
 

USNESENÍ 
 

z 27. zasedání Zastupitelstva m ěsta Olomouce, konaného dne 16. 6. 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 Schválení programu 27. zasedání Zastupitelstva m ěsta 
Olomouce  

Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. schvaluje 
upravený návrh programu 27. zasedání Zastupitelstva města Olomouce 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, primátor města 
Bod programu: 1.; hlasování č. 2 
 
 
2 Kontrola usnesení ZMO  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
informace o plnění usnesení ZMO dle předložené důvodové zprávy 
 
2. prodlužuje 
termíny plnění usnesení ZMO dle předložené důvodové zprávy 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, primátor města 
Bod programu: 2.; hlasování č. 4 
 
 
3 Majetkoprávní záležitosti + dodatek č. 1  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. schvaluje 
1.1. koupi části pozemku parc. č. 265/508 ostatní plocha (dle GP parc. č. 265/522 
ostatní plocha) o výměře 5 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc ze společného jmění 
manželů xxxxxxxxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní cenu 
ve výši 8 400,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 3. 
 
1.2. koupi části pozemku parc. č. 857/1 ostatní plocha (dle GP parc. č. 857/26 ostatní 
plocha) o výměře 71 m2 v  k. ú. Hodolany, obec Olomouc, na kterém se nachází 
stavba ve vlastnictví SMOl - komunikace, která není součástí pozemku a nebude 
předmětem převodu, z vlastnictví společnosti České dráhy, a.s. do vlastnictví 
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statutárního města Olomouce za kupní cenu ve výši 90 000,- Kč dle důvodové zprávy 
bod č. 4.  
 
1.3. uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na části pozemků parc. č. 1920/3 
ostatní plocha o výměře 17 m2, parc. č. 1920/7 ostatní plocha o výměře 17 m2, parc. 
č. 1920/10 ostatní plocha o výměře 21 m2, parc. č. 1920/11 ostatní plocha o výměře 
6 m2 a parc. č. 635 vodní plocha o výměře 35 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, 
obec Olomouc, na kterých se nachází stavba jiného vlastníka, zejména komunikace, 
která není součástí těchto pozemků a nebude proto předmětem převodu, mezi 
statutárním městem Olomouc jako budoucím dárcem a Olomouckým krajem jako 
budoucím obdarovaným dle důvodové zprávy bod č. 5.  
 
1.4. prodej pozemku parc. č. 55/14 ostat. pl. v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, na 
kterém se nachází stavby jiného vlastníka – zpevněný asfaltový a betonový povrch a 
nadzemní vedení NN, vč. sloupu, které nejsou součástí tohoto pozemku a nebudou 
proto předmětem převodu, Zemědělskému družstvu Slavonín za kupní cenu ve výši 
363 025,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 7.  
 
1.5. prodej pozemku parc. č. st. 1526/2 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, 
obec Olomouc, na kterém se nachází stavba jiného vlastníka – budova bez čp/če, 
adminis., která není součástí tohoto pozemku a nebude proto předmětem převodu 
panu xxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 854 815,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 8.  
 
1.6. prodej pozemku parc. č. st. 2551 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Nová Ulice, 
obec Olomouc, na kterém se nachází stavba jiného vlastníka – rozestavěná stavba, 
která není součástí tohoto pozemku a nebude předmětem převodu, za kupní cenu 
ve výši 97 820,- Kč vč. DPH a pozemku parc. č. 978/4 zahrada v k. ú. Nová Ulice, 
obec Olomouc, jehož součástí je zejména studna, na pozemku se dále nachází 
stavby jiného vlastníka, zejména studna a plechový stavební objekt, které nejsou 
součástí tohoto pozemku a nebudou předmětem převodu, za kupní cenu ve výši 
385 330,- Kč manželům xxxxxxx, do společného jmění manželů dle důvodové zprávy 
bod č. 9.     
 
1.7. prodej pozemku parc. č. 735/20 orná půda v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, na 
kterém se nachází stavby jiného vlastníka – oplocení a studna, které nejsou součástí 
pozemku a nebudou proto předmětem prodeje, manželům xxxxxxxxxx do společného 
jmění manželů za kupní cenu ve výši 405 620,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 10. 
 
1.8. prodej části pozemku parc. č. 642/3 ostat. pl. (dle GP parc. č. 642/7 ostat. pl.) 
o výměře 35 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc panu xxxxxxxx za kupní cenu ve výši 
31 200,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 11.  
 
1.9. uzavření souhlasného prohlášení, ve kterém SMOl uzná vydržení pozemků parc. 
č. 189 zahrada o výměře 210 m2 a parc. č. 174 zast. pl. a nádvoří o výměře 160 m2, 
vše v k. ú.  Slavonín, obec Olomouc panem xxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 12. 
 
1.10. uzavření plánovací smlouvy na infrastrukturní stavby účelové komunikace, 
parkovacích stání, chodníků, veřejného osvětlení, vodovodu, splaškové kanalizace, 
dešťové kanalizace a retenční nádrže SO 04a budovaných v rámci stavby 
„Novostavba 2 polyfunkčních objektů - Litovelská“ se společností HOPR GROUP, 
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a. s. dle důvodové zprávy bod č. 13. 
 
1.11. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 809/40 
ostatní plocha o výměře 1585 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, jejíž součástí 
budou stavby účelové komunikace, parkovacích stání, chodníků a na stavby 
veřejného osvětlení, vodovodu, splaškové kanalizace, dešťové kanalizace a retenční 
nádrže SO 04a budovaných v rámci stavby „Novostavba 2 polyfunkčních objektů - 
Litovelská“ se společností HOPR GROUP, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 14. 
 
1.12. uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. 
MAJ-IN-B/13/2010/Hoa, mezi statutárním městem Olomouc a společností 
MORAVSKÁ VÝROBNÍ, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 15. 
 
1.13. uzavření dodatku č. 1 k plánovací smlouvě č. MAJ-IN-PS/8/2010/Hoa, mezi 
statutárním městem Olomouc a společností MORAVSKÁ VÝROBNÍ, a.s. dle 
důvodové zprávy bod č. 16. 
 
1.14. zřízení služebnosti uložení a provozování vodovodního řadu na pozemku parc. 
č. 332/12 v  k. ú. Topolany u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch statutárního 
města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 17. 
 
1.15. uzavření darovací smlouvy na infrastrukturní stavbu „Prodloužení vodovodního 
řadu v k. ú. Topolany u Olomouce“ na pozemcích parc. č. 309 ostatní plocha a parc. 
č. 332/12 orná půda, vše v k. ú. Topolany u Olomouce, obec Olomouc, s paní 
xxxxxxxxxxxxxx jako dárcem dle důvodové zprávy bod č. 18. 
 
1.16. zřízení služebnosti uložení a provozování kanalizace na pozemku parc. č. 
527/4 ostatní plocha v k. ú. Hejčín, obec Olomouc ve  prospěch statutárního města 
Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 20. 
 
1.17. zřízení služebnosti umístění a provozování jednoho kusu trakčního stožáru 
tramvajové trati na pozemku parc. č. 116/42 ostat. pl. v k. ú. Olomouc-město, obec 
Olomouc ve prospěch společnosti Dopravní podnik města Olomouce,  a. s. dle 
důvodové zprávy bod č. 21. 
 
1.18. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti umístění a 
provozování jednoho kusu trakčního stožáru tramvajové trati na pozemku parc. č. 
116/42 ostat. pl. v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch společnosti 
Dopravní podnik města Olomouce,  a. s. dle důvodové zprávy bod č. 21. 
 
1.19. zřízení služebnosti uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN 
na pozemcích parc. č. 827/1 ostat. pl. a parc. č. 827/7 ostat. pl., vše v k. ú. Nová 
Ulice, obec  Olomouc ve prospěch společnosti Dopravní podnik města Olomouce, 
a.s. dle důvodové zprávy bod č. 22. 
 
1.20. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti uložení a 
provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 827/1 ostat. 
pl. a parc. č. 827/7 ostat. pl., vše v k. ú. Nová Ulice, obec  Olomouc ve prospěch 
společnosti Dopravní podnik města Olomouce, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 22. 
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1.21. zřízení služebnosti uložení a provozování přípojky dešťové kanalizace na 
pozemku parc. č. 649 ostatní plocha v k. ú. Nemilany, obec Olomouc ve prospěch 
pozemku parc. č. 886/4 orná půda  v k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle důvodové 
zprávy bod č. 23. 
 
1.22. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti uložení a 
provozování přípojky dešťové kanalizace na pozemku parc. č. 649 ostatní plocha v 
k. ú. Nemilany, obec Olomouc ve prospěch pozemku parc. č. 886/4 orná půda  v k. ú. 
Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 23. 
 
1.23. zřízení služebnosti uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN 
na pozemku parc. č. 24/9 ostat. pl. v k. ú. Lazce, obec Olomouc ve prospěch spolku 
Lanové centrum Proud o.s. dle důvodové zprávy bod č. 24. 
 
1.24. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti uložení a 
provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 24/9 ostat. pl. 
v k. ú. Lazce, obec Olomouc ve prospěch spolku  Lanové centrum Proud o.s. dle 
důvodové zprávy bod č. 24. 
 
1.25. zřízení služebnosti uložení a provozování dvou kanalizačních přípojek a 
vodovodní přípojky na pozemcích parc. č. 120/4 a parc. č. 125/2, vše ostatní plocha 
v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch pozemku parc. č.  st. 691 zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 25. 
 
1.26. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti uložení a 
provozování dvou kanalizačních přípojek a vodovodní přípojky na pozemcích parc. č. 
120/4 a parc. č. 125/2, vše ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc 
ve prospěch pozemku parc. č.  st. 691 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 25..  
 
1.27. zřízení služebnosti uložení a provozování plynovodní přípojky na pozemku 
parc. č. 125/2 ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch pozemku 
parc. č.  st. 691 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod č. 25. 
 
1.28. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti uložení a 
provozování plynovodní přípojky na pozemku parc. č. 125/2 ostatní plocha v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc ve prospěch pozemku parc. č.  st. 691 zastavěná plocha a 
nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 25. 
 
1.29. zřízení služebnosti uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN 
na pozemku parc. č. 1086/12 ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve 
prospěch společnosti AB Centre s. r. o. dle důvodové zprávy bod č. 26. 
 
1.30. zřízení služebnosti uložení a provozování splaškové kanalizace na pozemcích 
parc. č. 1918/5, parc. č. 1918/23, vše ostatní plocha a parc. č. 1907/8 vodní plocha, 
vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti KOVOLASER 
s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 27. 
 
 



 5 

1.31. zřízení služebnosti uložení a provozování vodovodu na pozemcích parc. č. 
1321/1 ostatní plocha, parc. č. 1323 ostatní plocha, parc. č. 1297/7 trvalý travní 
porost, parc. č. 1297/5 trvalý travní porost a parc. č. 1291/1 trvalý travní porost, vše 
v k. ú. Slavonín, obec Olomouc a parc. č. 613/1 ostatní plocha v k. ú. Nemilany, obec 
Olomouc ve prospěch sdružení Vodovod Pomoraví, svazek obcí dle důvodové 
zprávy bod č. 28. 
 
1.32. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti uložení a 
provozování vodovodu na pozemcích parc. č. 1321/1 ostatní plocha, parc. č. 1323 
ostatní plocha, parc. č. 1297/7 trvalý travní porost, parc. č. 1297/5 trvalý travní porost 
a parc. č. 1291/1 trvalý travní porost, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc a parc. č. 
613/1 ostatní plocha v k. ú. Nemilany, obec Olomouc ve prospěch sdružení Vodovod 
Pomoraví, svazek obcí dle důvodové zprávy bod č. 28. 
 
1.33. zřízení služebnosti umístění a provozování zařízení "Vodočetný profil kategorie 
C-Bohuňovice" na pozemku parc. č. 570 vodní plocha v k. ú. Moravská Loděnice, 
obec Bohuňovice ve vlastnictví ČR s právem Povodí Moravy, s.p. hospodařit 
s majetkem státu ve prospěch statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy 
bod č. 29. 
 
1.34. 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. 30. 
 
1.35. 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. 30. 
 
1.36. zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního  kabelového 
vedení NN na pozemcích parc. č. 74/12 a parc. č. 50/2, vše ostatní plocha, v k. ú. 
Droždín, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové 
zprávy bod č. 31. 
 
1.37. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a 
provozování podzemního  kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 74/12 a 
parc. č. 50/2, vše ostatní plocha, v k. ú. Droždín, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 31. 
 
1.38. zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového 
vedení NN na pozemku parc. č. 74 ostatní plocha v k. ú. Klášterní Hradisko, obec 
Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 
32. 
 
1.39. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a 
provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 74 ostatní 
plocha v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ 
Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 32. 
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1.40. zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového 
vedení NN na pozemcích parc. č. 824/2 ostat. pl. a parc. č. 1023 ostat. pl., vše v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle 
důvodové zprávy bod č. 33. 
   
1.41. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a 
provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 824/2 ostat. 
pl. a parc. č. 1023 ostat. pl., vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 33.  
 
1.42. zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového 
vedení NN na pozemcích parc. č. 93/21, parc. č. 93/28 a parc. č. 93/100, vše  ostat. 
pl. v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, 
a.s. dle důvodové zprávy bod č. 34.  
 
1.43. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a 
provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 93/21, parc. 
č. 93/28 a  parc. č. 93/100, vše  ostat. pl. v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve 
prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 34. 
 
1.44. zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového 
vedení NN na pozemku parc. č. 1929/1 ostat. pl. v k. ú. Holice u Olomouce, obec 
Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 
35.  
 
1.45. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a 
provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 1929/1 ostat. 
pl. v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ 
Distribuce, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 35.  
 
1.46. zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového 
vedení NN na pozemcích parc. č. 90/38 a parc. č. 90/34, vše  ostat. pl.,  v k. ú. 
Olomouc - město, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. dle 
důvodové zprávy bod č. 36.  
 
1.47. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a 
provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 90/38 a 
parc. č. 90/34, vše  ostat. pl.,  v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 36. 
 
1.48. zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového 
vedení NN na pozemcích parc. č. 394/22 a parc. č. 394/2, vše ostat. pl., v k. ú. 
Řepčín, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. dle důvodové 
zprávy bod č. 37. 
 
1.49. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a 
provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 394/22 a 
parc. č. 394/2, vše  ostat. pl., v k. ú. Řepčín, obec Olomouc ve prospěch společnosti 
ČEZ Distribuce, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 37. 
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1.50. zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového 
vedení VN na pozemku parc. č. 120/4 ostat. pl. v k. ú. Hodolany, obec Olomouc 
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 38.  
 
1.51. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a 
provozování podzemního kabelového vedení VN na pozemku parc. č. 120/4 ostat. pl. 
v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s.  dle 
důvodové zprávy bod č. 38.  
 
1.52. zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového 
vedení NN na pozemku parc. č. 824/4 ostat. pl. v k. ú. Hodolany, obec Olomouc 
ve prospěch společnosti  ČEZ Distribuce, a. s.  dle důvodové zprávy bod č. 39.  
 
1.53. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a 
provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 824/4 ostat. pl. 
v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch společnosti  ČEZ Distribuce, a. s. dle 
důvodové zprávy bod č. 39.  
 
1.54. zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového 
vedení NN na pozemcích parc. č. 1162, parc. č. 1167, parc. č. 706/8, parc. č. 1165/1, 
parc. č. 787/1, parc. č. 1164, parc. č. 787/2, parc. č. 1163, parc. č. 1147, vše ostat. 
pl., parc. č. 707/3, parc. č. 803/3, parc. č. 803/1, vše orná půda, v k. ú. Slavonín, 
obec Olomouc ve prospěch společnosti  ČEZ Distribuce, a. s.  dle důvodové zprávy 
bod č. 40.  
 
1.55. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a 
provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 1162, parc. 
č. 1167, parc. č. 706/8, parc. č. 1165/1, parc. č. 787/1, parc. č. 1164, parc. č. 787/2, 
parc. č. 1163, parc. č. 1147, vše ostat. pl., parc. č. 707/3, parc. č. 803/3, parc. č. 
803/1, vše orná půda, v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve prospěch společnosti  ČEZ 
Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 40.  
 
1.56. zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového 
vedení NN na pozemcích parc. č. 1555/4 orná půda, parc. č. 1502/25 ostat. pl., parc. 
č. 1967 ostat. pl., parc. č. 221/9 ostat. pl., parc. č. 1487/2 orná půda, vše v k. ú. 
Chválkovice, obec Olomouc ve prospěch  společnosti ČEZ Distribuce, a. s.  dle 
důvodové zprávy bod č. 41.  
 
1.57. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a 
provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 1555/4 orná 
půda, parc. č. 1502/25 ostat. pl., parc. č. 1967 ostat. pl., parc. č. 221/9 ostat. pl., 
parc. č. 1487/2 orná půda, vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc ve prospěch  
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 41.  
 
1.58. zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového 
vedení NN na pozemcích parc. č. 809/1 ostat. pl. a parc. č. 827/1 ostat. pl., v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle 
důvodové zprávy bod č. 42.  
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1.59. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a 
provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 809/1 ostat. 
pl. a parc. č. 827/1 ostat. pl., v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s.  dle důvodové zprávy bod č. 42.  
 
1.60. zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového 
vedení NN na pozemku parc. č. 547/1 ostat. pl. v k. ú. Neředín,  obec Olomouc ve 
prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 43.  
 
1.61. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a 
provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 547/1 ostat. pl. 
v k. ú. Neředín,  obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s.  dle 
důvodové zprávy bod č. 43.  
 
1.62. zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového 
vedení NN na pozemku parc. č. 1086/12 ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 
44.  
 
1.63. zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového 
vedení NN na pozemcích parc. č. 34/8 a parc. č. 203/1, vše ostatní plocha v k. ú. 
Bělidla, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové 
zprávy bod č. 45.  
 
1.64. zřízení  věcného břemene obsahující právo uložení a provozování podzemního 
kabelového vedení NN  na pozemcích parc. č. 49/2 orná půda, parc. č. 606 ostat. pl., 
parc. č. 53/1 ostat. pl., vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc 
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s.  dle důvodové zprávy bod č.  46.   
 
1.65. zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového 
vedení VN na pozemku parc. č. 1081/84 ostatní plocha v k. ú. Slavonín, obec 
Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 
47.  
 
1.66. zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového 
vedení NN na pozemku parc. č. 650 ostatní plocha v k. ú. Lošov, obec Olomouc 
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 48.  
 
1.67. zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového 
vedení NN na pozemku parc. č. 605 ostatní plocha v k. ú. Svatý Kopeček, obec 
Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 
49.  
 
1.68. zřízení věcného břemene umístění a provozování nadzemního kabelového 
vedení VN na pozemcích parc. č. 292/1 ostatní plocha, parc. č. 292/4 vodní plocha a  
parc. č. 354/1 orná půda, vše v k. ú. Droždín, obec Olomouc ve prospěch společnosti  
ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 50.  
 
1.69. zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového 
vedení VN na pozemcích parc. č. 115/17, parc. č. 115/3 a parc. č. 74/1, vše ostatní 
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plocha v k. ú. Lazce, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. 
dle důvodové zprávy bod č. 51.  
 
1.70. zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení 
na pozemcích parc. č. 278/97 orná půda, parc. č. 278/5, parc. č. 1023,  vše ostat. pl., 
vše v k. ú. Hodolany, parc. č. 1959/1, parc. č. 1562/21, vše ostat. pl., v k. ú. Holice 
u Olomouce, obec Olomouc ve  prospěch společnosti MERIT GROUP, a.s. dle 
důvodové zprávy bod č. 52.  
   
1.71. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a 
provozování optického kabelového vedení na pozemcích parc. č. 278/97 orná půda, 
parc. č. 278/5, parc. č. 1023,  vše ostat. pl., vše v k. ú. Hodolany, parc. č. 1959/1, 
parc. č. 1562/21, vše ostat. pl., v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc 
ve prospěch společnosti MERIT GROUP, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 52.  
 
1.72. zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení 
na pozemku parc. č. 1116/4 ostat. pl. v k. ú. Nová Ulice, pozemcích parc. č. 30/15, 
parc. č. 34/1, parc. č. 72/1, parc. č. 73, parc. č. 74/1, parc. č. 95/3, parc. č. 115/5, 
parc. č. 268/2, parc. č. 298, vše ostat. pl., parc. č. 95/2 orná půda, vše v k. ú. Lazce, 
obec Olomouc ve prospěch společnosti MERIT GROUP, a.s. dle důvodové zprávy 
bod č. 53.  
 
1.73. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a 
provozování optického kabelového vedení na pozemku parc. č. 1116/4 ostat. pl. v k. 
ú. Nová Ulice, pozemcích parc. č. 30/15, parc. č. 34/1, parc. č. 72/1, parc. č. 73, parc. 
č. 74/1, parc. č. 95/3, parc. č. 115/5,   parc. č. 268/2, parc. č. 298, vše ostat. pl., parc. 
č. 95/2 orná půda, vše v k. ú. Lazce, obec Olomouc  ve prospěch společnosti MERIT 
GROUP, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 53.  
 
1.74. zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení 
na pozemcích parc. č. 668/7 a parc. č. 939/1, vše ostatní plocha v k. ú. Hodolany, 
obec Olomouc ve prospěch společnosti MERIT GROUP a.s. dle důvodové zprávy 
bod č. 54.  
 
1.75. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a 
provozování optického kabelového vedení na pozemcích parc. č. 668/7 a parc. č. 
939/1, vše ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch společnosti 
MERIT GROUP a.s. dle důvodové zprávy bod č. 54.  
 
1.76. zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelu na 
pozemcích parc. č. 75/72 a parc. č. 75/135, vše ostatní plocha v k. ú. Olomouc-
město, obec Olomouc ve prospěch společnosti MERIT GROUP a.s. dle důvodové 
zprávy bod č. 55.  
 
1.77. zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení 
na pozemcích parc. č. 116/14, parc. č. 116/15, parc. č. 116/21 a parc. č. 116/22, vše 
ostatní plocha v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc ve prospěch společnosti 
Telefónica Czech Republic, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 56.  
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1.78. zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního optického 
kabelového vedení na pozemcích parc. č. 180/6 ostatní plocha a parc. č. 180/4 
ostatní plocha, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch společnosti RIO 
Media a.s. dle důvodové zprávy bod č. 57.  
 
1.79. zřízení věcného břemene uložení a provozování horkovodního vedení na 
pozemku parc. č. 451/35 ostatní plocha v k. ú. Povel, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti Dalkia Česká republika, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 58.  
 
1.80. 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 distribuční soustavy a 
plynovodních přípojek na pozemku  parc. č. 323/1 ostat. pl. v k. ú. Olomouc - město a 
na pozemcích parc. č. 497/1 ostat. pl., parc. č. 339/45 ostat. pl., parc. č. 341/15 ostat. 
pl., parc. č. 328/26 ostat. pl., parc. č. 321 zahrada, vše v k. ú. Povel, obec Olomouc 
ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o.  dle důvodové zprávy bod č. 59.  
 
1.81. 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 distribuční soustavy a plynovodních přípojek na pozemku  parc. č. 
323/1 ostat. pl. v k. ú. Olomouc - město a na pozemcích parc. č. 497/1 ostat. pl., 
parc. č. 339/45 ostat. pl., parc. č. 341/15 ostat. pl., parc. č. 328/26 ostat. pl., parc. č. 
321 zahrada, vše v k. ú. Povel, obec Olomouc ve prospěch společnosti RWE 
GasNet, s.r.o.  dle důvodové zprávy bod č. 59.  
 
1.82. 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 
plynovodních přípojek na pozemcích parc. č. 75/83 ostat. pl., parc. č. 75/71 ostat. pl. 
a parc. č. 75/72 ostat. pl., vše v k. ú. Olomouc – město, obec Olomouc ve prospěch  
společnosti RWE GasNet, s.r.o.  dle důvodové zprávy bod č. 60.  
 
1.83. 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. 202/2,  parc. č. 202/1, parc. č 200/1, 
parc. č. 200/3, parc. č. 231/1, vše  ostat. pl., v k. ú. Bělidla, obec Olomouc 
ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 61.  
 
1.84. 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. 792/2  ostat. pl. v k. ú. Nová Ulice, parc. 
č. 270/1,  parc. č. 270/2, parc. č. 284/1, parc. č. 284/2, vše ostat. pl., parc. č. 264/9 
zahrada a parc. č. 285/5 ostat. pl., vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc 
ve prospěch  společnosti RWE GasNet, s.r.o.  dle důvodové zprávy bod č. 62.  
 
1.85. zřízení věcného břemene spočívající v právu zřídit a provozovat plynárenské 
zařízení včetně jeho příslušenství, v právu vstupovat a vjíždět v souvislosti se 
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zřízením, stavebními úpravami, opravami a provozováním distribuční soustavy a 
plynovodních přípojek na  pozemku parc. č. 331/1 ostat. pl. v k. ú. Nedvězí 
u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch  společnosti RWE GasNet, s.r.o. dle 
důvodové zprávy bod č. 63.  
 
1.86. 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 
plynovodní přípojky na pozemcích parc. č. 291/11 ostat. pl., parc. č. 319/1 ostat. pl. a 
parc. č. 349/2 ostat. pl., vše v k. ú. Droždín, obec Olomouc ve prospěch společnosti 
RWE GasNet, s.r.o.  dle důvodové zprávy bod č. 64.  
 
1.87. 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. 613/3 ostat. pl., parc. č. 2117 ostat. pl., 
parc. č. 2118 ostat. pl., parc. č. 2121 ostat. pl., vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc 
ve prospěch společnosti RWE GasNet s.r.o.  dle důvodové zprávy bod č. 65.  
 
1.88. 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 
plynovodní přípojky na pozemcích parc. č. 1951/1 ostat. pl., parc. č. 1953/1 ostat. pl., 
parc. č. 1954 ostat. pl. a parc. č. 1955/3 ostat. pl., vše v k. ú. Holice u Olomouce, 
obec Olomouc ve prospěch společnosti  RWE GasNet, s.r.o.  dle důvodové zprávy 
bod č. 66.  
 
1.89. 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 
plynovodní přípojky na pozemcích parc. č. 87/15, parc. č. 116/46, parc. č. 116/53, 
parc. č. 116/109, parc. č. 116/48, parc. č. 116/56, parc. č. 116/54 a parc. č. 116/52, 
vše ostat. pl., vše v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc ve prospěch společnosti  
RWE GasNet, s.r.o.  dle důvodové zprávy bod č. 67.  
 
1.90. 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 
plynovodních přípojek na pozemku parc. č. 148/3 ostat. pl. v k. ú. Olomouc - město, 
obec Olomouc ve prospěch  společnosti RWE GasNet, s.r.o.  dle důvodové zprávy 
bod č. 68.  
 
1.91. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemku 
parc. č. st. 891 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec 
Olomouc, jehož součástí je budova č. p. 601 objekt občanské vybavenosti (Radova 
5), přičemž obsahem věcného břemene je právo zřídit, provozovat, opravovat a 
udržovat objektovou předávací stanici, její přívody, rozvody a obslužná zařízení 
včetně koncových topných a regulačních zařízení zdroje a komunikační zařízení jako 
součásti soustavy zásobování tepelnou energií a rozvodného tepelného zařízení na 
budově č. o. 601, věcné břemeno zahrnuje též právo zřídit, mít a udržovat na budově 
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č. p. 601 potřebné obslužné zařízení, jakož i právo provádět na objektové předávací 
stanici úpravy za účelem její obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení její 
výkonnosti, včetně jejího odstranění jakožto i právo odběru studené vody a el. 
energie a připojení na kanalizaci a na odběrné tepelné zařízení budovy č. p. 601 
ve prospěch společnosti OLTERM & TD Olomouc, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 
69.  
 
1.92. zřízení věcného břemene k pozemku parc. č. st. 891 zastavěná plocha a 
nádvoří v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, jehož součástí je budova č. 
p. 601 objekt občanské vybavenosti (Radova 5), přičemž obsahem věcného břemene 
je právo zřídit, provozovat, opravovat a udržovat objektovou předávací stanici, její 
přívody, rozvody a obslužná zařízení včetně koncových topných a regulačních 
zařízení zdroje a komunikační zařízení jako součásti soustavy zásobování tepelnou 
energií a rozvodného tepelného zařízení na budově č. o. 601, věcné břemeno 
zahrnuje též právo zřídit, mít a udržovat na budově č. p. 601 potřebné obslužné 
zařízení, jakož i právo provádět na objektové předávací stanici úpravy za účelem její 
obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení její výkonnosti, včetně jejího odstranění 
jakožto i právo odběru studené vody a el. energie a připojení na kanalizaci a na 
odběrné tepelné zařízení budovy č. p. 601 ve prospěch společnosti OLTERM & TD 
Olomouc, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 69.  
 
1.93. zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového 
vedení NN na pozemku parc. č. 1116/1 ostat. pl. v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve 
prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 70.  
 
1.94. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a 
provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 1116/1 ostat. 
pl. v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle 
důvodové zprávy bod č. 70.  
 
1.95. zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového 
vedení NN na pozemku parc. č. 116/40 ostat. pl. v k. ú. Olomouc – město,  obec 
Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 
71.  
 
1.96. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a 
provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 116/40 ostat. 
pl. v k. ú. Olomouc – město,  obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, 
a. s. dle důvodové zprávy bod č. 71.  
 
1.97. zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového 
vedení NN na pozemku parc. č. 339/30 ostat. pl. v k. ú. Povel,  obec Olomouc 
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s.  dle důvodové zprávy bod č. 72.  
 
1.98. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a 
provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 339/30 ostat. 
pl. v k. ú. Povel,  obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s.  dle 
důvodové zprávy bod č. 72.  
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1.99. zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového 
vedení NN na pozemcích parc. č. 613/3, parc. č. 614/2, parc. č. 208/22, parc. č. 
208/21, parc. č. 155/15, vše ostat. pl., v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc 
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 73.  
  
1.100. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a 
provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 613/3, parc. 
č. 614/2, parc. č. 208/22, parc. č. 208/21, parc. č. 155/15, vše ostat. pl.,  v k. ú. Nové 
Sady u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle 
důvodové zprávy bod č. 73.  
 
1.101. zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového 
vedení NN na pozemku parc. č. 1931 ostatní plocha v k. ú. Holice u Olomouce, obec 
Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 
74.  
  
1.102. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a 
provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 1931 ostatní 
plocha v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ 
Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 74.  
 
1.103. zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového 
vedení NN na pozemku parc. č. 496/17 ostatní plocha v k. ú. Povel, obec Olomouc 
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 75.  
   
1.104. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a 
provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 496/17 ostatní 
plocha v k. ú. Povel, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle 
důvodové zprávy bod č. 75.  
 
1.105. zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového 
vedení NN na pozemku parc. č. 85/1 ostatní plocha v k. ú. Klášterní Hradisko, obec 
Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 
76.  
   
1.106. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a 
provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 85/1 ostatní 
plocha v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ 
Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 76.  
 
1.107. zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového 
vedení NN na pozemcích parc. č. 1121/1 ostat. pl. a parc. č. 1231/1 ostat. pl., vše 
v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle 
důvodové zprávy bod č. 77.  
   
1.108. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a 
provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 1121/1 ostat. 
pl. a parc. č. 1231/1 ostat. pl., vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 77.  
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1.109. zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového 
vedení VN   na pozemcích  parc. č. 350/16 ostat. pl. a parc. č. 350/11 ostat. pl., 
podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 350/16 ostat. pl., parc. č. 
350/11 ostat. pl., vše v k. ú. Povel, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ 
Distribuce, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 78.  
 
1.110. zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového 
vedení NN na pozemku parc. č. 93 ostatní plocha v k. ú. Svatý Kopeček, obec 
Olomouc, umístění a provozování nadzemního kabelového vedení NN na pozemcích 
parc. č. 93 a parc. č. 609, vše ostatní plocha v k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc a 
umístění a provozování 2 betonových sloupů NN na pozemcích parc. č. 93 a parc. č. 
609, vše ostatní plocha v k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 79.  
 
1.111. zřízení věcného břemene umístění a provozování nadzemního kabelového 
vedení NN na pozemku parc. č. 787/4 ostatní plocha v k. ú. Chomoutov, obec 
Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 
80.  
 
1.112. zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového 
vedení NN na pozemku parc. č. 985/4 ostatní plocha v k. ú. Řepčín, obec Olomouc a 
na pozemcích parc. č. 480/1 a parc. č. 531/3 vše ostatní plocha v k. ú. Neředín, obec 
Olomouc a uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN na pozemku 
parc. č. 985/4 ostatní plocha v k. ú. Řepčín, obec Olomouc a na pozemcích parc. č. 
531/3, parc. č. 480/1 a parc. č. 480/5, vše ostatní plocha v k. ú. Neředín, obec 
Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 
81.  
 
1.113. zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení 
na pozemcích parc. č. 784/2, parc. č. 803/1, parc. č. 804/2, parc. č. 805/1 a parc. č. 
808/9, vše lesní pozemek v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 82.  
   
1.114. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a 
provozování optického kabelového vedení na pozemcích parc. č. 784/2, parc. č. 
803/1, parc. č. 804/2, parc. č. 805/1a parc. č. 808/9, vše lesní pozemek v k. ú. 
Chválkovice, obec Olomouc ve prospěch společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. 
dle důvodové zprávy bod č. 82.  
 
1.115. zřízení věcného břemene uložení a provozování horkovodního vedení na 
pozemcích parc. č. 499/1, parc. č. 499/3, parc. č. 515/5, parc. č. 505/1, parc. č. 
506/1, vše ostat. pl., parc. č. st. 278 zast. pl. a nádvoří, vše v k. ú. Neředín, obec 
Olomouc ve prospěch společnosti  OLTERM & TD Olomouc, a.s. dle důvodové 
zprávy bod č. 83.  
 
1.116. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a 
provozování horkovodního vedení na pozemcích parc. č. 499/1, parc. č. 499/3, parc. 
č. 515/5, parc. č. 505/1, parc. č. 506/1, vše ostat. pl., parc. č. st. 278 zast. pl. a 
nádvoří, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve prospěch společnosti  OLTERM & TD 
Olomouc, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 83.  
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1.117. zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení  
na pozemcích parc. č. 116/2 ostat. pl. a parc. č. 116/35 ostat. pl., vše v k. ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc, ve prospěch společnosti MERIT GROUP a.s. dle 
důvodové zprávy bod č. 84.  
   
1.118. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene  uložení a 
provozování optického kabelového vedení  na pozemcích parc. č. 116/2 ostat. pl. a 
parc. č. 116/35 ostat. pl., vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, ve prospěch 
společnosti MERIT GROUP a.s. dle důvodové zprávy bod č. 84.  
 
1.119. zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení 
na pozemcích parc. č. 290/1 ostat. pl., parc. č. 95/3 ostat. pl., parc. č. 95/6 ostat. pl. a 
parc. č. 68/10 ostat. pl., vše v k. ú. Lazce, obec Olomouc ve prospěch společnosti 
MERIT GROUP, a.s.  dle důvodové zprávy bod č. 85.  
 
1.120. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a 
provozování optického kabelového vedení na pozemcích parc. č. 290/1 ostat. pl., 
parc. č. 95/3 ostat. pl., parc. č. 95/6 ostat. pl. a parc. č. 68/10 ostat. pl., vše v k. ú. 
Lazce, obec Olomouc ve prospěch společnosti MERIT GROUP, a.s.  dle důvodové 
zprávy bod č. 85.  
 
1.121. zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení 
na pozemku parc. č. 105/18 ostat. pl. v k. ú. Olomouc-město, obec  Olomouc ve 
společnosti MERIT GROUP a.s. dle důvodové zprávy bod č. 86.  
 
1.122. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a 
provozování optického kabelového vedení na pozemku parc. č. 105/18 ostat. pl. v 
k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve společnosti MERIT GROUP a.s. dle 
důvodové zprávy bod č. 86.  
 
1.123. 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 distribuční soustavy a 
plynovodních přípojek na pozemcích parc. č. 319/22 ostat. pl. a parc. č. 2004/3 ostat. 
pl., vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti RWE 
GasNet, s.r.o.  dle důvodové zprávy bod č. 87.  
 
1.124. 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 distribuční soustavy a plynovodních přípojek na  pozemcích parc. č. 
319/22 ostat. pl. a parc. č. 2004/3 ostat. pl., vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec 
Olomouc ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 
87.   
 
1.125. 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 pozemcích parc. č. 480/1 ostat. pl., parc. č. 480/5 ostat. pl. a 
parc. č. 487/3 ostat. pl., parc. č. 480/12 ostat. pl., parc. č. 480/29 ostat. pl., parc. č. 
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480/31 ostat. pl. a parc. č. 487/4 ostat. pl., vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve 
prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 88.  
 
1.126. 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 
plynovodních přípojek na pozemcích parc. č. 1028/7 ostat. pl., parc. č. 1029/25 ostat. 
pl. a  parc. č. st. 110/2 zast. pl., vše v k. ú. Řepčín, obec Olomouc ve prospěch  
společnosti RWE GasNet, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 89.    
 
1.127. 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 distribuční soustavy a 
plynovodních přípojek na pozemcích parc. č. 2117, parc. č. 2118 a parc. č. 913/57, 
vše ostat. pl. v k.  ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti RWE 
GasNet, s.r.o.  dle důvodové zprávy bod č. 90.  
 
1.128. zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového 
vedení NN na pozemcích parc. č. 846/1, parc. č. 790/3, parc. č. 782 a parc. č. 
761/10, vše ostatní plocha, v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch společnosti 
ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 91.  
 
1.129. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a 
provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 846/1, parc. 
č. 790/3, parc. č. 782 a parc. č. 761/10, vše ostatní plocha, v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 
91.  
 
1.130. zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového 
vedení NN na pozemku parc. č. 1045/27 ostatní plocha v k. ú. Černovír, obec 
Olomouc  ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 
92.  
 
1.131. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a 
provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 1045/27 
ostatní plocha v k. ú. Černovír, obec Olomouc  ve prospěch společnosti ČEZ 
Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 92.  
 
1.132. zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového 
vedení NN na pozemcích parc. č. 100/14 a parc. č. 100/11, vše ostatní plocha v k. ú. 
Droždín, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové 
zprávy bod č. 93.  
 
1.133. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a 
provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 100/14 a 
parc. č. 100/11, vše ostatní plocha v k. ú. Droždín, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 93.  
 
1.134. zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového 
vedení NN na pozemku parc. č. 370 ostatní plocha v k. ú. Lošov, obec Olomouc 
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ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 94.  
 
1.135. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a 
provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 370 ostatní 
plocha v k. ú. Lošov, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. 
dle důvodové zprávy bod č. 94.  
 
1.136. zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení  
na pozemcích parc. č. 115/5 zahrada a parc. č. 115/77 orná půda, vše v k. ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. dle 
důvodové zprávy bod č. 95.  
 
1.137. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a 
provozování optického kabelového vedení  na pozemcích parc. č. 115/5 zahrada a 
parc. č. 115/77 orná půda, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 95.  
 
1.138. zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového 
vedení NN na pozemcích parc. č. 827/1 ostat. pl., parc. č. 827/2 ostat. pl., parc. č. 
827/3 ostat. pl. a uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN 
na pozemku parc. č. 827/1 ostat. pl., vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve 
prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 96.  
 
1.139. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o  zřízení věcného břemene uložení a 
provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 827/1 ostat. 
pl., parc. č. 827/2 ostat. pl., parc. č. 827/3 ostat. pl. a uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení VN na pozemku parc. č. 827/1 ostat. pl., vše v k. ú. 
Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle 
důvodové zprávy bod č. 96.  
 
1.140. zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového 
vedení NN na pozemcích parc. č. 451/36 ostat. pl., parc. č. 451/18 ostat. pl. a parc. č. 
451/35 ostat. pl., vše v k. ú. Povel, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ 
Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 97.  
 
1.141. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a 
provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 451/36 ostat. 
pl., parc. č. 451/18 ostat. pl. a parc. č. 451/35 ostat. pl., vše v k. ú. Povel, obec 
Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 
97.  
 
1.142. zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení 
na pozemcích parc. č. 105/18 ostat. pl. a parc. č. 105/31 ostat. pl., vše v k. ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch společnosti MERIT GROUP a.s. dle 
důvodové zprávy bod č. 98.  
 
1.143. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a 
provozování optického kabelového vedení na pozemcích parc. č. 105/18 ostat. pl. a 
parc. č. 105/31 ostat. pl., vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti MERIT GROUP a.s. dle důvodové zprávy bod č. 98.  
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1.144. zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení 
na pozemku parc. č. 116/29 ostat. pl. v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc ve 
prospěch společnosti Telefónica Czech Republic, a.s.  dle důvodové zprávy bod č.  
99.   
 
2. nevyhovuje žádosti 
2.1. manželů xxxxxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 401/3 zahrada o výměře 
355 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1. 
 
2.2. pana xxxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 1295 ostatní plocha o výměře 
10 m2 v k. ú. Lošov, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.  
 
2.3. společnosti České dráhy, a.s. o koupi části pozemku parc. č. 857/1 ostatní 
plocha o výměře 2 739 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc z vlastnictví společnosti 
České dráhy, a.s. do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy 
bod č. 4. 
 
2.4. společnosti Jezdecký areál Olomouc s.r.o. o revokaci části usnesení ZMO 
ze dne 5. 5. 2014, bod programu 3, bod 8 důvodové zprávy ve věci výše kupní ceny 
za prodej pozemku parc. č. 21/23 ostat. pl. v k. ú. Lazce, obec Olomouc, na kterém 
se nachází stavba jiného vlastníka – trenažér  pro koně, která není součástí tohoto 
pozemku a nebude předmětem převodu dle důvodové zprávy bod č. 6. 
 
2.5. společnosti KOVO DRUŽSTVO Olomouc o prodej pozemku parc. č. 55/14 ostat. 
pl. v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 7. 
 
3. trvá 
na svém usnesení ze dne 5. 5. 2014 ve věci schválení prodeje pozemku parc. č. 
21/23 ostat. pl. v k. ú. Lazce, obec Olomouc, na kterém se nachází stavba jiného 
vlastníka – trenažér  pro koně, která není součástí tohoto pozemku a nebude 
předmětem převodu, společnosti  Jezdecký areál Olomouc s.r.o.  za kupní cenu 
ve výši 1 035 991,- Kč vč. DPH dle důvodové zprávy bod č. 6. 
 
4. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu bod č. 19.   
 
5. revokuje 
usnesení ZMO ze dne 19. 9. 2012, bod programu 3, bod 54 důvodové zprávy ve věci 
schválení uzavření souhlasného prohlášení mezi statutárním městem Olomouc a 
xxxxxxxxxxx, ve kterém oba zúčastnění prohlašují, že pozemky parc. č. 189 zahrada 
o výměře 210 m2 a parc. č. 174 zast. pl. a nádvoří o výměře 160 m2, vše v k. ú.  
Slavonín, obec Olomouc, nepřešly dle zákona č. 172/1991 Sb., z vlastnictví státu 
do vlastnictví statutárního města Olomouce, ale jsou ve vlastnictví xxxxxxxxxxxxxxxx 
dle důvodové zprávy bod č. 12.  
 
6. schvaluje 
6.1. prodej 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 dodatku č. 1 
k důvodové zprávě bod č. 2.  
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6.2. prodej pozemku parc. č. 1882/5 trvalý travní porost v k. ú. Holice u Olomouce, 
obec Olomouc paní xxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši  57 420,- Kč dle dodatku č. 1 
k důvodové zprávě bod č. 3. 
 
6.3. prodej pozemku parc. č. 1721/63 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je 
budova č. p. 813, obč. vyb., v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc včetně 
technologie parní předávací stanice a pozemku parc. č. 1721/64 ostatní plocha v 
k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc, jehož součástí je zejména komunikace, 
parkovací stání, chodník a oplocení a infrastrukturních staveb, a to  SO 12 - 
vnitroareálová kanalizace, včetně kanalizační přípojky nacházející se na pozemcích 
parc. č. 1721/64 ostatní plocha a parc. č. 1705/1 ostatní plocha, vše v k. ú. Holice 
u Olomouce, obec Olomouc, SO 11 - vodovodní přípojka nacházející se na 
pozemcích parc. č. 1721/64 ostatní plocha a parc. č. 1705/1 ostatní plocha, vše v 
k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc, SO 15 - venkovní osvětlení nacházející se 
na pozemku parc. č. 1721/64 ostatní plocha v k. ú. Holice u Olomouce, obec 
Olomouc a SO 14 - kabelová přípojka NN nacházející se na pozemcích  parc. č.  
1721/64 ostatní plocha, parc. č. 1705/1 ostatní plocha a parc. č. 1705/2 ostatní 
plocha, parc. č. 1705/3 zastavěná plocha a nádvoří a parc. č. 1705/31 zastavěná 
plocha a nádvoří, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc; na pozemku parc. č. 
1721/64 ostatní plocha v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc se dále nachází 
stavby jiného vlastníka, zejména parovod CZT a automatická závora, včetně 
kabelové přípojky NN a komunikačního kabelu, které nejsou součástí tohoto 
pozemku a nebudou proto předmětem převodu; Univerzitě Palackého v Olomouci za 
kupní cenu ve výši 18 000 000,- Kč dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod č. 4.                  
 
6.4. prodej pozemku parc. č. st. 1183 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Nové Sady 
u Olomouce, obec Olomouc, na kterém se nachází stavba jiného vlastníka – budova 
č. p. 788, rodinný dům, která není součástí tohoto pozemku a nebude předmětem 
převodu, panu xxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 112 860,-  Kč vč. DPH a pozemku 
parc. č. 96/1 orná půda v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, na kterém se 
nachází stavby jiného vlastníka, zejména zpevněná plocha, oplocení, terasa, 
přípojka kabelového vedení NN, kanalizační a vodovodní přípojka a plynovodní 
přípojka, které nejsou součástí tohoto pozemku a nebudou předmětem převodu, 
panu xxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 538 813,- Kč (vč. nákladů) dle dodatku č. 1 
k důvodové zprávě bod č. 5. 
 
6.5. prodej části pozemku parc. č. 314 zahrada (dle GP díl „d“ zahrada) o výměře 
687 m2, jehož součástí je studna, na části pozemku se dále nachází stavby jiného 
vlastníka - inženýrské sítě, a to kabelové vedení NN a optické kabelové vedení, které 
nejsou součástí tohoto pozemku a nebudou předmětem převodu, části pozemku 
parc. č. 316/1 orná půda (dle GP díl „c“ zahrada) o výměře 512 m2 v k. ú. Slavonín, 
obec Olomouc, na které se nachází stavba jiného vlastníka – inženýrská síť – odvod 
dešťové vody, která není součástí tohoto pozemku a nebude předmětem převodu a 
části pozemku parc. č. 316/4 orná půda (dle GP díl „e“ zahrada) o výměře 44 m2, v 
k. ú. Slavonín, obec Olomouc panu xxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 1 871 286,- Kč 
dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod č. 6. 
 
6.6. prodej pozemku parc. č. 288 zahrada, jehož součástí je zejména zpevněná 
plocha, na pozemku se dále nachází stavby jiného vlastníka – zejména trakční stožár 
a plechové oplocení včetně elektropřípojky s pojistkovou skříní, které nejsou součástí 
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pozemku a nebudou proto předmětem převodu, pozemků parc. č. 464 ostatní plocha, 
parc. č. 465 ostatní plocha, parc. č. 466 ostatní plocha, parc. č. 289/2 ostatní plocha, 
parc. č. 289/3 ostatní plocha, parc. č. 289/4 ostatní plocha, jejichž součástí je 
zejména oplocení se zděnou podezdívkou a pozemky parc. č. 289/1 zahrada, parc. 
č. 434 ostatní plocha a části pozemku parc. č. 467 ostatní plocha (dle GP parc. č. 
467 ostatní plocha) o výměře 156 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc 
společnosti NOVÁ SLADOVNA, a.s. za kupní cenu ve výši 7 762 620,- Kč dle 
dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod č. 7.  
  
6.7. zřízení služebnosti umístění a provozování jednoho kusu trakčního stožáru 
tramvajové trati na pozemku parc. č. 288 zahrada a služebnosti cesty přes pozemky 
parc. č. 288 zahrada a parc. č. 464 ostatní plocha, vše v k. ú. Olomouc-město, obec 
Olomouc ve prospěch společnosti Dopravní podnik města Olomouce,  a. s.  dle 
dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod č. 7. 
 
6.8. prodej pozemku parc. č. st. 1578 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, 
obec Olomouc, na kterém se nachází stavba jiného vlastníka - budova č. p. 963, byt. 
dům, která není součástí tohoto pozemku a nebude proto předmětem převodu, a to 
ideální podíl 211/10551 shora uvedené nemovité věci paní xxxxxxxxxx za kupní cenu 
ve výši 19 798,- Kč včetně DPH, ideální podíl 937/38687 shora uvedené nemovité 
věci panu xxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 23 978,- Kč včetně DPH, ideální podíl 
2317/116061 shora uvedené nemovité věci paní xxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 
19 764,- Kč včetně DPH, ideální podíl 1569/77374 shora uvedené nemovité věci paní 
xxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 20 075,- Kč včetně DPH, ideální podíl 4502/116061 
shora uvedené nemovité věci manželům xxxxxxxxxxxx do společného jmění manželů 
za kupní cenu ve výši 38 402,- Kč včetně DPH, ideální podíl 485948/1508793 shora 
uvedené nemovité věci panu xxxxxx za kupní cenu ve výši 318 858,- Kč včetně DPH, 
ideální podíl 1113/77374 shora uvedené nemovité věci panu xxxxxxxx za kupní cenu 
ve výši 14 241,- Kč včetně DPH, ideální podíl 1003/77374 shora uvedené nemovité 
věci paní xxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 12 833,- Kč včetně DPH, ideální podíl 
4685/232122 shora uvedené nemovité věci manželům xxxxxxxxxxxxx do společného 
jmění manželů za kupní cenu ve výši 19 982,- Kč včetně DPH, ideální podíl 
30974/502931 shora uvedené nemovité věci manželům xxxxxxxxxxxx do společného 
jmění manželů za kupní cenu ve výši 60 971,- Kč včetně DPH, ideální podíl 
494/38687 shora uvedené nemovité věci panu xxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 
12 641,- Kč včetně DPH, ideální podíl 99745/3017586 shora uvedené nemovité věci 
panu xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 32 724,- Kč včetně DPH, ideální podíl 
937/38687 shora uvedené nemovité věci paní xxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 
23 978,- Kč včetně DPH, ideální podíl 494/38687 shora uvedené nemovité věci paní 
xxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 12 641,- Kč včetně DPH, ideální podíl 6667/232122 
shora uvedené nemovité věci manželům xxxxxxxx za kupní cenu ve výši 28 435,- Kč 
včetně DPH, ideální podíl 556/38687 shora uvedené nemovité věci paní xxxxxxxxxxx 
za kupní cenu ve výši 14 228,- Kč včetně DPH, ideální podíl 6631/232122 shora 
uvedené nemovité věci paní xxxxxxx za kupní cenu ve výši 28 281,- Kč včetně DPH, 
ideální podíl 1561/77374 shora uvedené nemovité věci panu xxxxxxxx za kupní cenu 
ve výši 19 973,- Kč včetně DPH, ideální podíl 47929/1508793 shora uvedené 
nemovité věci manželům xxxxxxxxxxxx do společného jmění manželů za kupní cenu 
ve výši 31 449,- Kč včetně DPH, ideální podíl 494/38687 shora uvedené nemovité 
věci paní xxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 12 641,- Kč včetně DPH, ideální podíl 
2792/116061 shora uvedené nemovité věci panu xxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 
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23 816,- Kč včetně DPH, ideální podíl 3367/232122 shora uvedené nemovité věci 
panu xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 14 360,- Kč včetně DPH, ideální podíl 
2236/116061 shora uvedené nemovité věci panu xxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 
19 073,- Kč včetně DPH, ideální podíl 2236/116061 shora uvedené nemovité věci 
paní xxxxxxx za kupní cenu ve výši 19 073,- Kč včetně DPH, ideální podíl 211/10551 
shora uvedené nemovité věci manželům xxxxxxxxxxxx do společného jmění manželů 
za kupní cenu ve výši 19 798,- Kč včetně DPH, ideální podíl 42045/1005862 shora 
uvedené nemovité věci manželům xxxxxxxxx do společného jmění manželů za kupní 
cenu ve výši 41 382,- Kč včetně DPH, ideální podíl 3367/232122 shora uvedené 
nemovité věci manželům xxxxxxxxxxxx do společného jmění manželů za kupní cenu 
ve výši 14 360,- Kč včetně DPH, ideální podíl 4502/116061 shora uvedené nemovité 
věci paní xxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 38 402,- Kč včetně DPH a ideální podíl 
2645/77374 shora uvedené nemovité věci paní xxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 
33 843,- Kč včetně DPH dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod č. 8.                
 
6.9. koupi pozemku parc. č. 312/3 ostatní plocha o výměře 4 238 m2 v k. ú. Hejčín, 
obec Olomouc z vlastnictví společnosti Kaskády Hejčín s.r.o. do vlastnictví 
statutárního města Olomouce za kupní cenu ve výši 1,- Kč včetně DPH dle dodatku 
č. 1 k důvodové zprávě bod č. 9.    
 
6.10. směnu pozemků parc. č. 306/13 orná půda o výměře 523 m2, parc. č. 306/23 
orná půda o výměře 81 m2, parc. č. 308/2 ostatní plocha (dle GP parc. č. 308/2 a 
parc. č. 308/4) o výměře 180 m2 a částí pozemků parc. č. 306/16 orná půda (dle GP 
parc. č. 306/16) o výměře 308 m2, parc. č. 306/19 orná půda (dle GP „díl i“) o výměře 
1 464 m2, parc. č. 306/17 orná půda (dle GP „díl p“) o výměře 18 m2 a parc. č. 
306/38 orná půda (dle GP parc. č. 306/41 a parc. č. 306/42) o výměře 24 m2, vše 
v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce 
za části pozemků parc. č. 306/10 orná půda (dle GP „díl r“) o výměře 212 m2, parc. 
č. 306/14 orná půda (dle GP „díl l“) o výměře 35 m2, parc. č. 306/15 orná půda (dle 
GP „díl m“) o výměře 154 m2 a parc. č. 306/18 orná půda (dle GP „díl h“) o výměře 
854 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví společnosti 
PTÁČEK - správa, a.s. s tím, že společnost PTÁČEK - správa, a.s. uhradí 
statutárnímu městu Olomouc doplatek cenového rozdílu ve výši 1 050 000,- Kč dle 
dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod č. 10. 
 
6.11. zřízení služebnosti cesty přes pozemky parc. č. 306/38 orná půda a parc. č. 
308/2 ostatní plocha, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch 
pozemku parc. č. 306/20 orná půda v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle 
dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod č. 10.  
 
6.12. uzavření plánovací smlouvy na infrastrukturní stavby místní komunikace, 
veřejného osvětlení, vodovodního řadu a dešťové kanalizace budovaných v rámci 
stavby „Rekonstrukce a dostavba OLC PTÁČEK – správa, a.s.“ se společností 
PTÁČEK – správa, a.s., dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod č. 11. 
 
6.13. uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na stavby místní komunikace, 
veřejného osvětlení, vodovodního řadu a dešťové kanalizace budované v rámci 
stavby „Rekonstrukce a dostavba OLC PTÁČEK – správa, a.s.“ se společností 
PTÁČEK – správa, a.s., dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod č. 12.  
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6.14. uzavření plánovací smlouvy na infrastrukturní stavby místní komunikace, 
včetně parkovacích stání a sjezdů, chodníků, veřejného osvětlení, vodovodního řadu, 
jednotné, splaškové a dešťové kanalizace budovaných v rámci stavby „U Dvorů – I. 
etapa“ s xxxxxxxxxxx, dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod č. 13.  
 
6.15. uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na pozemek parc. č. 136/92 
orná půda o výměře 802 m2 a části pozemků parc. č. 136/86 orná půda o výměře 
195 m2, parc. č. 136/51 orná půda o výměře 185 m2, parc. č. 136/89 orná půda 
o výměře 316 m2 a parc. č. 136/54 ostatní plocha o výměře 252 m2, vše v k. ú. 
Neředín, obec Olomouc, a na infrastrukturní stavby místní komunikace, včetně 
parkovacích stání a sjezdů, chodníků, veřejného osvětlení, vodovodního řadu a 
jednotné, splaškové a dešťové kanalizace, budované v rámci stavby „U Dvorů – I. 
etapa“ s xxxxxxxxxxxxx, dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod č. 14.  
 
6.16. zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového 
vedení NN na pozemku parc. č. 146/1 ostat. pl.  v k. ú. Olomouc-město, obec 
Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle dodatku č. 1 k důvodové 
zprávě bod č. 15.  
  
6.17. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a 
provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 146/1 ostat. pl.  
v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. 
dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod č. 15.  
 
6.18. zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení 
na pozemcích parc. č. 624/3,  parc. č. 624/38,  parc. č. 938/43,  parc. č. 624/41, parc. 
č. 624/39 a parc. č. 624/17, vše ostat. pl., v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve 
prospěch společnosti MERIT GROUP a.s. dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod č. 
16.  
 
6.19. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a 
provozování optického kabelového vedení na pozemcích parc. č. 624/3,  parc. č. 
624/38, parc. č. 938/43, parc. č. 624/41, parc. č. 624/39 a parc. č. 624/17, vše ostat. 
pl., v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch společnosti MERIT GROUP a.s. dle 
dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod č. 16.  
 
6.20. zřízení věcného břemene  uložení a provozování podzemního kabelového 
vedení VN na pozemku parc. č. 1751 ostat. pl., podzemního kabelového vedení NN 
na pozemcích parc. č. 120/4, parc. č. 125/2, parc. č. 120/6, vše ostat. pl., v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ  Distribuce, a. s. dle dodatku 
č. 1 k důvodové zprávě bod č. 17.  
   
6.21. zřízení věcného břemene  uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN na 
pozemku parc. č. 1751 ostat. pl., podzemního kabelového vedení NN na pozemcích 
parc. č. 120/4,  parc. č. 125/2, parc. č. 120/6, vše ostat. pl., v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ  Distribuce, a. s. dle dodatku č. 1 k důvodové 
zprávě bod č. 17.  
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6.22. zřízení věcného břemene  na pozemcích parc. č. 24/20, parc. č. 23/2, parc. č. 
125/1, parc. č. 24/23, parc. č. 24/9, vše ostat. pl., parc. č. 24/25, parc. č. 125/2,  vše 
zahrada, v k. ú. Lazce, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s.  
dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod č. 18.  
 
6.23. zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového 
vedení NN na pozemcích parc. č. st. 1092/3 zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 
959/7 ostat. pl., parc. č. 959/3 ostat. pl., vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve 
prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s.  dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod 
č. 19.  
 
6.24. zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového 
vedení VN a NN na pozemcích parc. č. 1679/25 ostat. pl., parc. č. 1963/1 ostat. pl. a 
parc. č. 1963/7 ostat. pl., podzemního kabelového vedení  NN na pozemcích parc. č. 
1685/18 orná půda, parc. č. 1685/16 orná půda, parc. č. 1699/2 orná půda, parc. č. 
1698/1 orná půda, parc. č. 1695/8 ostat. pl., parc. č. 1963/8 ostat. pl., parc. č. 1687/1 
ostat. pl., parc. č. 1963/2 ostat. pl., vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc,  ve 
prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s.  dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod 
č. 20.  
 
6.25. zřízení věcného břemene  uložení a provozování optického kabelového vedení 
na pozemcích parc. č. 499/3 ostat. pl., parc. č. 515/2 ostat. pl., parc. č. 540/50 ostat. 
pl., vše v k. ú. Neředín,  parc. č. 607/1 ostat. pl., parc. č. 485/2 ostat. pl. parc. č. 
520/1 ostat. pl., parc. č. 513 ostat. pl. , parc. č. 555/2 ostat. pl., vše v k. ú. Nová Ulice, 
obec Olomouc, ve  prospěch společnosti RIO Media a.s.  dle dodatku č. 1 
k důvodové zprávě bod č. 21.  
 
6.26. zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového 
vedení NN na pozemcích parc. č. 105/27  ostat. pl. a parc. č. 105/24  ostat. pl., vše 
v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. 
dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod č. 22.  
 
6.27. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a 
provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 105/27 ostat. 
pl. a parc. č. 105/24  ostat. pl., vše v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc ve 
prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod č. 
22.  
 
6.28. zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového 
vedení NN na pozemku parc. č. 596 ostat. pl. v k. ú. Droždín, obec Olomouc ve 
prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s.  dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod 
č. 23.  
 
6.29. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a 
provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 596 ostat. pl. 
v k. ú. Droždín, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s.  dle 
dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod č. 23.  
 
6.30. zřízení věcného břemene spočívající v právu zřídit a provozovat plynárenské 
zařízení včetně jeho příslušenství, v právu vstupovat a vjíždět v souvislosti se 
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zřízením, stavebními úpravami, opravami a provozováním distribuční soustavy a 
plynovodní přípojky na pozemku  parc. č. 200/1 ostat. pl. v k. ú. Bělidla, obec 
Olomouc ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o.  dle dodatku č. 1 k důvodové 
zprávě bod č. 24.  
 
6.31. zřízení věcného břemene spočívající v právu zřídit a provozovat plynárenské 
zařízení včetně jeho příslušenství, v právu vstupovat a vjíždět v souvislosti se 
zřízením, rekonstrukcemi, opravami a provozováním plynárenského zařízení a 
plynovodních přípojek na pozemcích parc. č. 34/6, parc. č. 20/2, parc. č. 434/8, parc. 
č. 804/5, parc. č. 806/1, parc. č. 808/1, parc. č. 808/2, parc. č. 808/3, vše ostat. pl., 
vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o.  
dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod č. 25.  
 
6.32. 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 distribuční soustavy a plynovodních přípojek na pozemcích parc. č. 
34/6, parc. č. 20/2, parc. č. 434/8, parc. č. 804/5, parc. č. 806/1, parc. č. 808/1, parc. 
č. 808/2, parc. č. 808/3, vše ostat. pl., vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve 
prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o.  dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod č. 
25.  
 
6.33. zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového 
vedení NN na pozemcích parc. č. 776/1 orná půda, parc. č. 1154 ostat. pl. a parc. č. 
1232/12 ostat. pl., vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ 
Distribuce, a.s. dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod č. 26.  
 
6.34. zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového 
vedení VN na pozemku parc. č. 98/5 ostatní plocha v k. ú. Pavlovičky, obec Olomouc 
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě 
bod č. 27.  
 
6.35. zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového 
vedení VN na pozemku parc. č. 497/1 ostatní plocha a podzemního kabelového 
vedení NN na pozemcích parc. č. 497/1 a  parc. č.  513, vše ostatní plocha v k. ú. 
Povel, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle dodatku č. 1 
k důvodové zprávě bod č. 28.  
 
6.36. 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 dodatku č. 1 
k důvodové zprávě bod č. 29.  
 
6.37. 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. 
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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 dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod č. 29.  
 
6.38. zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového 
vedení NN  na pozemku parc. č. 1468/13 ostat. pl. v k. ú. Chválkovice, obec 
Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s.  dle dodatku č. 1 k důvodové 
zprávě bod č. 30.  
 
6.39. zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového 
vedení NN na pozemku parc. č. 842/1 ostat. pl. v k. ú. Černovír, obec Olomouc ve 
prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod č. 
31.  
 
6.40. zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového 
vedení NN na pozemku parc. č. 527/2 orná půda v k. ú. Černovír, obec Olomouc ve 
prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s.  dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod 
č. 32.  
 
6.41. zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového 
vedení NN  na pozemku parc. č. 399/77 ostat. pl. v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve 
prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod 
č. 33.  
 
6.42. zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového 
vedení NN na pozemku parc. č. 1012 ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc 
a na pozemcích parc. č. 1460/1 a parc. č. 1460/2, vše ostatní plocha, v k. ú. 
Chválkovice, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle 
dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod č. 34.  
 
6.43. 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 distribuční soustavy a 
plynovodních přípojek na pozemcích parc. č. 618/1, parc. č. 424/1, parc. č. 619/1, 
parc. č. 324/7, parc. č. 355/3, parc. č. 303/3, parc. č. 361/8, parc. č. 422, vše ostat. 
pl., parc. č. 410/6 zahrada, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti RWE GasNet, s.r.o. dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod č. 35.  
 
6.44. 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 distribuční soustavy a plynovodních přípojek na pozemcích parc. č. 
618/1, parc. č. 424/1, parc. č. 619/1, parc. č. 324/7, parc. č. 355/3, parc. č. 303/3, 
parc. č. 361/8, parc. č. 422, vše ostat. pl., parc. č. 410/6 zahrada, vše v k. ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti  RWE GasNet, s.r.o.  dle dodatku č. 1 
k důvodové zprávě bod č. 35.  
 
6.45. 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 
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plynovodní přípojky na  pozemku parc. č. 84 ostat. pl. v k. ú.  Klášterní Hradisko, 
obec Olomouc ve  prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o. dle dodatku č. 1 
k důvodové zprávě bod č. 36.  
 
6.46. 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 distribuční soustavy a plynovodní přípojky na  pozemku parc. č. 84 
ostat. pl. v k. ú.  Klášterní Hradisko, obec Olomouc ve  prospěch společnosti RWE 
GasNet, s.r.o. dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod č. 36.  
 
6.47. 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 distribuční soustavy a 
plynovodních přípojek na pozemcích   parc. č. 135/1 ostat. pl. v k. ú. Olomouc - 
město, parc. č. 614/3, parc. č. 413/10, parc. č. 328/2, parc. č. 416/1, parc. č. 324/7, 
parc. č. 422, vše  ostat. pl., v  k. ú.  Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti RWE GasNet, s.r.o.  dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod č. 37.  
 
6.48. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o 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 distribuční soustavy a plynovodních přípojek na pozemcích   parc. č. 
135/1 ostat. pl. v k. ú. Olomouc - město, parc. č. 614/3, parc. č. 413/10, parc. č. 
328/2, parc. č. 416/1, parc. č. 324/7, parc. č. 422, vše  ostat. pl., v  k. ú.  Nová Ulice, 
obec Olomouc ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o.  dle dodatku č. 1 
k důvodové zprávě bod č. 37.  
 
6.49. 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. 499 ostat. pl., parc. č. 779/18 orná půda 
a parc. č. 1935 ostat. pl., vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti RWE GasNet, s.r.o. dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod č. 38.  
 
6.50. 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. 1647/7,  parc. č. 1647/8,  parc. č. 
1647/2,  parc. č. 1961/1, parc. č. 1721/65, vše ostat. pl. a parc. č. 1647/6 orná půda, 
vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti RWE GasNet 
s.r.o.  dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod č. 39.  
 
6.51. 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 distribuční soustavy a 
plynovodních přípojek, a to v rozsahu NTL a STL plynovodů na pozemcích parc. č. 
999 ostat. pl., parc. č. 995/4 lesní pozemek a parc. č. 997 ostat. pl., vše v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc ve prospěch společnosti RWE GasNet, s. r.o.  dle dodatku 
č. 1 k důvodové zprávě bod č. 40.  
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6.52. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o 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 distribuční soustavy a plynovodních přípojek, a to v rozsahu NTL a 
STL plynovodů na pozemcích parc. č. 999 ostat. pl., parc. č. 995/4 lesní pozemek a 
parc. č. 997 ostat. pl., vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch společnosti 
RWE GasNet, s. r.o.  dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod č. 40.  
 
6.53. zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového 
vedení NN na pozemcích parc. č. st. 127 zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 64 
zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 202/37, parc. č. 214/1, parc. č. 384/56, parc. č. 
384/66, parc. č. 809/2, parc. č. 809/3, vše zahrada, parc. č. 46/2, parc. č. 51/3, parc. 
č. 51/4, parc. č. 51/7, parc. č. 52/1, parc. č. 52/4, parc. č. 52/5, parc. č. 52/8, parc. č. 
52/9, parc. č. 52/11, parc. č. 52/12, parc. č. 52/13, parc. č. 53/1, parc. č. 53/4, parc. č. 
214/2, parc. č. 384/78, parc. č. 399/3, parc. č. 399/58, parc. č. 399/68, parc. č. 
399/76, parc. č. 399/77, parc. č. 399/78, parc. č. 399/84, parc. č. 399/85, parc. č. 
809/1, parc. č. 809/4, parc. č. 810/1, parc. č. 821/1, parc. č. 824/4, parc. č. 824/29 a 
parc. č. 824/73, vše ostatní plocha, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod č. 41.  
 
6.54. zřízení věcného břemene uložení a provozování horkovodního vedení na 
pozemcích parc. č. 1023 ostatní plocha a parc. č. 849/8 orná půda, vše v k. ú. 
Řepčín, obec Olomouc ve prospěch společnosti Dalkia Česká republika, a.s. dle 
dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod č. 42.  
 
6.55. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a 
provozování horkovodního vedení na pozemcích parc. č. 1023 ostatní plocha a parc. 
č. 849/8 orná půda, vše v k. ú. Řepčín, obec Olomouc ve prospěch společnosti 
Dalkia Česká republika, a.s. dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod č. 42.  
 
6.56. zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového 
vedení NN na pozemku parc. č. 111/1 ostat. pl. v k. ú. Lošov, obec Olomouc ve 
prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod 
č. 43.  
 
6.57. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a 
provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 111/1 ostat. pl. 
v k. ú. Lošov, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s.  dle 
dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod č. 43.  
 
6.58. zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového 
vedení NN na pozemcích parc. č. 419/3, parc. č. 419/12, parc. č. 427/2, parc. č. 
441/3, vše  ostat. pl., v k. ú. Hejčín, na pozemcích parc. č. 447/26, parc. č. 447/29, 
parc. č. 612/1, parc. č. 614/28 a parc. č. 616/8, vše ostat. pl., v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s.  dle dodatku č. 1 k důvodové 
zprávě bod č. 44.  
 
7. nevyhovuje žádosti 
7.1. paní xxxxxxxxxxxxxxxxx o snížení kupní ceny při prodeji pozemku parc. č. 444/2 
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 4 m2 v k. ú. Hlubočky, obec Hlubočky z 6 500,- 
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Kč na 1 200,- Kč dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod č. 1. 
 
7.2. 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 dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod č. 2.  
 
7.3. pana xxxxxxx o prodej pozemku parc. č. 1882/5 trvalý travní porost v k. ú. Holice 
u Olomouce, obec Olomouc dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod č. 3. 
 
7.4. pana xxxxxxxxxxxx o započtení uhrazeného nájemného za nájem částí pozemků 
parc. č. 314 zahrada o výměře 670 m2 a parc. č. 316/1 orná půda o výměře 506 m2, 
vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc za období od 12. 8. 2009 do 31. 3. 2013 ve výši 
63 682,- Kč na kupní cenu při prodeji části pozemku parc. č. 314 zahrada (dle GP díl 
„d“ zahrada) o výměře 687 m2, části pozemku parc. č. 316/1 orná půda (dle GP díl 
„c“ zahrada) o výměře 512 m2, části pozemku parc. č. 316/4 orná půda (dle GP díl 
„e“ zahrada) o výměře 44 m2, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle dodatku č. 1 
k důvodové zprávě bod č. 6. 
 
7.5. manželů xxxxxxxxxxx o směnu části pozemku parc. č. 313/1 orná půda o výměře 
28 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve vlastnictví manželů xxxxxxxxxxxxxx za část 
pozemku parc. č. 314 zahrada o výměře 41 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc 
ve vlastnictví statutárního města Olomouce dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod 
č. 6. 
 
7.6. paní xxxxxxxxxxxxxxxx o zřízení služebnosti cesty přes pozemky parc. č. 2004/6 
ostatní plocha, parc. č. 2004/7 ostatní plocha a parc. č. 2004/1 ostatní plocha, vše 
v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch pozemku parc. č. 306/20 orná 
půda v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě 
bod č. 10. 
 
8. revokuje 
8.1. usnesení ZMO ze dne 16. 12. 2013, bod programu 3, bod 15 ve věci schválení 
prodeje pozemku parc. č. 444/2 zast. pl. o výměře 4 m2 v k. ú. Hlubočky, obec 
Hlubočky paní xxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 6 500,- Kč dle dodatku č. 1 
k důvodové zprávě bod č. 1. 
 
8.2. usnesení ZMO ze dne 18. 9. 2013, bod programu 3, bod 33 důvodové zprávy ve 
věci schválení  prodeje pozemku parc. č. st. 1578 zast. pl. o výměře 660 m2 v k. ú. 
Neředín, obec Olomouc, a to ideální podíl 211/10551 paní xxxxxxxxxx za kupní cenu 
ve výši 19 798,- Kč, ideální podíl 3367/464244 shora uvedené nemovitosti panu 
xxxxxxxx za kupní cenu ve výši 7 180,- Kč, ideální podíl 2236/116061 shora uvedené 
nemovitosti paní xxxxxxxx za kupní cenu ve výši 19 073,- Kč, ideální podíl 937/38687 
shora uvedené nemovitosti panu xxxxxxxx za kupní cenu ve výši 23 978,- Kč, ideální 
podíl 1569/77374 shora uvedené nemovitosti paní xxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 
20 075,- Kč, ideální podíl 2317/116061 shora uvedené nemovitosti panu xxxxxxxxxxx 
za kupní cenu ve výši 19 764,- Kč, ideální podíl 1149827/3017586 shora uvedené 
nemovitosti panu xxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 377 233,- Kč, ideální podíl 
1113/77374 shora uvedené nemovitosti panu xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 
14 241,- Kč, ideální podíl 1003/77374 shora uvedené nemovitosti paní xxxxxxxxxxxx 
za kupní cenu ve výši 12 833,- Kč, ideální podíl 4685/232122 shora uvedené 



 29

nemovitosti manželům xxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 19 982,- Kč, ideální podíl 
30974/502931 shora uvedené nemovitosti manželům xxxxxxxx za kupní cenu ve výši 
60 971,- Kč, ideální podíl 494/38687 shora uvedené nemovitosti panu xxxxxxxxxxxxx 
za kupní cenu ve výši 12 641,- Kč, ideální podíl 99745/3017586 shora uvedené 
nemovitosti panu xxxxxxx za kupní cenu ve výši 32 724,- Kč, ideální podíl 937/38687 
shora uvedené nemovitosti paní xxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 23 978,- Kč, ideální 
podíl 494/38687 shora uvedené nemovitosti paní xxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 
12 641,- Kč, ideální podíl 6667/232122 shora uvedené nemovitosti manželům 
xxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 28 435,- Kč, ideální podíl 556/38687 shora uvedené 
nemovitosti paní xxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 14 228,- Kč, ideální podíl 
6631/232122 shora uvedené nemovitosti paní xxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 
28 281,- Kč, ideální podíl 47929/1508793 shora uvedené nemovitosti manželům 
xxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 31 449,- Kč, ideální podíl 494/38687 shora uvedené 
nemovitosti paní xxxxx za kupní cenu ve výši 12 641,- Kč, ideální podíl 2792/116061 
shora uvedené nemovitosti panu xxxxxxxx za kupní cenu ve výši 23 816,- Kč, ideální 
podíl 3367/464244 shora uvedené nemovitosti paní xxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 
7 180,- Kč, ideální podíl 3367/232122 shora uvedené nemovitosti panu xxxxxxxxxxxx 
za kupní cenu ve výši 14 360,- Kč, ideální podíl 2236/116061 shora uvedené 
nemovitosti panu xxxxxxx za kupní cenu ve výši 19 073,- Kč, ideální podíl 211/10551 
shora uvedené nemovitosti manželům xxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 19 798,- Kč, 
ideální podíl 42045/1005862 shora uvedené nemovitosti manželům xxxxxxxxxxxxxxx 
za kupní cenu ve výši 41 382,- Kč, ideální podíl 4502/116061 shora uvedené 
nemovitosti paní xxxxx za kupní cenu ve výši 38 402,- Kč a ideální podíl 2645/77374 
shora uvedené nemovitosti paní xxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 33 843,- Kč 
dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod č. 8.  
 
8.3. usnesení ZMO ze dne 9. 11. 2011, bod programu 3, bod 32 důvodové zprávy ve 
věci schválení darování pozemku parc. č. 312/3 o výměře 233 m2, části pozemku 
parc. č. 292/2 o výměře 3 299 m2 (dle GP díl "c"), částí pozemku parc. č. 292/5 
o celkové výměře 80 m2 (dle GP díly "f" a  "h"), částí pozemku parc. č. 309 o celkové 
výměře 261 m2 (dle GP díly "k" a "m") a částí pozemku parc. č. 310/1 o celkové 
výměře 365 m2 (dle GP díly "o" a "q"), vše orná půda v k. ú. Hejčín, obec Olomouc 
z vlastnictví společnosti Kaskády Hejčín s.r.o. do vlastnictví statutárního města 
Olomouce dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod č. 9. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, primátor města 
Bod programu: 3.; hlasování č. 5 
 
 
 
4 AQUAPARK OLOMOUC, a. s. - 2. tranše odkupu akcií  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu včetně přílohy 
 
2. schvaluje 
návrh Smlouvy o převodu akcií dle přílohy č. 1 
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3. pověřuje 
JUDr. Martina Majora, MBA k podpisu Smlouvy o převodu akcií ve znění dle návrhu 
v příloze č. 1 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, primátor města 

Kosatík Ivan, RNDr., člen rady města 
Bod programu: 3. 1.; hlasování č. 6 
 
 
 
5 Plán financování obnovy vodovod ů a kanalizací v majetku 

SMOl 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. schvaluje 
Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací v majetku SMOl dle přílohy 
důvodové zprávy. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, primátor města 
Bod programu: 3. 2.; hlasování č. 7 
 
 
 
6 Majetkoprávní záležitosti OI  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu. 
 
2. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc.č. 369/11 orná 
půda v k.ú. Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc, který je ve spoluvlastnictví pana 
xxxxxxxxxxxxx a pana xxxxxxxx za kupní cenu ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 
1 předložené důvodové zprávy. 
 
3. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc.č. 369/10 orná 
půda v k.ú. Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc, který je ve spoluvlastnictví paní 
xxxxxxxxxx, pana xxxxxxxxxxxx, pana xxxxxxx, pana xxxxxx, manželů xxxxxxxxxxxx, 
manželů xxxxxxxx, manželů xxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši dle důvodové zprávy, 
dle bodu 2 předložené důvodové zprávy. 
 
4. schvaluje 
uzavření darovací smlouvy na darování původního dříku Mariánského sloupu 
z Dolního náměstí v Olomouci a několika váz z Renderova domu (na ulici 8. května 
č.9). Památky jsou ve vlastnictví statutárního města Olomouce jako dárce, do 
vlastnictví Vlastivědného muzea v Olomouci jako obdarovaného. Statutární město 
Olomouc uhradí náklady na převoz památek ve výši  dle důvodové zprávy, dle bodu 
3 předložené důvodové zprávy. 
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5. schvaluje 
uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě na pozemku parc.č. 1163, p.č. 
1164, p.č. 1165/1, vše v k.ú. Slavonín, obec Olomouc, které jsou ve vlastnictví SMOl. 
Věcné břemeno bude spočívat v právu uložení a provozování vodovodní přípojky a 
v právu vstupu a vjezdu na dotčené pozemky za účelem umístění, provozování, 
oprav, údržby a odstranění ve prospěch oprávněných z věcného břemene-manželů 
xxxxxxxxx na dobu neurčitou a bezúplatně, dle bodu 4 předložené důvodové zprávy. 
 
6. schvaluje 
uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě na pozemku parc.č. 654 v k.ú. 
Nemilany, obec Olomouc, které jsou ve vlastnictví SMOl. Věcné břemeno bude 
spočívat v právu uložení a provozování vodovodní přípojky a v právu vstupu a vjezdu 
na dotčené pozemky za účelem umístění, provozování, oprav, údržby a odstranění 
ve prospěch oprávněné z věcného břemene paní xxxxxxxxxxxxxxx na dobu neurčitou 
a bezúplatně, dle bodu 5 předložené důvodové zprávy.  
 
7. schvaluje 
uzavření smlouvy o zřízení služebnosti stezky a cesty na část pozemku parc.č. 
324/140  ostatní plocha v k.ú. Neředín, obec Olomouc, ve vlastnictví statutárního 
města Olomouce, spočívajícího v právu stezky a cesty  přes předmětný pozemek 
ve prospěch pozemku parc.č. 324/133 ostatní plocha ve vlastnictví xxxxxxxxxxxxxxx, 
v rozsahu vymezeném v geometrickém plánu č. 1026-40/2005 ze dne 22.10.2007. 
Služebnost stezky a cesty bude zřízena na dobu neurčitou a bezúplatně, dle bodu 6 
předložené důvodové zprávy. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, primátor města 
Bod programu: 4.; hlasování č. 8 
 
 
 
7 Prodej dom ů 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu a dodatek č. 1 důvodové zprávy 
 
2. nevyhovuje 
nabídce pana xxxxxxxx ve věci prodeje pozemku parc. č. st. 179/3 zastavěná plocha 
a nádvoří v k. ú. Hejčín, obec Olomouc, jehož součástí je budova č. p. 352 (Tomkova 
40), objekt občanské vybavenosti, za kupní cenu ve výši 4.000.000,- Kč, dle 
důvodové zprávy bod 1.1. 
 
3. nevyhovuje žádosti 
společnosti Digitrend s.r.o. ve věci prodeje pozemku parc. č. st. 179/3 zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Hejčín, obec Olomouc, jehož součástí je budova č. p. 352 
(Tomkova 40), objekt občanské vybavenosti, za kupní cenu ve výši 11.000.000,- Kč, 
dle důvodové zprávy bod 1.1. 
 
4. nevyhovuje žádosti 
společnosti GRASO a.s. ve věci prodeje části pozemku parc. č. 109/1 zahrada 
o výměře 315 m2 a části pozemku parc. č. 109/4 zahrada o výměře 310 m2, vše v 
k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 1.2. 
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5. schvaluje 
prodej pozemku parc. č. 454 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Chomoutov, obec 
Olomouc, jehož součástí je zejména budova č. p. 23 (Štěpánovská 10), bydlení, za 
kupní cenu ve výši 2.917.500,- Kč, která bude uhrazena ve třech splátkách, když 
první splátka ve výši 1.000.000,- Kč bude uhrazena kupujícím do 31. 12. 2014, druhá 
splátka ve výši 1.000.000,- Kč bude uhrazena kupujícím do 31. 12. 2015 a třetí 
splátka ve výši 917.500,- Kč bude uhrazena kupujícím do 31. 12. 2016, společnosti 
Střední škola stavební a podnikatelská s.r.o., dle důvodové zprávy bod 1.3. 
 
6. schvaluje 
prodej jednotky vymezené podle zákona č. 72/1994 Sb., a to bytové jednotky č. 
195/24 v domě č. p. 195 (Dolní nám. 6) na pozemku parc. č. st. 616 zastavěná 
plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 296/21698 na společných 
částech domu č. p. 195 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 296/21698 na 
pozemku parc. č. st. 616 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Olomouc-město, 
obec Olomouc, do SJM xxxxxxxx, za kupní cenu ve výši  903.111,- Kč, dle důvodové 
zprávy bod 1.4. 
 
7. nevyhovuje 
nabídkám pana xxxxxxxxxx a pana xxxxxxxxxxx, ve věci prodeje jednotky vymezené 
podle zákona č. 72/1994 Sb., a to bytové  jednotky č. 195/24 v domě č. p. 195 (Dolní 
nám. 6) na pozemku parc. č. st. 616 zastavěná plocha a nádvoří, se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 296/21698 na společných částech domu č. p. 
195 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 296/21698 na pozemku parc. č. st. 616 
zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, dle 
důvodové zprávy bod 1.4. 
 
8. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti obsahující právo přístupu 
a užívání společných prostor budovy č. p. 195 (Dolní náměstí 6) na pozemku parc. č. 
st. 616 zastavěná plocha a nádvoří, a pozemku parc. č. st. 616 zastavěná plocha a 
nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, za účelem zřízení, umístění, provozu, 
kontroly, opravy, údržby, montáže (resp. demontáže) a modernizace tepelného 
zdroje, tepelných přívodů a rozvodů, komunikačních zařízení, včetně koncových 
topných a regulačních zařízení zdroje, vedení a odběru studené vody, zemního plynu 
a el. energie a připojení na kanalizaci, odkouření, přípojku plynu a na odběrné 
tepelné zařízení domu, to vše ve prospěch statutárního města Olomouce, a to 
k jednotce č. 195/24 v budově č. p. 195 (Dolní náměstí 6) na pozemku parc. č. st. 
616, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, s manžely 
xxxxxxxxxxxxx, dle důvodové zprávy bod 1.4. 
 
9. schvaluje 
prodej jednotky vymezené podle zákona č. 72/1994 Sb., a to bytové jednotky č. 
1109/4 v domě č. p. 1108, 1109 (Sokolská 27, 29) na pozemcích parc. č. st. 16/1, 
16/2, oba zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
738/7916 na společných částech domu č. p. 1108, 1109 a se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 738/7916 na pozemcích parc. č. st. 16/1, 16/2, oba zastavěná 
plocha a nádvoří, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, panu xxxxxxxxxxxxxxx, 
za kupní cenu ve výši 903.500,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.5. 
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10. nevyhovuje 
nabídce pana xxxxxxxxxxxxx ze dne 24. 3. 2014 ve výši 855.000,- Kč ve věci prodeje  
jednotky vymezené podle zákona č. 72/1994 Sb., a to bytové jednotky č. 1109/4 
v domě  č. p. 1108, 1109 (Sokolská 27, 29) na pozemcích parc. č. st. 16/1, 16/2, oba 
zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 738/7916 na 
společných částech domu č. p. 1108, 1109 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
738/7916 na pozemcích parc. č. st. 16/1, 16/2, oba zastavěná plocha a nádvoří, vše 
v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 1.5. 
 
11. nevyhovuje 
nabídkám společnosti FINBER, s.r.o. ze dne 24. 3. 2014 ve výši 833.000,- Kč, ze dne 
26. 3. 2014 ve výši 870.000,- Kč a ze dne 5. 5. 2014 ve výši 880.000,- Kč ve věci 
prodeje  jednotky vymezené podle zákona č. 72/1994 Sb., a to bytové jednotky č. 
1109/4 v domě  č. p. 1108, 1109 (Sokolská 27, 29) na pozemcích parc. č. st. 16/1, 
16/2, oba zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
738/7916 na společných částech domu č. p. 1108, 1109 a se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 738/7916 na pozemcích parc. č. st. 16/1, 16/2, oba zastavěná 
plocha a nádvoří, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, dle důvodové zprávy 
bod 1.5. 
 
12. revokuje 
své usnesení ze dne 1. 3. 2014, bod 4, část 3 ve věci schválení prodeje jednotky 
vymezené podle zákona č. 72/1994 Sb., a to nebytové jednotky č. 95/3 v domě č. p. 
95 (Blažejské náměstí 10) na pozemku parc. č. st. 519 zastavěná plocha a nádvoří 
se spoluvlastnickým podílem o velikosti 2428/4516 na společných částech domu č. p. 
95 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 2428/4516 na pozemku parc. č. st. 519 
zastavěná plocha a nádvoří, pozemku parc. č. 543 ostatní plocha, pozemku parc. č. 
58/1 zahrada, pozemku parc. č. 99/10 zahrada a pozemku parc. č. st. 1651 
zastavěná plocha a nádvoří, na kterém se nachází stavba jiného vlastníka – budova 
bez čp/če, jiná stavba, která není součástí tohoto pozemku a nebude proto 
předmětem převodu, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxx 
za kupní cenu celkem ve výši 6.210.467,- Kč, která bude uhrazena ve dvou 
splátkách, když první splátka ve výši 3.105.234,- Kč bude kupujícím uhrazena 
prodávajícímu do 31. 12. 2014 a druhá splátka ve výši 3.105.233,- Kč bude 
kupujícím uhrazena prodávajícímu do 31. 12. 2015, dle důvodové zprávy bod 1.6. 
 
13. schvaluje 
prodej jednotky vymezené podle zákona č. 72/1994 Sb., a to nebytové jednotky č. 
95/3 v domě č. p. 95 (Blažejské náměstí 10) na pozemku parc. č. st. 519 zastavěná 
plocha a nádvoří se spoluvlastnickým podílem o velikosti 2428/4516 na společných 
částech domu č. p. 95 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 2428/4516 na 
pozemku parc. č. st. 519 zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parc. č. 543 ostatní 
plocha, pozemek parc. č. 58/1 zahrada a pozemek parc. č. 99/10 zahrada, vše v k. ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc, nájemci panu xxxxxxx za kupní cenu celkem ve výši 
5.748.317,- Kč, která bude uhrazena ve dvou splátkách, když první splátka ve výši 
2.874.159,- Kč bude kupujícím uhrazena prodávajícímu do 31. 12. 2014 a druhá 
splátka ve výši 2.874.158,- Kč bude kupujícím uhrazena prodávajícímu do 31. 12. 
2015, dle důvodové zprávy bod 1.6. 
 
14. revokuje 
své usnesení ze dne 5. 5. 2014, bod 5, část 21, ve věci prodeje pozemku parc. č. st. 
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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 xxxx za kupní cenu ve výši 10.466,- Kč 
a ideální 1/2 xxxxxxxx za kupní cenu ve výši  10.466,- Kč, 
-   podíl o velikosti 519/21960 xxxxxxxx za kupní cenu ve výši 17.867,- Kč, 
-   podíl o velikosti 519/21960 xxxxxxxx za kupní cenu ve výši 17.867,- Kč, 
-   podíl o velikosti 732/21960 xxxxxxxx za kupní cenu ve výši 25.200,- Kč, 
-   podíl o velikosti 608/21960 do SJM xxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 20.932,- Kč, 
-   podíl o velikosti 519/21960 xxxxxxxxxxxxxxxxx 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 xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 25.200,- Kč, 
-   podíl o velikosti 608/21960 do SJM xxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 20.932,- Kč, 
-   podíl o velikosti 519/21960 xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 17.867,- Kč, 
-   podíl o velikosti 519/21960 xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 17.867,- Kč, 
-   podíl o velikosti 732/21960 do SJM xxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 25.200,- Kč, 
-   podíl o velikosti 608/21960 xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 20.932,- Kč, 
-   podíl o velikosti 519/21960 xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 17.867,- Kč, 
-   podíl o velikosti 519/21960 xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 17.867,- Kč, 
-   podíl o velikosti 732/21960 xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 25.200,- Kč, 
-   podíl o velikosti 608/21960 xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 20.931,- Kč, 
-   podíl o velikosti 492/21960 xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 16.938,- Kč, 
-   podíl o velikosti 368/21960 do SJM xxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 12.669,- Kč, 
-   podíl o velikosti 732/21960 xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 25.200,- Kč, 
-   podíl o velikosti 519/21960 xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 17.867,- Kč, 
-   podíl o velikosti 519/21960 xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 17.867,- Kč, 
-   podíl o velikosti 608/21960 xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 20.931,- Kč, 
-   podíl o velikosti 732/21960 xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 25.200,- Kč, 
-   podíl o velikosti 519/21960 xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 17.867,- Kč, 
-   podíl o velikosti 519/21960 xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 17.867,- Kč, 
-   podíl o velikosti 608/21960 xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 20.931,- Kč, 
-   podíl o velikosti 732/21960 do SJM xxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 25.200,- Kč, 
-   podíl o velikosti 519/21960 xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 17.867,- Kč, 
-   podíl o velikosti 519/21960 xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 17.867,- Kč, 
-   podíl o velikosti 608/21960 xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 20.931,- Kč, 
-   podíl o velikosti 732/21960 xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 25.200,- Kč, 
-   podíl o velikosti 519/21960 do SJM xxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 17.867,- Kč, 
-   podíl o velikosti 519/21960 xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 17.867,- Kč, 
-   podíl o velikosti 608/21960 xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 20.931,- Kč, 
-   podíl o velikosti 368/21960 xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 12.669,- Kč, 
-   podíl o velikosti 492/21960 xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 16.938,- Kč, 
-   podíl o velikosti 608/21960 do SJM xxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 20.931,- Kč, 
dle důvodové zprávy bod 1.7. 
 
15. schvaluje 
prodej 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, 
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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 xxxx za kupní cenu ve výši 10.466,- Kč 
a ideální 1/2 xxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 10.466,- Kč, 
-   podíl o velikosti 519/21960 xxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 17.867,- Kč, 
-   podíl o velikosti 519/21960 xxxxxxxxxxx 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 xxxxxxxx za kupní cenu ve výši 20.932,- Kč, 
-   podíl o velikosti 519/21960 xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 17.867,-Kč, 
-   podíl o velikosti 519/21960 do SJM xxxxxxxx za kupní cenu ve výši 17.867,- Kč, 
-   podíl o velikosti 732/21960 xxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 25.200,- Kč, 
-   podíl o velikosti 608/21960 do SJM xxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 20.932,- Kč, 
-   podíl o velikosti 519/21960 xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 17.867,- Kč, 
-   podíl o velikosti 519/21960 xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 17.867,- Kč, 
-   podíl o velikosti 732/21960 do SJM xxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 25.200,- Kč, 
-   podíl o velikosti 608/21960 xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 20.932,- Kč, 
-   podíl o velikosti 519/21960 xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 17.867,- Kč, 
-   podíl o velikosti 519/21960 xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 17.867,- Kč, 
-   podíl o velikosti 732/21960 xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 25.200,- Kč, 
-   podíl o velikosti 608/21960 xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 20.931,- Kč, 
-   podíl o velikosti 492/21960 xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 16.938,- Kč, 
-   podíl o velikosti 368/21960 do SJM xxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 12.669,- Kč, 
-   podíl o velikosti 732/21960 xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 25.200,- Kč, 
-   podíl o velikosti 519/21960 xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 17.867,- Kč, 
-   podíl o velikosti 519/21960 xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 17.867,- Kč, 
-   podíl o velikosti 608/21960 xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 20.931,- Kč, 
-   podíl o velikosti 732/21960 xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 25.200,- Kč, 
-   podíl o velikosti 519/21960 xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 17.867,- Kč, 
-   podíl o velikosti 519/21960 xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 17.867,- Kč, 
-   podíl o velikosti 608/21960 xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 20.931,- Kč, 
-   podíl o velikosti 732/21960 do SJM xxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 25.200,- Kč, 
-   podíl o velikosti 519/21960 xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 17.867,- Kč, 
-   podíl o velikosti 519/21960 xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 17.867,- Kč, 
-   podíl o velikosti 608/21960 xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 20.931,- Kč, 
-   podíl o velikosti 732/21960 xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 25.200,- Kč, 
-   podíl o velikosti 519/21960 do SJM xxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 17.867,- Kč, 
-   podíl o velikosti 519/21960 xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 17.867,- Kč, 
-   podíl o velikosti 608/21960 xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 20.931,- Kč, 
-   podíl o velikosti 368/21960 xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 12.669,- Kč, 
-   podíl o velikosti 492/21960 xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 16.938,- Kč, 
-   podíl o velikosti 608/21960 do SJM xxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 20.931,- Kč, 
dle důvodové zprávy bod 1.7. 
 
16. nevyhovuje žádosti 
Společenství vlastníků pro dům Polívkova 42, 44, 46, Olomouc ve věci zřízení 
předkupního práva k pozemku parc. č. 296/33 ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc, dle důvodové zprávy bod 2.1. 
 
17. schvaluje 
prodej pozemku parc. č. st. 573 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec 
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Olomouc, jehož součástí je budova č. p. 359 (Politických vězňů 2), bytový dům, 
BYTOVÉMU DRUŽSTVU AVION OLOMOUC, za kupní cenu ve výši 45.030.000,- 
Kč, dle dodatku č. 1 důvodové zprávy bod 1.1. 
 
18. schvaluje 
zřízení služebnosti přístupu a užívání pozemku parc. č. st. 573 zastavěná plocha a 
nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc, přičemž obsahem služebnosti je umístění, 
vedení, provoz, kontrola, oprava, údržba, montáže (resp. demontáže) a modernizace 
bezdrátové technologie umístěné v budově č. p. 359 (Politických vězňů 2), bytový 
dům, která je součástí pozemku parc. č. st. 573 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. 
Neředín, obec Olomouc, a to antény a stožáru na střeše budovy, včetně 
souvisejícího příslušenství (rozvody, kabely, rozvodové skříně atd.) uvnitř budovy č. 
p. 359 (Politických vězňů 2), bytový dům, ve prospěch statutárního města Olomouce, 
dle dodatku č. 1 důvodové zprávy bod 1.1. 
 
19. schvaluje 
prodej ideálního podílu o velikosti 514/39459 pozemku parc. č. st. 1012 zastavěná 
plocha a nádvoří, na kterém se nachází stavba jiného vlastníka, budova č. p. 721 byt. 
dům, která není součástí tohoto pozemku, vše v k. ú. Olomouc-město, obec 
Olomouc, společnosti Minun s.r.o., za kupní cenu ve výši 23.409,- Kč, dle dodatku č. 
1 důvodové zprávy bod 1.2. 
 
20. schvaluje 
prodej části pozemku parc. č. 609/5 ostatní plocha (dle GP parc. č. 609/6 ostatní 
plocha) o výměře 215 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, do SJM xxxxxxxxxxxxxxx, 
za kupní cenu ve výši 277.000,- Kč, dle dodatku č. 1 důvodové zprávy bod 1.3. 
 
21. schvaluje 
prodej pozemku parc. č. st. 1262 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc, na kterém se nachází stavba (garáž) jiného vlastníka, která není součástí 
tohoto pozemku, paní xxxxxxxxxxx, za kupní cenu ve výši 10.700,- Kč, dle dodatku č. 
1 důvodové zprávy bod 1.4. 
 
22. schvaluje 
zřízení služebnosti uložení a provozování dešťové kanalizační přípojky a splaškové 
kanalizační přípojky, jejíž součástí je čerpací stanice splaškové kanalizace na 
pozemku parc. č. 120/4 ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch 
pozemku parc. č. st. 691 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc, dle dodatku č. 1 důvodové zprávy bod 2.1. 
 
23. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti uložení a provozování 
dešťové kanalizační přípojky  
a splaškové kanalizační přípojky, jejíž součástí je čerpací stanice splaškové 
kanalizace na pozemku parc. č. 120/4 ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc 
ve prospěch pozemku parc. č. st. 691 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, 
obec Olomouc, dle dodatku č. 1 důvodové zprávy bod 2.1. 
 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, primátor města 
Bod programu: 5.; hlasování č. 9 
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8 Rozpočtové zm ěny roku 2014  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu, týkající se rozpočtových změn roku 2014 - část A, včetně dodatku 
č. 1 
 
2. schvaluje 
rozpočtové změny roku 2014 dle důvodové zprávy - část B, včetně dodatku č. 1 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 6.; hlasování č. 14, 15 
 
 
 
9 EIB - revize/konverze úrokové sazby  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. pověřuje 
Radu města Olomouce ke schválení nových parametrů u dvou úvěrových tranší dle 
doporučení v bodu č. 3 důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
předložit ZMO schválené parametry  
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Vlach Ivo, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 7.; hlasování č. 16 
 
 
 
10 Tramvajová tra ť II. etapa 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu "Tramvajová trať II. etapa". 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, primátor města 
Bod programu: 8.; hlasování č. 17 
 
 
 
11 OZV o cenové map ě 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. vydává 
obecně závaznou vyhlášku č. 2/2014, kterou se vydává Cenová mapa stavebních 
pozemků na území statutárního města Olomouce (2014/2015) s účinností od 1. 7. 
2014 
 
Předložil: Rada města Olomouce 
Bod programu: 9.; hlasování č. 18 
 
 
 
12 Hospoda ření Sdružení České dědictví UNESCO  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. bere na v ědomí 
závěrečný účet a zprávu o výsledcích přezkoumávání hospodaření dobrovolného 
svazku obcí České dědictví UNESCO dle příloh č.1, 2 důvodové zprávy 
 
Předložil: Hanáková Marcela, PhDr., členka rady města 
Bod programu: 10.; hlasování č. 19 
 
 
 
13 Závazek kone čného p říjemce - 49. výzva  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
vyčlenění finančních prostředků až do výše 1 916 600 Kč z rozpočtu města na 
zajištění krytí vlastních zdrojů na realizaci projektu Heydukova - rekonstrukce 
komunikace a každoroční vyčlenění finančních prostředků na zajištění udržitelnosti 
projektu ve výši 20 044 Kč po dobu 5 let (tj. celkové náklady po dobu 5 let činí 
100 220 Kč) od finančního ukončení projektu. 
 
3. schvaluje 
každoroční vyčlenění finančních prostředků na zajištění udržitelnosti projektu 
Rekonstrukce a oprava podchodu pod vozovkou ulice Foerstrova ve výši 33 060 Kč 
po dobu 5 let (tj. celkové náklady po dobu 5 let činí 165 300 Kč) od finančního 
ukončení projektu. 
 
4. schvaluje 
vyčlenění finančních prostředků až do výše 1 426 457,50 Kč z rozpočtu města na 
zajištění krytí vlastních zdrojů na realizaci projektu ZŠ Nedvědova - hřiště a 
každoroční vyčlenění finančních prostředků na zajištění udržitelnosti projektu ve výši 
80 000 Kč po dobu 5 let (tj. celkové náklady po dobu 5 let činí 400 000 Kč) od 
finančního ukončení projektu. 
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5. schvaluje 
vyčlenění finančních prostředků až do výše 2 263 120,80 Kč z rozpočtu města na 
zajištění krytí vlastních zdrojů na realizaci projektu ZŠ Mozartova - hřiště a 
každoroční vyčlenění finančních prostředků na zajištění udržitelnosti projektu ve výši 
220 000 Kč po dobu 5 let (tj. celkové náklady po dobu 5 let činí 1 100 000 Kč) od 
finančního ukončení projektu. 
 
6. schvaluje 
vyčlenění finančních prostředků až do výše 4 137 910 Kč z rozpočtu města na 
zajištění krytí vlastních zdrojů na realizaci projektu Povel - Jižní spojka a každoroční 
vyčlenění finančních prostředků na zajištění udržitelnosti projektu ve výši 174 880 Kč 
po dobu 5 let (tj. celkové náklady po dobu 5 let činí 874 400 Kč) od finančního 
ukončení projektu. 
 
7. schvaluje 
vyčlenění finančních prostředků až do výše 1 530 654 Kč z rozpočtu města na 
zajištění krytí vlastních zdrojů na realizaci projektu Freestyle park Olomouc a 
každoroční vyčlenění finančních prostředků na zajištění udržitelnosti projektu ve výši 
90 000 Kč po dobu 5 let (tj. celkové náklady po dobu 5 let činí 450 000 Kč) od 
finančního ukončení projektu. 
 
8. schvaluje 
každoroční vyčlenění finančních prostředků na zajištění udržitelnosti projektu MŠ 
Zeyerova - suterén ve výši 67 000 Kč po dobu 5 let (tj. celkové náklady po dobu 5 let 
činí 335 000 Kč) od finančního ukončení projektu. 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 11.; hlasování č. 20 
 
 
 
14 Extraliga ledního hokeje -  finan ční zajišt ění oprav, úprav 

a technického zázemí na zimním stadionu  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
postup dle předložené důvodové zprávy 
 
Předložil: Kosatík Ivan, RNDr., člen rady města 
Bod programu: 12.; hlasování č. 12 
 
 
 
15 HCO - žádost o finan ční příspěvek 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 



 40

2. schvaluje 
poskytnutí příspěvku dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, primátor města 
Bod programu: 12. 1.; hlasování č. 13 
 
 
 
16 SK Sigma Olomouc, a.s. -  delegování na valnou hromadu, 

změny v orgánech spole čnosti, zm ěna stanov  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. deleguje 
zástupce SMOl (včetně náhradníků) na valnou hromadu SK Sigma Olomouc, a.s. 
s platností pro nejbližší termín valné hromady i případný náhradní termín dle 
důvodové zprávy 
 
3. navrhuje 
zástupce SMOl JUDr., Martina Majora, MBA do dozorčí rady a zástupce SMOl Ing. 
Ivo Vlacha do představenstva SK Sigma Olomouc, a.s. dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Rada města Olomouce 
Bod programu: 13.; hlasování č. 10 
 
 
17 Přísedící Okresního soudu v Olomouci  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. zvolilo 
v souladu se zák. č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě 
soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), 
přísedícího Okresního soudu v Olomouci pro funkční období 2014-2018 dle 
důvodové zprávy 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, primátor města 
Bod programu: 14.; hlasování č. 21 
 
 
 
18 Delegování zástupc ů SMOl na členské sch ůze bytových 

družstev  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. deleguje 
zástupce SMOl (včetně náhradníků) na členské schůze bytových družstev Bytové 
družstvo Olomouc, Jiráskova a Bytové družstvo Olomouc, Jižní dle důvodové zprávy 
s platností pro nejbližší termín členské schůze i případný náhradní termín dle 
důvodové zprávy 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 15.; hlasování č. 22 
 
 
 
19 Delegování zástupc ů SMOl na valnou hromadu OLTERM TD 

Olomouc, a.s.  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. deleguje 
zástupce SMOl (včetně náhradníka) na valnou hromadu OLTERM & TD Olomouc, 
a.s. dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, primátor města 
Bod programu: 16.; hlasování č. 23 
 
 
 
20 Změna stanov akciových spole čností, ve kterých je SMOl 

jediným akcioná řem 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
se změnou stanov akciových společností, ve kterých je SMOl jediným akcionářem 
dle důvodové zprávy a její přílohy 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, primátor města 
Bod programu: 17.; hlasování č. 11 
 
 
 

 

 

 

JUDr. Martin Major, MBA v. r. 
primátor m ěsta Olomouce 

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

  
 


