.

1.40. záměr propachtovat část pozemku parc. č. 632/3 ostatní plocha o výměře 20 m2 v k. ú. 
Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.29.

1.41. záměr propachtovat pozemek parc. č. 318 orná půda o výměře 734 m2 v k. ú. 
Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.30.

1.42. záměr propachtovat část pozemku parc. č. 646 zahrada o výměře 13 m2 v k. ú. 
Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.31.

1.43. záměr propachtovat části pozemků parc. č. 290/32 ostat. pl. o výměře 92 m2 a parc. č. 
633/3 ostat. pl. o výměře 27 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy 
bod č. 2.32.

1.44. prominutí úhrady za bezdůvodné obohacení za užívání částí pozemků parc. č. 290/32 
ostat. pl. o výměře 92 m2 a parc. č. 633/3 ostat. pl. o výměře 27 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, 
obec Olomouc za období od 6. 4. 2012 do 7. 4. 2014 ve výši 864,- Kč včetně DPH panu 
xxxxxxxxxxxx se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 2.32. 

1.45. záměr propachtovat části pozemků parc. č. 290/32 ostat. pl. o výměře 93 m2 a parc. č. 
633/3 o výměře 6 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 
2.32.

1.46. prominutí úhrady za bezdůvodné obohacení za užívání částí pozemků parc. č. 290/32 
ostat. pl. o výměře 93 m2 a parc. č. 633/3 o výměře 6 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc za období od 1. 4. 2012 do 2. 4. 2014  ve výši 720,- Kč včetně DPH paní 
xxxxxxxxxxxxx se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 2.32. 

1.47. záměr propachtovat části pozemků parc. č. 290/32 ostat. pl. o výměře 72 m2, parc. č. 
290/51 ostat. pl. o výměře 2 m2 a parc. č. 633/3 ostat. pl. o výměře 9 m2, vše v k. ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.32.

1.48. záměr propachtovat část pozemku parc. č. 290/32 ostat. pl. o výměře 73 m2 v k. ú. 
Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.32.

1.49. záměr propachtovat části pozemků parc. č. 290/32 ostat. pl. o výměře 55 m2 a parc. č. 
290/51 ostat. pl. o výměře 94 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy 
bod č. 2.32.

1.50. záměr propachtovat část pozemku parc. č. 803/1 orná půda o výměře 500 m2 v k. ú. 
Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.33.
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1.51. záměr propachtovat pozemek parc. č. 186/3 orná půda o výměře 1 500 m2 v k. ú. Nové 
Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.34.

1.52. záměr propachtovat pozemky parc. č. 170/10 orná půda o výměře 512 m2, parc. č. 
170/8 orná půda o výměře 310 m2 a část pozemku parc. č. 170/9 orná půda o výměře 
3 339 m2, vše v k. ú. Povel, obec Olomouc a pozemek parc. č. 798/5 orná půda o výměře 
419 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.35. 

1.53. záměr pronajmout prostor o celkové výměře 43,30 m2 v 1. NP budovy č. p. 67, bydlení, 
ul. Jilemnického č. o. 29, která je součástí pozemku parc. č. st. 80 zastavěná plocha a 
nádvoří v k. ú. Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.36.

1.54. uzavření dohody o splátkách dluhu ve výši 43.760,- Kč s příslušenstvím s paní 
xxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.2.

1.55. odstoupení od smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS/7//2010/Hr ze dne 21. 1. 2011 ve znění 
dodatku č. 1 na nájem části pozemku parc. č. 1086/12 ostatní plocha o výměře 4 m2 v  k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc uzavřené se společností AB Centre s.r.o.  a podání žaloby na 
zaplacení v případě existujícího dluhu nájemce z titulu užívání předmětu nájmu a podání 
žaloby na vyklizení v případě nevyklizení předmětu nájmu dle důvodové zprávy bod č. 3.4.

1.56. odstoupení od smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS/39/2011/Plh ze dne 13. 7. 2011 ve 
znění dodatku č. 1 a dodatku č. 2 na nájem částí pozemků dle důvodové zprávy uzavřené se 
společností BONITREAL s.r.o. a podání žaloby na zaplacení v případě existujícího dluhu 
nájemce z titulu užívání předmětu nájmu a podání žaloby na vyklizení v případě nevyklizení 
předmětu nájmu dle důvodové zprávy bod č. 3.5.

1.57. změnu náležitostí smlouvy o výpůjčce části pozemku parc. č. 724/2 ostatní plocha 
o výměře 5 334 m2 a pozemku parc. č. st. 1258 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 
24 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc uzavřené s Tělocvičnou jednotou Sokol Nový 
Svět dle důvodové zprávy bod č. 3.6.

1.58. změnu smlouvy o nájmu částí pozemků parc. č. 776/1 orná půda o výměře 3 204 m2 a 
parc. č. 776/3 orná půda o výměře 369 m2, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc uzavřené se 
společností Domov seniorů Modřice a.s. dle důvodové zprávy bod č. 3.7.

1.59. změnu smlouvy o nájmu části pozemku parc. č. 827/1 ostat. pl. o výměře 200 m2 v 
k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc uzavřené se společností Dopravní podnik města Olomouce, 
a.s. dle důvodové zprávy bod č. 3.8.

1.60. změnu smlouvy o nájmu části pozemku parc. č. 812/30 orná půda o výměře 4 045 m2 
v k. ú. Slavonín, obec Olomouc uzavřené se Zemědělským družstvem Slavonín dle 
důvodové zprávy bod č. 3.9.

1.61. změnu smlouvy o nájmu části pozemku parc. č. st. 790 zastavěná plocha a nádvoří v 
k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, jehož součástí je stavba č. p. 889 (Masarykova 3), 
bytový dům dle důvodové zprávy bod č. 3.10.

1.62. změnu smlouvy o nájmu částí pozemků parc. č. 721/1 orná půda o výměře 1 056 m2 a 
parc. č. 721/2 orná půda o výměře 1 942 m2, vše v k. ú. Nemilany, obec Olomouc uzavřené 
se společností Stavitelství Pospíšil s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 3.11.

1.63. nájem pozemku parc. č. 444/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 4 m2 v k. ú. 
Hlubočky, obec Hlubočky paní xxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.12..
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1.64. nájem částí pozemku parc. č. 324/7 ostatní plocha o celkové výměře 19 m2 v k. ú. 
Nová Ulice, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.13. 

1.65. nájem části pozemku parc. č. 637 ostatní plocha o výměře 7 m2 v k. ú. Nemilany, obec 
Olomouc panu xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.14.

1.66. nájem části pozemku parc. č. 647 zahrada o výměře 53 m2 v k. ú. Nemilany, obec 
Olomouc panu xxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.15.

1.67. nájem části pozemku parc. č. 125/2 ostatní plocha o výměře 24 m2 a části pozemku 
parc. č. 120/4 ostatní plocha o výměře 1 m2, oba v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, 
společnosti ENDL + K, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 3.16.

1.68. pacht pozemků parc. č. 930/16 orná půda o výměře 7 652 m2, parc. č. 905/80 orná 
půda o výměře 354 m2, parc. č. 1014/1 ostatní plocha o výměře 1 781 m2 a parc. č. 1182/2 
orná půda o výměře 485 m2, vše v k. ú. Řepčín, obec Olomouc panu xxxxxxxx dle důvodové 
zprávy bod č. 3.17. 

1.69. pacht pozemku parc. č. 492/13 orná půda o výměře 15 426 m2 v k. ú. Cholina, obec 
Cholina Zemědělskému družstvu Senice na Hané dle důvodové zprávy bod č. 3.18.

1.70. pacht části pozemku parc. č. 401/6 ostatní plocha o výměře 138 m2 v k. ú. Hejčín, 
obec Olomouc paní xxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.19.

1.71. pacht pozemku parc. č. 160/2 ostatní plocha o výměře 18 m2 v k. ú. Holice 
u Olomouce, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.20.

1.72. pacht části pozemku parc. č. 406/11 ostatní plocha o výměře  237 m2 v k. ú. Hodolany, 
obec Olomouc, Společenství spoluvlastníků domu Blanická 4, Olomouc dle důvodové zprávy 
bod č. 3.21. 

1.73. pacht části pozemku parc. č. 153/1 zahrada o výměře 186 m2 v k. ú. Pavlovičky, obec 
Olomouc manželům xxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.22.

1.74. pacht části pozemku parc. č. 319/1 trvalý travní porost o výměře 410 m2 v k. ú. Nové 
Sady u Olomouce, obec Olomouc manželům xxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.23.

1.75. pacht pozemku parc. č. 404 ostat. pl. o výměře 2 121 m2 v k. ú. Topolany u Olomouce, 
obec Olomouc Zemědělskému družstvu Unčovice dle důvodové zprávy bod č. 3.24.

1.76. pacht pozemků parc. č. 904/1 orná půda o výměře 4 884 m2 a parc. č. 904/14 orná 
půda o výměře 1 701 m2, vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc společnosti Hanácká 
zemědělská a.s. dle důvodové zprávy bod č. 3.25.

1.77. nájem prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 20,45 m2 v 1. NP budovy č. p. 
259, rodinný dům, která je součástí pozemku parc. č. st. 387 zastavěná plocha a nádvoří v 
k. ú. Huzová, obec Huzová, společnosti Lesy města Olomouce, a.s. dle důvodové zprávy 
bod č. 3.26.

1.78. nájem prostoru – bezbariérové garáže o výměře 24 m2 v 1. NP budovy  č. p. 391, 
bydlení, Družební č. o. 4, která je součástí pozemku parc. č. st. 916 zastavěná plocha a 
nádvoří v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc panu xxxxxxxxx dle důvodové zprávy 
bod č. 3.27. 

1.79. změnu náležitostí kupní smlouvy k prodeji pozemku parc. č. st. 573 zastavěná plocha a 
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nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc, jehož součástí je budova č. p. 359 (Politických vězňů 
2), bytový dům, BYTOVÉMU DRUŽSTVU AVION OLOMOUC dle důvodové zprávy bod č. 
4.5.

1.80. uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o nájmu zimního stadionu č. MAJ-PR-NS/67/2004/Kř 
ve znění dodatků č. 1 – 3 uzavřené dne 15. 10. 2004 se společností HC Olomouc s.r.o. dle 
důvodové zprávy bod č. 5.2.

1.81. záměr změnit Smlouvu o nájmu a provozování tepelného zdroje č 500011104 ze dne 
16.2.2004 ve znění dodatků č. 1 - 4 uzavřenou se společností OLTERM & TD Olomouc, a. s. 
Změnou smlouvy o nájmu by mělo dojít k prodloužení doby nájmu do 31. 12.  2019 dle 
důvodové zprávy bod č. 5.3. 

1.82. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. AB/2012/615 a 
dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. AB/2012/618 na pronájem části 
pozemku parc. č. st. 1131 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, 
konkrétně pak prostor v 4. NP budovy č. p. 989, stavba pro administrativu, tř. Kosmonautů č. 
o. 8, která je součástí tohoto pozemku, se společností STAVHOLD a.s. dle důvodové zprávy 
bod č. 5.4.

2. nevyhovuje žádosti
2.1. pana xxxxxxx o odpuštění bezdůvodného obohacení za užívání pozemku parc. č. 12/34 
orná půda o výměře 58 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc za dva roky zpětně do dne převodu 
vlastnického práva dle důvodové zprávy bod č. 1.7.

2.2. pana xxxxxxxx o změnu smlouvy o nájmu budovy bez č.p./č.e. (jiná stavba) s pozemkem 
parc. č. st. 1613 zast. pl. o výměře 124 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc, včetně zařízení a 
vybavení dle důvodové zprávy bod č. 1.9. 

2.3. paní xxxxxxxxx o prominutí úhrady za bezdůvodné obohacení za užívání části pozemku 
parc. č. 633/1 ostatní plocha o výměře 9 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc, za období od 
19.  6.  2011 do 19.  6.  2013 ve výši 195,- Kč včetně DPH dle důvodové zprávy bod č. 2.18.

2.4. paní xxxxxxxxx o prominutí úhrady za bezdůvodné obohacení za užívání části pozemku 
parc. č. 633/1 ostatní plocha o výměře 8 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc, za období od 
26.  6.  2011 do 26.  6.  2013 ve výši 158,- Kč včetně DPH dle důvodové zprávy bod č. 2.19.

2.5. pana xxxxxxxxx o prominutí úhrady za bezdůvodné obohacení za užívání části pozemku 
parc. č. 633/1 ostatní plocha o výměře 14 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc, za období od 
30. 10. 2011 do 30. 10. 2013 ve výši 243,- Kč včetně DPH dle důvodové zprávy bod č. 2.23.

2.6. paní xxxxxxxxx o prominutí úhrady za bezdůvodné obohacení za užívání části pozemku 
parc. č. 632/3 ostatní plocha o výměře 18 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc, za období od 
9. 9. 2011 do 9.  9.  2013 ve výši 349,- Kč včetně DPH dle důvodové zprávy bod č. 2.24.

2.7. pana xxxxxxxxx o prominutí úhrady za bezdůvodné obohacení za užívání části pozemku 
parc. č. 632/3 ostatní plocha o výměře 16 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc, za období od 
9. 9. 2011 do 9.  9. 2013 ve výši 307,- Kč včetně DPH dle důvodové zprávy bod č. 2.25.

2.8. paní xxxxxxxxx o prominutí úhrady za bezdůvodné obohacení za užívání části pozemku 
parc. č. 632/3 ostatní plocha o výměře 20 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc, za období od 
16.  9.  2011 do 16.  9.  2013 ve výši 377,- Kč včetně DPH dle důvodové zprávy bod č. 2.26.

2.9. paní xxxxxxxxx o prominutí úhrady za bezdůvodné obohacení za užívání části pozemku 
parc. č. 632/3 ostatní plocha o výměře 27 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc, za období od 
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28. 8. 2011do28.  8.  2013 ve výši 524,- Kč včetně DPH dle důvodové zprávy bod č. 2.27.

2.10. manželů xxxx o nájem části pozemku parc. č.  632/3 ostatní plocha o výměře 15, 6 m2 
v k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.28.

2.11. manželů xxxxxxxxxxxxx o prominutí úhrady za bezdůvodné obohacení za užívání části 
pozemku parc. č. 632/3 ostatní plocha o výměře 20 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc, za 
období od 18. 9. 2011 do 18. 9. 2013 ve výši 378,- Kč včetně DPH dle důvodové zprávy bod 
č. 2.28.

2.12. manželů xxxxxxxxxxxxx o prominutí úhrady za bezdůvodné obohacení za užívání části 
pozemku parc. č. 632/3 ostatní plocha o výměře 20 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc, za 
období od 28.  8.  2011 do 28.  8.  2013 ve výši 390,- Kč včetně DPH dle důvodové zprávy 
bod č. 2.29.

2.13. pana xxxxxxxx o stanovení pachtovného ve výši 3,- Kč/m2/rok u pachtu částí pozemků 
parc. č. 290/32 ostat. pl. o výměře 93 m2 a parc. č. 633/3 o výměře 6 m2, vše v k. ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.32.

2.14. paní xxxxxxxxx o stanovení pachtovného ve výši 3,- Kč/m2/rok u pachtu částí pozemků 
parc. č. 290/32 ostat. pl. o výměře 93 m2 a parc. č. 633/3 o výměře 6 m2, vše v k. ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.32.

2.15. pana xxxxxxxx o snížení pachtovného u pachtu částí pozemků parc. č. 290/32 ostat. pl. 
o výměře 55 m2 a parc. č. 290/51 ostat. pl. o výměře 94 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.32.

2.16. pana xxxxxxxx o uzavření dohody o splátkách dluhu ve výši  34.729,- Kč dle důvodové 
zprávy bod č. 3.3.

2.17. nadačního fondu Nadační fond DĚTEM o nájem částí pozemků parc. č. 432/12 
o výměře 1 m2 a parc. č. 439/1 o výměře 1 m2, vše v k. ú. Hejčín, parc. č. 185/3 o výměře 1 
m2, parc. č. 480/29 o výměře 1 m2, parc. č. 590/4 o výměře 1 m2, parc. č. 800/2 o výměře 1 
m2, parc. č. 800/9 o výměře 1 m2, parc. č. 800/10 o výměře 1 m2, parc. č. 607/1 o výměře 1 
m2, parc. č. 651/3 o výměře 1 m2, parc. č. 1081 o výměře 1 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, parc. 
č. 134/1 o výměře 1 m2, parc. č. 75/135 o výměře 1 m2, parc. č. 79/29 o výměře 1 m2, parc. 
č. 124/6 o výměře 1 m2, parc. č. 148/4 o výměře 1 m2, parc. č. 92/3 o výměře 1 m2, parc. č. 
90/32 o výměře 1 m2 a parc. č. 85/7 o výměře 1 m2, vše v k. ú. Olomouc – město, parc. č. 
1348 o výměře 1 m2 v k. ú. Slavonín, parc. č. 842/7 o výměře 1 m2, parc. č. 813/3 o výměře 
1 m2, parc. č. 813/3 o výměře 1 m2, parc. č. 824/2 o celkové výměře 4 m2, parc. č. 278/97 
o výměře 1 m2, vše v k. ú. Hodolany, parc. č. 1414/1 o výměře 1 m2 a parc. č. 1420/4 
o výměře 1 m2, vše v k. ú. Chválkovice, parc. č. 96 o výměře 1 m2 v k. ú. Pavlovičky, vše 
ostatní plocha, vše obec Olomouc a parc. č. 500/7 orná půda o výměře 1 m2 a 611 ostatní 
plocha o výměře 1 m2, vše v k. ú. Bystrovany, obec Bystrovany dle důvodové zprávy bod č. 
3.3.

2.18. manželů xxxxxxxxxxxxxxxxx o pacht pozemků parc. č. 518/1 zahrada o výměře 641 m2 
a parc. č. 521 zahrada o výměře 1 067 m2, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod č. 4.1.

2.19. pana xxxxxxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxxxxxx o nájem pozemků parc. č. 518/1 zahrada 
o výměře 641 m2 a parc. č. 521 zahrada o výměře 1 067 m2, vše v k. ú. Slavonín, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.1.
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3. svěřuje
3.1. část pozemku parc. č. 158 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1 964 m2 v k. ú. 
Nemilany, obec Olomouc do správy odboru životního prostředí Magistrátu města Olomouce 
dle důvodové zprávy bod č. 1.6.  

3.2. pozemek parc. č. 800/36 ostatní plocha o výměře 352 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc do správy odboru životního prostředí Magistrátu města Olomouce dle důvodové 
zprávy bod č. 4.2. 

4. bere na vědomí
4.1. předloženou důvodovou zprávu bod č. 3.1. 

4.2. změnu názvu společnosti z Telefónica Czech Republic, a. s.  na  02 Czech Republic, a. 
s. dle důvodové zprávy bod č. 5.1.

5. ukládá
odboru majetkoprávnímu vyzvat paní xxxxxxxxx k odstranění ocelového přístřešku na dřevo, 
stavby pro chov drůbeže s oplocením, betonového sklepa, dvou skládek zeminy, betonových 
panelů, vydlážděného stání pro houpačku, vydlážděné plochy pod zahradním posezením, 
stavebního materiálu, skalky, brány a branky z části pozemku parc. č. 158  zastavěná plocha 
a nádvoří o výměře 1 964 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc v termínu do 31. 11. 2014 a k 
uhrazení úhrady za bezdůvodné obohacení za užívání části pozemku parc. č. 158  
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1 964 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc ve výši 5,-
Kč bez DPH/m2/rok, kdy ke stanovené výši bezdůvodného obohacení bude uplatněna daň z 
přidané hodnoty ke dni uskutečnění zdanitelného plnění  v souladu se zákonem č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,  za období od 1. 9. 2014 do dne 
sepsání zápisu o předání a převzetí předmětné části pozemku a podat žalobu na zaplacení v 
případě neuhrazení tohoto bezdůvodného obohacení a žalobu na vyklizení v případě 
nevyklizení části předmětného pozemku vůči paní xxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 1.6. 
T: 18. 8. 2014
O: vedoucí majetkoprávního odboru

6. uděluje
souhlas budoucího vlastníka pozemku parc. č. 800/36 ostatní plocha o výměře 352 m2 v k. 
ú. Nová Ulice, obec Olomouc společnosti O2 Czech republic a.s. s uložením 
telekomunikačního vedení na pozemku parc. č. 800/36 ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.2.

7. revokuje
7.1. usnesení RMO ze dne 7. 4. 2013, bod programu 2, bod 3.8. důvodové zprávy ve věci 
schválení pronájmu části pozemku parc. č. 803/1 orná půda o výměře 500 m2 v k. ú. 
Slavonín, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.33.

7.2. usnesení RMO ze dne 7. 4. 2014, bod programu 2, bod 3.4. důvodové zprávy ve věci 
schválení pronájmu části pozemku parc. č. 186/3 orná půda o výměře 779 m2 v k. ú. Nové 
Sady u Olomouce, obec Olomouc panu xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.34.

7.3. usnesení RMO ze dne 22. 4. 2014, bod programu 2, bod 3.19. důvodové zprávy ve věci 
schválení pronájmu části pozemku parc. č. st. 80 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Nedvězí 
u Olomouce, obec Olomouc, konkrétně pak prostoru o celkové výměře 43,30 m2 v 1. NP 
budovy č. p. 67, bydlení, ul. Jilemnického č. o. 29, která je součástí tohoto pozemku, paní 
xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.36. 

7.4. usnesení RMO ze dne 2. 10. 2006 bod programu 2., bod 16. důvodové zprávy ve věci 
schválení úplatného zřízení věcného břemene obsahujícího právo uložení a provozování 
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telekomunikační sítě pro přenos kabelové televize, internetu a dalších telekomunikačních 
služeb na pozemcích parc. č. 861/1 ost. pl. o výměře 14 025 m2, parc. č. 418/4 ost. pl. 
o výměře 1 643 m2, parc. č. 418/1 ost. pl. o výměře 3 103 m2, parc. č. 406/20 ost. pl. 
o výměře 464 m2, parc. č. 406/19 ost. pl. o výměře 854 m2, parc. č. 404/1 ost. pl. o výměře 
1  011 m2, parc. č. 404/7 ost. pl. o výměře 175 m2, parc. č. 406/6 ost. pl. o výměře 3 237 
m2, parc. č. 414/2 ost. pl. o výměře 3 934 m2, parc. č. 414/32 zahrada o výměře 381 m2, 
parc. č. 624/22 ost. pl. o výměře 1 005 m2, parc. č. 414/37 zahrada o výměře 390 m2, parc. 
č. 413/2 ost. pl. o výměře 2 320 m2, parc. č. 413/1 ost. pl. o výměře 11 082 m2, parc. č. 
624/4 ost. pl. o výměře 3 183 m2, parc. č. 959/6 ost. pl. o výměře 2 328 m2, parc. č. 959/2 
ost. pl. o výměře 1 344 m2, parc. č. 946 ost. pl. o výměře 1 140 m2, parc. č. 954/1 ost. pl. 
o výměře 2 366 m2, parc. č. 441/30 ost. pl. o výměře 793 m2, parc. č. 955/1 ost. pl. o výměře 
1 754 m2, parc. č. 954/5 ost. pl. o výměře 377 m2, parc. č. 46/2 ost. pl. o výměře 5 412 m2, 
parc. č. 399/77 ost. pl. o výměře 1 830 m2, parc. č. 399/76 ost. pl. o výměře 1 788 m2, parc. 
č. 399/36 zahrada o výměře 461 m2, parc. č. 399/30 ost. pl. o výměře 6 84 m2, parc. č. 
392/9 ost. pl. o výměře 621 m2, parc. č. 392/6 ost. pl. o výměře 3 263 m2, parc. č. 999 ost. 
pl. o výměře 6 958 m2, parc. č. 1000 ost. pl. o výměře 1 646 m2, parc. č. 1001 ost. pl. 
o výměře 9 999 m2, parc. č. 392/27 ost. pl. o výměře 138 m2, parc. č. 388/30 orná půda 
o výměře 477 m2, parc. č. 388/8 ost. pl. o výměře 4 834 m2, parc. č. 384/82 ost. pl. o výměře 
2 387 m2, parc. č. 384/134 ost. pl. o výměře 11 m2, parc. č. 384/126 ost. pl. o výměře 156 
m2, parc. č. 384/125 ost. pl. o výměře 35 m2, parc. č. 733/5 ost. pl. o výměře 4 537 m2, 
parc. č. 733/4 ost. pl. o výměře 2 477 m2, parc. č. 733/6 ost. pl. o výměře 1 063 m2, parc. č. 
732/6 ost. pl. o výměře 575 m2, parc. č. 732/2 ost. pl. o výměře 906 m2, ideální podíl 4/12 
pozemku parc. č. 732/11 ost. pl. o výměře 895 m2, ideální podíl 4/12 pozemku parc. č. 
732/10 ost. pl. o výměře 2 101 m2, ideální podíl 4/12 pozemku 732/4 ost. pl. o výměře 3 025 
m2 a parc. č. 848/1 ost. pl. o výměře 11 159 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, parc. 
č. 216 ost. pl. o výměře 4 917 m2, parc. č. 78/3 ost. pl. o výměře 3 575 m2 a parc. č. 77/16 
zahrada o výměře 486 m2, vše v k. ú. Nový Svět u Olomouce, obec Olomouc, parc. č. 1931 
ost. pl. o výměře 6 625 m2, parc. č. 397 zahrada o výměře 1 403 m2, parc. č. 1929/1 ost. pl. 
o výměře 34 102 m2, parc. č. 336 zast. pl. a nádvoří o výměře 410 m2, parc. č. 332 ost. pl. 
o výměře 1 144 m2, parc. č. 356 ost. pl. o výměře 3 735 m2, parc. č. 362 ost. pl. o výměře 
1 111 m2, parc. č. 347 ost. pl. o výměře 2 117 m2, parc. č. 1933 ost. pl. o výměře 3 939 m2, 
parc. č. 1934 ost. pl. o výměře 2 698 m2, parc. č. 1936 ost. pl. o výměře 1 349 m2, parc. č. 
514 ost. pl. o výměře 1 185 m2, parc. č. 509 ost. pl. o výměře 3 045 m2, parc. č. 508/1 ost. 
pl. o výměře 3 889 m2, parc. č. 1920/3 ost. pl. o výměře 527 m2, parc. č.636 ost. pl. 
o výměře 688 m2 a parc. č. 635 vodní plocha o výměře 2 033 m2, vše v k. ú. Holice 
u Olomouce, obec Olomouc, parc. č. 31/3 ost. pl. o výměře 2 743 m2, parc. č. 31/44 ost. pl. 
o výměře 143 m2, parc. č. 31/21 ost. pl. o výměře 1 706 m2, parc. č. 31/10 ost. pl. o výměře 
3 725 m2 a parc. č. 31/43 ost. pl. o výměře 81 m2, vše v k. ú. Klášterní Hradisko, obec 
Olomouc, parc. č. 123/1 ost. pl. o výměře 8 282 m2, parc. č. 123/2 ost. pl. o výměře 257 m2, 
parc. č. 93/20 ost. pl. o výměře 4 222 m2, parc. č. 93/115 ost. pl. o výměře 5 611 m2, parc. č. 
93/138 ost. pl. o výměře 4 379 m2, parc. č. 93/97 ost. pl. o výměře 709 m2, parc. č. 93/27 
ost. pl. o výměře 3 270 m2, parc. č. 93/29 ost. pl. o výměře 3 807 m2, parc. č. 93/113 ost. pl. 
o výměře 1 798 m2, parc. č. 93/129 ost. pl. o výměře 844 m2, parc. č. 93/71 ost. pl. o výměře 
1 871 m2, parc. č. 93/91 ost. pl. o výměře 1 211 m2, parc. č. 94/5 ost. pl. o výměře 3 458 
m2, parc. č. 94/91 ost. pl. o výměře 502 m2, parc. č. 145/1 ost. pl. o výměře 3 981 m2, parc. 
č. 124/10 ost. pl. o výměře 3 924 m2, parc. č. 327/1 ost. pl. o výměře 641 m2, parc. č. 323/1 
ost. pl. o výměře 17 318 m2, parc. č. 323/2 ost. pl. o výměře 1 398 m2 a parc. č. 323/3 ost. 
pl. o výměře 774 m2, vše v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc, parc. č. 516/1 ost. pl. 
o výměře 1 309 m2, parc. č. 341/15 ost. pl. o výměře 1 596 m2, parc. č. 328/26 ost. pl. 
o výměře 1 238 m2, parc. č. 326/1 ost. pl. o výměře 5 593 m2, parc. č. 328/28 ost. pl. 
o výměře 412 m2, parc. č. 318/28 zahrada ost. pl. o výměře 382 m2, parc. č. 319/2 ost. pl. 
o výměře 193 m2, parc. č. 329/4 ost. pl. o výměře 668 m2, parc. č. 318/11 ost. pl. o výměře 
928 m2, parc. č. 319/1 ost. pl. o výměře 276 m2, parc. č. 534 ost. pl. o výměře 609 m2, parc. 
č. 532/2 ost. pl. o výměře 1 202 m2, parc. č. 533 ost. pl. o výměře 2 033 m2, parc. č. 528 ost. 
pl. o výměře 1 179 m2, parc. č. 460/19 ost. pl. o výměře 4 237 m2, parc. č. 311/1 ost. pl. 



12

o výměře 17 220 m2, parc. č. 311/12 ost. pl. o výměře 1 411 m2, parc. č. 318/24 orná půda 
o výměře 125 m2, parc. č. 509 ost. pl. o výměře 691 m2, parc. č. 497/1 ost. pl. o výměře 
6 013 m2 a parc. č. 532/1 ost. pl. o výměře 656 m2, vše v k. ú. Povel, obec Olomouc, parc. 
č. 509/6 ost. pl. o výměře 286 m2, parc. č. 539/1 ost. pl. o výměře 1 910 m2, parc. č. 510/7 
ost. pl. o výměře 234 m2, parc. č. 545/7 ost. pl. o výměře  2 116 m2, parc. č. 555/3 ost. pl. 
o výměře 2 893 m2, parc. č. 555/7 ost. pl. o výměře 3 832 m2, parc. č. 545/6 ost. pl. 
o výměře 288 m2, parc. č. 545/9 ost. pl. o výměře 702 m2, parc. č. 548/7 ost. pl. o výměře 
213 m2, parc. č. 604/1 ost. pl. o výměře 2 504 m2, parc. č. 509/5 ost. pl. o výměře 775 m2, 
parc. č. 509/2 ost. pl. o výměře 4 448 m2, parc. č. 510/5 ost. pl. o výměře 484 m2, parc. č.
509/7 ost. pl. o výměře 453 m2, parc. č. 510/6 ost. pl. o výměře 821 m2, parc. č. 510/8 ost. 
pl. o výměře 1 055 m2, parc. č. 535/31 ost. pl. o výměře 2 126 m2, parc. č. 518/10 ost. pl. 
o výměře 1 601 m2, parc. č. 535/12 ost. pl. o výměře 884 m2, parc. č. 530/11 ost. pl. 
o výměře 2 990 m2, parc. č. 525/6 ost. pl. o výměře 2 460 m2, parc. č. 525/19 ost. pl. 
o výměře 490 m2, parc. č. 601/8 ost. pl. o výměře 2 898 m2, parc. č. 601/9 ost. pl. o výměře 
4 038 m2, parc. č. 459/2 ost. pl. o výměře 810 m2, parc. č. 457/1 ost. pl. o výměře 1 240 m2, 
parc. č. 461/1 ost. pl. o výměře 1 577 m2, parc. č. 600/2 ost. pl. o výměře 1 400 m2, parc. č. 
357/20 ost. pl. o výměře 818 m2, parc. č. 354 ost. pl. o výměře 2 323 m2, parc. č. 466/2 ost. 
pl. o výměře 569 m2, parc. č. 357/13 ost. pl. o výměře 552 m2 a parc. č. 475/2 ost. pl. 
o výměře 1 244 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti FORCOM NET, s.r.o. za podmínky použití bezvýkopové technologie při 
přechodu přes komunikace dle důvodové zprávy bod č. 6.12. 

7.5. usnesení RMO ze dne 21. 11. 2006 bod programu 2., bod 5.3. důvodové zprávy ve věci 
schválení úplatného zřízení věcného břemene obsahujícího právo uložení a provozování 
telekomunikační sítě pro přenos kabelové televize, internetu a dalších telekomunikačních 
služeb na pozemcích parc. č. 414/30 m2 ost. pl. k. ú. Hodolany, parc. č. 526/1 ost. pl., parc 
č. 509/1 ost. pl. vše v k. ú. Povel, obec Olomouc ve prospěch společnosti FORCOM NET, 
s.r.o. za podmínky použití bezvýkopové technologie při přechodu přes komunikace dle 
důvodové zprávy bod č. 6.12. 

8. doporučuje zastupitelstvu města schválit
8.1. prominutí úhrady za bezdůvodné obohacení za užívání pozemku parc. č. 158 zastavěná 
plocha a nádvoří o výměře 2 976 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc za období od 1. 9. 
2012 do 31. 8. 2014 ve výši 63.540,- Kč bez DPH, kdy ke stanovené výši bezdůvodného 
obohacení bude uplatněna daň z přidané hodnoty ke dni uskutečnění zdanitelného plnění  
v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, se zdůvodněním dle důvodové zprávy paní xxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 1.6. 

8.2. darování pozemku parc. č. 800/36 ostatní plocha o výměře 352 m2 v k. ú. Nová Ulice, 
obec Olomouc, na kterém se nachází stavby ve vlastnictví statutárního města Olomouce, a 
to chodník a veřejné osvětlení, které nejsou součástí tohoto pozemku a nebude předmětem 
převodu, z vlastnictví ČR - Ředitelství silnic a dálnic ČR do vlastnictví statutárního města 
Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 4.2.

8.3. prodej pozemku parc. č. st. 1200/5 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc panu xxxxxxxx za kupní cenu ve výši 16 571,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.3.

8.4. prodej části pozemku parc. č. st. 378/3 zastavěná plocha a nádvoří (dle GP parc. č. st. 
378/4) o výměře 105 m2, a části pozemku parc. č. st. 378/3 zastavěná plocha a nádvoří (dle 
GP parc. č. st. 378/3) o výměře 357 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, za kupní 
cenu celkem ve výši 295.680,- Kč, z toho pozemek dle GP parc. č. st. 378/4 za kupní cenu 
ve výši 67.200,- Kč a pozemek dle GP parc. č. st. 378/3 za kupní cenu ve výši 228.480,- Kč, 
do podílového vlastnictví kupujících, a to: 
- podíl o velikosti 613/17883 do SJM xxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 10.135,- Kč,
- podíl o velikosti 743/17883 xxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši  12.285,- Kč,
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- podíl o velikosti 538/17883 xxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši    8.895,- Kč,
- podíl o velikosti 612/17883 xxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši    10.119,- Kč,
- podíl o velikosti 679/17883 xxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši  11.227,- Kč,
- podíl o velikosti 529/17883 xxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši   8.747,- Kč,
- podíl o velikosti 467/17883 xxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši    7.721,- Kč,
- podíl o velikosti 633/17883 xxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 10.466,- Kč,
- podíl o velikosti 774/17883 xxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 12.797,- Kč,
- podíl o velikosti 557/17883 xxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši  9.210,- Kč,
- podíl o velikosti 631/17883 xxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 10.433,- Kč,
- podíl o velikosti 703/17883 do SJM xxxxx za kupní cenu ve výši 11.623,- Kč,
- podíl o velikosti 524/17883 xxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši  8.664,- Kč,
- podíl o velikosti 480/17883 do SJM xxxxx za kupní cenu ve výši 7.936,- Kč,
- podíl o velikosti 639/17883 do SJM xxxxx za kupní cenu ve výši 10.565,- Kč,
- podíl o velikosti 785/17883 xxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 12.797,- Kč,
- podíl o velikosti 566/17883 xxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 9.358,- Kč,
- podíl o velikosti 724/17883 xxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 11.971,- Kč,
- podíl o velikosti 759/17883 xxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 12.549,- Kč,
- podíl o velikosti 539/17883 xxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši  8.912,- Kč,
- podíl o velikosti 493/17883 xxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši  8.151,- Kč,
- podíl o velikosti 4895/17883 xxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 80.937,- Kč dle důvodové 
zprávy bod č. 4.4.

8.5. zřízení věcného břemene  uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na 
pozemcích parc.  č. 354 ostat. pl. a parc. č. 781 ostat. pl., vše v k. ú. Nové Sady 
u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s.  dle důvodové 
zprávy bod č. 6.1.

8.6. zřízení věcného břemene  uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN na  
pozemcích parc. č. 350/11,  parc. č. 350/10, parc. č. 350/9,  parc. č. 350/3, parc. č. 350/40, 
parc. č. 350/8, parc. č. 350/2, parc. č. 451/22,  parc. č. 451/17, parc. č. 451/20, parc. č. 
451/21, parc. č. 451/47, vše ostat. pl.,  v k. ú.  Povel, obec Olomouc ve prospěch společnosti 
ČEZ Distribuce, a.s.  dle důvodové zprávy bod č. 6.2.

8.7. zřízení věcného břemene  uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN na 
pozemku parc. č. 613/3 ostat. pl. a podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 
1042 ostat. pl., vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ 
Distribuce, a. s.  dle důvodové zprávy bod č. 6.3.

8.8. zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na 
pozemku  parc. č. 637 ostat. pl. v k. ú. Nemilany, obec Olomouc ve prospěch společnosti 
ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.4.

8.9. zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na 
pozemcích parc. č. 701/6, parc. č. 1468/12, parc. č. 1468/13, parc. č. 1468/15, vše ostat. pl., 
v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. dle 
důvodové zprávy bod č. 6.5.

8.10. zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN 
na pozemcích parc. č. 1963/1, parc. č. 1963/2 a parc. č. 1963/8, vše ostat. pl. v k. ú. Holice 
u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové 
zprávy bod č. 6.6.

8.11. zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN 
na pozemku parc. č. 1045/24 ostat. pl. v k. ú. Černovír, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.7.
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8.12. zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN 
na pozemku parc. č. 181/7 ostat. pl. v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc ve  prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.8.

8.13. zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN 
na pozemku parc. č. 482 ostat. pl. v k. ú. Droždín, obec Olomouc ve prospěch společnosti 
ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.9.

8.14. zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN 
na pozemcích parc. č. 1521, parc. č. 1543/3, vše ostat. pl. v k. ú. Holice u Olomouce, obec 
Olomouc ve prospěch společnosti  ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.10.

8.15. zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení na 
pozemku parc. č. 116/14 ostatní plocha v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc ve prospěch 
společností TwigoNet Europe, SE a MERIT GROUP a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.11.

8.16. zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení na 
pozemcích parc. č. 575/4, parc. č. 575/5, parc. č. 575/6, parc. č. 575/26, parc. č. 718/7, parc. 
č. 575/3, parc. č. 555/2, parc. č. 545/7, parc. č. 545/6, parc. č. 545/9, parc. č. 604/1, parc. č. 
555/7, parc. č. 601/8, parc. č. 601/9, parc. č. 466/2, parc. č. 459/2, parc. č. 457/1, parc. č. 
461/1, parc. č. 600/2, parc. č. 357/20, parc. č. 509/2, parc. č. 535/31, parc. č. 509/6, parc. č. 
510/5, parc. č. 514/6, parc. č. 509/7 a parc. č. 525/19, vše ostatní plocha v k. ú. Nové Sady u 
Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti UPC Česká republika, s.r.o. dle 
důvodové zprávy bod č. 6.13.

8.17. zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení na 
pozemcích parc. č.123/13, parc. č. 123/2, parc. č. 123/1, parc. č. 479, parc. č. 93/20, parc. č. 
93/115, parc. č. 93/86, parc. č. 93/29, parc. č. 328/1, parc. č. 327/1, parc. č. 323/1, parc. č. 
323/2, parc. č. 90/33, parc. č. 94/8, parc. č. 94/91, parc. č. 94/5, parc. č. 145/1, parc. č. 
124/10, parc. č. 94/33 a parc. č. 94/12, vše ostatní plocha, vše v k. ú. Olomouc-město, obec 
Olomouc ve prospěch společnosti UPC Česká republika, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 
6.14.

8.18. zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení na 
pozemcích parc. č. 341 zahrada, parc. č. 397 zahrada, parc. č. 1931 ostatní plocha, parc. č. 
1929/1 ostatní plocha, parc. č. 1933 ostatní plocha, parc. č. 635 vodní plocha,  parc. č. 636/1 
ostatní plocha, parc. č. 1934 ostatní plocha, parc. č. 514 ostatní plocha, parc. č. 509 ostatní 
plocha, parc. č. 508/1 ostatní plocha, parc. č. 1939/1 ostatní plocha, parc. č. 1939/3 ostatní 
plocha, parc. č. 1678/99 orná půda a parc. č. 1678/233 orná půda, vše v k. ú. Holice 
u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti UPC Česká republika, s.r.o. dle 
důvodové zprávy bod č. 6.15.

8.19. zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN  
na pozemcích parc. č. 112/2, parc. č. 22/7, parc. č. 22/1, parc. č. 270, parc. č. 22/3, parc. č. 
269, parc. č. 274, parc. č. 276, parc. č. 277, parc. č. 231/5, vše ostatní plocha, parc. č. 190/2 
orná půda,  podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 112/4,  parc. č. 
111/1, parc. č. 21/1, parc. č. 22/1, parc. č. 270, parc. č. 22/3, parc. č. 269, parc. č. 274, parc. 
č. 276, parc. č. 277, parc. č. 231/5,  vše ostatní plocha v k. ú. Lazce, obec Olomouc  ve 
prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.16.
  
8.20. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a 
provozování podzemního kabelového vedení VN  na pozemcích parc. č. 112/2, parc. č. 22/7, 
parc. č. 22/1, parc. č. 270, parc. č. 22/3, parc. č. 269, parc. č. 274, parc. č. 276, parc. č. 277, 
parc. č. 231/5, vše ostatní plocha, parc. č. 190/2 orná půda,  podzemního kabelového vedení 
NN na pozemcích parc. č. 112/4,  parc. č. 111/1, parc. č. 21/1, parc. č. 22/1, parc. č. 270, 
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parc. č. 22/3, parc. č. 269, parc. č. 274, parc. č. 276, parc. č. 277, parc. č. 231/5,  vše ostatní 
plocha v k. ú. Lazce, obec Olomouc  ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. dle 
důvodové zprávy bod č. 6.16.

9. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
9.1. žádosti pana xxxxxxxxxxx o prodej pozemků  parc. č. 583/11 orná půda, parc. č. 583/40 
orná půda, parc. č. 729/1 orná půda, parc. č. 775/2 orná půda, parc. č. 790/6 orná půda, 
parc. č. 790/22 orná půda a části pozemku parc. č. 787/5 trvalý travní porost o výměře 
16476 m2, vše v k. ú. Hodolany, části pozemku parc. č. 1734/1 trvalý travní porost o výměře 
10501 m2, části pozemku parc. č. 1736/1 orná půda o výměře 315613 m2, části pozemku 
parc. č. 1736/2 orná půda o výměře 15075 m2, části pozemku parc. č. 1736/60 orná půda o 
výměře 13426 m2, parc. č. 1736/76 orná půda, parc. č. 1736/77 orná půda, parc. č. 1736/78 
orná půda, části pozemku parc. č. 1736/79 orná půda o výměře 25026 m2, části pozemku 
parc. č. 1736/80 orná půda o výměře 33014 m2, parc. č. 1736/89 orná půda, části pozemku 
parc. č. 1798/1 ostatní plocha o výměře 11922 m2, části pozemku parc. č. 1798/2 ostatní 
plocha o výměře 11123 m2, parc. č. 1845/26 orná půda, vše v k. ú. Holice u Olomouce, parc. 
č. 1005/29 orná půda a parc. č. 1029/1 orná, vše v k. ú. Nemilany, parc. č. 283/5 orná půda a 
parc. č. 300/2 orná půda, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, vše obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod č. 1.8.  

9.2. žádosti pana xxxxxxxxxxxx ve věci prodeje pozemku parc. č. 109/3 ostatní plocha v k. ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.1.

9.3. žádosti paní xxxxxxxxxx o prodej  částí pozemků parc. č. 260/3 ostatní plocha o výměře 
80 m2, parc. č. 289/3 ostatní plocha o výměře 20 m2 a parc. č. 289/2 ostatní plocha o 
výměře 93 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.4. 

9.4. žádosti manželů xxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 633/1 ostatní plocha o výměře 
22 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.16.

9.5. žádosti paní xxxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 633/1 ostatní plocha o výměře 
9 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.17.

9.6. žádosti manželů xxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 633/1 ostatní plocha o výměře 
24 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.21. 

9.7. žádosti pana xxxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 633/1 ostatní plocha o výměře 
14 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc  za kupní cenu ve výši 100 Kč/m2 dle důvodové 
zprávy bod č. 2.23.   

9.8. žádosti paní xxxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 633/1 ostatní plocha o výměře 
18 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.24. 

9.9. žádosti pana xxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č.  632/3 ostatní plocha o výměře 
16 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.25.

9.10. žádosti paní xxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č.  632/3 ostatní plocha o výměře 
20 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.26.

9.11. žádosti pana xxxxxxx a paní xxxxxxxxxxxxxx o prodej pozemků parc. č. 518/1 zahrada 
a parc. č. 521 zahrada, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.1.

10. doporučuje zastupitelstvu města revokovat
usnesení ZMO ze dne 18. 9. 2013, bod programu 3, bod 3. důvodové zprávy ve věci 
schválení prodeje pozemků parc. č. 170/9 orná půda o výměře 3 786 m2, parc. č. 170/10 
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orná půda o výměře 512 m2 a parc. č. 170/8 orná půda o výměře 310 m2, vše v k. ú. Povel, 
obec Olomouc a pozemek parc. č. 798/5 orná půda o výměře 419 m2 v k. ú. Slavonín, obec 
Olomouc společnosti Marzio, s.r.o. za kupní cenu ve výši 5 529 700,- Kč dle důvodové 
zprávy bod č. 2.35.

11. nevyhovuje
nabídce pana xxxxxxxxxx a nabídce pana xxxxxxxxxxx na pronájem pozemku parc. č. 531/2 
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 747 m2 v k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc, jehož 
součástí je budova č. p. 233 (Křičkova 4), jiná stavba,  pronájem části pozemku parc. č. 
531/1 ostatní plocha o výměře 8499 m2 a části pozemku parc. č. 532/1 ostatní plocha 
o výměře 273 m2,  a propachtování části pozemku parc. č. 532/1 ostatní plocha o výměře 
3025 m2, vše v k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.1. 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, primátor města
Bod programu: 2.

3 Veřejná zakázka č. 14078 - Protipovodňová opatření II.B etapa -
související investice - dodatečné služby - zahájení, komise

Rada města Olomouce po projednání:

1. bere na vědomí
důvodovou zprávu zpracovanou na základě požadavků zadávajícího útvaru k veřejné 
zakázce s názvem „Protipovodňová opatření II.B etapa – související investice – dodatečné 
služby“ archivní číslo 14078.

2. schvaluje
a) v souladu s  § 26 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zahájení a podmínky zadávacího 
řízení, 
b) zájemce, kterému bude zaslána  výzva k podání nabídky dle důvodové zprávy.

3. ustavuje
komisi vč. náhradníka pro jednání s uchazečem, pro otevírání obálek a posouzení nabídky 
ve složení dle důvodové zprávy. 

4. pověřuje
primátora JUDr. Martina Majora, MBA
a) ke schválení konečné verze zadávací dokumentace,
b) k  podpisu všech rozhodnutí (s výjimkou usnesení RMO) souvisejících s touto 
veřejnou zakázkou,
c) k rozhodnutí o případných námitkách stěžovatelů,
d) k podpisu smlouvy s vítězným uchazečem.

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, primátor města
Bod programu: 3.

4 Veřejná zakázka č. 14038 - Napojení stezky pro pěší z ul. 
Wittgensteinova na ul. Domovina - zrušení

Rada města Olomouce po projednání:



17

1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu.

2. schvaluje
zrušení přímého zadání stavebních prací s názvem „Napojení stezky pro pěší z ul. 
Wittgensteinova na ul. Domovina“ archivní číslo 14038 a předání majetku odboru dopravy.

3. ukládá
převzetí nově vybudovaného majetku do majetkové evidence města odborem dopravy.
T: říjen 2014
O: vedoucí odboru dopravy

4. souhlasí
s přímým zadáním stavebních prací společnosti TSMO, a. s., za ceny dle ceníku URS

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, primátor města
Bod programu: 3. 1.

5 Veřejná zakázka č. 14030 - Povel - obytná zóna - revitalizace a 
regenerace sídliště RC3 III. etapa/část I - zahájení, komise

Rada města Olomouce po projednání:

1. schvaluje
v souladu s ust. § 26 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zahájení a podmínky zadávacího řízení 
s názvem „Povel – obytná zóna – revitalizace a regenerace sídliště RC3 III. etapa/část I“ 
archivní číslo 14030 dle upravené důvodové zprávy

2. ustavuje
a) v souladu s ust. § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. komisi pro otevírání obálek ve 
složení dle důvodové zprávy. 
b) v souladu s ust. § 59 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb. komisi pro posouzení kvalifikace ve 
složení dle důvodové zprávy
c) v souladu s ust. § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. hodnotící komisi včetně náhradníků 
ve složení dle důvodové zprávy.

3. pověřuje
primátora JUDr. Martina Majora, MBA
a) ke schválení konečné verze zadávací dokumentace,
b) k  podpisu všech rozhodnutí (s výjimkou usnesení RMO) souvisejících s touto veřejnou 
zakázkou,
c) k rozhodnutí o případných námitkách stěžovatelů,
d) k podpisu smlouvy s vítězným uchazečem.

4. schvaluje
předání nově vybudovaného majetku do majetkové evidence města odborem dopravy a 
odborem životního prostředí dle důvodové zprávy.

5. ukládá
převzetí nově vybudovaného majetku do majetkové evidence města odborem dopravy dle 
důvodové zprávy .
T: listopad 2015
O: vedoucí odboru dopravy
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6. ukládá
převzetí nově vybudovaného majetku do majetkové evidence města odborem životního 
prostředí dle důvodové zprávy.
T: listopad 2015
O: vedoucí odboru životního prostředí

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, primátor města
Bod programu: 3. 2.

6 Veřejná zakázka č. 14031 - Nákup elektrické energie pro rok 
2015 - zadání

Rada města Olomouce po projednání:

1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu.

2. schvaluje
zadání vítěznému uchazeči.

Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 3. 3.

7 Veřejná zakázka č. 14017 - Bezbariérové komunikace, trasa K -
zadání

Rada města Olomouce po projednání:

1. bere na vědomí
důvodovou zprávu zpracovanou na základě jednání komisí jmenovaných RMO k veřejné 
zakázce s názvem „Bezbariérové komunikace, trasa K“, archivní číslo 14017.

2. schvaluje
v souladu s ust. § 81 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zadání veřejné zakázky uchazeči dle 
návrhu hodnotící komise obsaženém v důvodové zprávě.

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, primátor města
Bod programu: 3. 4.

8 Rozpočtové změny roku 2014
Rada města Olomouce po projednání:

1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu  týkající se rozpočtových změn roku 2014

2. schvaluje
rozpočtové změny roku 2014 dle upravené důvodové zprávy
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3. ukládá
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku 2014 
dle upravené důvodové zprávy
T: nejbližší zasedání ZMO
O: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora

Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 4.

9 Bytové záležitosti
Rada města Olomouce po projednání:

1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu

2. schvaluje
uzavření nájemních smluv na městské byty:
a) Synkova 8, Olomouc, č.b. 15, o velikosti 2+1 s xxxxx, xxxxxx dle důvodové zprávy bod 1a)
b) Synkova 4, Olomouc, č.b. 20, o velikosti 3+1 s xxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 1b)
c) Černá cesta 12, Olomouc, č.b. 13, o velikosti 3+1 s xxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 1c)
d) Černá cesta 18, Olomouc, č.b. 13, o velikosti 3+1 s xxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 1d)
e) Balbínova 5, Olomouc, č.b. 19, o velikosti 3+kk s xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 1e)
f) I.P.Pavlova 62, Olomouc, č.b. 12, o velikosti 3+1 s xxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 2a)
g) tř. Kosmonautů 14, Olomouc, č.b. 9, o velikosti 2+1 s xxxxxx dle důvodové zprávy bod 2b)
h) Horní náměstí 21, Olomouc, č.b. 9, o velikosti 2+1 s xxxxxxx dle důvodové zprávy bod 2c)
ch) Horní náměstí 21, Olomouc, č.b. 4, o velikosti 1+kk se xxxx dle důvodové zprávy bod 2d)
i) Černá cesta 27, Olomouc, č.b. 11, o velikosti 2+1 s xxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 2e)
j) Balbínova 5, Olomouc, č.b. 1, o velikosti 2+kk se xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 2f)
k) Horní náměstí 20, Olomouc, č.b. 6, o velikosti 3+1 se xxxxxx dle důvodové zprávy bod 2g)
l) Sladkovského 1C, Olomouc, č.b. 9, o velikosti 2+1 s xxxxxxx dle důvodové zprávy bod 5a)
m) Černá cesta 16, Olomouc, č.b. 13, o velikosti 3+1 s xxxxxxx dle důvodové zprávy bod 5b)

3. souhlasí
1. s prodloužením nájemních smluv uzavřených na dobu určitou:
a) na 2 roky nájemci:
xxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 1, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 4, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 2, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 7, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1B, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1E, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 14, Olomouc
xxxxxx, xxxxxxxx, Synkova 8, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Synkova 8, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Synkova 4, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Synkova 4, Olomouc
xxxxxxx, xxxxxxx, Černá cesta 27, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 25, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 25, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 19, Olomouc



20

Charita Olomouc, Černá cesta 14, Olomouc
xxxxxxxxxxxx, Černá cesta 17, Olomouc
xxxxxxxxxxxx, Černá cesta 17, Olomouc
xxxxxxxxxxxx, Černá cesta 11, Olomouc
xxxxxxxxxxxx, Černá cesta 13, Olomouc
xxxxxx, xxxxx, U Letiště 10, Olomouc
xxxxxxxxxxxx, Balbínova 3, Olomouc
xxxxxx, xxxxx, Balbínova 3, Olomouc
xxxxxx, xxxxx, Balbínova 3, Olomouc
xxxxxxxxxxxx, Balbínova 3, Olomouc
xxxxxx, xxxxx, Balbínova 5, Olomouc
xxxxxx, xxxxx, Balbínova 5, Olomouc
xxxxxxxxxxxx, Balbínova 5, Olomouc
xxxxxxxxxxxx, Balbínova 5, Olomouc
xxxxxxxxxxxx, Balbínova 7, Olomouc
xxxxxx, xxxxx, Na Trati 82, Olomouc
xxxxxx, xxxxx, U Letiště 8, Olomouc
xxxxxxxxxxxx, Přichystalova 62, Olomouc
xxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1B, Olomouc

b) na 2 roky s nájemci -  DPS:
xxxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 4, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 4, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 4, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 4, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, Příčná 6, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, Příčná 6, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, Fischerova 4, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, Fischerova 2, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, Fischerova 2, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, Peškova 1, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, Holečkova 9, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 68, Olomouc
xxxxxx, xxxxxx, Přichystalova 66, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 64, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 64, Olomouc

c) na 1 rok s nájemci:
xxxxxxxxxxxxxx, Topolová 4, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Žižkovo náměstí 3, Olomouc
xxxxxx, xxxxxxx, Horní náměstí 18, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Horní náměstí 20, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Horní náměstí 23, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Pavelčákova 21, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Školní 1, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Ztracená 1, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, tř. Kosmonautů 18, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, tř. Kosmonautů 18, Olomouc
xxxxxx, xxxxxxx, Synkova 4, Olomouc
Charita Olomouc, Černá cesta 19, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 29, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 25, Olomouc
xxxxxxx, xxxxxx, Černá cesta 9, Olomouc
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xxxxxx, xxxxxxxxx, Černá cesta 14, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxx, U Letiště 2, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxx, U Letiště 4, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxx, U Letiště 10, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxx, I.P.Pavlova 62, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxx, I.P.Pavlova 62, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxx, I.P.Pavlova 62, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 3, Olomouc

 d) na půl roku, 3 měsíce s nájemci:
xxxxxxxxxxxxxxx, tř. Kosmonautů 20, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, I.P.Pavlova 62, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, I.P.Pavlova 62, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, U letiště 6, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, U Letiště 6, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Jiráskova 9, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Synkova 4, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Synkova 8, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 31, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 27, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 25, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 17, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 14, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 11, Olomouc
xxxxxxx, xxxxxxx, Černá cesta 5, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 5, Olomouc
Klub dvojčat a vícerčat Morava, o.s., Náves Svobody 41, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 62, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Holická 51, Olomouc - na 3 měsíce 
xxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 31, Olomouc - na 3 měsíce
xxxxxx, xxxxxxxx, Balbínova 9, Olomouc - na 3 měsíce
xxxxxx, xxxxxxxx, Černá cesta 16, Olomouc - na 3 měsíce
xxxxxxxxxxxxxxx, U Letiště 6,  Olomouc - na 3 měsíce
xxxxxxxxxxxxxxx, U Letiště 8, Olomouc - na 3 měsíce
xxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 5, Olomouc - na 3 měsíce
xxxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 9, Olomouc - na 3 měsíce
xxxxxx, xxxxxxxx, Černá cesta 33, Olomouc - na 3 měsíce 
xxxxxxxxxxxxxxx, I.P.Pavlova 62, Olomouc - na 3 měsíce
dle důvodové zprávy bod 3 a, b, c, d)

2. s neprodloužením nájemních smluv uzavřených na dobu určitou:
xxxxxxxxxxxxxx, U Letiště 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, I.P.Pavlova 62, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, tř. Kosmonautů 12, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 4 a, b, c, d)

3. se zúžením subjektu nájemce a budoucího kupujícího:
xxxxxxxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc, č.b. 60
dle důvodové zprávy bod 6)

4. se snížením nájemného:
Klub dvojčat a vícerčat Morava, o.s., Náves Svobody 41, Olomouc, č.b. 1 s účinností od 
1.5.2014
dle důvodové zprávy bod 8b)



22

4. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy se zpětnou účinností od 1.6.2014 k bytu č. 10, Ztracená 1, 
Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 7)

5. nevyhovuje
žádosti o snížení nájemného u bytu č. 11, Pavelčákova 21, Olomouc
dle důvodové zprávy bod 8a)

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 5.

10 Fort Tafelberg
Rada města Olomouce po projednání:

1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu

2. ukládá
převzetí nových objektů po realizaci akce do majetkové evidence odboru vnějších vztahů a 
informací včetně provozování objektů FNO odborem vnějších vztahů a informací.
T: červen 2015
O: vedoucí odboru vnějších vztahů a informací

3. ukládá
provádět údržbu zeleně na pozemcích výpůjčky odborem životního prostředí.
T: červen 2015
O: vedoucí odboru životního prostředí

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, primátor města
Bod programu: 6.

11 Moravská cyklotrasa Slavonín, Nemilany
Rada města Olomouce po projednání:

1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu

2. ukládá
převzetí nové cyklostezky včetně 9 ks kamenů, bránících projíždění osobními automobily, do 
majetku a správy odboru dopravy
T: listopad 2014
O: vedoucí odboru dopravy

3. ukládá
převzetí vegetačních úprav na základě uzavření smlouvy o následné péči do údržby odboru 
životního prostředí.
T: listopad 2014
O: vedoucí odboru životního prostředí
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Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, primátor města
Bod programu: 7.

12 Cyklodoprava
Rada města Olomouce po projednání:

1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu

2. schvaluje
investiční záměry dle bodu č.I. důvodové zprávy

3. schvaluje
Technický manuál vedení cyklistické dopravy dle bodu č.II. důvodové zprávy

4. ukládá
při projektování cyklostezek, místních komunikací, bezbariérových úprav a značení 
cyklostezek respektovat platný Technický manuál vedení cyklistické dopravy 
T: průběžně
O: vedoucí odboru investic

vedoucí odboru dopravy
vedoucí odboru sociálních věcí

5. souhlasí
s přípravnými kroky dle bodu č. III. důvodové zprávy k cyklotrase Olomouc – Loučany

6. souhlasí
s přípravou lesní cesty Horecká II.etapa dle bodu č. IV. důvodové zprávy

Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 8.

13 Montessori základní škola - žádost o stanovisko města
Rada města Olomouce po projednání:

1. bere na vědomí
důvodovou zprávu

2. vyjadřuje
souhlasné stanovisko k záměru zřídit soukromou Montessori základní školu v Olomouci dle 
důvodové zprávy

3. ukládá
informovat o přijatém usnesení žadatele
T: 18. 8. 2014
O: vedoucí odboru školství

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 9.
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14 Petice občanů Bacherova 3, 5, Olomouc
Rada města Olomouce po projednání:

1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu

2. schvaluje
odpověď petentům dle přílohy důvodové zprávy č. 3

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, primátor města
Bod programu: 10.

15 Záměr prodeje pozemků podél řeky Moravy v CHKO Litovelské 
Pomoraví 

Rada města Olomouce po projednání:

1. schvaluje
předběžný záměr prodat pozemky, popř. jejich části v rozsahu dle příloh č. 1 a č. 2 důvodové 
zprávy ČR – Agentuře ochrany přírody a krajiny České republiky s tím, že rozsah předmětu 
prodeje bude upřesněn až po zpracování GP a znaleckých posudků.

2. ukládá
připravit podklady pro předložení záměru prodeje inkriminovaných pozemků
T: 18. 8. 2014
O: ředitel Lesů města Olomouce, a.s.

3. ukládá
předložit RMO záměr prodeje pozemků
T: 18. 8. 2014
O: vedoucí majetkoprávního odboru

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, primátor města
Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora

Bod programu: 11.

16 Problematika lokality přírodní rezervace Království
Rada města Olomouce po projednání:

1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu

2. pověřuje
ředitele LMO, a. s., Ing. Janáska jednat jménem vlastníka ve věci úpravy hospodaření v 
lesích v přírodní rezervaci Království se všemi dotčenými orgány

3. ukládá
řediteli LMO, a. s., Ing. Janáskovi informovat RMO o průběhu a výsledcích jednání
T: září 2014
O: ředitel Lesů města Olomouce, a.s.



25

Předložil: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 12.

17 Lesy města Olomouce, a.s. - zvýšení základního kapitálu
Rada města Olomouce po projednání:

1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu

2. doporučuje zastupitelstvu města
rozhodnout o nepeněžitém vkladu do společnosti Lesy města Olomouce, a.s. dle důvodové
zprávy

3. ukládá
předložit radou doporučený návrh na rozhodnutí o nepeněžitém vkladu do společnosti Lesy 
města Olomouce, a.s. na nejbližší jednání ZMO
T: nejbližší zasedání ZMO
O: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora

Předložil: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 13.

18 Otáčení tramvají - kolejová úvrať Nádraží město
Rada města Olomouce po projednání:

1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu

Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 14.

19 Vydání územního plánu Olomouc
Rada města Olomouce po projednání:

1. bere na vědomí
důvodovou zprávu v předloženém znění

2. doporučuje zastupitelstvu města schválit
předložený návrh rozhodnutí o námitkách uplatněných k Územnímu plánu Olomouc

3. doporučuje zastupitelstvu města
vydat Územní plán Olomouc 

4. ukládá
předložit návrh na vydání Územního plánu Olomouc s návrhem rozhodnutí o námitkách na 
zasedání ZMO
T: nejbližší zasedání ZMO
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O: Novotný Martin, člen rady města

Předložil: Novotný Martin, člen rady města
Bod programu: 15.

20 Pořízení změny Územního plánu Olomouc v k.ú. Slavonín 
v lokalitě Technologický park Olomouc - Hněvotín

Rada města Olomouce po projednání:

1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu

2. doporučuje zastupitelstvu města schválit
Pořízení změny Územního plánu Olomouc v k.ú. Slavonín v lokalitě Technologický park 
Olomouc - Hněvotín

3. ukládá
předložit na nejbližší jednání ZMO návrh na pořízení změny Územního plánu Olomouc v k.ú. 
Slavonín v lokalitě Technologický park Olomouc - Hněvotín v rozsahu dle přílohy důvodové 
zprávy
T: nejbližší zasedání ZMO
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje

Předložil: Novotný Martin, člen rady města
Bod programu: 16.

21 Oprava komunikace v ul. Domovina
Rada města Olomouce po projednání:

1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu

2. schvaluje
zařadit do nekrytých požadavků opravu komunikace v ul. Domovina ve variantě B dle této 
důvodové zprávy

Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 17.

22 Smlouva o úhradě kompenzace na zajištění dopravní 
obslužnosti území Olomouckého kraje

Rada města Olomouce po projednání:

1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
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2. souhlasí
se zněním smlouvy s Olomouckým krajem dle přílohy č. 1 této důvodové zprávy

3. ukládá
předložit smlouvu s Olomouckým krajem na zasedání ZMO
T: zasedání ZMO
O: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora

4. doporučuje zastupitelstvu města schválit
smlouvu s Olomouckým krajem dle přílohy č. 1 této důvodové zprávy

Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 18.

23 Dodatek č. 1 ke smlouvám s obcemi 
Rada města Olomouce po projednání:

1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu

2. souhlasí
se zněním dodatků č. 1 ke smlouvám s obcemi dle přílohy č. 1 této důvodové zprávy

3. ukládá
předložit dodatky smluv s obcemi na zasedání ZMO
T: zasedání ZMO
O: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora

4. doporučuje zastupitelstvu města schválit
dodatky ke smlouvám s obcemi 

Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 19.

24 Sleva jízdného
Rada města Olomouce po projednání:

1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu

2. schvaluje
poskytnutí slevy jízdného a posílení dopravy dle předložené důvodové zprávy

3. ukládá
informovat dopravce DPMO, a.s.
T: 18. 8. 2014
O: vedoucí odboru dopravy

Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 20.
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25 Předzahrádky
Rada města Olomouce po projednání:

1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu

2. souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení WAVELET CAFÉ v ul. 
Ostružnická 21, Olomouc, v rozsahu 2 m2 pro žadatele  f. Wavelet Café, s.r.o., Ostružnická 
21, 779 00 Oomouc, na dobu od 16.7. do 31.10. 2014.

Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 21.

26 Povolení výjimky - pěší zóna
Rada města Olomouce po projednání:

1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu

2. souhlasí
s povolením výjimky dle upravené přílohy důvodové zprávy

Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 22.

27 Dodatek smlouvy OK DESIGN, s.r.o.
Rada města Olomouce po projednání:

1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu

2. schvaluje
dodatek smlouvy o nájmu s OK DESIGN, s.r.o. dle přílohy této důvodové zprávy

3. ukládá
podepsat dodatek smlouvy o nájmu s OK DESIGN, s.r.o.
T: 18. 8. 2014
O: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora

Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 23.

28 Dodatek smlouvy s TWIN TRANS,s.r.o.
Rada města Olomouce po projednání:

1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
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2. schvaluje
dodatek smlouvy s TWIN TRANS, s.r.o. dle přílohy důvodové zprávy

3. ukládá
podepsat dodatek smlouvy s TWIN TRANS, s.r.o. 
T: 18. 8. 2014
O: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora

Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 24.

29 Převod majetku Kasáren Neředín do správy SNO, a.s.
Rada města Olomouce po projednání:

1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu

2. schvaluje
záměr převodu majetku Kasáren Neředín ze správy odboru dopravy do správy SNO, a. s., 
dle důvodové zprávy

3. ukládá
předložit návrh podmínek smlouvy se SNO, a. s.
T: 18. 8. 2014
O: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora

Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora

Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 25.

30 Zvláštní užívání komunikací
Rada města Olomouce po projednání:

1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu

2. souhlasí
se zřízením vyhrazeného parkování v ulici U Sportovní haly dle bodu 1. důvodové zprávy

3. souhlasí
se zřízením vyhrazeného parkování v ulici Rooseveltova dle bodu 2. důvodové zprávy

4. souhlasí
s dalším využitím vyhrazeného parkování v ulici K. Světlé dle bodu 3. důvodové zprávy

5. souhlasí
s dalším využitím vyhrazeného parkování v ulici Praskova dle bodu 4. důvodové zprávy

6. nesouhlasí
s dalším využitím vyhrazeného parkování v ulici Dobnerova dle bodu 5. důvodové zprávy



30

Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 26.

31 Dopravní omezení
Rada města Olomouce po projednání:

1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu

2. schvaluje
dopravní omezení dle varianty 3 důvodové zprávy

3. ukládá
odboru dopravy zadat zpracování dopravně inženýrského posouzení dle důvodové zprávy
T: 2. 9. 2014
O: vedoucí odboru dopravy

Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 28.

32 Přechod ul.Polská
Rada města Olomouce po projednání:

1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu

2. souhlasí
s realizací světelně řízeného přechodu pro pěší přes ulici Polskou

Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 29. 1.

33 Organizační záležitosti - Dodatek č. 1 "Vnitřního předpisu o 
používání služebních motorových vozidel Magistrátu města 
Olomouce"

Rada města Olomouce po projednání:

1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu

2. schvaluje
Dodatek č. 1 "Vnitřního předpisu o používání služebních motorových vozidel Magistrátu 
města Olomouce" dle předložené důvodové zprávy s účinností od 1. 8. 2014

Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 30.
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34 Organizační záležitosti - organizační změna v odboru 
informatiky Magistrátu města Olomouce

Rada města Olomouce po projednání:

1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu

2. schvaluje
a) organizační změnu v odboru informatiky Magistrátu města Olomouce s účinností od 1. 8. 
2014
b) zařazení finanční částky dle důvodové zprávy do soupisu nekrytých požadavků

Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 30. 1.

35 Organizační záležitosti - organizační změna v odboru dopravy 
Magistrátu města Olomouce

Rada města Olomouce po projednání:

1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu

2. schvaluje
a) organizační změnu v odboru dopravy Magistrátu města Olomouce s účinností od 1.9.2014
b) zařazení finanční částky dle důvodové zprávy do soupisu nekrytých požadavků

Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 30. 2.

36 Organizační záležitosti - organizační změny v odboru 
evropských projektů Magistrátu města Olomouce

Rada města Olomouce po projednání:

1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu

2. schvaluje
a) organizační změny v odboru evropských projektů dle předložené důvodové zprávy
b) zařazení finanční částky dle důvodové zprávy do soupisu nekrytých požadavků

Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 30. 3.
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37 Organizační záležitosti - organizační změny v Magistrátu města 
Olomouce

Rada města Olomouce po projednání:

1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu

2. schvaluje
a) organizační změny v Magistrátu města Olomouce dle předložené důvodové zprávy
b) složení komise pro výběrová řízení dle důvodové zprávy

3. ukládá
zpracovat dodatek "Organizačního řádu MMOl a MPO" se zakomponováním změn dle 
důvodové zprávy
T: 2. 9. 2014
O: Večeř Jan, Bc., tajemník

4. ukládá
zpracovat dodatek "Podpisového řádu SMOl" se zakomponováním změn dle důvodové 
zprávy
T: 2. 9. 2014
O: Večeř Jan, Bc., tajemník

5. ukládá
vyhlásit výběrové řízení na obsazení funkce vedoucího odboru správních činností a 
vedoucího odboru kancelář tajemníka
T: 18. 8. 2014
O: Večeř Jan, Bc., tajemník

6. ukládá
v případě potřeby předložit návrh na dořešení organizačního schématu nově navržených 
odborů MMOl
T: 2. 9. 2014
O: Večeř Jan, Bc., tajemník

Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 30. 4.

38 Organizační záležitosti - organizační změna v odboru koncepce 
a rozvoje Magistrátu města Olomouce

Rada města Olomouce po projednání:

1. bere na vědomí
výsledky výběrového řízení na obsazení funkce vedoucího odboru koncepce a rozvoje dle 
předložené důvodové zprávy

2. jmenuje
do funkce vedoucího odboru koncepce a rozvoje Magistrátu města Olomouce Ing. Marka 
Černého s účinností od 1. 8. 2014

3. ukládá
předložit návrh na změnu organizační struktury oddělení územního plánování a architektury
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T: 18. 8. 2014
O: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora

Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 30. 5.

39 Moravské divadlo Olomouc p.o.- výměníková stanice
Rada města Olomouce po projednání:

1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu včetně přílohy

2. souhlasí
s provedením technického zhodnocení výměníkové stanice umístěné v budově Velkého 
divadla  dle důvodové zprávy včetně přílohy

3. souhlasí
s použitím finančních prostředků ve výši  506.467,-  Kč z investičního fondu Moravského 
divadla  Olomouc, příspěvková organizace na technické zhodnocení  výměníkové stanice 
umístěné v budově Velkého divadla dle důvodové zprávy včetně přílohy 

Předložil: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 31.

40 Rozpracování usnesení a podnětů z diskuze z 27. zasedání 
ZMO, konaného 16.6.2014

Rada města Olomouce po projednání:

1. ukládá
k bodu 9 části 3 usnesení ZMO z 16.6.2014 – EIB - revize/konverze úrokové sazby:
- předložit ZMO schválené parametry  
T: 18. 8. 2014
O: vedoucí ekonomického odboru

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, primátor města
Bod programu: 33.

41 Bytové záležitosti DPS
Rada města Olomouce po projednání:

1. bere na vědomí
důvodovou zprávu

2. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy s paní xxxxxxxx, na byt v DPS Příčná 6, dle předložené důvodové 
zprávy
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3. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy s panem xxxxxxxxxxx, na bezbariérový byt v DPS Peškova 1, dle 
předložené důvodové zprávy

4. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy s paní xxxxxxxx, na byt v DPS Politických vězňů 4, dle předložené 
důvodové zprávy

Předložil: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora
Bod programu: 34.

42 Žádost o udělení výjimky dle článku 3 odst. 3 OZV č. 9/2011 -
Fotbalová utkání SK Sigmy Olomouc, a.s.

Rada města Olomouce po projednání:

1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu

2. uděluje
SK Sigma Olomouc, a.s., IČ.61974633, Legionářská 1165/12, 771 00 Olomouc výjimku ze 
zákazu stanoveného v OZV č. 9/2011 o zákazu konzumace alkoholických nápojů a žebrání 
na veřejných prostranstvích na fotbalová utkání Fotbalová národní liga, Pohár České pošty 
v termínech 9.8.2014,23.8.2014,6.9.2014,13.9.2014, 24.9.2014, 27.9.2014, 4.10.2014, 
8.10.2014, 18.10.2014, 1.11.2014, 15.11.2014 vždy v době 14.00 - 20.00 hodin

3. ukládá
informovat o rozhodnutí žadatele a zástupce ředitele MP
T: dle důvodové zprávy
O: vedoucí odboru vnějších vztahů a informací

Předložil: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 35.

43 Grafický manuál jednotného vizuálního stylu města -
aktualizace

Rada města Olomouce po projednání:

1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu

2. schvaluje
grafický manuál jednotného vizuálního stylu města Olomouce v jeho aktualizované podobě

3. ukládá
dopracovat technické specifikace obsažených návrhů a zveřejnit finální verzi 
aktualizovaného manuálu na www stránkách města
T: 2. 9. 2014
O: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
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4. ukládá
vypracovat vnitřní předpis ošetřující konkrétního nasazení příslušných návrhů do tiskopisů a 
elektronických šablon po úřadě
T: 2. 9. 2014
O: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora

Předložil: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 36.

44 Různé
Rada města Olomouce po projednání:

1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu

2. ukládá
zabezpečit podání odvolání proti předběžnému opatření dle přílohy č. 1
T: 18. 8. 2014
O: Major Martin, JUDr., MBA, primátor města

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, primátor města
Bod programu: 37.

45 Různé
Rada města Olomouce po projednání:

1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu

2. schvaluje
provedení kontroly dle důvodové zprávy

Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 37. 1.

JUDr. Martin Major, MBA v. r. Ing. Ivo Vlach v. r. 
primátor města Olomouce 1. náměstek primátora




