
 

USNESENÍ 
 

z 127. schůze Rady města Olomouce, konané dne 18. 8. 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 RMO 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
informace o plnění usnesení RMO k termínu plnění 18.8.2014 dle důvodové zprávy 
 

2. prodlužuje 
termíny plnění usnesení RMO dle důvodové zprávy 
 

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

 
 

2 Majetkoprávní záležitosti OI 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu. 
 

2. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření nájemní a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na části pozemků 
parc.č. 385/8 trvalý travní porost, parc.č. 385/19 trvalý travní porost, parc.č. 622/3 ostatní 
plocha, parc.č. 654/1 ostatní plocha a parc.č. 654/2 ostatní plocha, vše v k.ú. Nové Sady u 
Olomouce, obec Olomouc, které jsou ve vlastnictví ČR, právo hospodařit Povodí Moravy, 
s.p. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou, po dobu stavby a následného 
majetkoprávního vypořádání, za nájemné ve výši dle důvodové zprávy. Budoucí služebnost 
spočívající v umístění a provozování stavby cyklostezky bude zřízena na dobu neurčitou a 
za jednorázovou úhradu ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 1 předložené důvodové 
zprávy. 
 

3. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě s Telefónica 
Czech Republic, a.s. za účelem zřízení služebnosti inženýrské sítě spočívající v právu zřídit 
a provozovat, provádět údržbu a opravy podzemního komunikačního vedení, a to na částech 
pozemků parc.č. 451/52 ost.pl, parc.č. 443/3 orná půda, parc.č. 496/2 ost.pl., parc.č. 496/8 
ost.pl., parc.č. 496/5 ost.pl., parc.č. 496/4 ost.pl., parc.č. 496/3 ost.pl, vše v k.ú. Povel, které 
jsou ve vlastnictví statutárního města Olomouc. Budoucí služebnost bude zřízena na dobu 
neurčitou a za jednorázovou úhradu ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 2 předložené 
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důvodové zprávy.  
 

4. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě s RWE GasNet, 
s.r.o. spočívající v právu zřídit a provozovat plynárenské zařízení a v právu vstupu a vjezdu 
v souvislosti se zřizováním provozováním, údržbou, opravami, změnami, či odstraněním, a to 
na částech pozemků parc.č. 451/19, parc.č. 535, parc.č. 415/2, parc.č. 311/2, vše v k.ú. 
Povel, obec Olomouc a parc.č. 735, parc.č. 5/8, parc.č. 311/2, parc.č. 733, parc.č. 731, 
parc.č. 5/17, parc.č. 5/18, vše v k.ú. Nové Sady u Olomouce, které jsou ve vlastnictví 
statutárního města Olomouce. Budoucí služebnost inženýrské sítě bude zřízena na dobu 
neurčitou a za jednorázovou úhradu ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 3 předložené 
důvodové zprávy.  
 

5. schvaluje 
uzavření smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní 
souvisejících s RWE GasNet za cenu dle důvodové zprávy, dle bodu 4 předložené důvodové 
zprávy. 
 

6. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě s Telefónica 
Czech Republic, a.s. spočívající v právu uložení, provozu, údržby a oprav podzemního 
komunikačního vedení  a v právu vstupu a vjezdu za účelem umístění a provozování na části 
pozemku parc.č. 575/7 v k.ú. Nové Sady u Olomouce, který je ve vlastnictví statutárního 
města Olomouc.  Budoucí služebnost inženýrské sítě bude zřízena na dobu neurčitou a 
za jednorázovou úhradu ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 5 předložené důvodové 
zprávy. 
 

7. schvaluje 
uzavření smlouvy o právu provést stavbu spočívající ve vybudování autobusového zálivu 
na pozemku parc.č. 599/8 ostatní plocha v k.ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc, který je 
ve vlastnictví Olomouckého kraje, právo hospodařit se svěřeným majetkem Správa silnic 
Olomouckého kraje, dle bodu 6 předložené důvodové zprávy. 
 

8. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské 
sítě na části pozemku parc.č. 599/8 ostatní plocha v k.ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc, 
který je ve vlastnictví Olomouckého kraje, právo hospodařit se svěřeným majetkem Správa 
silnic Olomouckého kraje. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou, do doby 
ukončení stavby za nájemné ve výši dle důvodové zprávy a současně budoucí služebnost 
inženýrské sítě, která bude spočívat v právu uložení a provozování kanalizační přípojky a 
kanalizační šachty a v právu vstupu a vjezdu na služebný pozemek za účelem uložení a 
provozování inženýrské sítě. Budoucí služebnost bude zřízena na dobu neurčitou a za 
jednorázovou úhradu ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 7 předložené důvodové zprávy.  
 

9. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření smlouvy směnné na část pozemku parc.č. 451/35 (nově vzniklá parc.č.st. 958/2 
zastavěná plocha a nádvoří) v k.ú. Povel, který je ve vlastnictví statutárního města Olomouc 
za část pozemku parc.č. 443/1 orná půda v k.ú. Povel, který je ve vlastnictví společnosti 
STAFOS-REAL s.r.o., dle bodu 8 předložené důvodové zprávy. 
 

10. schvaluje 
uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemcích parc.č. 1045/48 ostatní plocha a 
parc.č. 1059/21 ostatní plocha oba v k.ú. Černovír, obec Olomouc. Pozemky jsou 
ve vlastnictví Olomouckého kraje, příslušnost k hospodaření náleží Správě silnic 
Olomouckého kraje, dle bodu 9 předložené důvodové zprávy. 
 



 3 

11. schvaluje 
uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku parc.č. 2002/11 ostatní plocha v k.ú. 
Lošov, obec Olomouc. Pozemek je ve vlastnictví Olomouckého kraje, příslušnost 
k hospodaření náleží Správě silnic Olomouckého kraje, dle bodu 10 předložené důvodové 
zprávy. 
 

12. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření nájemní smlouvy a budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě na části 
pozemku parc.č. 2002/11 ostatní plocha v k.ú. Lošov, obec Olomouc. Pozemek je 
ve vlastnictví Olomouckého kraje, příslušnost k hospodaření náleží Správě silnic 
Olomouckého kraje. Budoucí služebnost inženýrské sítě bude zřízena na dobu neurčitou a 
za cenu dle důvodové zprávy. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou, po dobu 
stavby, za nájemné ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 11 předložené důvodové zprávy. 
 

13. schvaluje zveřejnění záměru 
darovat části pozemků parc.č. 111/1 ostatní plocha o výměře 11 m2  a  parc.č. 112/4 ostatní 
plocha o výměře 10 m2, oba v k.ú. Lazce, obec Olomouc. Pozemky jsou ve vlastnictví 
statutárního města Olomouce jako dárce do vlastnictví Olomouckého kraje jako 
obdarovaného, dle bodu 12 předložené důvodové zprávy. 
 

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

 
 

3 Veřejná zakázka č. 14080 - ZŠ Nedvědova 17, Olomouc - 
energetická opatření - dodatečné stavební práce - zahájení, 
komise 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu. 
 

2. schvaluje 
a) v souladu s ust. § 26 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zahájení a podmínky zadávacího 
řízení s názvem "ZŠ Nedvědova 17, Olomouc - energetická opatření - dodatečné stavební 
práce", archivní číslo 14080. 
b) zájemce, který bude vyzván k jednání a podání nabídky dle důvodové zprávy. 
 

3. pověřuje 
primátora JUDr. Martina Majora, MBA 
a) k podpisu všech rozhodnutí souvisejících s touto veřejnou zakázkou, 
b) k rozhodnutí o případných námitkách stěžovatelů, 
c) k podpisu smlouvy s vítězným uchazečem. 
 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, primátor města 
Bod programu: 3. 
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4 Veřejná zakázka č. 14082 - Dodatečné stavební práce ZŠ 
Rožňavská - energetická opatření I. - zahájení, komise 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. schvaluje 
Zahájení a podmínky zadávacího řízení s názvem „Dodatečné stavební práce ZŠ Rožňavská 
– energetická opatření I.“, archivní číslo 14082 ve variantě A 
 

2. 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 o dílo, případně dodatků ke smlouvě o dílo s vítězným 
uchazečem. 
 

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

 
 

5 Veřejná zakázka č. 14080 - ZŠ Nedvědova 17, Olomouc - 
energetická opatření - dodatečné stavební práce - zadání 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu. 
 

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

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

 
 

6 Veřejná zakázka č. 14082 - Dodatečné stavební práce ZŠ 
Rožňavská - energetická opatření I. - zadání 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu k veřejné zakázce s názvem "Dodatečné stavební práce ZŠ Rožňavská - 
energetická opatření I.", archivní číslo 14082. 
 

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

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, primátor města 
Bod programu: 3. 3. 
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7 Veřejná zakázka č. 14030 - Povel - obytná zóna - revitalizace a 
regenerace sídliště RC3 III. etapa/část I - revokace 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. 
 

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 odboru dopravy a odboru životního prostředí dle 
důvodové zprávy.  
 

5. ukládá 
odboru dopravy převzít nově vybudovaný majetek do majetkové evidence města dle 
důvodové zprávy. 
T: listopad 2015 
O: vedoucí odboru dopravy 
 

6. ukládá 
odboru životního prostředí  převzít nově vybudovaný majetek do majetkové evidence města 
dle důvodové zprávy. 
T: listopad 2015 
O: vedoucí odboru životního prostředí 
 

7. ruší 
usnesení RMO č. 5 ze dne 14.7.2014. 
 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, primátor města 
Bod programu: 3. 4. 
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8 Veřejná zakázka č. 14059 - Hasičská zbrojnice Topolany - 
revokace, zahájení 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu zpracovanou na základě požadavků zadávajícího útvaru k veřejné 
zakázce s názvem „Hasičská zbrojnice Topolany“ archivní číslo 14059. 
 

2. schvaluje 
zahájení a podmínky zadávacího řízení. 
 

3. ustavuje 
komisi pro otevírání obálek a pro posouzení kvalifikace ve složení dle důvodové zprávy,  
hodnotící komisi včetně náhradníků ve složení dle důvodové zprávy. 
 
4. pověřuje 
primátora Martina Majora, JUDr., MBA 
a) ke schválení konečné verze zadávací dokumentace, 
b) k  podpisu všech rozhodnutí (s výjimkou usnesení RMO) souvisejících s touto 
veřejnou zakázkou, 
c) k podpisu smlouvy s vítězným uchazečem včetně jejich dodatků. 
 

5. schvaluje 
převzetí nově vybudovaného majetku hasičské zbrojnice do majetkové evidence města 
odborem majetkoprávním.  
Svěření nově vybudovaného majetku – objektu hasičské zbrojnice do správy SNO a.s. 
 

6. ruší 
usnesení RMO č. 5 ze dne 9.6. 2014. 
 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, primátor města 
Bod programu: 3. 5. 
 

 
 

9 Veřejná zakázka č. 12135 - Za Školou, Lindnerova - 
rekonstrukce komunikace a IS - zadání 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu zpracovanou na základě jednání komisí jmenovaných RMO k veřejné 
zakázce s názvem "Za Školou, Lindnerova - rekonstrukce komunikace a IS", archivní číslo 
12135. 
 

2. schvaluje 
v souladu s ust. § 81 odst. 1 zákona č. 137/20006 Sb. zadání veřejné zakázky uchazeči dle 
návrhu hodnotící komise obsaženém v důvodové zprávě. 
 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, primátor města 
Bod programu: 3. 6. 
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10 Veřejná zakázka č. 14078 - Protipovodňová opatření II. B etapa 
- související investice - dodatečné služby - zadání 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu. 
 

2. schvaluje 
v souladu s ust. § 81 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zadání veřejné zakázky s názvem 
"Protipovodňová opatření II.B etapa - související investice - dodatečné služby", archivní číslo 
14078 uchazeči dle návrhu komise obsaženém v důvodové zprávě. 
 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, primátor města 
Bod programu: 3. 7. 
 

 

11 Veřejná zakázka č. 13128 - Integrovaný systém nakládání s 
odpady v Olomouci - překladiště Chválkovice - zadání 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu zpracovanou na základě jednání komisí jmenovaných RMO 
k veřejné zakázce s názvem "Integrovaný systém nakládání s odpady v Olomouci - 
překladiště Chválkovice", archivní číslo 13128. 
 

2. schvaluje 
v souladu s ust. § 81 odst. 1 zákona č. 137/20006 Sb. zadání veřejné zakázky sdružení 
uchazečů dle návrhu hodnotící komise obsaženém v důvodové zprávě. 
 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, primátor města 
Bod programu: 3. 8. 
 

 
 

12 Veřejná zakázka č. 14085 - Výběr dodavatele služeb v oblasti 
marketingu a propagace statutárního města Olomouce - zadání 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu zpracovanou na základě požadavků zadávajícího útvaru k  veřejné 
zakázce s názvem " Výběr dodavatele služeb v oblasti marketingu a propagace statutárního 
města Olomouce ", archivní číslo 14085. 
 

2. schvaluje 
v souladu s článkem 9 vnitřního předpisu č. 1/2013 přímé zadání jednomu dodavateli TK 
PLUS s.r.o., Za Kosteleckou 4161/49, 796 01 Prostějov, IČO: 25310593 s nabídkovou cenou 
1 900 000 Kč bez DPH a uzavření smlouvy s tímto dodavatelem na poskytování služeb 
v oblasti propagace a marketingu pro statutární město Olomouc. 
 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, primátor města 
Bod programu: 3. 9. 
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13 Veřejná zakázka č. 14034 - ČOV - měření bioplynu - zrušení 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu zpracovanou k veřejné zakázce s názvem "ČOV - měření bioplynu", 
archivní číslo 14034. 
 

2. schvaluje 
v souladu s ust. § 84 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb. zrušení zadávacího řízení 
na veřejnou zakázku s názvem "ČOV - měření bioplynu", archivní číslo 14034. 
 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, primátor města 
Bod programu: 3. 10. 
 

 
 

14 Veřejná zakázka č. 14063 - Dodávka 2 vozidel pro MPO na 
leasing 2014 - vyloučení uchazečů, zrušení zadávacího řízení 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu zpracovanou k veřejné zakázce s názvem "Dodávka 2 vozidel pro MPO 
na leasing 2014", archivní číslo 14063. 
 

2. vylučuje 
v souladu s ust. § 76 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb. uchazeče, kteří nesplnili požadavky 
zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách, dle návrhu hodnotící komise, obsaženém 
v důvodové zprávě. 
 

3. schvaluje 
v souladu s ust. § 84 odst. 1, písm. e) zákona č. 137/2006 Sb. zrušení zadávacího řízení 
na veřejnou zakázku s názvem "Dodávka 2 vozidel pro MPO na leasing 2014", archivní číslo 
14063. 
 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, primátor města 
Bod programu: 3. 11. 
 

 
 

15 Rozpočtové změny roku 2014 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu týkající se rozpočtových změn roku 2014 - část A, část B a 
část C 
 

2. schvaluje 
rozpočtové změny roku 2014 dle důvodové zprávy - část A 
 

3. ukládá 
a) seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku 
2014 dle důvodové zprávy - část A 
b) předložit Zastupitelstvu města Olomouce ke schválení rozpočtové změny roku 2014 dle 
důvodové zprávy - část B a část C 
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T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
 

4. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
rozpočtové změny roku 2014 dle důvodové zprávy  - část B a část C 
 

5. ukládá 
 předložit k seznámení Zastupitelstvu města Olomouce čerpání účtu dle přílohy č. 3 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
 

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

 
 

16 Návrh organizačního postupu přípravy rozpočtu SMOl na rok 
2015 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu týkající se "Návrhu organizačního postupu přípravy rozpočtu SMOl na rok 
2015 včetně přílohy 
 

2. schvaluje 
 organizační postup přípravy rozpočtu SMOl na rok 2015 včetně přílohy dle důvodové zprávy 
 

Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 5. 
 

 
 

17 Vyhodnocení vymáhání pohledávek ze správních a 
rozhodovacích činností MMOl  v 1. pololetí 2014 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
Předloženou důvodovou zprávu. 
 

Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 6. 
 

 
 

18 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 xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 1a) 
b) Synkova 4, Olomouc, č.b. 19, o velikosti 3+1 s xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 1b) 



 10 

c) Ztracená 1, Olomouc, č.b. 2, o velikosti 1+1 s xxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 1c) 
d) Na Trati 82, Olomouc, č.b. 7, o velikosti 1+1 s xxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 1d) 
e) Přichystalova 62, Olomouc, č.b. 5, o velikosti 1+0 s xxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 1e) 
f) Přichystalova 62, Olomouc, č.b. 13, o velikosti 1+0 s xxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 1f) 
g) Holická 51, Olomouc, č.b. 1, o velikosti 1+kk s xxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 1g) 
h) tř. Kosmonautů 20, Olomouc, č.b. 8, o velikosti 3+1 s xxxxxx dle důvodové zprávy bod 2a) 
ch) U Letiště 2, Olomouc, č.b. 17, o velikosti 1+1 se xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 2b) 
i) Černá cesta 5, Olomouc, č.b. 4, o velikosti 1+1 s xxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 2c) 
j) Černá cesta 29, Olomouc, č.b. 1, o velikosti 2+1 s xxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 2d) 
k) Černá cesta 33, Olomouc, č.b. 31, o velikosti 3+1 s xxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 2e) 
l) Horní náměstí 20, Olomouc, č.b. 6, o velikosti 3+1 s xxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 2f) 
m) Topolová 1, Olomouc, č.b. 18, o velikosti 1+kk s xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 3a) 
 

3. souhlasí 
1. s prodloužením nájemních smluv uzavřených na dobu určitou: 
a) na 2 roky s nájemci: 
xxxxxx, xxxxxxxx, Nedbalova 8, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 5, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 5, Olomouc 
xxxxxx, xxxxxxxx, Černá cesta 7, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 7, Olomouc 
ČR - Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Černá cesta 9, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 11, Olomouc 
xxxxxx, xxxxxxxx, Černá cesta 15, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 19, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 21, Olomouc 
xxxxxx, xxxxxxxx, Černá cesta 31, Olomouc 
Moravské divadlo Olomouc, Dolní náměstí 7, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 9, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 7, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 5, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 3, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 3, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 3, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 3, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Horní náměstí 20, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, I.P.Pavlova 62, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1D, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1C, Olomouc 
xxxxxxx, xxxxxxx, Sladkovského 1C, Olomouc 
xxxxxxx, xxxxxxx, Sladkovského 1A, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc 
xxxxxxx, xxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 1, Olomouc 
xxxxxxx, xxxxxxx, Topolová 1, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 6, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 6, Olomouc 
xxxxxxx, xxxxxxx, Topolová 6, Olomouc 
xxxxxxx, xxxxxxx, Topolová 6, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 6, Olomouc 
xxxxxxx, xxxxxxx, Topolová 6, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 6, Olomouc 
xxxxxxx, xxxxxxx, Topolová 6, Olomouc 
xxxxxxx, xxxxxxx, Topolová 6, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 6, Olomouc 
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xxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 6, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 6, Olomouc 
xxxxxx, xxxxxxxx, Topolová 6, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 7, Olomouc 
xxxxxx, xxxxxxxx, Topolová 9, Olomouc 
 
b) na 2 roky s nájemci -  DPS, bezbariérové byty: 
xxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 64, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 64, Olomouc 
xxxxxx, xxxxxxxx, Přichystalova 64, Olomouc 
xxxxxx, xxxxxxxx, Přichystalova 66, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 66, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 66, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 68, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 68, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Peškova 1, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Peškova 1, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Rooseveltova 90, Olomouc - bezbariérový byt 
xxxxxxxxxxxxxxx, Rooseveltova 90, Olomouc - bezbariérový byt 
xxxxxxxxxxxxxxx, Fischerova 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Fischerova 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Fischerova 4, Olomouc 
xxxxxxx, xxxxxxx, Fischerova 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Fischerova 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Fischerova 4, Olomouc 
xxxxxxx, xxxxxxx, Fischerova 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Příčná 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Příčná 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Příčná 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Příčná 8, Olomouc 
 
c) na 1 rok s nájemci: 
xxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 5, Olomouc 
xxxxxx, xxxxxxxx, Černá cesta 7, Olomouc 
xxxxxx, xxxxxxxx, Černá cesta 11, Olomouc 
xxxxxx, xxxxxxxx, Synkova 11, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Synkova 13, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, U Letiště 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Purkyňova 3, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1D, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 9, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 9, Olomouc 
 
 d) na půl roku, 3 měsíce s nájemci: 
xxxxxxx, xxxxxxx, Černá cesta 3, Olomouc 
xxxxxxx, xxxxxxx, Černá cesta 3, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 12, Olomouc 
xxxxxxx, xxxxxxx, Černá cesta 14, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 15, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 23, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Polská 57, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Ztracená 1, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Synkova 15, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, U Letiště 8, Olomouc 
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xxxxxxxxxxxxx, tř. Kosmonautů 18, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, tř. Kosmonautů 20, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 66, Olomouc - DPS 
xxxxxx, xxxxxx, Jiráskova 10C, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, U Letiště 2, Olomouc - na 3 měsíce 
xxxxxxxxxxxxx, Holická 51, Olomouc - na 3 měsíce  
xxxxxxxxxxxxx, I.P.Pavlova 62, Olomouc - na 3 měsíce 
xxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 17, Olomouc - na 3 měsíce 
xxxxxx, xxxxxx, Černá cesta 19, Olomouc - na 3 měsíce 
xxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 18, Olomouc - na 3 měsíce 
xxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 31, Olomouc - na 3 měsíce 
xxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 33, Olomouc - na 3 měsíce 
xxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 33, Olomouc - na 3 měsíce 
xxxxxx, xxxxxx, Sladkovského 1E, Olomouc - na 3 měsíce  
xxxxxxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc - na 3 měsíce 
xxxxxx, xxxxxx, Černá cesta 14, Olomouc - na 3 měsíce 
xxxxxxxxxxxxx, Balbínova 5, Olomouc - na 3 měsíce 
xxxxxx, xxxxxx, Jiráskova 10C, Olomouc - na 3 měsíce 
xxxxxxxxxxxxx, Peškova 1, Olomouc - na 3 měsíce  
xxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 31, Olomouc - na 3 měsíce 
dle důvodové zprávy bod 4 a, b, c, d) 
 
2. s neprodloužením nájemních smluv uzavřených na dobu určitou: 
xxxxxx, xxxxxx, tř. Kosmonautů 16, Olomouc  
xxxxxxxxxxxxx, Holická 51, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Holická 51, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 5 a, b, c) 
 
3. s rozšířením subjektu nájemce o xxxxxxxxxx, byt č. 20 v domě Balbínova 7, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 6) 
 

4. vyhovuje 
žádosti o snížení nájemného a snížení kauce u bytu č. 1, Náves Svobody 41, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 7)  
 

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 7. 
 

 
 

19 Bytová družstva 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. doporučuje zastupitelstvu města 
delegovat zástupce SMOl (včetně náhradníků) na členské schůze bytových družstev Bytové 
družstvo Olomouc, Jiráskova a Bytové družstvo Olomouc, Jižní , schválit návrh stanov 
(včetně změny názvu – obchodní firmy- obou družstev) a návrh na členství Bytového 
družstva Olomouc, Jiráskova v Bytovém družstvu Olomouc, Jižní a návrh na členství  
Bytového družstva Olomouc, Jižní v Bytovém družstvu Olomouc, Jiráskova dle důvodové 
zprávy  
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3. ukládá 
předložit radou doporučený návrh na delegování zástupců SMOl (včetně náhradníků) na 
členské schůze bytových družstev, návrh na změnu stanov obou družstev a návrh na 
členství Bytového družstva Olomouc, Jiráskova v Bytovém družstvu Olomouc, Jižní a návrh 
na členství  Bytového družstva Olomouc, Jižní v Bytovém družstvu Olomouc, Jiráskova na 
nejbližší jednání ZMO 
T: zasedání ZMO 
O: ředitel Správy nemovitostí Olomouc, a.s. 
 

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 8. 
 

 
 

20 Plán udržitelné městské mobility 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
přihlášení se do projektu Arcadia a v případě zařazení do tohoto projektu pořízení Plánu 
udržitelné městské mobility 
 

3. ukládá 
podepsat Letter of Commitment pro přihlášení se do projektu Arcadia  
T: 2.9.2014 
O: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
 

4. ukládá 
zahájit práce směřující k zařazení do projektu Arcadia 
T: říjen 2014 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 

Předložil: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 10. 
 

 
 

21 CIVINET 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
postup dle bodu 5 důvodové zprávy ZMO 
 

Předložil: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 12. 
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22 Územní studie OKR - Křižovatka Řepčínská x Křelovská 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
navržené řešení dle varianty č. 1 
 

3. ukládá 
zahájit jednání s představiteli Olomouckého kraje o možnosti spolupráce při přípravě této 
stavby 
T: prosinec 2014 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 

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

 
 

23 Cyklostezky 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
postup zadání úprav PD dle bodu C.1.  důvodové zprávy 
 

3. ukládá 
OI ihned zajistit rozpočtovou změnu k úpravám PD 
T: 2. 9. 2014 
O: vedoucí odboru investic 
 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, primátor města 
Bod programu: 15. 
 

 
 

24 Přechody pro pěší 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
na akci: „Hodolanská, Jiráskova – přechod pro pěší“ technické řešení dle varianty č. 4  bodu 
„C“ 
 

3. ukládá 
předložit návrh umístění přechodů na ulici Hodolanská 
T: 8. 9. 2014 
O: vedoucí odboru dopravy 

vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
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4. schvaluje 
na akci: „Třída Míru, Čechova – přechod pro pěší“ technické řešení dle varianty č. 2 bodu „C“ 
 

5. ukládá 
odboru investic zařadit schválené varianty řešení přechodů pro pěší do návrhu plánu investic 
na rok 2015 pro zpracování PD 
T: říjen 2014 
O: vedoucí odboru investic 
 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, primátor města 
Bod programu: 18. 
 

 
 

25 Za Školou - rekonstrukce komunikace 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
předání budoucího majetku dle důvodové zprávy  
 

3. ukládá 
odboru dopravy MMOl převzetí budoucího majetku dle bodu B.1 důvodové zprávy 
T: duben 2015 
O: vedoucí odboru dopravy 
 

4. ukládá 
odboru životního prostředí MMOl převzetí budoucího majetku dle bodu B.2 a bodu B.3 
důvodové zprávy 
T: duben 2015 
O: vedoucí odboru životního prostředí 
 

5. ukládá 
odboru majetkoprávnímu MMOl převzetí budoucího majetku dle bodu B.4 důvodové zprávy 
T: duben 2015 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, primátor města 
Bod programu: 19. 
 

 

26 Modifikované platby-dotované projekty 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. souhlasí 
s vyřazením projektů dle důvodové zprávy ze seznamu projektů financovaných formou 
modifikovaných plateb  
 

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 20. 
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27 Analýza rizikových projektů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. ukládá 
ukončit administraci projektů "Křivá ul. - náměstíčko", "Nerudova ul. - rekonstrukce 
komunikace", "Mošnerova ul. - rekonstrukce komunikace" 
T: 2. 9. 2014 
O: vedoucí odboru evropských projektů 
 

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 21. 
 

 

28 Kovošrot Chválkovice - řešení aktuální problematiky 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. ukládá 
realizovat opatření dle důvodové zprávy 
T: 2. 9. 2014 
O: vedoucí odboru životního prostředí 
 

Předložil: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 22. 
 

 

29 Označení vlastníka 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
přidělení označení dle upravené důvodové zprávy 
 

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

 
 

30 Převod majetku dopravci DPMO formou naturálního plnění 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. souhlasí 
s převodem majetku dopravci DPMO dle předložené důvodové zprávy 
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3. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
převody majetku dopravci DPMO formou naturálního plnění dle předložené důvodové zprávy 
 

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

 
 

31 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: 25. 
 

 
 

32 Převod majetku Kasáren Neředín a části Letiště Neředín do 
správy SNO, a.s. 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
převod majetku Kasáren Neředín a části Letiště Neředín do správy SNO, a.s. dle důvodové 
zprávy 
 

3. ukládá 
předložit RMO návrh dalšího využití areálu a budov 
T: 29. 9. 2014 
O: ředitel Správy nemovitostí Olomouc, a.s. 
 

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

 
 

33 Majetkoprávní záležitosti 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. navrhuje 
Bc. Jana Večeře, tajemníka MMOl do výboru  Společenství vlastníků jednotek v domě 
Palackého 1198/14, Olomouc, dle důvodové zprávy bod č. 1.1.    
 

2. deleguje 
Bc. Jana Večeře, tajemníka MMOl k zastupování statutárního města Olomouc 
na shromáždění  Společenství vlastníků jednotek v domě Palackého 1198/14, Olomouc, 
včetně odsouhlasení stanov a podání návrhu na zvolení člena výboru uvedeného SVJ 
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za SMOl, dle důvodové zprávy bod č. 1.1.    
 

3. schvaluje 
záměr pronajmout prostor sloužící podnikání o celkové výměře 544,93 m2 v 1. NP a 1. PP 
budovy č. p. 27, obč. vyb, Dolní náměstí č. o. 38, která je součástí pozemku parc. č. st. 450/1 
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxxxx 
za účelem provozování restaurace při nájemném ve výši 1 441,- Kč bez DPH/m2/rok 
za prostor v 1. NP o výměře 256,93 m2 a ve výši 100,- Kč bez DPH/m2/rok za prostor 
v 1. PP o výměře 288 m2. Ke stanovené výši nájemného 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. Nájemce bude povinen zachovat 
stávající název „Hanácká hospoda“, podávat jídla místní regionální kuchyně a složit kauci 
odpovídající výši tříměsíčního nájemného před podpisem nájemní smlouvy dle důvodové 
zprávy bod č. 1.2.  
 

4. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti společnosti ARPRO spol. s r.o. o uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o uzavření 
budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-B/7/2004/Hoa mezi statutárním městem Olomouc a 
společností ARPRO spol. s r.o. dle důvodové zprávy bod č. 1.3. 
 

5. schvaluje 
záměr pronajmout část pozemku parc. č. 1086/12 ostatní plocha o výměře 4 m2 v  k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.4. 
 

6. schvaluje 
záměr směnit část pozemku parc. č. 804/33 ostatní plocha (dle GP díl „a“) o výměře 775 m2 
včetně zpevněné asfaltové plochy, na které se dále nachází stavby jiného vlastníka  - 
zejména trakční sloupy tramvajového vedení, veřejné osvětlení, vodovod a optické kabelové 
vedení, které nejsou součástí tohoto pozemku a nebudou předmětem převodu, část 
pozemku parc. č. 834/8 ostatní plocha (dle GP díl „f“) o výměře 972 m2, na které se nachází 
stavba jiného vlastníka – zejména horkovod, který není součástí tohoto pozemku a nebude 
předmětem převodu, část pozemku parc. č. 938/4 ostatní plocha (dle GP díl „g“) o výměře 
7 m2, část pozemku parc. č. 1062/60 ostatní plocha (dle GP parc. č. 1062/107 ostatní 
plocha) o výměře 67 m2, na které se nachází stavba jiného vlastníka – optické kabelové 
vedení, které není součástí tohoto pozemku a nebude předmětem převodu, pozemek parc. 
č. 1162 ostatní plocha, na kterém se nachází stavba jiného vlastníka – zejména horkovod, 
který není součástí tohoto pozemku a nebude předmětem převodu, a pozemek parc. č. st. 
2270 zastavěná plocha a nádvoří, na kterém se nachází stavba jiného vlastníka – zejména 
budova bez čp/če, jiná st., která není součástí tohoto pozemku a nebude předmětem 
převodu, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce 
za část pozemku parc. č. 804/42 ostatní plocha (dle GP díl „d“) o výměře 8 m2 v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc ve vlastnictví společnosti Dopravní podnik města Olomouce, a.s., 
na které se nachází stavby jiného vlastníka – zejména chodník a optické kabelové vedení, 
které nejsou součástí tohoto pozemku a nebudou předmětem převodu dle důvodové zprávy 
bod č. 1.5.  
 

7. schvaluje 
záměr poskytnout jako výpůjčku část pozemku parc. č. 804/33 ostatní plocha (dle GP parc. 
č. 804/44 ostatní plocha) o výměře 33 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové 
zprávy bod č. 1.5.  
 

8. schvaluje 
záměr prodat tramvajovou trať - přednádraží na pozemku parc. č. 938/43 ostatní plocha v 
k. ú. Hodolany, obec Olomouc, společnosti Dopravní podnik města Olomouce, a.s. dle 
důvodové zprávy bod č. 1.6.  
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9. schvaluje 
záměr prodat pozemek parc. č. 993/2 lesní pozemek, na kterém se nachází stavba jiného 
vlastníka, zejména oplocení, které není součástí tohoto pozemku a nebude proto předmětem 
převodu, část pozemku parc. č. 993/1 lesní pozemek ( dle GP parc. č. díl "a") o výměře 
1 057 m2, na které se nachází stavby jiného vlastníka, zejména oplocení, zahradní účelový 
objekt a ražená studna, které nejsou součástí tohoto pozemku a nebudou proto předmětem 
převodu, a část pozemku parc. č. 995/4 lesní pozemek (dle GP parc. č. 995/7 lesní 
pozemek) o výměře 643 m2, na které se nachází stavby jiného vlastníka, zejména 
vodovodní přípojka LT 150, vodovodní šachta a podzemní kabelové vedení VN, které nejsou 
součástí tohoto pozemku a nebudou proto předmětem převodu, vše v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.1.   
 

10. nevyhovuje žádosti 
pana xxxxxxxx o pacht části pozemku parc. č. 993/1 lesní pozemek o výměře 223 m2 v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.2. 
 

11. ukládá 
odboru majetkoprávnímu vyzvat pana xxxxxxx k odstranění oplocení, dřevěného zahradního 
účelového objektu a ražené studny z části pozemku parc. č. 993/1 lesní pozemek o výměře 
73 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc v termínu do 30. 9. 2014 a k uhrazení náhrady 
bezdůvodného obohacení za užívání části pozemku parc. č. 993/1 lesní pozemek o výměře 
73 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc odpovídající nájemnému 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 13. 2. 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 panu xxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.2.  
T: říjen 2014 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
 

12. nevyhovuje žádosti 
pana xxxxxxxx o pacht části pozemku parc. č. 993/1 lesní pozemek o výměře 380 m2 v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.3. 
 

13. schvaluje 
záměr prodat část pozemku parc. č. 174/5 ostat. pl. (dle GP „díl b“) o výměře 460 m2 v k. ú. 
Chválkovice, obec Olomouc, na které se nachází stavba jiného vlastníka – oplocení, které 
není součástí tohoto pozemku a nebude proto předmětem převodu a část pozemku parc. č. 
139/36 ostat. pl. (dle GP „díl a“) o výměře 313 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc, 
na které se nachází stavba jiného vlastníka – část zděného přístřešku, studna a oplocení, 
které nejsou součástí tohoto pozemku a nebudou proto předmětem převodu dle důvodové 
zprávy bod č. 2.4.. 
 

14. schvaluje 
záměr propachtovat část pozemku parc. č. 139/36 ostat. pl. o výměře 491 m2 v k. ú. 
Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.5. 
 

15. schvaluje 
záměr pronajmout pozemky parc. č. 111/29 ostatní plocha o výměře 1 044 m2, parc. č. 
118/38 trvalý travní porost o výměře 490 m2, parc. č. 118/42 orná půda o výměře 1 506 m2 a 
parc. č. 463/1 ostatní plocha o výměře 601 m2, vše v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod č. 2.6. 
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16. schvaluje 
změnu smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS/59/2004/M, ve znění dodatků č. 1 až č. 7, uzavřené 
se společností Školagro s.r.o. spočívající ve vyjmutí části pozemku parc. č. 463/1 ostatní 
plocha o výměře 117 m2, pozemku parc. č. 118/38 trvalý travní porost o výměře 490 m2 a 
pozemku parc. č. 118/42 orná půda o výměře 1 506 m2, vše v k. ú. Hejčín, obec Olomouc 
z předmětu nájmu této smlouvy a v úpravě celkové výše nájemného dle důvodové zprávy 
bod č. 2.6.  
 

17. schvaluje 
výpověď smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS/49/2013/Plh, části pozemku parc. č. 463/1 ostatní 
plocha o výměře 340 m2 v k. ú. Hejčín, obec Olomouc, uzavřené s manželi xxxxxxxxxxxxxxx 
dle důvodové zprávy bod č. 2.6.  
 

18. schvaluje 
záměr propachtovat pozemek parc. č. 445/3 ostat. pl. o výměře 151 m2, části pozemků parc. 
č. 447 ostatní plocha o výměře 196 m2 a parc. č. 111/32 ostat. pl. o celkové výměře 302 m2, 
vše v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.7.  
 

19. nevyhovuje žádosti 
společnosti Školagro s.r.o. o pacht pozemku parc. č. 905/64 orná půda o výměře 1 195 m2 
v k. ú. Řepčín, obec Olomouc a části pozemku parc. č. 111/29 ostat. pl. o výměře 258 m2 
v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.7.  
 

20. schvaluje 
záměr propachtovat část pozemku parc. č. 995/4 lesní pozemek o výměře 620 m2 v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.8. 
 

21. schvaluje 
záměr prodat část pozemku parc. č. 265/8 ostatní plocha (dle GP parc. č. 265/524 ostatní 
plocha) o výměře 17 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.9. 
 

22. schvaluje 
záměr prodat část pozemku parc. č. 616/2 ostatní plocha (dle GP parc. č. 616/8 ostatní 
plocha) o výměře 422 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc, na kterém se nachází stavba 
jiného vlastníka – optické kabelové vedení, které není součástí tohoto pozemku a nebude 
předmětem převodu dle důvodové zprávy bod č. 2.10. 
 

23. schvaluje 
záměr prodat část pozemku parc. č. 700/7 orná půda (dle GP parc. č. 700/35 orná půda) 
o výměře 836 m2, na které se nachází stavby jiného vlastníka – rozestavěná stavba, 
oplocení a optické kabelové vedení, které nejsou součástí pozemku a nebudou předmětem 
převodu, a část pozemku parc. č. 700/7 orná půda (dle GP parc. č. 700/36 orná půda) 
o výměře 1 752 m2, vše v k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.11. 
 

24. schvaluje 
záměr propachtovat část pozemku parc. č. 700/7 orná půda o výměře 6 789 m2 v k. ú. 
Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.12.  
 

25. schvaluje 
záměr prodat část pozemku parc. č. 812/33 orná půda (dle GP parc. č. 812/53 orná půda 
o výměře 970 m2 a parc. č. 812/54 orná půda o výměře 970 m2) o celkové výměře 
1 940 m2, na které se nachází stavby jiného vlastníka – část základových konstrukcí a 
nadzemní kabelové vedení VN, které nejsou součástí tohoto pozemku a nebudou 
předmětem převodu, a část pozemku parc. č. 812/33 orná půda (dle GP parc. č. 812/55 orná 
půda) o výměře 970 m2, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 
2.13. 
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26. schvaluje 
záměr prodat pozemek parc. č. st. 2510 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc, na kterém se nachází stavba jiného vlastníka – rozestavěná budova, která není 
součástí tohoto pozemku a nebude předmětem převodu dle důvodové zprávy bod č. 2.14. 
 

27. schvaluje 
záměr změnit smlouvu o nájmu části pozemku parc. č. 999 ostatní plocha o výměře 
2 412 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc uzavřenou se společností INTES OLOMOUC, 
spol. s.r.o. Změnou smlouvy o nájmu by mělo dojít ke změně výměry předmětu nájmu 
z 2 412 m2 na 2 065 m2 a k prodloužení doby nájmu z 31. 3. 2015 na 31. 12. 2016 dle 
důvodové zprávy bod č. 2.14. 
 

28. schvaluje 
záměr změnit smlouvu o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 999 ostatní 
plocha o výměře 2 412 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc se společností INTES 
OLOMOUC, spol. s.r.o.. Změnou smlouvy o budoucí kupní smlouvě by mělo dojít 
k prodloužení termínu pro uzavření kupní smlouvy z 31. 3. 2014 na 31. 12. 2016 dle 
důvodové zprávy bod č. 2.14. 
 

29. schvaluje 
záměr prodat části pozemků parc. č. 1721/40 ostat. pl. (dle GP „díl a“) o výměře 88 m2, parc. 
č. 1721/39 ostat. pl. (dle GP „díl b“) o výměře 1 783 m2, parc. č. 1721/1 ostat. pl. (dle GP „díl 
c“) o výměře 1 313 m2, parc. č. 1721/31 ostat. pl. (dle GP „díl d“) o výměře 1 390 m2, parc. 
č. 1721/28 ostat. pl. (dle GP „díl e“) o výměře 1 021 m2 a parc. č. 1721/29 ostat. pl. (dle GP 
„díl f“) o výměře 415 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc, na kterých se 
nachází stavby jiného vlastníka – část základových konstrukcí a oplocení, které nejsou 
součástí těchto částí pozemků a nebudou předmětem převodu dle důvodové zprávy bod č. 
2.15. 
 

30. schvaluje 
předběžný záměr směnit stavbu zpevněné plochy ve vlastnictví Českomoravské myslivecké 
jednoty, o.s., okresní myslivecký spolek Olomouc nacházející se na části pozemku parc. č. 
827/1 ostatní plocha o výměře 516 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve vlastnictví 
statutárního města Olomouce, kdy tato stavba není součástí tohoto pozemku, za části 
pozemku parc. č. 827/1 ostatní plocha o celkové výměře 531 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc, na kterých se nachází stavby jiného vlastníka – zejména chodník, brána, oplocení, 
zpevněná plocha, kanalizace, optický kabel, které nejsou součástí tohoto pozemku a 
nebudou proto předmětem převodu, ve vlastnictví statutárního města Olomouce. Výměra 
částí pozemku bude upřesněna až po zpracování GP dle důvodové zprávy bod č. 2.16. 
 

31. schvaluje 
předběžný záměr prodat část pozemku parc. č. 700/3 o výměře 140 m2 v k. ú. Černovír, 
obec Olomouc. Výměra části pozemku bude upřesněna až po zpracování GP dle důvodové 
zprávy bod č. 2.17. 
 

32. schvaluje 
záměr propachtovat část pozemku parc. č. 700/3 o výměře 126 m2 v k. ú. Černovír, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.17.  
 

33. schvaluje 
předběžný záměr prodat část pozemku parc. č. 700/3 zahrada o výměře 54 m2 v k. ú. 
Černovír, obec Olomouc. Výměra části pozemku bude upřesněna až po zpracování GP dle 
důvodové zprávy bod č. 2.17. 
 

34. schvaluje 
záměr propachtovat část pozemku parc. č. 700/3 zahrada o výměře 54 m2 v k. ú. Černovír, 
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obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.17.  
 

35. schvaluje 
předběžný záměr prodat část pozemku parc. č. 700/3 zahrada o výměře 88 m2 v k. ú. 
Černovír, obec Olomouc. Výměra části pozemku bude upřesněna až po zpracování GP dle 
důvodové zprávy bod č. 2.17. 
 

36. schvaluje 
záměr propachtovat část pozemku parc. č. 700/3 zahrada o výměře 88 m2 v k. ú. Černovír, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.17.  
 

37. schvaluje 
předběžný záměr prodat část pozemku parc. č. 700/3 zahrada o výměře 101 m2 v k. ú. 
Černovír, obec Olomouc. Výměra části pozemku bude upřesněna až po zpracování GP dle 
důvodové zprávy bod č. 2.17. 
 

38. schvaluje 
záměr propachtovat část pozemku parc. č. 700/3 zahrada o výměře 101 m2 v k. ú. Černovír, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.17.  
 

39. schvaluje 
předběžný záměr prodat část pozemku parc. č. 700/3 zahrada o výměře 70 m2 v k. ú. 
Černovír, obec Olomouc. Výměra části pozemku bude upřesněna až po zpracování GP dle 
důvodové zprávy bod č. 2.17. 
 

40. schvaluje 
záměr propachtovat část pozemku parc. č. 700/3 zahrada o výměře 66 m2 v k. ú. Černovír, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.17.  
 

41. schvaluje 
předběžný záměr prodat část pozemku parc. č. 700/3 zahrada o výměře 53 m2 v k. ú. 
Černovír, obec Olomouc. Výměra části pozemku bude upřesněna až po zpracování GP dle 
důvodové zprávy bod č. 2.17. 
 

42. schvaluje 
záměr propachtovat část pozemku parc. č. 700/3 zahrada o výměře 45 m2 v k .ú. Černovír, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.17. 
 

43. schvaluje 
předběžný záměr prodat část pozemku parc. č. 700/3 zahrada o výměře 40 m2 v k. ú. 
Černovír, obec Olomouc. Výměra části pozemku bude upřesněna až po zpracování GP dle 
důvodové zprávy bod č. 2.17. 
 

44. schvaluje 
záměr propachtovat část pozemku parc. č. 700/3 zahrada o výměře 37 m2 v k. ú. Černovír, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.17. 
 

45. schvaluje 
předběžný záměr prodat část pozemku parc. č. 700/3 zahrada o výměře 40 m2 v k. ú. 
Černovír, obec Olomouc. Výměra části pozemku bude upřesněna až po zpracování GP dle 
důvodové zprávy bod č. 2.17. 
 

46. schvaluje 
záměr propachtovat část pozemku parc. č. 700/3 zahrada o výměře 39 m2 v k. ú. Černovír, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.17. 
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47. schvaluje 
předběžný záměr prodat část pozemku parc. č. 700/3 zahrada o výměře 47 m2 v k. ú. 
Černovír, obec Olomouc. Výměra části pozemku bude upřesněna až po zpracování GP dle 
důvodové zprávy bod č. 2.17. 
 

48. schvaluje 
záměr propachtovat část pozemku parc. č. 700/3 zahrada o výměře 47 m2 v k. ú. Černovír, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.17. 
 

49. schvaluje 
předběžný záměr prodat část pozemku parc. č. 700/3 zahrada o výměře 22 m2 v k. ú. 
Černovír, obec Olomouc. Výměra části pozemku bude upřesněna až po zpracování GP dle 
důvodové zprávy bod č. 2.17. 
 

50. schvaluje 
záměr propachtovat část pozemku parc. č. 700/3 zahrada o výměře 22 m2 v k. ú. Černovír, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.17. 
 

51. schvaluje 
předběžný záměr prodat část pozemku parc. č. 770/1 orná půda o výměře 55 m2 v k. ú. 
Nemilany, obec Olomouc. Výměra části pozemku bude upřesněna až po zpracování GP dle 
důvodové zprávy bod č. 2.18. 
 

52. schvaluje 
záměr propachtovat část pozemku parc. č. 770/1 orná půda o výměře 55 m2 v k. ú. 
Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.18.  
 

53. nevyhovuje žádosti 
manželů xxxxxxxxxx o prominutí úhrady za bezdůvodné obohacení za užívání části pozemku 
parc. č. 770/1 orná půda o výměře 55 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc za období od 9. 6. 
2011 do 10. 6. 2013 ve výši 666,- Kč včetně DPH dle důvodové zprávy bod č. 2.18.  
 

54. schvaluje 
předběžný záměr prodat část pozemku parc. č. 770/1 orná půda o výměře 56 m2 v k. ú. 
Nemilany, obec Olomouc. Výměra části pozemku bude upřesněna až po zpracování GP dle 
důvodové zprávy bod č. 2.18. 
 

55. schvaluje 
záměr propachtovat část pozemku parc. č. 770/1 orná půda o výměře 56 m2 v k. ú. 
Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.18. 
 

56. nevyhovuje žádosti 
paní xxxxxxxxxxxxx o prominutí úhrady za bezdůvodné obohacení za užívání části pozemku 
parc. č. 770/1 orná půda o výměře 56 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc za období od 
24. 6. 2011 do 25. 6. 2013 ve výši 678,- Kč včetně DPH dle důvodové zprávy bod č. 2.18.  
 

 

57. schvaluje 
předběžný záměr prodat část pozemku parc. č. 770/1 orná půda o výměře 13 m2 v k. ú. 
Nemilany, obec Olomouc. Výměra části pozemku bude upřesněna až po zpracování GP dle 
důvodové zprávy bod č. 2.18. 
 

58. schvaluje 
záměr propachtovat část pozemku parc. č. 770/1 orná půda o výměře 13 m2 v k. ú. 
Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.18. 
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59. nevyhovuje žádosti 
pana xxxxxxxxxxxxx o prominutí úhrady za bezdůvodné obohacení za užívání části pozemku 
parc. č. 770/1 orná půda o výměře 13 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc za období od 
24. 6. 2011 do 25. 6. 2013 ve výši 158,- Kč včetně DPH dle důvodové zprávy bod č. 2.18.  
 

60. schvaluje 
záměr prodat pozemek parc. č. 692/15 ostatní plocha v k. ú. Chomoutov, obec Olomouc, 
na kterém se nachází stavba jiného vlastníka - dlážděná plocha, která není součástí tohoto 
pozemku a nebude proto předmětem převodu dle důvodové zprávy bod č. 2.19. 
 

61. schvaluje 
záměr změnit smlouvu o nájmu pozemku parc. č. 164/4 ostat. pl. o výměře 2 425 m2 v k. ú. 
Hejčín, obec Olomouc uzavřené se společností ZAPA beton a.s. Změnou smlouvy o nájmu 
by mělo dojít k prodloužení doby nájmu z 31. 12. 2014 do 31. 12. 2015 dle důvodové zprávy 
bod č. 2.20. 
 

62. schvaluje 
záměr změnit smlouvu o nájmu částí pozemků parc. č. 140/1 orná půda o výměře 81 m2 a 
parc. č. 141 orná půda o výměře 203 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc. Změnou 
smlouvy o nájmu by mělo dojít ke změně subjektu nájmu z dosavadního nájemce paní 
xxxxxxxxx na nájemce paní xxxxxxxxxxx a pana xxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.21.  
 

63. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti pana xxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 743 ostatní plocha o výměře 37 m2 
v k. ú. Droždín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.22.   
 

64. schvaluje 
záměr pronajmout část pozemku parc. č. 743 ostatní plocha o výměře 19 m2 v k. ú. Droždín, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.22.  
 

65. nevyhovuje žádosti 
pana xxxxxxxxxxx o nájem části pozemku parc. č. 743 ostatní plocha o výměře 18 m2 v k. ú. 
Droždín, obec Olomouc m dle důvodové zprávy bod č. 2.22.  
 

66. schvaluje 
záměr pronajmout část pozemku parc. č. 1929/1 ostatní plocha o výměře 5 m2 v k. ú. Holice 
u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.23. 
 

67. schvaluje 
záměr pronajmout pozemky parc. č. st. 25/3 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 10 m2, 
parc. č. 458/15 ostatní plocha o výměře 353 m2, vše v k. ú. Hejčín a parc. č. st. 1842/1 
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 68 m2 a parc. č. 114/3 ostatní plocha o výměře 
249 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, vše obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.24. 
 

68. doporučuje zastupitelstvu města revokovat 
usnesení ZMO ze dne 20. 4. 2009 bod programu č. 5., bod č. 49. důvodové zprávy ve věci 
schválení odprodeje pozemku parc. č. 99/7 ostat. pl. o výměře 210 m2 v k. ú. Holice 
u Olomouce, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 175 900,- Kč 
dle důvodové zprávy bod č. 2.25. 
 

69. schvaluje 
záměr propachtovat pozemek parc. č. 99/7 ostatní plocha o výměře 210 m2 v k. ú. Holice 
u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.25. 
 

70. schvaluje 
záměr propachtovat části pozemků parc. č. 474/1 zahrada o výměře 112 m2 a parc. č. 474/4 
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zahrada o výměře 361 m2, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 
2.26. 
 

71. schvaluje 
záměr propachtovat části pozemku parc. č. 236/25 ostat. pl. o celkové výměře 29 m2 v k. ú. 
Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.27. 
 

72. schvaluje 
záměr propachtovat části pozemků parc. č. 735/26 orná půda o výměře 218 m2, parc. č. 
735/27 ostat. pl. o výměře 58 m2 a parc. č. 846/1 ostat. pl. o výměře 37 m2, vše v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.28. 
 

73. schvaluje 
záměr propachtovat části pozemků parc. č. 319/2 orná půda o výměře 154 m2 a parc. č. 
319/3 ostat. pl. o výměře 90 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod č. 2.29. 
 

74. schvaluje 
záměr propachtovat část pozemku parc. č. 1296/1 ostat. pl. o výměře 208 m2 v k. ú. 
Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.30. 
 

75. schvaluje 
záměr propachtovat část pozemku parc. č. 276/22 zahrada o výměře 106 m2 v k. ú. Nové 
Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.31. 
 

76. schvaluje 
záměr propachtovat část pozemku parc. č. 566/7 orná půda o výměře 300 m2 v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.32. 
 

77. schvaluje 
záměr propachtovat části pozemků parc. č. 1045 ostat. pl. o výměře 18 m2, parc. č. 1046 
ostat. pl. o výměře 33 m2 a parc. č. 228/7 orná půda o výměře 75 m2, vše v k. ú. Hodolany, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.33. 
 

78. nevyhovuje žádosti 
paní xxxxxxxxxxxxx o prominutí úhrady za bezdůvodné obohacení za užívání částí pozemků 
parc. č. 1045 ostat. pl. o výměře 18 m2, parc. č. 1046 ostat. pl. o výměře 33 m2 a parc. č. 
228/7 orná půda o výměře 75 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc za období od 1. 1. 
2012 do 2. 1. 2014 ve výši 1 260 ,- Kč včetně DPH dle důvodové zprávy bod č. 2.33.  
 

79. nevyhovuje žádosti 
pana xxxxxxxxxx o pacht části pozemku parc. č. 622/6 zahrada o výměře 37 m2 v k. ú. Nové 
Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.34. 
 

80. schvaluje 
záměr propachtovat část pozemku parc. č. 622/6 zahrada o výměře 149 m2 v k. ú. Nové 
Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.34. 
 

81. schvaluje 
záměr propachtovat část pozemku parc. č. 566/7 orná půda o výměře 199 m2 v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.35. 
 

82. revokuje 
usnesení RMO  ze dne 14. 7. 2014 bod programu 2, bod 2.24. důvodové zprávy ve věci 
doporučení ZMO nevyhovět žádosti paní xxxxxxxxxxxx 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. 
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2.36.  
 

83. schvaluje 
záměr pronajmout část pozemku parc. č.  632/3 ostatní plocha o výměře 18 m2 v k. ú. 
Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.36. 
 

84. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti paní xxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 632/3 ostatní plocha o výměře 18 m2 
v k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.36. 
 

85. schvaluje 
záměr propachtovat část pozemku parc. č. 152/4 zahrada o výměře 355 m2 v k. ú. Černovír, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.37. 
 

86. schvaluje 
záměr změnit smlouvu o nájmu nebytových prostor uzavřenou dne 16. 10. 1997, ve znění 
dodatků č. 1 až č. 4, na pronájem prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 147,71 m2 
v 1. PP budovy č. p. 13, bytový dům, Horní náměstí č. o. 18, která je součástí pozemku parc. 
č. st. 436/3 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc. Změnou 
smlouvy o nájmu by mělo dojít ke změně výše nájemného dle důvodové zprávy bod č. 2.38.  
 

87. nevyhovuje žádosti 
pana xxxxxxxxx o  změnu smlouvu o nájmu nebytových prostor uzavřenou dne 16. 10. 1997, 
ve znění dodatků č. 1 až č. 4, na pronájem prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 
147,71 m2 v 1. PP budovy č. p. 13, bytový dům, Horní náměstí č. o. 18, která je součástí 
pozemku parc. č. st. 436/3 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec 
Olomouc dle návrhu žadatele dle důvodové zprávy bod č. 2.38.  
 

88. nevyhovuje žádosti 
společnosti PRAMACOM-HT, spol. s r.o. o nájem části pozemku parc. č. 203/1 ostatní 
plocha o výměře 43 m2 v k. ú. Bělidla, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.1. 
 

89. nevyhovuje žádosti 
společnosti Zolova real s.r.o. o nájem části pozemku parc. č. 1116/1 ostatní plocha o výměře 
33 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.2.   
 

90. nevyhovuje žádosti 
pana xxxxxxxxxxxxxx o nájem části společného prostoru (střechy) budovy č. p. 360, bydlení, 
ul. Politických vězňů č. o. 4, která je součástí pozemku parc. č. st. 571 zastavěná plocha a 
nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.3. 
 

91. schvaluje 
kompenzaci nákladů ve výši 32 500,- Kč na překládku anténních systémů umístěných 
na části střechy budovy č. p. 1017, bydlení, ul. I. P. Pavlova č. o. 62, která je součástí 
pozemku parc. č. st. 1324 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc 
společnosti RIO Media a.s. dle důvodové zprávy bod č. 3.4 
 

92. nevyhovuje žádosti 
společnosti RIO Media a.s. o kompenzaci nákladů ve výši 65 000,- Kč na překládku 
anténních systémů umístěných na části střechy budovy č. p. 1017, bydlení, ul. I. P. Pavlova 
č. o. 62, která je součástí pozemku parc. č. st. 1324 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.4. 
 

93. schvaluje 
zpětvzetí výpovědi z nájmu prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 79,16 m2 
v 1. NP budovy č. p. 1017, bydlení, ul. I. P. Pavlova č. o. 62, která je součástí pozemku parc. 
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č. st. 1324 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, kterou 
pronajímatel dal dne 11. 6. 2014 nájemci xxxxxxxxxxxxxxx a souhlasí s podnájmem prostoru 
dle důvodové zprávy bod č. 3.5.   
 

94. schvaluje 
výpověď z nájmu pozemku parc. č. 449/11 zahrada o výměře 589 m2 v k. ú. Nová Ulice, 
obec Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.6.  
 

95. revokuje 
usnesení RMO ze dne 9. 6. 2014, bod programu 2, bod 3.5. důvodové zprávy ve věci 
schválení odstoupení od smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS/36/2012/Hr ze dne 3. 12. 2012 
na nájem části pozemku parc. č. 761/12 ostatní plocha o výměře 256 m2 v  k. ú. Hodolany, 
obec Olomouc uzavřené s  panem xxxxxxxxxxxxxxx a podání žaloby na zaplacení v případě 
existujícího dluhu nájemce z titulu užívání předmětu nájmu dle důvodové zprávy bod č. 3.7. 
 

96. schvaluje 
odstoupení od smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS/116/2013/Ml ze dne 31. 12. 2013 na nájem 
části pozemku parc. č. 233/2 ostatní plocha o výměře 860 m2 v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc uzavřené se společností Devil Horse 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. 3.8. 
 

97. schvaluje 
odstoupení od smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS/7/2008/Plh ze dne 19. 5. 2008 na nájem 
části pozemku parc. č. 1051/2 ostatní plocha o výměře 28 m2 v  k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc uzavřené se společností Hampshire plus 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. 3.9. 
 

98. schvaluje 
uzavření dohody o splátkách dluhu ve výši 28.662,- Kč s paní xxxxxxxx dle důvodové zprávy 
bod č. 3.10. 
 

99. schvaluje 
uzavření dohody o splátkách dluhu ve výši 9 447,- Kč s panem xxxxxxx dle důvodové zprávy 
bod č. 3.11. 
 

100. schvaluje 
změnu smlouvy o nájmu částí pozemků parc. č. 1651/2 orná půda o výměře 39 m2, parc. č. 
1651/3 orná půda o výměře 520 m2, parc. č. 1651/4 orná půda o výměře 1 025 m2, parc. č. 
1961/1 orná půda o výměře 348 m2 a parc. č. 1647/6 orná půda o výměře 30 m2, vše v k. ú. 
Holice u Olomouce, obec Olomouc uzavřené s panem xxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy 
bod č. 3.12. 
 
101. bere na vědomí 
změnu názvu společnosti z Domov seniorů Modřice a.s. na  ANAVITA a.s. dle důvodové 
zprávy bod č. 3.13.  
 
102. svěřuje 
pozemek parc. č. 733/2 orná půda o výměře 3 830 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc včetně 
hrací plochy do správy odboru životního prostředí Magistrátu města Olomouce dle důvodové 
zprávy bod č. 3.14. 
 

103. schvaluje 
nájem části pozemku parc. č. 653 vodní plocha o výměře 32 m2 v k. ú. Nemilany, obec 
Olomouc ve vlastnictví ČR - Povodí Moravy, s.p. statutárnímu městu Olomouc dle důvodové 
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zprávy bod č. 3.15. 
 

104. doporučuje zastupitelstvu města revokovat 
usnesení ZMO ze dne 18. 9. 2013, bod programu 3, bod 20 důvodové zprávy ve věci 
schválení výkupu části pozemku parc. č. 181/6 orná půda o výměře 390 m2 (dle GP parc. č. 
181/25 orná půda) v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc z vlastnictví paní xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
do vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní cenu ve výši 390 000,- Kč dle důvodové 
zprávy bod č. 3.16. 
 

105. revokuje 
usnesení RMO ze dne 27. 8. 2013, bod programu 2, bod 5.7. důvodové zprávy ve věci 
schválení uzavření dohody o skončení nájmu části pozemku parc. č. 181/6 orná půda 
o výměře 600 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc s paní xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy 
bod č. 3.16. 
 

106. schvaluje 
nájem části pozemku parc. č. 181/6 orná půda o výměře 390 m2 v k. ú. Chválkovice, obec 
Olomouc ve vlastnictví paní xxxxxxxxxxxx statutárnímu městu Olomouc dle důvodové zprávy 
bod č. 3.16. 
 

107. schvaluje 
poskytnutí jako výpůjčky části pozemku  parc. č. 1076 ostatní plocha o výměře 2830 m2 
v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc organizaci Dětské centrum Ostrůvek, příspěvková 
organizace dle důvodové zprávy bod č. 3.17. 
 
108. schvaluje 
výběr nájemce prostoru 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 mezi panem xxxxxxx a panem xxxxxxxxx formou 
obálkové metody na výši nájemného, kdy minimální výše nájemného činí 1 218,- Kč/m2/rok 
dle důvodové zprávy bod č. 3.18. 
 

109. schvaluje 
nájem části pozemku pozemku parc. č. 158 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1 012 m2 
v k. ú. Nemilany, obec Olomouc paní xxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.19. 
 

110. schvaluje 
nájem 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 paní xxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.20. 
 

111. schvaluje 
pacht pozemků parc. č. 170/10 orná půda o výměře 512 m2, parc. č. 170/8 orná půda 
o výměře 310 m2 a části 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 Zemědělskému družstvu Slavonín dle důvodové zprávy bod č. 3.21. 
 

112. schvaluje 
pacht pozemku parc. č. 318 orná půda o výměře 734 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc 
panu xxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.22.   
 

113. schvaluje 
nájem části pozemku parc. č. 804/10 ostatní plocha o výměře 2 m2 v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc paní xxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.23.  
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114. schvaluje 
pacht 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 panu xxxxxxxxx dle důvodové zprávy 
bod č. 3.24.  
 

115. schvaluje 
pacht 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 paní xxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.24. 
 

116. schvaluje 
pacht částí 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 panu xxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.24. 
 

117. schvaluje 
pacht části pozemku parc. č. 290/32 ostat. pl. o výměře 73 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc panu xxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.24. 
 

118. schvaluje 
pacht 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 panu xxxxxxxxx dle důvodové zprávy 
bod č. 3.24. 
 

119. schvaluje 
pacht části pozemku parc. č. 803/1 orná půda o výměře 500 m2 v k. ú. Slavonín, obec 
Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.25. 
 

120. schvaluje 
pacht pozemku parc. č. 186/3 orná půda o výměře 1 500 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, 
obec Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.26. 
 
121. schvaluje 
pacht části pozemku parc. č.  646 zahrada o výměře 13 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc 
paní xxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.27. 
 

122. schvaluje 
pacht části pozemku parc. č.  633/1 ostatní plocha o výměře 9 m2 v k. ú. Nemilany, obec 
Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.28. 
 
123. schvaluje 
pacht části pozemku parc. č. 633/1 ostatní plocha o výměře 22 m2 v k. ú. Nemilany, obec 
Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.29. 
 
 

124. schvaluje 
pacht části pozemku parc. č. 633/1 ostatní plocha o výměře 9 m2 v k. ú. Nemilany, obec 
Olomouc paní xxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.30. 
 

125. schvaluje 
pacht části pozemku parc. č. 633/1 ostatní plocha o výměře 9 m2 v k. ú. Nemilany, obec 
Olomouc paní xxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.31. 
 
126. schvaluje 
pacht části pozemku parc. č. 633/1 ostatní plocha o výměře 8 m2 v k. ú. Nemilany, obec 
Olomouc paní xxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.32. 
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127. schvaluje 
pacht části pozemku parc. č.  633/1 ostatní plocha o výměře 27 m2 v k. ú. Nemilany, obec 
Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.33. 
 

128. schvaluje 
pacht části pozemku parc. č.  633/1 ostatní plocha o výměře 24 m2 v k. ú. Nemilany, obec 
Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.34.  
 

129. schvaluje 
pacht části pozemku parc. č. 633/1 ostatní plocha o výměře 41 m2 v k. ú. Nemilany, obec 
Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.35. 
 

130. schvaluje 
pacht části pozemku parc. č. 633/1 ostatní plocha o výměře 14 m2 v k. ú. Nemilany, obec 
Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.36. 
 

131. schvaluje 
pacht části pozemku parc. č.  632/3 ostatní plocha o výměře 16 m2 v k. ú. Nemilany, obec 
Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.37. 
 

132. schvaluje 
pacht části pozemku parc. č.  632/3 ostatní plocha o výměře 20 m2 v k. ú. Nemilany, obec 
Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.38. 
 

133. schvaluje 
pacht části pozemku parc. č. 632/3 ostatní plocha o výměře 27 m2 v k. ú. Nemilany, obec 
Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.39. 
 

134. schvaluje 
pacht části pozemku parc. č. 632/3 ostatní plocha o výměře 20 m2 v k. ú. Nemilany, obec 
Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.40. 
 

135. schvaluje 
pacht části pozemku parc. č. 632/3 ostatní plocha o výměře 20 m2 v k. ú. Nemilany, obec 
Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.41. 
 

136. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti Tělocvičné jednoty SOKOL Olomouc o revokaci usnesení ZMO ze dne 16. 6. 2014, 
bod programu 3, bod 2 dodatku č. 1 k důvodové zprávě ve věci schválení prodeje části 
pozemku parc. č. 124/38 ostatní plocha (dle GP parc. č. 124/39 ostatní plocha) o výměře 
431 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc Tělocvičné jednotě SOKOL Olomouc 
za kupní cenu ve výši 483 292,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.1. 
 

137. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti Tělocvičné jednoty SOKOL Olomouc o revokaci usnesení ZMO ze dne 16. 6. 2014, 
bod programu 3, bod 2 dodatku č. 1 k důvodové zprávě ve věci  nevyhovění žádosti 
Tělocvičné jednoty SOKOL Olomouc o darování části pozemku parc. č. 124/38 ostatní 
plocha (dle GP parc. č. 124/39 ostatní plocha) o výměře 431 m2 v k. ú. Olomouc-město, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.1.  
 
138. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti manželů xxxxxxxxx o směnu pozemku parc. č. 324/12 ostatní plocha  v k. ú. Neředín, 
obec Olomouc v podílovém spoluvlastnictví manželů xxxxxxxxxxxx (ideální podíl 1/2) a pana 
xxxxxxxxxxxxxxxxx (ideální podíl 1/2) za pozemek parc č. 351/22 orná půda v k. ú. Topolany 
u Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové 
zprávy bod č. 4.2. 
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139. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti pana xxxxxxxxxxx o prodej pozemků parc. č. 150/13 orná půda, parc. č. 150/14 orná 
půda, parc. č. 1192/5 orná půda, parc. č. 1576/1 orná půda, parc. č. 1576/3 orná půda, parc. 
č. 1576/4 orná půda, parc. č. 1576/5 orná půda, parc. č. 1576/7 orná půda, parc. č. 1591/12 
orná půda, parc. č. 1727 trvalý travní porost, parc. č. 1908/1 trvalý travní porost, vše v k. ú. 
Chválkovice, obec Olomouc a pozemků parc. č. 77/7 orná půda a parc. č. 92/6 orná půda, 
vše v k. ú. Pavlovičky, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.3.  
 

140. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti manželů xxxxxxxxx o prodej částí pozemků parc. č. 401/9 zahrada o výměře 359 m2, 
parc. č. 401/7 ostat. pl. o výměře 11 m2 a pozemku parc. č. st. 608 zastavěná plocha a 
nádvoří o výměře 13 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové 
zprávy bod č. 4.4. 
 
141. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti paní xxxxxxxxxxxxxxxxxx o prodej pozemku parc. č. 7 ostatní plocha v k. ú. Droždín, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.5. 
 

142. doporučuje zastupitelstvu města revokovat 
usnesení ZMO ze dne 10. 4. 2013 bod programu č. 3., bod č. 25. důvodové zprávy ve věci 
schválení prodeje pozemku parc. č. 158/20 ostat. pl. o výměře 12 m2 v k. ú. Neředín, obec 
Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 28 900,- Kč dle důvodové zprávy 
bod č. 4.6. 
 

143. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
prodej pozemku parc. č. 158/20 ostatní plocha v k. ú. Neředín, obec Olomouc, na kterém se 
nachází stavba jiného vlastníka - plot, která není součástí tohoto pozemku a nebude 
předmětem prodeje, manželům xxxxxxxxxxxxx, do společného jmění manželů za kupní cenu 
ve výši 18 480,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.6. 
 
144. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
prodej pozemku 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, panu xxxxxx za kupní cenu ve výši 1 048 843,- Kč 
dle důvodové zprávy bod č. 4.7. 
 

145. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
prodej pozemku parc. č. 1654/4  orná půda o výměře 792 m2 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, a to ideální podíl 1/2 shora 
uvedené nemovité věci panu xxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 138 600,- Kč a ideální podíl 
1/2 shora uvedené nemovité věci panu xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 138 600,- Kč 
včetně DPH se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 4.8. 
 
146. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
prodej části pozemku parc. č. 999 ostat. pl.  (dle GP parc. č. 999/3 ostat. pl.) o výměře 70 m2 
v k. ú. Hodolany,  obec Olomouc společnosti RWE GasNet, s.r.o.  za kupní cenu ve výši 
79 500,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.9.  
 

147. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
prodej pozemku parc. č. 64/9 ostatní plocha v k. ú. Neředín, obec Olomouc, na kterém se 
nachází stavby jiného vlastníka, zejména oplocení se vstupní brankou, brána, zpevněná 
plocha, a dále inženýrská síť – kabelové vedení NN, které nejsou součástí tohoto pozemku a 
nebudou předmětem převodu, panu xxxxxx za kupní cenu ve výši 104 050,- Kč dle důvodové 
zprávy bod č. 4.10.  
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148. schvaluje 
uzavření dohody o skončení nájmu pozemku parc. č. 64/9 ostatní plocha v k. ú. Neředín, 
obec Olomouc s panem xxxxxxxxxxxxx a panem xxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 4.10.  
 

149. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
prodej části pozemku parc. č. 438/1 ostat. pl. (dle GP parc. č. 438/51 ostat. pl.) o výměře 
42 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc, na kterém se nachází stavby jiného vlastníka - 
oplocení se zděnou podezdívkou, zděné sloupky s elektroměrem a plynoměrem a zpevněný 
vjezd, které nejsou součástí tohoto pozemku a nebudou proto předmětem převodu, 
manželům xxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 51 500,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.11. 
 

150. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti manželů xxxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 438/1 ostat. pl. (dle GP parc. č. 
438/51 ostat. pl.) o výměře 42 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc za  kupní cenu ve výši 
21 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.11. 
 

151. nevyhovuje žádosti 
manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxx o prominutí úhrady za bezdůvodné obohacení za užívání části 
pozemku parc. č. 438/1 ostat. pl. (dle GP parc. č. 438/51 ostat. pl.) o výměře 42 m2 v k. ú. 
Chválkovice, obec Olomouc za období od 28. 5. 2011 do 29. 5. 2013 ve výši 508,- Kč včetně 
DPH dle důvodové zprávy bod č. 4.11. 
 

152. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
prodej pozemku parc. č. st. 1200/9 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc, na kterém se nachází stavba jiného vlastníka - budova bez čp/če, garáž, která 
není součástí tohoto pozemku a nebude proto předmětem převodu, panu xxxxxxxxx za kupní 
cenu ve výši 16 571,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.12. 
 
153. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
prodej pozemku parc. č. st. 340 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, manželům xxxxxxxxxxxxxxxx 
do společného jmění manželů za kupní cenu ve výši 16 541,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 
4.13. 
 
154. schvaluje 
změnu smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS/17/2013/Plh ze dne 1. 7. 2013, ve znění dodatků č. 
1 a č. 2 uzavřené se společností Lesy města Olomouce, a.s. spočívající ve vyjmutí části 
pozemku parc. č. 691/3 lesní pozemek o výměře 169 m2 v k. ú. Lošov, obec Olomouc 
z předmětu nájmu této smlouvy dle důvodové zprávy bod č. 4.14.   
 

155. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
prodej části pozemku parc. č. 691/3 lesní pozemek o výměře 169 m2 (dle GP parc. č. 691/7 
lesní pozemek) v k. ú. Lošov, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxx do společného jmění 
manželů za kupní cenu ve výši 13 568,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.14.  
 

156. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
prodej pozemků 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 panu xxxxxxxx za kupní cenu ve výši 1 511 520,- Kč 
dle důvodové zprávy bod č. 4.15. 
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157. schvaluje 
uzavření dodatku č. 57 ke Smlouvě o nájmu, správě a provozování nemovitostí a 
technologických zařízení ze dne 20. 12. 1994 se společností OLTERM & TD Olomouc, a.s. 
dle důvodové zprávy bod č. 5.1. 
 

158. schvaluje 
uzavření dodatku č. 5 ke Smlouvě o nájmu a provozování tepelného zdroje č 500011104 
ve znění dodatků č. 1 - 4 uzavřené dne 16. 2. 2004 mezi statutárním městem Olomouc, 
zastoupeným Moravským divadlem Olomouc, příspěvkovou organizací a společností 
OLTERM & TD Olomouc, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 5.2. 
 

159. revokuje 
usnesení RMO ze dne 24. 9. 2013, bod programu  2. , bod  3.24.  důvodové zprávy ve  věci  
schválení  úplatného zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování 
optického kabelového vedení na pozemcích parc. č. 592/1 ostat. pl., parc. č. 623/13 ostat. 
pl., parc. č. 592/5 ostat. pl., parc. č. 592/3 ostat. pl., parc. č. 307/3, parc. č. 307/4 trvalý travní 
porost, parc. č. 307/1 trvalý travní porost, parc. č. 592/4 ostat. pl., vše v k. ú. Nové Sady u 
Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. 
za podmínek dle návrhu ČR - Povodí Moravy s.p. dle důvodové zprávy bod č. 6.1. 
 

160. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení na pozemcích 
parc. č. 592/1 ostat. pl., parc. č. 623/13 ostat. pl., parc. č. 592/3 ostat. pl., parc. č. 307/4 
trvalý travní porost, parc. č. 307/1 trvalý travní porost, parc. č. 592/4 ostat. pl., vše v k. ú. 
Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti O2 Czech Republic a. s. za 
podmínek dle návrhu ČR - Povodí Moravy s.p. se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 
6.1. 
 

161. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti pana xxxxxxxxxxxx o zřízení služebnosti cesty přes pozemek parc. č. 629/1 ostat. pl., 
služebnosti uložení a provozování kanalizačního vedení, služebnosti uložení a provozování 
vodovodního vedení, služebnosti uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN, 
služebnosti uložení a provozování plynárenského zařízení, vše na pozemku parc. č. 629/1 
ostat. pl. v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce ve 
prospěch pozemků parc. č. 625/4 orná půda, parc. č. 625/3 zahrada, parc. č. 626/24 
zahrada, parc. č. 626/36 zahrada, parc. č. 626/37 ostat. pl., vše  v k. ú. Chválkovice, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 6.2. 
 

162. revokuje 
usnesení RMO ze dne 16. 8. 2010, bod programu 2, bod č. 2.25 důvodové zprávy ve věci 
schválení bezúplatného zřízení  věcného břemene obsahující právo uložení a provozování 
tlakové kanalizace na  pozemcích parc. č. 776/1 orná půda, parc.  č. 776/3 orná půda, parc.  
č. 1157/1 ostat. pl., vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve prospěch pozemku parc. č. 741 
zahrada v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve vlastnictví manželů xxxxxxxxxxxxx dle důvodové 
zprávy bod č. 6.3. 
 

163. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení služebnosti uložení a provozování tlakové kanalizace na pozemcích parc. č. 776/1 
orná půda, parc. č. 776/3 orná půda, parc. č. 1157/1 ostat. pl., vše v k. ú. Slavonín, obec 
Olomouc ve prospěch nemovitých věcí, a to pozemku parc. č. 741/7 zastavěná plocha a 
nádvoří, jehož součástí je budova č. p. 546,  rodinný dům, a pozemku parc. č. 741/6 
zahrada, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 6.3. 
 

164. revokuje 
usnesení RMO ze dne 8. 2. 2011, bod programu 2, bod 2.12.  důvodové zprávy ve věci 
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schválení bezúplatného zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování 
kanalizačního řadu na pozemcích parc. č. 265/502 a parc. č. 265/503, vše ostat. pl. a 
umístění a provozování sloupů veřejného osvětlení na pozemcích parc. č. 265/314, parc. č. 
265/493 a parc. č. 265/495, vše orná půda, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve vlastnictví 
společnosti BOOS a.s. ve prospěch statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod 
č. 6.4.  
 

165. revokuje 
usnesení RMO ze dne 8. 2. 2011, bod programu 2, bod 2.12. důvodové zprávy ve věci 
schválení bezúplatného zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování 
kanalizačního a vodovodního řadu na pozemku parc. č. 629/2 ostat. pl. v k. ú. Neředín, obec 
Olomouc ve vlastnictví společnosti 1. Městská akciová společnost, a.s. ve prospěch 
statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 6.4.  
 

166. revokuje 
usnesení RMO ze dne 8. 2. 2011, bod programu 2, bod 2.12. důvodové zprávy ve věci 
schválení bezúplatného zřízení věcného břemene obsahující právo umístění a provozování 
sloupu veřejného osvětlení na pozemku parc. č. 630/5 ostat. pl. v k. ú. Neředín, obec 
Olomouc ve vlastnictví společnosti VZ stav, spol. s r.o. ve prospěch statutárního města 
Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 6.4.  
 

167. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení služebnosti uložení a provozování kanalizačního řadu na pozemcích parc. č. 265/502 
a parc. č. 265/503, vše ostatní plocha a umístění a provozování veřejného osvětlení na 
pozemcích parc. č. 265/314, parc. č. 265/493 a parc. č. 265/495, vše orná půda, vše v k. ú. 
Neředín, obec Olomouc ve vlastnictví společnosti BOOS a.s. ve prospěch statutárního města 
Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 6.4.  
 

168. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení služebnosti uložení a provozování kanalizačního a vodovodního řadu na pozemku 
parc. č. 629/2 ostatní plocha v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve vlastnictví společnosti 
1. Městská akciová společnost, a.s. ve prospěch statutárního města Olomouce dle důvodové 
zprávy bod č. 6.4.  
 

169. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení služebnosti umístění a provozování veřejného osvětlení na pozemku parc. č. 630/5 
ostatní plocha v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve vlastnictví společnosti VZ stav, spol. s r.o. 
ve prospěch statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 6.4.   
 
170. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení služebnosti uložení a provozování vodovodní přípojky na pozemcích parc. č. 1339/6 
lesní pozemek a parc. č. 1344 ostatní plocha, vše v k. ú. Droždín, obec Olomouc 
ve prospěch společnosti  AFFLAX REALITY a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.5. 
 

171. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení služebnosti cesty přes pozemek parc. č. 575/1 ostat. pl. v k. ú. Nové Sady 
u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o. dle důvodové 
zprávy bod č. 6.6. 
 

172. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN 
na pozemku parc. č. 75/71 ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc 
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.7. 
 

173. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
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podzemního kabelového vedení VN na pozemku parc. č. 75/71 ostatní plocha v k. ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové 
zprávy bod č. 6.7. 
 

174. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN 
na pozemku parc. č. 589/5 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.8. 
 

175. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 589/5 v k. ú. Nové Sady 
u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové 
zprávy bod č. 6.8. 
 

176. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN 
na pozemcích parc. č. 999 a parc. č. 1000, vše ostatní plocha v k. ú.  Hodolany, obec 
Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.9.  
 

177. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 999 a parc. č. 1000, vše ostatní 
plocha v k. ú.  Hodolany, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle 
důvodové zprávy bod č. 6.9. 
 

178. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN 
na pozemcích parc. č. 239 ostatní plocha, parc. č. 240 trvalý travní porost, parc. č. 754/1 
ostatní plocha a  parc. č. 786/1 ostatní plocha, vše v k. ú. Chomoutov, obec Olomouc 
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.10. 
 

179. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN 
na pozemcích parc. č. 1919/3, parc. č. 1944/1, parc. č. 1944/7, parc. č. 1944/16 a parc. č. 
1944/17, vše ostatní plocha v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.11. 
 
180. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 1919/3, parc. č. 1944/1, parc. č. 
1944/7, parc. č. 1944/16 a parc. č. 1944/17, vše ostatní plocha v k. ú. Holice u Olomouce, 
obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce a. s. dle důvodové zprávy bod č. 
6.11. 
 

181. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na 
pozemcích parc. č. 323/1, parc. č. 297, vše ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec 
Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.12. 
 

182. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN na 
pozemcích parc. č. 868/1, parc. č. 866/4, parc. č. 615/1, parc. č. 809/4, vše ostatní plocha v 
k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc a parc. č. 578 ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec 
Olomouc a podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 578 ostatní plocha, vše 
v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle 



 36 

důvodové zprávy bod č. 6.13. 
 

183. revokuje 
usnesení RMO ze dne 31. 5. 2011 bod programu 2, bod 3.34 důvodové zprávy ve věci 
schválení úplatného zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 472/6 ostat. pl., parc. č. 472/1 
ostat. pl., parc. č. 393/7 ostat. pl., parc. č. 393/3 ostat. pl., parc. č. 441/3 trvalý travní porost, 
parc. č. 441/9 trvalý travní porost, parc. č. 441/10 trvalý travní porost, parc. č. 441/1 trvalý 
travní porost, parc. č. 441/5 trvalý travní porost, parc. č. 293/3 trvalý travní porost a parc. č. 
293/5 trvalý travní porost, vše v k. ú. Droždín, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ 
Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.14.  
 

184. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN 
na pozemcích parc. č. 293/3, parc. č. 293/5, parc. č. 441/1, parc. č. 441/3, parc. č.441/5, 
parc. č. 441/9, parc. č. 441/10, vše trvalý travní porost, parc. č. 393/3, parc. č. 393/7, vše 
ostatní plocha a parc. č. 294/5 orná půda, vše v k. ú. Droždín, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.14. 
 
185. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN 
na pozemku parc. č. 787/1 ostatní  plocha v k. ú.  Chomoutov, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.15. 
 

186. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN 
na pozemcích parc. č. 331/1, parc. č. 75/4, parc. č. 76/1, parc. č. 296/2 a parc. č. 298/1, vše  
ostatní plocha, v k. ú. Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ 
Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.16.  
 

187. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN a VN 
na pozemku parc. č. 265/9 ostatní plocha v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.17. 
 

188. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN 
na pozemcích parc. č. 592/1, parc. č. 715/8, parc. č. 592/3, parc. č. 592/4 a parc. č. 593/1, 
vše ostatní plocha, parc. č. 307/1 a parc. č. 307/4, vše trvalý travní porost v k. ú. Nové Sady 
u Olomouce, obec Olomouc a podzemního kabelového vedení VN na pozemcích parc. č. 
345/14, parc. č. 588/2, parc. č. 588/6 a parc. č. 715/12, vše ostatní plocha v k. ú. Nové Sady 
u Olomouce, obec Olomouc a na pozemku parc. č. 987/8 ostatní plocha v k. ú. Hodolany, 
obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 
6.18.  
 

189. revokuje 
usnesení RMO ze dne 19. 4. 2011 bod programu č. 2., bod č. 3.19. důvodové zprávy ve věci 
schválení úplatného zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 1119/3, parc. č. 1120/5, parc. č. 
1138, parc. č. 1136, parc. č. 1231/1, parc. č. 145, parc.č. 1319/1, parc. č. 206,  parc. č. 1134, 
parc. č. 1115, parc.č. 1132/1, parc. č. 1139, parc. č. 1137, parc. č. 1133/1, parc. č. 1231/6, 
parc. č. 424/1, parc. č. 136/3, parc. č. 1229/20, parc. č. 1122,   parc. č. 269, parc. č. 153,  
vše  ostat. pl., parc. č. 146 zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 130 zastavěná plocha a 
nádvoří, parc. č. 164 zahrada, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc  ve prospěch společnosti 
ČEZ  Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.19. 
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190. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na 
pozemcích parc. č. 1119/3, parc. č. 1120/5, parc. č. 1138, parc. č. 1136, parc. č. 1231/1, 
parc. č. 145, parc. č. 1319/1, parc. č. 206,  parc. č. 1134, parc. č. 1115, parc. č. 1132/1, parc. 
č. 1139, parc. č. 1137, parc. č. 1133/1, parc. č. 1231/6, parc. č. 424/1, parc. č. 136/3, parc. č. 
1229/20, parc. č. 1122,   parc. č. 269, parc. č. 153, parc. č. 1229/24, parc. č. 146 a parc. č. 
1133/3, vše ostatní plocha, parc. č. 152 zastavěná plocha a nádvoří,  parc. č. 207 a parc. č. 
240, vše trvalý travní porost,  parc. č. 164 zahrada, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc 
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.19. 
 

191. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN 
na pozemku parc. č. 557/6 ostat. pl. v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve prospěch společnosti 
ČEZ Distribuce, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.20. 
 

192. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 557/6 ostat. pl. v k. ú. Neředín, 
obec Olomouc  ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 
6.20. 
 

193. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN 
na pozemku parc. č. 1419/1 ostat. pl. v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.21. 
 

194. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 1419/1 ostat. pl. v k. ú. 
Chválkovice, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové 
zprávy bod č. 6.21. 
 

195. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN 
na pozemku parc. č. 460 ostat. pl. v k. ú. Lošov, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ 
Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.22. 
 

196. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 460 ostat. pl. v k. ú. Lošov, obec 
Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.22. 
 

197. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na 
pozemcích parc. č. 2/1 zahrada, parc. č. 32 ostat. pl., parc. č. 92 ostat. pl., parc. č.  684/1 
lesní pozemek, parc. č. 2002/15 ostat. pl., vše v k. ú. Lošov, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.23. 
  
198. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 2/1 zahrada, parc. č. 32 ostat. pl., 
parc. č. 92 ostat. pl., parc. č.  684/1 lesní pozemek, parc. č. 2002/15 ostat. pl., vše v k. ú. 
Lošov, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. dle důvodové zprávy 
bod č. 6.23. 
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199. revokuje 
usnesení RMO ze dne 3. 5. 2011, bod programu 2., bod 3.29. ve věci schválení úplatného 
zřízení věcného břemene obsahující  právo uložení a provozování podzemního kabelového 
vedení NN na pozemcích parc. č. 1721/65, parc. č. 1647/7, parc. č. 1647/8, parc. č. 1647/2,  
parc. č. 1961/1, vše ostat. pl., parc. č. 1647/6 orná půda, vše v k. ú. Holice u Olomouce, 
obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 
6.24. 
 

200. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení věcného břemene  uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN 
na pozemcích parc. č. 1721/65, parc. č. 1647/7, parc. č. 1647/8, parc. č. 1647/2,  parc. č. 
1961/1, vše ostat. pl., parc. č. 1647/6 orná půda, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec 
Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.24. 
 
201. doporučuje zastupitelstvu města revokovat 
usnesení ZMO ze dne 16. 6. 2014 bod programu č. 3, bod č. 30. důvodové zprávy ve věci 
schválení zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního  kabelového vedení 
NN na pozemcích parc. č. 373/23 a parc. č. 395/9, vše ostatní plocha, v k. ú. Chválkovice, 
obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 
6.25. 
 

202. doporučuje zastupitelstvu města revokovat 
usnesení ZMO ze dne 16. 6. 2014 bod programu č. 3, bod č. 30. důvodové zprávy ve věci 
schválení uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a 
provozování podzemního  kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 373/23 a parc. č. 
395/9, vše ostatní plocha, v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ 
Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.25. 
 

203. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního  kabelového vedení VN 
na pozemcích parc. č. 373/23 a parc. č. 395/9, vše ostatní plocha, v k. ú. Chválkovice, obec 
Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.25. 
 

204. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního  kabelového vedení VN na pozemcích parc. č. 373/23 a parc. č. 395/9, vše 
ostatní plocha, v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, 
a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.25. 
 

205. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení věcného břemene uložení a provozování telekomunikačního kabelového vedení 
na pozemku parc. č. 93/20 ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve 
prospěch společnosti O2 Czech Republic a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.26. 
 

206. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
telekomunikačního kabelového vedení na pozemku parc. č. 93/20 ostatní plocha v k. ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch společnosti O2 Czech Republic a.s. dle 
důvodové zprávy bod č. 6.26. 
 

207. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení na pozemku 
par. č. 89/4 ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch společnosti 
O2 Czech Republic a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.27.  
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208. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
optického kabelového vedení na pozemku par. č. 89/4 ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, 
obec Olomouc ve prospěch společnosti O2 Czech Republic a.s. dle důvodové zprávy bod č. 
6.27. 
 

209. revokuje 
usnesení RMO ze dne 24. 3. 2009, bod programu  9., bod 2.38. důvodové zprávy ve věci 
schválení bezúplatného  zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování 
zemního optického kabelu na pozemcích parc. č. 2004/1, parc. č. 2004/2, parc. č. 2004/7, 
parc. č. 311/13, parc. č. 1721/6, parc. č. 1721/16, parc. č. 1721/17, parc. č. 1721/18, parc. č. 
1721/19, parc. č. 308/1, vše ostat pl. a na pozemcích parc. č. 306/17, parc. č. 1721/36, parc. 
č. 1721/20, vše orná půda, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.28. 
 

210. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení na pozemcích 
parc. č. 2004/1, parc. č. 2004/2, parc. č. 2004/7, parc. č. 311/13, parc. č. 1721/6, parc. č. 
1721/19, parc. č. 1721/36, parc. č. 308/1, parc. č. 1721/20, vše ostat. pl., v k. ú. Holice 
u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti O2 Czech Republic, a. s. dle důvodové 
zprávy bod č. 6.28. 
 

211. doporučuje zastupitelstvu města revokovat 
usnesení ZMO ze dne 16. 6. 2014 bod programu č. 3., bod č. 29. dodatku důvodové zprávy 
ve věci schválení zřízení věcného břemene uložení a provozování horkovodního vedení 
na pozemcích parc. č. 469 orná půda, parc. č. 531/2, parc. č. 466/11, parc. č. 466/2, parc. č. 
420/113, parc. č. 420/108, parc. č. 540/61, parc. č. 540/26, parc. č. 278/1 a parc. č. 540/62, 
vše ostatní plocha v k. ú. Neředín a parc. č. 849/30 orná půda, parc. č. 985/3 trvalý travní 
porost a parc. č. 849/41 ostatní plocha, vše v k. ú. Řepčín, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti Dalkia Česká republika, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.29. 
 

212. doporučuje zastupitelstvu města revokovat 
usnesení ZMO ze dne 16. 6. 2014 bod programu č. 3., bod č. 29. dodatku důvodové zprávy 
ve věci schválení uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a 
provozování horkovodního vedení na pozemcích parc. č. 469 orná půda, parc. č. 531/2, 
parc. č. 466/11, parc. č. 466/2, parc. č. 420/113, parc. č. 420/108, parc. č. 540/61, parc. č. 
540/26, parc. č. 278/1 a parc. č. 540/62, vše ostatní plocha v k. ú. Neředín a parc. č. 849/30 
orná půda, parc. č. 985/3 trvalý travní porost a parc. č. 849/41 ostatní plocha, vše v k. ú. 
Řepčín, obec Olomouc ve prospěch společnosti Dalkia Česká republika, a.s. dle důvodové 
zprávy bod č. 6.29. 
 

213. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení věcného břemene uložení a provozování horkovodního vedení na pozemcích parc. č. 
575/3, parc. č. 575/5, parc. č. 575/7, vše ostat. pl., v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec  
Olomouc ve prospěch společnosti OLTERM & TD Olomouc, a.s.  dle důvodové zprávy bod č. 
6.30. 
 

214. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
horkovodního vedení na pozemcích parc. č. 575/3, parc. č. 575/5, parc. č. 575/7, vše ostat. 
pl., v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec  Olomouc ve prospěch společnosti OLTERM & TD 
Olomouc, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.30. 
 
215. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení na pozemcích 
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parc. č. 575/1 ostat. pl. a parc. č. 575/2 ostat. pl., vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec 
Olomouc ve prospěch společnosti MERIT GROUP a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.31. 
 

216. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování  
optického kabelového vedení na pozemcích parc. č. 575/1 ostat. pl. a parc. č. 575/2 ostat. 
pl., vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti MERIT 
GROUP a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.31. 
 

217. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení na pozemku 
parc. č. 125/2 ostat. pl. v k. ú. Olomouc – město, obec Olomouc ve prospěch společnosti 
FOFRNET  spol. s r.o. dle důvodové zprávy bod č. 6.32.  
 

218. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení na pozemku 
parc. č. 125/2 ostatní plocha v  k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch společnosti RIO 
Media a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.33. 
 

219. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
optického kabelového vedení na pozemku parc. č. 125/2 ostatní plocha v k. ú. Hodolany, 
obec Olomouc ve prospěch společnosti RIO Media a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.33. 
 

220. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení věcného břemene spočívající v právu zřídit a provozovat plynárenské zařízení, 
včetně jeho příslušenství, a v právu vstupovat a vjíždět v souvislosti se zřízením, 
rekonstrukcemi, opravami a provozováním plynárenského zařízení a plynovodních přípojek 
na pozemcích parc. č. 78/3 ostat. pl. a parc. č. 80 orná půda, vše v k. ú. Nový Svět 
u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o. dle důvodové 
zprávy bod č. 6.34. 
 

221. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení věcného břemene spočívající v právu zřídit a provozovat plynárenské zařízení včetně 
jeho příslušenství, v právu vstupovat a vjíždět v souvislosti se zřízením, stavebními 
úpravami, opravami a provozováním  plynárenského zařízení a plynovodních přípojek 
na pozemcích parc. č. 116/47, parc. č. 116/48, parc. č. 116/50, parc. č. 116/51, parc. č. 
116/110 a parc. č. 116/115, vše ostat. pl., v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc 
ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o.  dle důvodové zprávy bod č. 6.35. 
 

222. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívající v právu zřídit a 
provozovat plynárenské zařízení včetně jeho příslušenství, v právu vstupovat a vjíždět 
v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami a provozováním  plynárenského 
zařízení a plynovodních přípojek na pozemcích parc. č. 116/47, parc. č. 116/48, parc. č. 
116/50, parc. č. 116/51, parc. č. 116/110 a parc. č. 116/115, vše ostat. pl., v k. ú. Olomouc - 
město, obec Olomouc ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o. dle důvodové zprávy bod 
č. 6.35.  
 

223. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení věcného břemene spočívající v právu zřídit a provozovat plynárenské zařízení včetně 
jeho příslušenství, v právu vstupovat a vjíždět v souvislosti se zřízením, stavebními 
úpravami, opravami a provozováním  plynárenského zařízení a plynovodních přípojek 
na pozemku parc. č. 1420/4 ostat. pl. v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti RWE GasNet, s.r.o.  dle důvodové zprávy bod č. 6.36.  
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224. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívající v právu zřídit a 
provozovat plynárenské zařízení včetně jeho příslušenství, v právu vstupovat a vjíždět 
v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami a provozováním  plynárenského 
zařízení a plynovodních přípojek na pozemku parc. č. 1420/4 ostat. pl. v k. ú. Chválkovice, 
obec Olomouc ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 
6.36.  
 

225. revokuje 
usnesení RMO ze dne 31. 1. 2012, bod programu  2, bod 3.3 důvodové zprávy ve věci 
schválení úplatného zřízení věcného břemene spočívající v právu zřídit a provozovat 
plynárenské zařízení včetně jeho příslušenství, v právu vstupovat a vjíždět v souvislosti se 
zřízením, stavebními úpravami, opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodní 
přípojky na  pozemku parc. č. 723 ostat. pl. v k. ú. Nemilany, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti SMP Net, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 6.37. 
 

226. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení věcného břemene spočívající v právu zřídit a provozovat plynárenské zařízení včetně 
jeho příslušenství, v právu vstupovat a vjíždět v souvislosti se zřízením, stavebními 
úpravami, opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodní přípojky na  pozemku 
parc. č. 723 ostat. pl. v k. ú. Nemilany, obec Olomouc ve prospěch společnosti RWE 
GasNet, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 6.37.  
 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, primátor města 
Bod programu: 27. 
 

 
 

34 Prodej pozemků podél řeky Moravy v CHKO Litovelské 
Pomoraví 

Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
záměr prodat pozemky parc. č. 1633/15 lesní pozemek, parc. č. 1653/3 lesní pozemek, parc. 
č. 1653/6 lesní pozemek, parc. č. 1655/3 lesní pozemek, parc. č. 1655/16 lesní pozemek, 
parc. č. 1655/49 lesní pozemek, parc. č. 1655/59 lesní pozemek, parc. č. 1655/63 lesní 
pozemek, parc. č. 1657/1 lesní pozemek, parc. č. 1657/4 lesní pozemek, parc. č. 1660/1 
lesní pozemek, parc. č. 1660/2 lesní pozemek, parc. č. 1688/27 ostatní plocha, parc. č. 
1688/40 ostatní plocha, části pozemku parc. č. 1655/1 lesní pozemek (dle GP parc. č. 
1655/81 lesní pozemek o výměře 211 136 m2, parc. č. 1655/80 lesní pozemek o výměře 
2 922 m2, parc. č. 1655/79 lesní pozemek o výměře 41 966 m2, parc. č. 1655/78 lesní 
pozemek o výměře 36 000 m2) o celkové výměře 292 024 m2, část pozemku parc. č. 
1655/58 lesní pozemek (dle GP parc. č. 1655/58 lesní pozemek) o výměře 5 071 m2, část 
pozemku parc. č. 1655/62 lesní pozemek (dle GP parc. č. 1655/62 lesní pozemek) o výměře 
8 812 m2, část pozemku parc. č. 1633/1 lesní pozemek (dle GP parc. č. 1633/27 lesní 
pozemek díl „a“) o výměře 25 191 m2 a část pozemku 1633/16 lesní pozemek (dle GP parc. 
č. 1633/27 lesní pozemek díl „b“) o výměře 1 689 m2, vše v k. ú. Horka nad Moravou, obec 
Horka nad Moravou, část pozemku parc. č. 1219/1 lesní pozemek (dle GP parc. č. 1219/13 
lesní pozemek) o výměře 2 771 m2 v k. ú. Hynkov, obec Příkazy, část pozemku parc. č. 
590/31 lesní pozemek (dle GP parc. č. 590/246 lesní pozemek) o výměře 25 440 m2 a části 
pozemku parc. č. 590/16 lesní pozemek (dle GP parc. č. 590/247 lesní pozemek o výměře 
98 797 m2, parc. č. 590/248 lesní pozemek o výměře 6 861 m2) o celkové výměře 
105 658 m2, vše v  k. ú. Střeň, obec Střeň, parc. č. 1752/51 lesní pozemek, parc. č. 1752/57 
lesní pozemek, parc. č. 1752/61 lesní pozemek, parc. č. 1752/64 lesní pozemek, parc. č. 



 42 

1752/66 lesní pozemek, parc. č. 1752/67 lesní pozemek, parc. č. 1752/85 lesní pozemek, 
parc. č. 1793/9 lesní pozemek, parc. č. 1794/21 trvalý travní porost, parc. č. 1794/22 trvalý 
travní porost, parc. č. 1794/23 lesní pozemek, parc. č. 1794/24 lesní pozemek, část pozemku 
parc. č. 1752/27 lesní pozemek (dle GP parc. č. 1752/88 lesní pozemek) o výměře 122 532 
m2 včetně lesní cesty „Staré Kladničí“ a část pozemku parc. č. 1752/53 lesní pozemek (dle 
GP parc. č. 1752/89 lesní pozemek) o výměře 903 m2, vše v k. ú. Štěpánov u Olomouce, 
obec Štěpánov a části pozemku parc. č. 610/1 lesní pozemek (dle GP parc. č. 610/8 lesní 
pozemek o výměře 91 962 m2, parc. č. 610/9 lesní pozemek o výměře 8 000 m2, parc. č. 
610/10 lesní pozemek o výměře1 780 m2) o celkové výměře 101 742 m2, vše v k. ú. 
Unčovice, obec Litovel dle důvodové zprávy      

 
2. schvaluje 
změnu smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS/17/2013/Plh, ve znění dodatků č. 1 až č. 3, 
uzavřené se společností Lesy města Olomouce, a.s. spočívající ve vyjmutí pozemků parc. č. 
1633/15 lesní pozemek, parc. č. 1653/3 lesní pozemek, parc. č. 1653/6 lesní pozemek, parc. 
č. 1655/3 lesní pozemek, parc. č. 1655/16 lesní pozemek, parc. č. 1655/49 lesní pozemek, 
parc. č. 1655/59 lesní pozemek, parc. č. 1655/63 lesní pozemek, parc. č. 1657/1 lesní 
pozemek, parc. č. 1657/4 lesní pozemek, parc. č. 1660/1 lesní pozemek, parc. č. 1660/2 
lesní pozemek, parc. č. 1688/27 ostatní plocha, parc. č. 1688/40 ostatní plocha, částí 
pozemku parc. č. 1655/1 lesní pozemek (dle GP parc. č. 1655/81 lesní pozemek o výměře 
211 136 m2, parc. č. 1655/80 lesní pozemek o výměře 2 922 m2, parc. č. 1655/79 lesní 
pozemek o výměře 41 966 m2, parc. č. 1655/78 lesní pozemek o výměře 36 000 m2) 
o celkové výměře 292 024 m2, části pozemku parc. č. 1655/58 lesní pozemek (dle GP parc. 
č. 1655/58 lesní pozemek) o výměře 5 071 m2, části pozemku parc. č. 1655/62 lesní 
pozemek (dle GP parc. č. 1655/62 lesní pozemek) o výměře 8 812 m2, části pozemku parc. 
č. 1633/1 lesní pozemek (dle GP parc. č. 1633/27 lesní pozemek díl „a“) o výměře 
25 191 m2 a části pozemku 1633/16 lesní pozemek (dle GP parc. č. 1633/27 lesní pozemek 
díl „b“) o výměře 1 689 m2, vše v k. ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou, části 
pozemku parc. č. 1219/1 lesní pozemek (dle GP parc. č. 1219/13 lesní pozemek) o výměře 
2 771 m2 v k. ú. Hynkov, obec Příkazy, části pozemku parc. č. 590/31 lesní pozemek (dle 
GP parc. č. 590/246 lesní pozemek) o výměře 25 440 m2 a částí pozemku parc. č. 590/16 
lesní pozemek (dle GP parc. č. 590/247 lesní pozemek o výměře 98 797 m2, parc. č. 
590/248 lesní pozemek o výměře 6 861 m2) o celkové výměře 105 658 m2, vše v  k. ú. 
Střeň, obec Střeň, parc. č. 1752/51 lesní pozemek, parc. č. 1752/57 lesní pozemek, parc. č. 
1752/61 lesní pozemek, parc. č. 1752/64 lesní pozemek, parc. č. 1752/66 lesní pozemek, 
parc. č. 1752/67 lesní pozemek, parc. č. 1752/85 lesní pozemek, parc. č. 1793/9 lesní 
pozemek, parc. č. 1794/21 trvalý travní porost, parc. č. 1794/22 trvalý travní porost, parc. č. 
1794/23 lesní pozemek, parc. č. 1794/24 lesní pozemek, části pozemku parc. č. 1752/27 
lesní pozemek (dle GP parc. č. 1752/88 lesní pozemek) o výměře 122 532 m2 včetně lesní 
cesty „Staré Kladničí“ a části pozemku parc. č. 1752/53 lesní pozemek (dle GP parc. č. 
1752/89 lesní pozemek) o výměře 903 m2, vše v k. ú. Štěpánov u Olomouce, obec Štěpánov 
a částí pozemku parc. č. 610/1 lesní pozemek (dle GP parc. č. 610/8 lesní pozemek 
o výměře 91 962 m2, parc. č. 610/9 lesní pozemek o výměře 8 000 m2, parc. č. 610/10 lesní 
pozemek o výměře 1 780 m2) o celkové výměře 101 742 m2, vše v k. ú. Unčovice, obec 
Litovel z předmětu nájmu této smlouvy dle důvodové zprávy  

 
Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, primátor města 
Bod programu: 27. 1. 
 

 

35 Vklad vodohospodářského infrastrukturního majetku z 
vlastnictví SMOl do společnosti Vodohospodářská společnost 
Olomouc, a.s. 

Rada města Olomouce po projednání: 
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1. souhlasí 
se záměrem 1. etapy vkladu vodohospodářského infrastrukturního majetku z vlastnictví 
statutárního města Olomouce do společnosti Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. 
dle důvodové zprávy. 
 

2. ukládá 
odboru majetkoprávnímu MMOl ve spolupráci se společností Vodohospodářská společnost 
Olomouc, a.s. a v součinnosti s odborem ekonomickým MMOl specifikovat majetek pro 
1. etapu vkladu vodohospodářského infrastrukturního majetku z vlastnictví statutárního 
města Olomouce do společnosti Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. dle důvodové 
zprávy. 
T: dle důvodové zprávy 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
 

3. ukládá 
řediteli společnosti Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.  připravit ve spolupráci 
s odborem majetkoprávním MMOl a v součinnosti s odborem ekonomickým MMOl 1. etapu 
vkladu vodohospodářského infrastrukturního majetku z vlastnictví statutárního města 
Olomouce do společnosti Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. dle důvodové zprávy. 
T: dle důvodové zprávy 
O: ředitel Vodohospodářské společnosti, a.s. 
 

4. ukládá 
řediteli společnosti Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. projednat se společností 
MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. možnost vyčlenění části vodovodní sítě ze smlouvy 
o nájmu, provozování a údržbě veřejného vodovodu a kanalizace ze dne 29. 3. 2000 
ve znění pozdějších dodatků, uzavřené mezi společností MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. 
a statutárním městem Olomouc. 
T: dle důvodové zprávy 
O: ředitel Vodohospodářské společnosti, a.s. 
 

5. ukládá 
odboru majetkoprávnímu  MMOl informovat RMO ustavenou po komunálních volbách 2014 
o přípravě 1. etapy vkladu vodohospodářského infrastrukturního majetku z vlastnictví 
statutárního města Olomouce do Vodohospodářské společnosti Olomouc, a.s. 
T: leden 2015 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 

Kosatík Ivan, RNDr., člen rady města 
Bod programu: 27. 2. 
 

 

36 Prodej domů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
záměr prodat pozemek parc. č. st. 436/3 zastavěná plocha a nádvoří  v k. ú. Olomouc-
město, obec Olomouc, jehož součástí je budova č. p. 13 (Horní náměstí 18), bytový dům, 
formou obálkové metody.  
Minimální kupní cena předmětné nemovité věci je stanovena ve výši 39.950.000,- Kč. Kupní 
cena je splatná do 20 dnů po uzavření kupní smlouvy, když vybraný kupující je povinen 
kupní smlouvu uzavřít do 60 dnů od rozhodnutí Zastupitelstva města Olomouce o prodeji 
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předmětné nemovité věci.  
Zájemci ve své nabídce uvedou nabízenou kupní cenu předmětné nemovité věci a budoucí 
záměr využití.  
Nabídka musí dále obsahovat doklad o složení kauce ve výši 4.000.000,- Kč na depozitní 
účet statutárního města Olomouce a nezbytné údaje o účtu, na který bude případně vrácena. 
Nabídka bude podepsána oprávněnou osobou a bude obsahovat nezaměnitelnou identifikaci 
předmětu prodeje a nezaměnitelnou identifikaci zájemce (u právnické osoby název, sídlo a 
IČ, u fyzické osoby jméno, příjmení, datum narození, trvalý pobyt a bydliště). 
Nabídky budou doručeny do 29. 10. 2014 do 17:00 hod. na podatelnu Magistrátu města 
Olomouce, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc. Nabídky budou doručeny v zalepených 
obálkách, na kterých bude výrazně uveden text „NEOTVÍRAT – CENOVÁ NABÍDKA HORNÍ 
NÁMĚSTÍ 18“. Na obálkách musí být uvedeno u právnické osoby  název a sídlo nebo u 
fyzické osoby jméno, příjmení a bydliště zájemce pro případné vrácení nabídek. 
Na nabídky přijaté po tomto termínu nebude brán zřetel.  
Prohlídka nemovité věci se uskuteční dne 26. 9. 2014 v 10:30 hod. Informace o prodávané 
nemovité věci, uzavřených nájemních smlouvách, Dohodách o provedení stavebních úprav v 
pronajatém bytě vlastním nákladem a finančním vyrovnáním, Smlouvách ve smyslu § 51 a § 
50a, zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, znaleckém a statickém posudku lze 
získat na Magistrátu města Olomouce, odboru majetkoprávním, oddělení majetkových řízení 
a prodeje domů, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc, tel. kontakt: 588 488  459, 588 488 458.  
Statutární město Olomouc si vyhrazuje právo změnit či doplnit záměr, popřípadě od něj 
odstoupit, dle důvodové zprávy bod 1.1. 
 

3. schvaluje 
záměr prodat část pozemku parc. č. st. 442 zastavěná plocha a nádvoří (dle GP parc. č. st. 
442 zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 425 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, 
jehož součástí je budova č. p. 19 (Dolní náměstí 47), stavba občanské vybavenosti, formou 
obálkové metody. 
Minimální kupní cena předmětné nemovité věci  je stanovena ve výši 38.012.000,- Kč. 
Kupní cena je splatná do 20 dnů po uzavření kupní smlouvy, když vybraný kupující je 
povinen kupní smlouvu uzavřít do 60 dnů od rozhodnutí Zastupitelstva města Olomouce 
o prodeji předmětné nemovité věci.  
Zájemce ve své nabídce uvede nabízenou kupní cenu předmětné nemovité věci a budoucí 
záměr využití.  
Nabídka musí dále obsahovat doklad o složení kauce ve výši 4.000.000,- Kč na depozitní 
účet statutárního města Olomouce a nezbytné údaje o účtu, na který bude případně vrácena.  
Nabídka bude podepsána oprávněnou osobou a bude obsahovat nezaměnitelnou identifikaci 
předmětu prodeje a nezaměnitelnou identifikaci zájemce (u právnické osoby název, sídlo a 
IČ, u fyzické osoby jméno, příjmení, datum narození, trvalý pobyt a bydliště). 
Nabídky budou doručeny do 29. 10. 2014 do 17:00 hod. na podatelnu Magistrátu města 
Olomouce, Hynaisova 10, 779 11  Olomouc. Nabídky budou doručeny v zalepených 
obálkách, na kterých bude výrazně uveden text „NEOTVÍRAT – CENOVÁ NABÍDKA DOLNÍ 
NÁMĚSTÍ  47“. Na obálkách musí být uvedeno u právnické osoby  název a sídlo nebo u 
fyzické osoby jméno, příjmení a bydliště zájemce pro případné vrácení nabídek. 
Na nabídky přijaté po tomto termínu nebude brán zřetel. Prohlídka nemovité věci se 
uskuteční dne 26. 9. 2014 v 9:00 hod.  
Informace o prodávané nemovité věci, nájemních smlouvách a znaleckém  posudku lze 
získat na Magistrátu města Olomouce, odboru majetkoprávním, oddělení majetkových řízení 
a prodeje domů, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc, tel. kontakt: 588 488 458, 588 488 455. 
Statutární město Olomouc si vyhrazuje právo změnit či doplnit záměr, popřípadě od něj 
odstoupit, dle důvodové zprávy bod 1.2. 
 

4. schvaluje 
záměr prodat pozemek parc. č. st. 107 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Klášterní 
Hradisko, obec Olomouc, jehož součástí je budova č. p. 96 (Černá cesta 31), bydlení, 
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formou obálkové metody.  
Minimální kupní cena předmětné nemovité věci je stanovena ve výši 27.312.500,- Kč. Kupní 
cena je splatná do 20 dnů po uzavření kupní smlouvy, když vybraný kupující je povinen 
kupní smlouvu uzavřít do 60 dnů od rozhodnutí Zastupitelstva města Olomouce o prodeji 
předmětné nemovité věci.  
Zájemce ve své nabídce uvede nabízenou kupní cenu předmětné nemovité věci a  budoucí 
záměr využití. 
Nabídka musí dále obsahovat doklad o složení kauce ve výši 4.500.000,- Kč na depozitní 
účet statutárního města Olomouce a nezbytné údaje o účtu, na který bude případně vrácena. 
Nabídka bude podepsána oprávněnou osobou a bude obsahovat nezaměnitelnou identifikaci 
předmětu prodeje a nezaměnitelnou identifikaci zájemce (u právnické osoby název, sídlo a 
IČ, u fyzické osoby jméno, příjmení, datum narození, trvalý pobyt a bydliště). 
Nabídky budou doručeny do 29. 10. 2014 do 17:00 hod. na podatelnu Magistrátu města 
Olomouce, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc. Nabídky budou doručeny v zalepených 
obálkách, na kterých bude výrazně uveden text „NEOTVÍRAT – CENOVÁ NABÍDKA ČERNÁ 
CESTA 31“. Na obálkách musí být uvedeno u právnické osoby  název a sídlo nebo u fyzické 
osoby jméno, příjmení a bydliště zájemce pro případné vrácení nabídek. 
Na nabídky přijaté po tomto termínu nebude brán zřetel.  
Prohlídka nemovité věci se uskuteční dne 16. 9. 2014 v 10:00 hod. Informace o prodávané 
nemovité věci a uzavřených smlouvách, Dohodách o provedení stavebních úprav 
v pronajatém bytě vlastním nákladem a finančním vyrovnání, včetně znaleckého posudku lze 
získat na Magistrátu města Olomouce, odboru majetkoprávním, oddělení majetkových řízení 
a prodeje domů, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc, tel. kontakt: 588 488 456, 588 488 458.  
Statutární město Olomouc si vyhrazuje právo změnit či doplnit záměr, popřípadě od něj 
odstoupit, dle důvodové zprávy bod 1.3. 
 

5. schvaluje 
záměr prodat pozemek parc. č. st. 108 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Klášterní 
Hradisko, obec Olomouc, jehož součástí je budova č. p. 97 (Černá cesta 33), bydlení, 
formou obálkové metody.  
Minimální kupní cena předmětné nemovité věci je stanovena ve výši 27.122.500,-  Kč. Kupní 
cena je splatná do 20 dnů po uzavření kupní smlouvy, když vybraný kupující je povinen 
kupní smlouvu uzavřít do 60 dnů od rozhodnutí Zastupitelstva města Olomouce o prodeji 
předmětné nemovité věci.  
Zájemce ve své nabídce uvede nabízenou kupní cenu předmětné nemovité věci a  budoucí 
záměr využití. 
Nabídka musí dále obsahovat doklad o složení kauce ve výši 4.500.000,- Kč na depozitní 
účet statutárního města Olomouce a nezbytné údaje o účtu, na který bude případně vrácena. 
Nabídka bude podepsána oprávněnou osobou a bude obsahovat nezaměnitelnou identifikaci 
předmětu prodeje a nezaměnitelnou identifikaci zájemce (u právnické osoby název, sídlo a 
IČ, u fyzické osoby jméno, příjmení, datum narození, trvalý pobyt a bydliště). 
Nabídky budou doručeny do 29. 10. 2014 do 17:00 hod. na podatelnu Magistrátu města 
Olomouce, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc. Nabídky budou doručeny v zalepených 
obálkách, na kterých bude výrazně uveden text „NEOTVÍRAT – CENOVÁ NABÍDKA ČERNÁ 
CESTA 33“. Na obálkách musí být uvedeno u právnické osoby název a sídlo nebo u fyzické 
osoby jméno, příjmení a bydliště zájemce pro případné vrácení nabídek. 
Na nabídky přijaté po tomto termínu nebude brán zřetel.  
Prohlídka nemovité věci se uskuteční dne 16. 9. 2014 v 10:00 hod. Informace o prodávané 
nemovité věci a uzavřených smlouvách, Dohodách o provedení stavebních úprav 
v pronajatém bytě vlastním nákladem a finančním vyrovnání, včetně znaleckého posudku lze 
získat na Magistrátu města Olomouce, odboru majetkoprávním, oddělení majetkových řízení 
a prodeje domů, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc, tel. kontakt: 588 488 456, 588 488 458.  
Statutární město Olomouc si vyhrazuje právo změnit či doplnit záměr, popřípadě od něj 
odstoupit, dle důvodové zprávy bod 1.4. 
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6. schvaluje 
záměr prodat pozemek parc. č. st. 614 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, 
obec Olomouc, jehož součástí je budova č. p. 192 (Dolní náměstí 8, 9), stavba občanského 
vybavení, formou obálkové metody.  
Minimální kupní cena předmětné nemovité věci je stanovena ve výši 26.510.980,- Kč. Kupní 
cena je splatná do 20 dnů po uzavření kupní smlouvy, když vybraný kupující je povinen 
kupní smlouvu uzavřít do 60 dnů od rozhodnutí Zastupitelstva města Olomouce o prodeji 
předmětné nemovité věci.  
Zájemce ve své nabídce uvede nabízenou kupní cenu předmětné nemovité věci a budoucí 
záměr využití.  
Nabídka musí dále obsahovat doklad o složení kauce ve výši 2.600.000,- Kč na depozitní 
účet statutárního města Olomouce a nezbytné údaje o účtu, na který bude případně vrácena 
kauce.  
Nabídka bude podepsána oprávněnou osobou a bude obsahovat nezaměnitelnou identifikaci 
předmětu prodeje a nezaměnitelnou identifikaci zájemce (u právnické osoby  název, sídlo a 
IČ, u fyzické osoby jméno, příjmení, datum narození, trvalý pobyt a bydliště). 
Nabídky budou doručeny do 29. 10. 2014 do 17:00 hod. na podatelnu Magistrátu města 
Olomouce, Hynaisova 10, 779 11  Olomouc. Nabídky budou doručeny v zalepených 
obálkách, na kterých bude výrazně uveden text „NEOTVÍRAT – CENOVÁ NABÍDKA DOLNÍ 
NÁMĚSTÍ  8, 9“. Na obálkách musí být uvedeno u právnické osoby  název a sídlo nebo u 
fyzické osoby jméno, příjmení a bydliště zájemce pro případné vrácení nabídek. 
Na nabídky přijaté po tomto termínu nebude brán zřetel. Prohlídka nemovité věci se  
uskuteční dne 26. 9. 2014 v 9:45  hod.  
Informace o prodávané nemovité věci, nájemních smlouvách a znaleckém posudku lze 
získat na Magistrátu města Olomouce, odboru majetkoprávním, oddělení majetkových řízení 
a prodeje domů, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc, tel. kontakt: 588 488 458, 588 488 455. 
Statutární město Olomouc si vyhrazuje právo změnit či doplnit záměr, popřípadě od něj 
odstoupit, dle důvodové zprávy bod 1.6. 
 

7. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení služebnosti stezky k pozemku parc. č. st. 614 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. 
Olomouc–město, obec Olomouc, jehož součástí je budova č. p. 192 (Dolní náměstí 8, 9), 
přičemž obsahem služebnosti je zajištění průchodu veřejnosti podloubím budovy č. p. 192, 
ve prospěch statutárního města Olomouce, dle důvodové zprávy bod 1.6. 
  
8. schvaluje 
záměr prodat pozemek parc. č. 405/2 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Radíkov 
u Olomouce, obec Olomouc, jehož součástí je budova č. p. 101 (Na Pevnůstce 2a), obč. 
vyb., dle důvodové zprávy bod 1.7. 
 

9. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
prodej pozemku 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, po jednotkách 
dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to: 
-   jednotku č. 200/101, jiný nebytový prostor, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
4012/18078 na společných částech shora uvedené nemovité věci společnosti SK Sigma 
Olomouc, a.s. za kupní cenu ve výši  8.813.211,- Kč, 
-   jednotku č. 200/103, ateliér, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 860/18078 na 
společných částech shora uvedené nemovité věci xxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 
1.786.760,- Kč, 
-   jednotku č. 200/104, ateliér, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 865/18078 na 
společných částech shora uvedené nemovité věci xxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 
1.746.770,- Kč, 
-   jednotku č. 200/6, byt, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 835/18078 na společných 
částech shora uvedené nemovité věci do SJM xxxxxxx za kupní cenu ve výši 1.654.709,- Kč, 
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-   jednotku č. 200/7, byt, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 777/18078 na společných 
částech shora uvedené nemovité věci xxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 1.864.590,- Kč, 
-   jednotku č. 200/10, byt, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 627/18078 na společných 
částech shora uvedené nemovité věci do SJM xxxxxxx za kupní cenu ve výši 1.304.283,- Kč, 
-   jednotku č. 200/11, byt, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1030/18078 na 
společných částech shora uvedené nemovité věci do SJM xxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 
2.205.108,- Kč, 
-   jednotku č. 200/102, jiný nebytový prostor, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
3201/18078 na společných částech shora uvedené nemovité věci obálkovou metodou, 
-   jednotku č. 200/1, byt, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 569/18078 na společných 
částech shora uvedené nemovité věci obálkovou metodou, 
-   jednotku č. 200/2, byt, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 796/18078 na společných 
částech shora uvedené nemovité věci obálkovou metodou, 
-   jednotku č. 200/3, byt, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 752/18078 na společných 
částech shora uvedené nemovité věci obálkovou metodou, 
-   jednotku č. 200/4, byt, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1304/18078 na společných 
částech shora uvedené nemovité věci obálkovou metodou, 
-   jednotku č. 200/5, byt, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 577/18078 na společných 
částech shora uvedené nemovité věci obálkovou metodou,  
-   jednotku č. 200/8, byt, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1355/18078 na společných 
částech shora uvedené nemovité věci obálkovou metodou, 
-   jednotku č. 200/9, byt, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 518/18078 na společných 
částech shora uvedené nemovité věci obálkovou metodou,  
dle důvodové zprávy bod 1.8. 
 

10. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení služebnosti zřízení, umístění, provozu, kontroly, opravy, údržby, montáže (resp. 
demontáže) a modernizace tepelného zdroje, tepelných rozvodů a technologií, vedení el. 
energie a připojení na kanalizaci, přípojku zemního plynu, studené vody, odkouření vč. 
komínové cesty a na odběrné tepelné zařízení domu za účelem výroby a rozvodu tepelné 
energie k jednotkám č. 200/1, č. 200/2, č. 200/3, č. 200/4, č. 200/5, č. 200/6, č. 200/7, č. 
200/8, č. 200/9, č. 200/10, č. 200/11, č. 200/101, č. 200/102, č. 200/103, č. 200/104, přičemž 
obsahem služebnosti je přístup a užívání společných prostor budovy č. p. 200, která je 
součástí pozemku parc. č. st. 621 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec 
Olomouc, a služebnosti stezky k jednotkám č. 200/1, č. 200/2, č. 200/3, č. 200/4, č. 200/5, č. 
200/6, č. 200/7, č. 200/8, č. 200/9, č. 200/10, č. 200/11, č. 200/101, č. 200/102, č. 200/103, č. 
200/104, přičemž obsahem služebnosti je zajištění průchodu veřejnosti podloubím budovy č. 
p. 200, která je součástí pozemku parc. č. st. 621 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. 
Olomouc–město, obec Olomouc, vše ve prospěch statutárního města Olomouce, dle 
důvodové zprávy bod 1.8. 
 

11. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebností zřízení, umístění, provozu, 
kontroly, opravy, údržby, montáže (resp. demontáže) a modernizace tepelného zdroje, 
tepelných rozvodů a technologií, vedení el. energie a připojení na kanalizaci, přípojku 
zemního plynu, studené vody, odkouření vč. komínové cesty a na odběrné tepelné zařízení 
domu za účelem výroby a rozvodu tepelné energie k jednotce č. 200/6, přičemž obsahem 
služebnosti je přístup a užívání společných prostor budovy č. p. 200, která je součástí 
pozemku parc. č. st. 621 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, 
a služebnosti stezky jednotce č. 200/6,  přičemž obsahem služebnosti je zajištění průchodu 
veřejnosti podloubím budovy č. p. 200, která je součástí pozemku parc. č. st. 621 zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc–město, obec Olomouc, vše ve prospěch statutárního 
města Olomouce s manželi  xxxxxxxxxxxxx, dle důvodové zprávy bod 1.8. 
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12. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebností zřízení, umístění, provozu, 
kontroly, opravy, údržby, montáže (resp. demontáže) a modernizace tepelného zdroje, 
tepelných rozvodů a technologií, vedení el. energie a připojení na kanalizaci, přípojku 
zemního plynu, studené vody, odkouření vč. komínové cesty a na odběrné tepelné zařízení 
domu za účelem výroby a rozvodu tepelné energie k jednotce č. 200/7, přičemž obsahem 
služebnosti je přístup a užívání společných prostor budovy č. p. 200, která je součástí 
pozemku parc. č. st. 621 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, 
a služebnosti stezky jednotce č. 200/7, přičemž obsahem služebnosti je zajištění průchodu 
veřejnosti podloubím budovy č. p. 200, která je součástí pozemku parc. č. st. 621 zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc–město, obec Olomouc, vše ve prospěch statutárního 
města Olomouce s xxxxxxxxxxxxxx, dle důvodové zprávy bod 1.8. 
 

13. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebností zřízení, umístění, provozu, 
kontroly, opravy, údržby, montáže (resp. demontáže) a modernizace tepelného zdroje, 
tepelných rozvodů a technologií, vedení el. energie a připojení na kanalizaci, přípojku 
zemního plynu, studené vody, odkouření vč. komínové cesty a na odběrné tepelné zařízení 
domu za účelem výroby a rozvodu tepelné energie k jednotce č. 200/10, přičemž obsahem 
služebnosti je přístup a užívání společných prostor budovy č. p. 200, která je součástí 
pozemku parc. č. st. 621 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, 
a služebnosti stezky jednotce  č. 200/10, přičemž obsahem služebnosti je zajištění průchodu 
veřejnosti podloubím budovy č. p. 200, která je součástí pozemku parc. č. st. 621 zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc–město, obec Olomouc, vše ve prospěch statutárního 
města Olomouce s manželi xxxxxxxxxxxxx, dle důvodové zprávy bod 1.8. 
 

14. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebností zřízení, umístění, provozu, 
kontroly, opravy, údržby, montáže (resp. demontáže) a modernizace tepelného zdroje, 
tepelných rozvodů a technologií, vedení el. energie a připojení na kanalizaci, přípojku 
zemního plynu, studené vody, odkouření vč. komínové cesty a na odběrné tepelné zařízení 
domu za účelem výroby a rozvodu tepelné energie k jednotce č. 200/11, přičemž obsahem 
služebnosti je přístup a užívání společných prostor budovy č. p. 200, která je součástí 
pozemku parc. č. st. 621 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, 
a služebnosti stezky jednotce č.  200/11, přičemž obsahem služebnosti je zajištění průchodu 
veřejnosti podloubím budovy č. p. 200, která je součástí pozemku parc. č. st. 621 zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc–město, obec Olomouc, vše ve prospěch statutárního 
města Olomouce s manželi xxxxxxxxxxxxxxxx, dle důvodové zprávy bod 1.8. 
 

15. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebností zřízení, umístění, provozu, 
kontroly, opravy, údržby, montáže (resp. demontáže) a modernizace tepelného zdroje, 
tepelných rozvodů a technologií, vedení el. energie a připojení na kanalizaci, přípojku 
zemního plynu, studené vody, odkouření vč. komínové cesty a na odběrné tepelné zařízení 
domu za účelem výroby a rozvodu tepelné energie k jednotce č. 200/101, přičemž obsahem 
služebnosti je přístup a užívání společných prostor budovy č. p. 200, která je součástí 
pozemku parc. č. st. 621 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, 
a služebnosti stezky jednotce  č. 200/101, přičemž obsahem služebnosti je zajištění 
průchodu veřejnosti podloubím budovy č. p. 200, která je součástí pozemku parc. č. st. 621 
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc–město, obec Olomouc, vše ve prospěch 
statutárního města Olomouce se společností SK Sigma Olomouc, a.s., dle důvodové zprávy 
bod 1.8. 
 

16. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebností zřízení, umístění, provozu, 
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kontroly, opravy, údržby, montáže (resp. demontáže) a modernizace tepelného zdroje, 
tepelných rozvodů a technologií, vedení el. energie a připojení na kanalizaci, přípojku 
zemního plynu, studené vody, odkouření vč. komínové cesty a na odběrné tepelné zařízení 
domu za účelem výroby a rozvodu tepelné energie k jednotce č. 200/103, přičemž obsahem 
služebnosti je přístup a užívání společných prostor budovy č. p. 200, která je součástí 
pozemku parc. č. st. 621 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, 
a služebnosti stezky jednotce č. č. 200/103, přičemž obsahem služebnosti je zajištění 
průchodu veřejnosti podloubím budovy č. p. 200, která je součástí pozemku parc. č. st. 621 
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc–město, obec Olomouc, vše ve prospěch 
statutárního města Olomouce s xxxxxxxxxxxxxxx, dle důvodové zprávy bod 1.8. 
 

17. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebností zřízení, umístění, provozu, 
kontroly, opravy, údržby, montáže (resp. demontáže) a modernizace tepelného zdroje, 
tepelných rozvodů a technologií, vedení el. energie a připojení na kanalizaci, přípojku 
zemního plynu, studené vody, odkouření vč. komínové cesty a na odběrné tepelné zařízení 
domu za účelem výroby a rozvodu tepelné energie k jednotce č. 200/104, přičemž obsahem 
služebnosti je přístup a užívání společných prostor budovy č. p. 200, která je součástí 
pozemku parc. č. st. 621 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, 
a služebnosti stezky jednotce č.  200/104, přičemž obsahem služebnosti je zajištění 
průchodu veřejnosti podloubím budovy č. p. 200, která je součástí pozemku parc. č. st. 621 
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc–město, obec Olomouc, vše ve prospěch 
statutárního města Olomouce s xxxxxxxxxxxxxxx, dle důvodové zprávy bod 1.8. 
 

18. schvaluje 
záměr prodat část pozemku parc. č. 637/4 ostatní plocha (dle GP díl ,,a“) o výměře 213 m2 a 
část pozemku parc. č. 647/3 ostatní plocha (dle GP díl ,,b“) o výměře 74 m2, vše v k. ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 1.9. 
 

 

19. schvaluje 
záměr prodat pozemek parc. č. st. 611 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec 
Olomouc, na kterém se nachází stavba jiného vlastníka – budova č. p. 535 (Jílová 14), která 
není součástí tohoto pozemku a nebude proto předmětem převodu, dle důvodové zprávy 
bod 1.10. 
 

20. schvaluje 
záměr prodat pozemek parc. č. st. 1170 zastavěná plocha a nádvoří  v k. ú. Hodolany, 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 1.11. 
 

21. doporučuje zastupitelstvu města revokovat 
revokovat své usnesení ze dne 16. 6. 2014, bod 7, část 15 ve věci schválení prodeje 
pozemku parc. č. st. 1042/1 zastavěná plocha a nádvoří a pozemku parc. č. st. 1042/2 
zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, na kterých se nachází 
stavba jiného vlastníka – budova č. p. 893, 894 (tř. Svornosti 48, 50), která není součástí 
těchto pozemků a nebude proto předmětem převodu, za kupní cenu celkem ve výši 
756.000,- Kč, do podílového spoluvlastnictví kupujících, a to: 
-   podíl o velikosti 608/21960, a to ideální 1/2 xxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 10.466,- Kč 
a ideální 1/2 xxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši  10.466,- Kč, 
-   podíl o velikosti 519/21960 xxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 17.867,- Kč, 
-   podíl o velikosti 519/21960 xxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 17.867,- Kč, 
-   podíl o velikosti 732/21960 xxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 25.200,- Kč, 
-   podíl o velikosti 608/21960 do SJM xxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 20.932,- Kč, 
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-   podíl o velikosti 519/21960 xxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 17.867,-Kč, 
-   podíl o velikosti 519/21960 do SJM xxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši  17.867,- Kč, 
-   podíl o velikosti 732/21960 xxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 25.200,- Kč, 
-   podíl o velikosti 608/21960 do SJM xxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 20.932,- Kč, 
-   podíl o velikosti 519/21960 xxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 17.867,- Kč, 
-   podíl o velikosti 519/21960 xxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 17.867,- Kč, 
-   podíl o velikosti 732/21960 do SJM xxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 25.200,- Kč, 
-   podíl o velikosti 608/21960 xxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 20.932,- Kč, 
-   podíl o velikosti 519/21960 xxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 17.867,- Kč, 
-   podíl o velikosti 519/21960 xxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 17.867,- Kč, 
-   podíl o velikosti 732/21960 xxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši  25.200,- Kč, 
-   podíl o velikosti 608/21960 xxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 20.931,- Kč, 
-   podíl o velikosti 492/21960 xxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 16.938,- Kč, 
-   podíl o velikosti 368/21960 do SJM xxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 12.669,- Kč, 
-   podíl o velikosti 732/21960 xxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 25.200,- Kč, 
-   podíl o velikosti 519/21960 xxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 17.867,- Kč, 
-   podíl o velikosti 519/21960 xxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 17.867,- Kč, 
-   podíl o velikosti 608/21960 xxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 20.931,- Kč, 
-   podíl o velikosti 732/21960 xxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 25.200,- Kč, 
-   podíl o velikosti 519/21960 xxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 17.867,- Kč, 
-   podíl o velikosti 519/21960 xxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 17.867,- Kč, 
-   podíl o velikosti 608/21960 xxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 20.931,- Kč, 
-   podíl o velikosti 732/21960 do SJM xxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 25.200,- Kč, 
-   podíl o velikosti 519/21960 xxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 17.867,- Kč, 
-   podíl o velikosti 519/21960 xxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 17.867,- Kč, 
-   podíl o velikosti 608/21960 xxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 20.931,- Kč, 
-   podíl o velikosti 732/21960 xxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 25.200,- Kč, 
-   podíl o velikosti 519/21960 do SJM xxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 17.867,- Kč, 
-   podíl o velikosti 519/21960 xxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 17.867,- Kč, 
-   podíl o velikosti 608/21960 xxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 20.931,- Kč, 
-   podíl o velikosti 368/21960 xxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 12.669,- Kč, 
-   podíl o velikosti 492/21960 xxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 16.938,- Kč, 
-   podíl o velikosti 608/21960 do SJM xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 20.931,- Kč, 
dle důvodové zprávy bod 1.12. 
 

22. schvaluje 
záměr prodat ideální podíl o velikosti 20620/21960 na pozemku parc. č. st. 1042/1 zastavěná 
plocha a nádvoří a pozemku parc. č. st. 1042/2 zastavěná plocha a nádvoří, oba v k. ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc, na kterých se nachází stavba jiného vlastníka – budova č. p. 893, 894 
(tř. Svornosti 48, 50), která není součástí těchto pozemků a nebude proto předmětem 
převodu, dle důvodové zprávy bod 1.12. 
 

23. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
prodej pozemku parc. č. 1129 ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, Společenství 
vlastníků jednotek pro dům  Masarykova 940/58, za kupní cenu ve výši 113.500,- Kč, dle 
důvodové zprávy bod 1.13. 
 

24. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
prodej částí pozemku parc. č. 1127 ostatní plocha (dle GP parc. č. 1127/3 ostatní plocha) 
o výměře 140 m2, a (dle GP „díl a“) o výměře 1 m2, a pozemku parc. č. 1128 ostatní plocha 
v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, Společenství vlastníků jednotek pro dům Masarykova 
938/54 a 939/56 v Olomouci, za kupní cenu celkem ve výši 198.340,- Kč, z toho část 
pozemku parc. č. 1127 (dle GP parc. č. 1127/3) ostatní plocha za 79.565,- Kč a pozemek 
parc. č. 1128 ostatní plocha za 110.435,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.14. 
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25. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
prodej části pozemku parc. č. 1126  ostatní plocha (dle GP parc. č. 1126/2 ostatní plocha) 
o výměře 76 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, Společenství vlastníků jednotek 
Masarykova tř. 52, Olomouc, za kupní cenu ve výši 51.340,- Kč, dle důvodové zprávy bod 
1.15. 
 

26. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
prodloužení doby splatnosti kupní ceny za ideální podíl o velikosti 16/50 na pozemku parc. č. 
368/4 zahrada v  k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, paní xxxxxxxxxxxxxxx, a to do 30. 9. 2014, 
dle důvodové zprávy bod 1.16. 
 

27. schvaluje 
postup při řešení žádostí podaných v souvislosti s vybudováním nových lodžií nad pozemky 
ve vlastnictví statutárního města Olomouce a prováděním zateplení budov na pozemcích 
ve vlastnictví statutárního města Olomouce, dle důvodové zprávy bod 2.1. 
 

28. schvaluje 
záměr pronajmout části pozemku parc. č. 509 ostatní plocha o celkové výměře 11 m2 v k. ú. 
Nová Ulice, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 2.2. 
 

29. schvaluje 
záměr prodat části pozemku parc. č. 509 ostatní plocha o celkové výměře 34 m2 v k. ú. 
Nová Ulice, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 2.2. 
 

30. schvaluje 
záměr pronajmout části pozemku parc. č. 278 ostatní plocha o výměře 15 m2 v k. ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 2.3. 
 

31. schvaluje 
záměr prodat části pozemku parc. č. 278 ostatní plocha o výměře 45 m2 v k. ú. Nová Ulice, 
obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 2.3. 
 

32. schvaluje 
záměr propachtovat část pozemku parc. č. 21/12 zahrada o výměře 108  m2 v k. ú. Lazce, 
obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 2.4. 
 

33. schvaluje 
záměr propachtovat část pozemku parc. č. 21/12 zahrada o výměře 109 m2 v k. ú. Lazce, 
obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 2.4. 
 

34. schvaluje 
pacht části pozemku parc. č. 50/2 zahrada o výměře 150 m2 v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc, panu xxxxxxxxx, manželům xxxxxxxxxxxxxxx, manželům xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx, 
dle důvodové zprávy bod 2.5. 
 

35. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
nepřijetí nabídky pana xxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxxxxxxxx na uplatnění předkupního práva 
statutárního města Olomouce k budově bez čp/če na pozemku parc. č. st. 3/2 zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 3.1. 
 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, primátor města 
Bod programu: 28. 
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37 Dodatky zřizovacích listin PO - škol, Smlouvy o výpůjčkách 
majetku  

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 

2. souhlasí 
s Dodatky zřizovacích listin PO - škol uvedených v bodě 1 důvodové zprávy a dle příloh 
důvodové zprávy 
 

3. schvaluje 
uzavření Smluv o výpůjčce majetku SMOl příspěvkovým organizacím - školám uvedeným 
v bodě 2 důvodové zprávy a dle příloh důvodové zprávy 
 

4. ukládá 
předložit Dodatky zřizovacích listin PO - škol, zřizovaných SMOl, na jednání Zastupitelstva 
města Olomouce 
T: zasedání ZMO 
O: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
 

5. doporučuje 
Zastupitelstvu města Olomouce schválit Dodatky zřizovacích listin PO - škol a schválit 
Smlouvy o bezúplatném převodu majetku SMOl příspěvkovým organizacím - školám dle 
závěru důvodové zprávy 
 

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 29. 
 

 
 

38 Podpora MŠ a ZŠ jiných zřizovatelů - úprava čl. 18 Pravidel pro 
poskytování finanční podpory z rozpočtu statutárního města 
Olomouce 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
úpravu článku 18 Pravidel pro poskytování finanční podpory z rozpočtu statutární města 
Olomouce dle přílohy důvodové zprávy 
 

3. ukládá 
zapracovat změnu čl.18 do Pravidel pro poskytování finanční podpory z rozpočtu 
statutárního města Olomouce 
T: 2. 9. 2014 
O: Večeř Jan, Bc., tajemník 
 

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 30. 
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39 Rozvoj kapacit mateřských škol - výzva MŠMT 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 

2. souhlasí 
s podáním žádosti o dotaci formou předložení Základních údajů o připravovaném 
projektovém záměru rozvoje výukových kapacit  mateřských škol na MŠMT dle důvodové 
zprávy 
 

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 31. 
 

 

40 Granty v sociální oblasti 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
poskytnutí podpor z rozpočtu SMOl dle důvodové zprávy včetně rozpočtových změn 
vyplývajících z důvodové zprávy u žádostí do 50 000,-Kč 
3. souhlasí 
s poskytnutím podpor z rozpočtu SMOl dle důvodové zprávy včetně rozpočtových změn 
vyplývajících z důvodové zprávy u žádostí nad 50 tis. Kč 
 

4. ukládá 
na nejbližším jednání ZMO předložit ke schválení návrhy na poskytnutí podpor z rozpočtu 
SMOl u žádostí nad 50 tis. Kč, včetně změny využití podpory z rozpočtu statutárního města 
Olomouce 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 

5. ukládá 
uzavřít smlouvy o poskytnutí podpor dle důvodové zprávy v souladu s Pravidly pro 
poskytování podpor statutárním městem Olomouc 
T: září 2014 
O: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora 
 

Předložil: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 32. 
 

 

41 Využití podpory poskytnuté z rozpočtu SMOl v roce 2013 na 
projekt Pečovatelská služba u POMADOL s.r.o. 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

Předložil: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 33. 
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42 Využití podpory poskytnuté z rozpočtu SMOl v roce 2013 na 
projekt "1.FC OLOMOUC - Celoroční sportovní činnost klubu" 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

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

 

43 Kontrola hospodaření s majetkem u ZŠ a MŠ Demlova 18 
Olomouc v roce 2013 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu. 
 

Předložil: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 35. 
 

 

44 Kontrola hospodaření u MŠ Michalské stromořadí Olomouc za 
rok 2013 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

Předložil: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 36. 
 

 
 

45 Využití podpory poskytnuté z rozpočtu SMOl v roce 2013 na 
projekt "Zpřístupnění dominikánského kostela v turistické 
sezóně 2013" 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

Předložil: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 37. 
 

 

46 Bytové záležitosti DPS 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
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2. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s panem xxxxxxxx, na byt v DPS Přichystalova 68, dle předložené 
důvodové zprávy 
 

3. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s panem xxxxxxx, na byt v DPS Přichystalova 66,  dle předložené 
důvodové zprávy 
 

4. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s paní xxxxxxxxxxxxx, na byt v DPS Fischerova 4, dle předložené 
důvodové zprávy 
 

5. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s panem xxxxx, na byt v DPS Politických vězňů 6, dle předložené 
důvodové zprávy 
 

6. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s paní xxxxxxxxxxxxx, na byt v DPS Fischerova 6, dle předložené 
důvodové zprávy 
 

7. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s manžely xxxxxxxxxxxx, na byt v DPS Peškova 1, dle předložené 
důvodové zprávy 
8. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s paní xxxxxxxxxx, na byt v DPS Přichystalova 68, dle předložené 
důvodové zprávy 
 

9. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s manžely xxxxxxxxxx, na byt v DPS Holečkova 9, dle předložené 
důvodové zprávy 
 

10. schvaluje 
žádost pana xxxxxxxxxx o výjimku z Pravidel a výjimku z pořadníku žadatelů pro poskytování 
nájmu bytů zvláštního určení, dle předložené důvodové zprávy  
 

Předložil: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 38. 
 

 
 

47 Malé projekty 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
poskytnutí příspěvků dle upravené důvodové zprávy 
 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, primátor města 
Bod programu: 39. 
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48 Stanovení termínu 28. zasedání ZMO a termínů RMO 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 

2. stanovila 
- termín konání 28. zasedání ZMO: na pondělí 15. 9. 2014 od 9.00 hodin 
- místo konání 28. zasedání ZMO: Magistrát města Olomouce - velký zasedací sál, 
Hynaisova 10, Olomouc 
 

3. schvaluje 
termíny konání RMO dle upravené důvodové zprávy 
 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, primátor města 
Bod programu: 40. 
 

 

49 Projekt Stopy paměti 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
rozpočtovou změnu dle přílohy č.1 
 

Předložil: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 41. 
 

 
 

50 Změny v odborné komisi 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. bere na vědomí 
rezignaci Ing. Zdeňka Beila na členství a předsednictví ve škodní a likvidační komisi k 31. 8. 
2014 dle důvodové zprávy 
 

3. jmenuje 
Ing. Vladimíra Pokorného předsedou škodní a likvidační komise s účinností od 1. 9. 2014 dle 
důvodové zprávy 
 

4. ukládá 
informovat předsedu, členy a tajemníka příslušné odborné komise o schválených změnách 
T: 2. 9. 2014 
O: vedoucí odboru vnějších vztahů a informací 
 

Předložil: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 42. 
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51 Změny v KMČ 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 

2. jmenuje 
členy KMČ dle upravené důvodové zprávy 
 

3. ukládá 
informovat předsedy a členy příslušných KMČ o schválených změnách 
T: 2. 9. 2014 
O: vedoucí odboru vnějších vztahů a informací 
 

Předložil: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 42. 1. 
 

 
 

52 Příprava strategie ITI - Olomoucká aglomerace: Rozhodnutí o 
poskytnutí dotace - změna 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
změnu Rozhodnutí o poskytnutí dotace z OPTP včetně změny Podmínek realizace projektu 
 

3. pověřuje 
náměstka primátora RNDr. Ladislava Šnevajse k podpisu Podmínek realizace projektu 
Příprava integrované strategie pro ITI - Olomoucká aglomerace 
 

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 44. 
 

 
 

53 Smlouva o poskytnutí dotace -  fort Tafelberg, Olomoucký hrad 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. souhlasí 
s přijetím dotace ve výši 4 479 999,99 Kč na realizaci projektu CZ.1.12/3.1.00/42.02101 
Zpřístupnění podzemních chodeb fortu Tafelberg za podmínek uvedených v návrhu smlouvy 
o poskytnutí dotace na individuální projekt z Regionálního operačního programu soudržnosti 
Střední Morava, která je přílohou č. 1 důvodové zprávy 
 

3. pověřuje 
náměstka primátora RNDr. Ladislava Šnevajse k podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace 
na individuální projekt CZ.1.12/3.1.00/42.02101 Zpřístupnění podzemních chodeb fortu 
Tafelberg 
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4. souhlasí 
s postupem dle závěru důvodové zprávy 
 

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 45. 
 

 
 

54 ISNO v Olomouci - překladiště Chválkovice - schválení 
podmínek dotace  

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
přijetí dotace dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace č.j. 115D242002585/2 v rámci Operačního 
programu Životní prostředí 2007-2013 na realizaci projektu s názvem "Integrovaný systém 
nakládání s odpady v Olomouci - překladiště Chválkovice" 
 

3. pověřuje 
náměstka primátora RNDr. Ladislava Šnevajse k podpisu Potvrzení o přijetí dotace v rámci 
Operačního programu Životní prostředí pro projekt s názvem „Integrovaný systém nakládání 
s odpady v Olomouci – překladiště Chválkovice“ 
 

4. schvaluje 
složení realizačního týmu dle bodu 3 důvodové zprávy 
 

5. souhlasí 
s postupem dle závěru důvodové zprávy 
 

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 46. 
 

 
 

55 Příprava strategie ITI - průběh realizace 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. ukládá 
pokračovat v dopracování strategie dle závěru důvodové zprávy 
T: 2. 9. 2014 
O: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 

Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
 

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 47. 
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56 Hasičská zbrojnice Holice 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
záměr umístění hasičské zbrojnice v Holici dle důvodové zprávy 
 

3. pověřuje 
projednání podmínek využití objektu výměníkové stanice dle důvodové zprávy 
T: září 2014 
O: vedoucí odboru ochrany 

vedoucí majetkoprávního odboru 
 

4. ukládá 
předložit zprávu o podmínkách využití objektu s návrhem dalšího postupu dle důvodové 
zprávy  
T: říjen 2014 
O: vedoucí odboru ochrany 

vedoucí majetkoprávního odboru 
 

Předložil: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 48. 
 

 
 

57 Přechod ulice Polská 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
v souladu s článkem 9 vnitřního předpisu č.1/2013 přímé zadání  realizace světelně řízeného 
přechodu přes ulici Polskou jednomu dodavateli - firmě PATRIOT, spol.s r.o., IČ: 15546501, 
s nabídkovou cenou 731.561,- Kč bez DPH. 
 

Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 49. 
 

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


