
 

USNESENÍ 
 

z 16. schůze Rady města Olomouce, konané dne 14. 4. 2015 
 
 
Poznámka: 
- zveřejněna je upravená verze Usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu 
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 
v platném znění; 
- do úplné verze Usnesení mohou občané města Olomouce v případě potřeby 
nahlédnout na organizačním oddělení (1. patro radnice, dveře č. 12) 
 
 

 

1 Kontrola usnesení RMO 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
informace o plnění usnesení RMO k termínu plnění 14.4.2015 dle důvodové zprávy 
 

2. prodlužuje 
termíny plnění usnesení RMO dle důvodové zprávy 
 

3. vypouští ze sledování 
- část 5 bodu 16 usnesení RMO ze dne 25. 6. 2013 týkající se Letiště - kanalizace 
 

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 1. 
 

 
 

2 Majetkoprávní záležitosti + dodatek č. 1 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. schvaluje 
záměr prodat pozemek parc. č. st. 197 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Dětřichov 
nad Bystřicí, obec Dětřichov nad Bystřicí, jehož součástí je zejména budova č. p. 132, rodinný 
dům, vedlejší hospodářská stavba, studna a oplocení, pozemek parc. č. 209/3 zahrada, jehož 
součástí je oplocení, a pozemek parc. č. 209/2 orná půda, oba v k. ú. Dětřichov nad Bystřicí, 
obec Dětřichov nad Bystřicí, formou obálkové metody. 
Minimální kupní cena předmětných nemovitých věcí je stanovena ve výši 575.000,- Kč. 
Kupní cena je splatná do 20 dnů po uzavření kupní smlouvy, když vybraný kupující je povinen 
kupní smlouvu uzavřít do 60 dnů od rozhodnutí Zastupitelstva města Olomouce o prodeji 
předmětných nemovitých věcí. 
Zájemce ve své nabídce uvede nabízenou kupní cenu předmětných nemovitých věcí 
a budoucí záměr využití. 
Nabídka musí dále obsahovat doklad o složení kauce ve výši 10.000,- Kč na depozitní účet 
statutárního města Olomouce nebo doklad o složení kauce ve výši 10.000,- Kč na pokladně 
Magistrátu města Olomouce, Hynaisova 10 nebo  Palackého 14, Olomouc a nezbytné údaje  
o účtu, na který bude případně vrácena.  
Nabídka bude podepsána oprávněnou osobou a bude obsahovat nezaměnitelnou identifikaci 
předmětu prodeje a nezaměnitelnou identifikaci zájemce (u právnické osoby název, sídlo 
a IČ, u fyzické osoby jméno, příjmení, datum narození, trvalý pobyt a bydliště). 
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Nabídky budou doručeny do 31. 8. 2015 do 17:00 hod. na podatelnu Magistrátu města 
Olomouce,  Hynaisova 10, 779 11 Olomouc. Nabídky budou doručeny v zalepených 
obálkách, na kterých bude výrazně uveden text „NEOTVÍRAT – CENOVÁ NABÍDKA 
DĚTŘICHOV 132“. Na obálkách musí být rovněž uvedeno u právnické osoby název a sídlo 
nebo u fyzické osoby jméno, příjmení a bydliště zájemce pro případné vrácení nabídek.  
Na nabídky přijaté po tomto termínu nebude brán zřetel.  
 
Prohlídka nemovitých věcí se uskuteční dne 13. 5. 2015 v 14:30 hod. Informace 
o prodávaných nemovitých věcech, nájemní smlouvě a znaleckém posudku lze získat 
na Magistrátu města Olomouce, odboru majetkoprávním, oddělení majetkových řízení 
a prodeje domů, Hynaisova 10, 779 11  Olomouc, tel. kontakt: 588 488 458, 588 488 455.  
Statutární město Olomouc si vyhrazuje právo změnit či doplnit záměr, popřípadě od něj 
odstoupit  
dle důvodové zprávy bod č. 1.1.  
 

2. schvaluje 
záměr prodat jednotku vymezenou podle zákona č. 89/2012 Sb., a to jednotku č. 513/8, byt,  
v domě č. p. 513, 514, 515, Synkova 11, 13, 15, který je součástí pozemku parc. č. st. 541 
zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Lazce, obec Olomouc, a to ideální 1/2 shora uvedené 
nemovité věci paní xxxxxx a ideální 1/2 shora uvedené nemovité věci panu xxxxxxxxxxxxxxx. 
Součástí předmětné jednotky je spoluvlastnický podíl o velikosti 7348/185835 na společných 
částech předmětné nemovité věci dle důvodové zprávy bod č. 1.2. 
 

3. schvaluje 
záměr propachtovat pozemek parc. č. st. 898 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 571 m2, 
pozemek parc. č. 480/36 ostatní plocha o výměře 207 m2 a pozemek parc. č. 429/94 ostatní 
plocha o výměře 537 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 
1.3. 
 

4. schvaluje 
prominutí nájemného ve výši 582,- Kč za pronájem pozemku parc. č. st. 558 zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc za období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 
2015 a zákonného úroku z prodlení manželům xxxxxxxxxxxxx se zdůvodněním dle důvodové 
zprávy bod č. 1.4. 
 

5. schvaluje 
prominutí nájemného ve výši 591,- Kč za pronájem pozemku parc. č. st. 558 zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc za období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 
2015 a zákonného úroku z prodlení paní xxxxxxxxxxxx se zdůvodněním dle důvodové zprávy 
bod č. 1.4. 
 

6. schvaluje 
uzavření smlouvy o udělení souhlasu s vybudováním stavby zateplení budovy č. p. 384, 
občanská vybavenost, Rooseveltova 88a, která je součástí pozemku parc. č. st. 762/1 
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, a to nad částí 
pozemku parc. č. 478/4 zahrada o výměře 1,1 m2 a nad částí pozemku parc. č. 575/11 
ostatní plocha o výměře 12,6 m2, oba v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc 
ve vlastnictví statutárního města Olomouce s Olomouckým krajem dle důvodové zprávy bod 
č. 1.5. 
 
7. schvaluje 
uzavření smlouvy o udělení souhlasu s vybudováním stavby zateplení budovy č. p. 1128, 
občanská vybavenost, 17. listopadu 6a, která je součástí pozemku parc. č. st. 1128 
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, a to nad částí pozemku 
parc. č. 94/88 ostatní plocha o výměře 1,55 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc 
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ve vlastnictví statutárního města Olomouce s Olomouckým krajem dle důvodové zprávy bod 
č. 1.6. 
 
8. schvaluje 
uzavření smlouvy o udělení souhlasu s vybudováním stavby zateplení budovy č. p. 418, 
Polská 52, bytový dům, na pozemku parc. č. st. 1447 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc, a to nad částí pozemku parc. č. 304 ostatní plocha o výměře 
0,98 m2 a nad částí pozemku parc. č. 323/1 ostatní plocha o výměře 2,22 m2, oba v k. ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce 
se Společenstvím vlastníků bytů Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.7. 
 

9. schvaluje 
uzavření smlouvy o udělení souhlasu s vybudováním stavby zateplení budovy č. p. 883, 884, 
objekt k bydlení, Stiborova 1, 3, na pozemku parc. č. st. 2127, 2128, oba zastavěná plocha a 
nádvoří, oba v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, a to na částech pozemku parc. č. 559/4 
ostatní plocha o celkové výměře 10 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve vlastnictví 
statutárního města Olomouce s družstvem Stavební bytové družstvo Olomouc dle důvodové 
zprávy bod č. 1.8.  
 

10. schvaluje 
záměr pronajmout pozemek parc. č. 1213 orná půda o výměře 69 078 m2 a část pozemku 
parc. č. 2007 lesní pozemek o výměře 29 000 m2, vše v k. ú. Grygov, obec Grygov dle 
důvodové zprávy bod č. 2.1. 
 

11. revokuje 
usnesení RMO ze dne 9. 2. 2010, bod programu 2, bod 5.6 ve věci schválení uzavření 
dodatku ke smlouvě o nájmu č. MAJ-PR-NS/50/2004/Kř uzavřené s příspěvkovou organizací 
Správou lesů města Olomouce, ve kterém dojde ke zúžení předmětu nájmu o pozemek parc. 
č. 1213 orná půda o výměře 69 078 m2 a část pozemku nyní parc. č. 2007 lesní pozemek 
(dříve parc. č. 1205  orná půda) o výměře 29 000 m2, vše v k. ú. Grygov, obec Grygov dle 
důvodové zprávy bod č. 2.1.  
 

12. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti Tělocvičné jednoty SOKOL Olomouc o darování části pozemku parc. č. 124/38 
ostatní plocha (dle GP parc. č. 124/39 ostatní plocha) o výměře 431 m2 v k. ú. Olomouc-
město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.3.  
 

13. schvaluje 
záměr poskytnout jako výpůjčku část pozemku parc. č. 124/38 ostatní plocha o výměře 
290 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.3.    
 

14. schvaluje 
záměr pronajmout část pozemku parc. č. 449/30 ostat. pl. o výměře 1 490 m2 v k. ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc se všemi součástmi a příslušenstvím dle důvodové zprávy bod č. 2.4. 
 

15. schvaluje 
záměr pronajmout část pozemku parc. č. 841/129 ostatní plocha o výměře 180 m2 v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.5. 
 

16. schvaluje 
postup dle varianty A důvodové zprávy bod č. 2.5.  
 

17. schvaluje 
záměr prodat pozemek parc. č. st. 1196/5 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Nová Ulice, 
obec Olomouc, na kterém se nachází stavba jiného vlastníka – stavba bez čp/če, garáž, která 
není součástí tohoto pozemku a nebude proto předmětem převodu dle důvodové zprávy bod 
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č. 2.6. 
 

18. schvaluje 
záměr pronajmout část pozemku parc. č. 575/2 ostatní plocha o výměře 24 m2 v k. ú. 
Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.7.  
 

19. schvaluje 
záměr prodat část pozemku parc. č. 770/1 orná půda (dle GP parc. č. 770/5 orná půda) 
o výměře 41 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc, na kterém se nachází stavba jiného 
vlastníka – oplocení, které není součástí tohoto pozemku a nebude proto předmětem převodu 
dle důvodové zprávy bod č. 2.8.  
 

20. schvaluje 
záměr propachtovat část pozemku parc. č. 770/1 orná půda o výměře 41 m2 v k. ú. Nemilany, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.8. 
 

21. schvaluje 
záměr prodat část pozemku parc. č. 770/1 orná půda (dle GP parc. č. 770/6 orná půda) 
o výměře 42 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc, na kterém se nachází stavba jiného 
vlastníka – oplocení, které není součástí tohoto pozemku a nebude proto předmětem převodu 
dle důvodové zprávy bod č. 2.8. 
 

22. schvaluje 
záměr propachtovat část pozemku parc. č. 770/1 orná půda o výměře 42 m2 v k. ú. Nemilany, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.8. 
 

23. schvaluje 
záměr prodat část pozemku parc. č. 770/1 orná půda (dle GP parc. č. 770/7 orná půda) 
o výměře 13 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc, na kterém se nachází stavba jiného 
vlastníka – oplocení, které není součástí tohoto pozemku a nebude proto předmětem převodu 
dle důvodové zprávy bod č. 2.8. 
 

24. schvaluje 
záměr propachtovat část pozemku parc. č. 770/1 orná půda o výměře 13 m2 v k. ú. Nemilany, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.8. 
 

25. schvaluje 
prominutí úhrady bezdůvodného obohacení za užívání částí pozemků v k. ú. Klášterní 
Hradisko, obec Olomouc stávajícími nájemci za dva roky zpětně přede dnem předcházejícím 
dni nabytí účinnosti nových pachtovních smluv se zdůvodněním dle důvodové zprávy 
v rozsahu dle přílohy č. 3 důvodové zprávy bod č. 2.9. 
 

26. schvaluje 
záměr propachtovat část pozemku parc. č. 25/4 trvalý travní porost o výměře 275 m2 v k. ú. 
Klášterní Hradisko, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxx a panu xxxxxx dle důvodové zprávy 
bod č. 2.9.  
 

27. schvaluje 
záměr propachtovat části pozemků parc. č. 25/4 trvalý travní porost o výměře 158 m2 a parc. 
č. 22/2 ostatní plocha o výměře 57 m2, vše v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc 
manželům xxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.9. 
 

28. schvaluje 
záměr propachtovat části pozemků parc. č. 25/4 trvalý travní porost o výměře 125 m2 a parc. 
č. 22/2 ostatní plocha o výměře 50 m2, vše v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc panu 
xxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.9. 
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29. schvaluje 
záměr propachtovat části pozemků parc. č. 25/4 trvalý travní porost o výměře 190 m2, parc. 
č. 22/2 ostatní plocha o výměře 328 m2 a parc. č. 24/1 zahrada o celkové výměře 2 m2, vše 
v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc paní xxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.9. 
 
30. nevyhovuje žádosti 
paní xxxxxxxx o zachování stejných náležitostí smlouvy u pachtu částí pozemků parc. č. 25/4 
trvalý travní porost o výměře 190 m2, parc. č. 22/2 ostatní plocha o výměře 328 m2 a parc. č. 
24/1 zahrada o celkové výměře 2 m2, vše v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod č. 2.9. 
 

31. schvaluje 
prominutí úhrady bezdůvodného obohacení za užívání částí pozemků v k. ú. Klášterní 
Hradisko, obec Olomouc stávajícími nájemci za dva roky zpětně přede dnem předcházejícím 
dni nabytí účinnosti nových pachtovních smluv se zdůvodněním dle důvodové zprávy 
v rozsahu dle přílohy č. 4 důvodové zprávy bod č. 2.10. 
 

32. schvaluje 
záměr propachtovat části pozemků parc. č. 22/3 ostatní plocha o výměře 10 m2 a parc. č. 
22/4 zahrada o výměře 190 m2, vše v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc paní xxxxxxxxx 
dle důvodové zprávy bod č. 2.10.  
 

33. schvaluje 
záměr propachtovat části pozemků parc. č. 22/3 ostatní plocha o výměře 103 m2 a parc. č. 
22/4 zahrada o výměře 218 m2, vše v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc paní xxxxxxxxx 
dle důvodové zprávy bod č. 2.10. 
 

34. schvaluje 
záměr propachtovat části pozemků parc. č. 22/3 ostatní plocha o výměře 40 m2 a parc. č. 
22/ 4 zahrada o výměře 553 m2, vše v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc manželům 
xxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.10. 
 

35. schvaluje 
záměr propachtovat části pozemků parc. č. 22/3 ostatní plocha o výměře 16 m2 a parc. č. 
22 /4 zahrada o výměře 265 m2, vše v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc panu 
xxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.10. 
 
36. schvaluje 
záměr propachtovat části pozemků parc. č. 22/3 ostatní plocha o výměře 16 m2 a parc. č. 
22/ 4 zahrada o výměře 500 m2, vše v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc paní 
xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.10. 
 

37. schvaluje 
záměr propachtovat část pozemku parc. č. 22/4 zahrada o výměře 280 m2 v k. ú. Klášterní 
Hradisko, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.10. 
 

38. schvaluje 
prominutí úhrady bezdůvodného obohacení za užívání částí pozemku parc. č. 228/9 orná 
půda o celkové výměře 1 826 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc stávajícími nájemci za dva 
roky zpětně přede dnem předcházejícím dni nabytí účinnosti nových pachtovních smluv 
se zdůvodněním dle důvodové zprávy v rozsahu dle přílohy č. 5 důvodové zprávy bod č. 2.11. 
 

39. schvaluje 
záměr propachtovat část pozemku parc. č. 228/9 orná půda o výměře 233 m2 v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.11. 
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40. schvaluje 
záměr propachtovat část pozemku parc. č. 228/9 orná půda o výměře 413 m2 v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc paní xxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.11. 
 

41. schvaluje 
záměr propachtovat část pozemku parc. č. 228/9 orná půda o výměře 200 m2 v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.11. 
 

42. schvaluje 
záměr propachtovat část pozemku parc. č. 228/9 orná půda o výměře 330 m2 v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.11. 
 
43. schvaluje 
záměr propachtovat část pozemku parc. č. 228/9 orná půda o výměře 121 m2 v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.11. 
 

44. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti Základní organizace Českého zahrádkářského svazu ASTRA Nemilany o bezúplatný 
převod pozemku parc. č. 862/40 zahrada v k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle důvodové 
zprávy bod č. 2.12. 
 

45. schvaluje 
záměr propachtovat pozemek parc. č. 862/40 zahrada o výměře 191 m2 v k. ú. Nemilany, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.12. 
 

46. schvaluje 
záměr propachtovat pozemek parc. č. 13/2 orná půda o výměře 180 m2 a části pozemků 
parc. č. 492/1 ostatní plocha o výměře 59 m2 a parc. č. 14/2 orná půda o výměře 11 m2, vše 
v k. ú. Povel, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.13.  
 

47. schvaluje 
záměr propachtovat část pozemku parc. č. 647 zahrada o výměře 32 m2 v k. ú. Nemilany, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.14. 
 
48. schvaluje 
záměr pronajmout prostor - garážové stání    č. 4 o výměře 21,50 m2 v 1. PP budovy č. p. 
371, byt. dům, ul. Balbínova č. o. 7, 9, která je součástí pozemku parc. č. st. 662 zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.15. 
 

49. schvaluje 
záměr pronajmout prostor - garážové stání    č. 8 o výměře 26,90 m2 v 1. PP budovy č. p. 
371, byt. dům, ul. Balbínova č. o. 7, 9, která je součástí pozemku parc. č. st. 662 zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.16. 
 

50. schvaluje 
záměr pronajmout prostor - garážové stání    č. 14 o výměře 26,90 m2 v 1. PP budovy č. p. 
371, byt. dům, ul. Balbínova č. o. 7, 9, která je součástí pozemku parc. č. st. 662 zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.17. 
 

 

51. schvaluje 
záměr pronajmout prostor - garážové stání    č. 17 o výměře 36,90 m2 v 1. PP budovy č. p. 
371, byt. dům, ul. Balbínova č. o. 7, 9, která je součástí pozemku parc. č. st. 662 zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.18. 
 

 



 7 

52. schvaluje 
záměr pronajmout prostor - garážové stání    č. 15 o výměře 15,60 m2 v 1. PP budovy č. p. 
373, byt. dům, ul. Balbínova č. o. 3, 5, která je součástí pozemku parc. č. st. 667 zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.19. 
 

53. schvaluje 
záměr pronajmout prostor - garáž o výměře 17,30 m2 v 1. PP budovy č. p. 217, bydlení, ul. 
Na Trati č. o. 80, která je součástí pozemku parc. č. st. 251/1 zastavěná plocha a nádvoří      
v k. ú. Řepčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.20. 
 

54. schvaluje 
záměr pronajmout prostor o celkové výměře 54,20 m2 v 1. NP budovy bez čp/če, obč. vyb, 
Tererovo náměstí, která je součástí pozemku parc. č. st. 1048 zastavěná plocha a nádvoří 
v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.21. 
 

55. nevyhovuje žádosti 
manželů xxxxxxxxxxxxxx o nájem prostoru – garáže č. 12 o výměře 25,34 m2 v 1. NP budovy 
bez čp/če, obč. vyb, ul. Vrchlického, která je součástí pozemku parc. č. st. 1019/5 zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.22.  
 

56. schvaluje 
záměr pronajmout prostor – garáž č. 12 o výměře 25,34 m2 v  1. NP budovy bez čp/če, obč. 
vyb, ul. Vrchlického, která je součástí pozemku parc. č. st. 1019/5 zastavěná plocha a nádvoří 
v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.22.  
 

57. nevyhovuje žádosti 
společnosti OMV Česká republika, s.r.o. o odpuštění úroku z prodlení dle důvodové zprávy 
bod č. 3.1.  
 

58. schvaluje 
uzavření dohody o skončení nájmu dle smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS/41/2010/Hr uzavřené 
se společností ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 3.2. 
 
59. souhlasí 
s tím, že kupní smlouva se společností DPK Morava, s.r.o. bude uzavřena před zápisem 
vkladu věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení ve prospěch 
společnosti O2 Czech Republic a.s. do katastru nemovitostí dle důvodové zprávy bod č. 3.3. 
 

60. nevyhovuje žádosti 
paní xxxxxxxxxxxx o nájem pozemku parc. č. 917 trvalý travní porost o výměře 492 m2 v k. ú. 
Lošov, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.4. 
 

61. schvaluje 
změnu smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS/39/2010/Hr ze dne 19. 1. 2011, jejímž předmětem je 
nájem pozemků parc. č. 347 ostatní plocha o výměře 469 m2 a parc. č. 346 ostatní plocha 
o výměře 456 m2, vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.5.  
 
62. schvaluje 
uzavření smlouvy o udělení souhlasu s vybudováním stavby schodu na části pozemku parc. 
č. 413/2 ostatní plocha o výměře 0,3 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc s paní xxxxxxxxxxxx 
dle důvodové zprávy bod č. 3.6.  
 

63. schvaluje 
změnu smlouvy o nájmu pozemku parc. č. 805 lesní pozemek o výměře 46 m2 a části 
pozemku parc. č. 799 lesní pozemek o výměře 49 m2, vše v k. ú. Lošov, obec Olomouc, 
uzavřené s manžely xxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.7. 
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64. schvaluje 
změnu smlouvu o nájmu č. MAJ-EM-NS/17/2013/Plh ze dne 1. 7. 2013 ve znění dodatků č. 1 
až č. 7. uzavřené se společností Lesy města Olomouce, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 3.7.  
 

65. schvaluje 
změnu smlouvu o nájmu č. MAJ-EM-NS/17/2013/Plh  ze dne 1. 7. 2013 ve znění dodatků č. 1 
až č. 7 uzavřené se společností Lesy města Olomouce, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 3.8. 
 

66. schvaluje 
změnu smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS/17/ 2013/Plh ze dne 1. 7. 2013 ve znění dodatků č. 1 
až 7 uzavřené se společností Lesy města Olomouce, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 3.9. 
 

67. schvaluje 
pacht části pozemku parc. č. 265/7 orná půda o výměře 434 m2 v k. ú. Nové Sady 
u Olomouce, obec Olomouc, jehož součástí je studna s pumpou, paní xxxxxxxx dle důvodové 
zprávy bod č. 3.10. 
 

68. schvaluje 
pacht části pozemku parc. č. 265/7 orná půda o výměře 437 m2 v k. ú. Nové Sady 
u Olomouce, obec Olomouc paní xxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.10. 
 

69. schvaluje 
uzavření dohody o skončení nájmu části pozemku parc. č. 265/7 orná půda o výměře 437 m2 
v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc s paní xxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.10. 
 

70. schvaluje 
pacht částí pozemků parc. č. 265/7 orná půda o výměře 313 m2 a parc. č. 265/8 ostat. pl. 
o výměře 28 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxxxx 
dle důvodové zprávy bod č. 3.10. 
 

71. schvaluje 
uzavření dohody o skončení nájmu části pozemku parc. č. 265/7 orná půda o výměře 437 m2 
v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, s paní xxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.10. 
 

72. schvaluje 
pacht části pozemku parc. č. 265/7 orná půda o výměře 270 m2 v k. ú. Nové Sady 
u Olomouce, obec Olomouc paní xxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.10. 
 

73. schvaluje 
uzavření dohody o skončení nájmu části pozemku parc. č. 265/7 orná půda o výměře 200 m2 
v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc s paní xxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.10. 
 

74. schvaluje 
pacht části pozemku parc. č. 265/7 orná půda o výměře 238 m2 v k. ú. Nové Sady 
u Olomouce, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.10. 
 

75. schvaluje 
uzavření dohody o skončení nájmu části pozemku parc. č. 265/7 orná půda o výměře 203 m2 
v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc s panem xxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy 
bod č. 3.10. 
 

76. schvaluje 
pacht částí pozemků parc. č. 265/7 orná půda o výměře 233 m2 a parc. č. 265/8 ostat. pl. 
o výměře 14 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxxxxx 
dle důvodové zprávy bod č. 3.10. 
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77. schvaluje 
uzavření dohody o skončení nájmu části pozemku parc. č. 265/7 orná půda o výměře 210 m2 
v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc s paní xxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.10. 
 

78. schvaluje 
pacht částí pozemků parc. č. 265/7 orná půda o výměře 233 m2 a parc. č. 265/8 ostat. pl. 
o výměře 14 m2 , vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxxxxx 
dle důvodové zprávy bod č. 3.10. 
 

79. schvaluje 
uzavření dohody o skončení nájmu části pozemku parc. č. 265/7 orná půda o výměře 174 m2 
v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc s paní xxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.10. 
 

80. schvaluje 
pacht částí pozemků parc. č. 265/7 orná půda o výměře 190 m2 a parc. č. 265/8 ostat. pl. 
o výměře 12 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxxxxx 
dle důvodové zprávy bod č. 3.10. 
 

81. schvaluje 
uzavření dohody o skončení nájmu části pozemku parc. č. 265/7 orná půda o výměře 121 m2 
v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc s paní xxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.10. 
 

82. schvaluje 
pacht částí pozemků parc. č. 265/7 orná půda o výměře 157 m2 a parc. č. 265/8 ostat. pl. 
o výměře 11 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxxxx 
dle důvodové zprávy bod č. 3.10. 
 

83. schvaluje 
uzavření dohody o skončení nájmu části pozemku parc. č. 265/7 orná půda o výměře 100 m2 
v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc s panem xxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy 
bod č. 3.10. 
 

84. schvaluje 
pacht částí pozemků parc. č. 265/7 orná půda o výměře 262 m2 a parc. č. 265/8 ostat. pl. 
o výměře 18 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxxxxx 
dle důvodové zprávy bod č. 3.10. 
 

85. nevyhovuje žádosti 
paní Evy Vodákové týkající se zachování náležitostí smlouvy u pachtu částí pozemků parc. č. 
265/7 orná půda o výměře 262 m2 a parc. č. 265/8 ostat. pl. o výměře 18 m2, vše v k. ú. 
Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.10. 
 

86. schvaluje 
pacht částí pozemků parc. č. 265/7 orná půda o výměře 120 m2, parc. č. 265/8 ostat. pl. 
o výměře 10 m2 a  parc. č. 276/21 ostat. pl. o výměře 90 m2 vše v k. ú. Nové Sady 
u Olomouce, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.10. 
 

87. schvaluje 
uzavření dohody o skončení nájmu částí pozemků parc. č. 265/7 orná půda o výměře 
120 m2, parc. č. 265/8 ostat. pl. o výměře 10 m2 a parc. č. 276/21 ostat. pl. o výměře 90 m2, 
vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc s manžely xxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové 
zprávy bod č. 3.10. 
 

88. schvaluje 
pacht části pozemku parc. č. 276/22 orná půda o výměře 71 m2 v k. ú. Nové Sady 
u Olomouce, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.10. 
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89. schvaluje 
uzavření dohody o skončení nájmu části pozemku parc. č. 276/22 zahrada o výměře 40 m2 
v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc s panem xxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy 
bod č. 3.10. 
 

90. schvaluje 
pacht části pozemku parc. č. 633/1 ostatní plocha o výměře 42 m2 v k. ú. Nemilany, obec 
Olomouc panu xxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.11. 
 

91. schvaluje 
pacht části pozemku parc. č.  632/3 ostatní plocha o výměře 16 m2 v k. ú. Nemilany, obec 
Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.12. 
 

92. schvaluje 
pacht části pozemku parc. č. 632/3 ostatní plocha o výměře 20 m2 v k. ú. Nemilany, obec 
Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.13. 
 

93. schvaluje 
pacht části pozemku parc. č.  632/3 ostatní plocha o výměře 22 m2 v k. ú. Nemilany, obec 
Olomouc paní xxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.14. 
 
94. schvaluje 
pacht části pozemku parc. č. 639 ostatní plocha o výměře 27 m2 v k. ú. Nemilany, obec 
Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.15. 
 

95. schvaluje 
pacht části pozemku parc. č. 380/130 orná půda o výměře 67 m2 v k. ú. Hejčín, obec 
Olomouc paní xxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.16. 
 

96. schvaluje 
pacht části pozemku parc. č. 111/3 o výměře 3 m2, části pozemku parc. č. 111/5 o výměře 
8 m2, části pozemku parc. č. 12/26 o výměře 4 m2 a částí pozemku parc. č. 127/1 o celkové 
výměře 2 m2, vše ostatní plocha v k. ú. Lazce, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
dle důvodové zprávy bod č. 3.17. 
 
97. schvaluje 
pacht pozemků parc. č. 1226 ostatní plocha o výměře 156 m2 a parc. č. 1045/3 zahrada 
o výměře 111 m2, vše v k. ú. Černovír, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxxxx dle důvodové 
zprávy bod č. 3.18. 
 

98. revokuje 
usnesení RMO ze dne 18. 8. 2014, bod programu 27, bod 3.33. důvodové zprávy ve věci 
schválení pachtu části pozemku parc. č.  633/1 ostatní plocha o výměře 27 m2 v k. ú. 
Nemilany, obec Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.19. 
 

99. schvaluje 
pacht části pozemku parc. č.  633/1 ostatní plocha o výměře 27 m2 v k. ú. Nemilany, obec 
Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.19. 
 

100. schvaluje 
nájem prodejního stánku ve vlastnictví statutárního města Olomouce, umístěného na části 
pozemku parc. č. 451/1 ostatní plocha o výměře 8 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, 
konkrétně pak na stavbě, která je součástí tohoto pozemku, ve vlastnictví společnosti SK 
Sigma Olomouc, a.s., panu xxxxxxxxxx se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 3.20.  
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101. schvaluje 
nájem prostoru o celkové výměře 57,94 m2 v  2. NP budovy č. p. 367, obč. vyb, Horní 
náměstí č. o. 5, která je součástí pozemku parc. č. st. 326 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc spolku Amelie, o.s. dle důvodové zprávy bod č. 3.21.  
 

102. souhlasí 
s realizací stavebních úprav nájemcem panem xxxxxxxxxxxxx v prostoru sloužícím podnikání 
o celkové výměře 544,93 m2 v 1. NP a 1. PP budovy č. p. 27, obč. vyb, Dolní náměstí č. o. 
38, která je součástí pozemku parc. č. st. 450/1 zastavěná plocha a nádvoří v  k. ú. Olomouc-
město, obec Olomouc dle předložené projektové dokumentace v maximální celkové výši 3 
263 114,- Kč bez DPH (ke stanovené výši za stavební úpravy bude uplatněna daň z přidané 
hodnoty ke dni uskutečnění zdanitelného plnění  v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o 
dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů) s tím, že pronajímatel a nájemce se 
dohodli, že nájemce nemá v případě skončení nájmu nárok na jakékoli finanční vyrovnání ze 
strany pronajímatele za shora uvedené stavební úpravy, s čímž nájemce výslovně souhlasí 
dle důvodové zprávy bod č. 3.22. 
 

103. souhlasí 
s možností odepisování vložených investic zhodnocujících nemovitou věc v účetnictví 
nájemce v maximální výši 555 426, Kč bez DPH (ke stanovené výši investic bude uplatněna 
daň z přidané hodnoty ke dni uskutečnění zdanitelného plnění  v souladu se zákonem č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů) za podmínky doložení 
znaleckého posudku na zhodnocení nemovité věci po provedení stavebních úprav nájemcem 
dle důvodové zprávy bod č. 3.22. 
 

104. schvaluje 
změnu náležitostí nájemní smlouvy na nájem prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 
544,93 m2 v 1. NP a 1. PP budovy č. p. 27, obč. vyb, Dolní náměstí č. o. 38, která je součástí 
pozemku parc. č. st. 450/1 zastavěná plocha a nádvoří v  k. ú. Olomouc-město, obec 
Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxx spočívající ve změně doby nájmu z doby neurčité s tříměsíční 
výpovědní dobou na dobu určitou do 1. 7. 2025 za podmínky doložení znaleckého posudku 
na zhodnocení nemovité věci po provedení stavebních úprav nájemcem dle důvodové zprávy 
bod č. 3.22. 
 

105. schvaluje 
uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu nemovitosti ze dne 31.1.2002, ve znění dodatku 
č. 1 ze dne 2.10.2012, kterým dojde ke zrušení výpovědi z nájmu budovy bez čp/če, jná 
stavba, (objekt č. 14), na části pozemku parc. č. st. 1400/1 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. 
Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.23.  
 

106. schvaluje 
výpověď nájmu budovy bez č.p./č.e., stavba technického vybavení, na pozemcích parc. č. st. 
1350/1 a parc. č. st. 1350/2, vše  zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc 
vzniklého na základě smlouvy o nájmu č. MAJ-PR-NS/32/2011/S ze dne 14. 12. 2011 
uzavřené se spolkem Občanské sdružení RBSD dle důvodové zprávy bod č. 3.24.  
 

107. schvaluje 
výpověď nájmu prostoru sloužícího podnikání o výměře 900 m2 nacházejícího se v přízemí 
budovy bez č.p./č.e., jiná stavba, na pozemcích parc. č. st. 1346/1, parc. č. st. 1346/2, parc. 
č. st. 1346/3, parc. č. st. 1346/4 a parc. č. st. 1346/5, vše zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. 
Neředín, obec Olomouc vzniklého na základě smlouvy o nájmu č. OMAJ-PR-NAJ/000014/Slo 
ze dne 18. 12. 2013 uzavřené se společností Equine Sport Center Olomouc o.p.s. dle 
důvodové zprávy bod č. 3.25.  
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108. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti paní xxxxxxxxxxxxxx o prodej pozemků parc. č. 239/1 orná půda a parc. č. 240/2 orná 
půda, vše v k. ú. Týneček, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.1. 
 

109. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti pana xxxxxxxxxxxxx o prodej pozemku parc. č. 401/28 orná půda v k. ú. Hejčín, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.2. 
 

110. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti pana xxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 401/28 orná půda o výměře 451 m2 
v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.2. 
 

111. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti manželů xxxxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 959/3 ostatní plocha o výměře 
70 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.3. 
 

112. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti paní xxxxxxxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 132/23 ostatní plocha o výměře 
9 094 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.4. 
 

113. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti pana xxxxxxxxxxx o prodej pozemku parc. č. 132/23 ostatní plocha v k. ú. Nové Sady 
u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.4. 
 

114. revokuje 
usnesení RMO ze dne 13. 11. 2012, bod programu 2, bod č. 3.9 důvodové zprávy ve věci 
schválení pronájmu části pozemku parc. č. 809/9 ostat. pl. o výměře 14 m2 (dle GP parc. č. 
st. 2531 zast. pl.) v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle 
důvodové zprávy bod č. 4.5. 
 

115. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti společnosti ČEZ Distribuce, a. s. o prodej části pozemku parc. č. 809/9 ostatní plocha 
(dle GP parc. č. st. 2531 zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 14 m2 v k. ú. Nová Ulice, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.5. 
 

116. schvaluje 
předběžný záměr zřídit věcné břemeno umístění a provozování trafostanice na pozemku 
parc. č. 809/9 ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ 
Distribuce, a. s. s tím, že tato společnost na své náklady pořídí geometrický plán na zřízení 
věcného břemene dle důvodové zprávy bod č. 4.5. 
 

117. schvaluje 
předběžný záměr zřídit věcné břemeno umístění a provozování trafostanice na pozemku 
parc. č. 1065/2 ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ 
Distribuce, a. s. s tím, že tato společnost na své náklady pořídí geometrický plán na zřízení 
věcného břemene dle důvodové zprávy bod č. 4.6. 
 
118. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti společnosti ČEZ Distribuce, a. s. o prodej části pozemku parc. č. 1065/2 ostatní 
plocha (dle GP parc. č. st. 2430 zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 12 m2 v k. ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.6.  
 

119. revokuje 
usnesení RMO ze dne 2. 10. 2012, bod programu 2, bod č. 3.4. důvodové zprávy ve věci 
schválení pronájmu části pozemku  parc. č. 350/16 ostat. pl.  o výměře 15 m2 v k. ú. Povel, 
obec Olomouc společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 4.7. 
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120. schvaluje 
předběžný záměr zřídit věcné břemeno umístění a provozování trafostanice na pozemku 
parc. č. 350/16 ostatní plocha v k. ú. Povel, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ 
Distribuce, a. s. s tím, že tato společnost na své náklady pořídí geometrický plán na zřízení 
věcného břemene dle důvodové zprávy bod č. 4.7. 
 

121. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti společnosti ČEZ Distribuce, a. s. o prodej části pozemku parc. č. 350/16 ostatní 
plocha (dle GP parc. č. st. 955 zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 12 m2 v k. ú. Povel, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.7. 
 

122. revokuje 
usnesení RMO ze dne 13. 11. 2012, bod programu 2, bod 3.10. důvodové zprávy ve věci 
schválení pronájmu části pozemku parc. č. 298/1 ostat. pl. o výměře 5 m2 (dle GP parc. č. st. 
214 zast. pl.) v k. ú. Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc společnosti ČEZ Distribuce, a. s.  
dle důvodové zprávy bod č. 4.8. 
 

123. schvaluje 
předběžný záměr zřídit věcné břemeno umístění a provozování trafostanice na pozemku 
parc. č. 298/1 ostatní plocha v k. ú. Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. s tím, že tato společnost na své náklady pořídí geometrický 
plán na zřízení věcného břemene dle důvodové zprávy bod č. 4.8. 
 

124. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti společnosti ČEZ Distribuce, a. s. o prodej části pozemku parc. č. 298/1 ostatní plocha 
(dle GP parc. č. st. 214 zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 5 m2 v k. ú. Nedvězí 
u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.8. 
 

125. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení věcného břemene umístění a provozování trafostanice evidované v katastru 
nemovitostí jako budova bez čp/če, tech. vyb, na pozemku parc. č. st. 1796 zastavěná plocha 
a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc k pozemku parc. č. st. 1796 zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ 
Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 4.9.  
 
126. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti společnosti ČEZ Distribuce, a. s. o prodej pozemku parc. č. st. 1796 zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.9. 
 

127. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení věcného břemene umístění a provozování trafostanice evidované v katastru 
nemovitostí jako budova bez čp/če, tech. vyb, na pozemku parc. č. st. 2386 zastavěná plocha 
a nádvoří v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc k pozemku parc. č. st. 2386 zastavěná plocha 
a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, 
a. s. dle důvodové zprávy bod č. 4.10. 
 

128. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti společnosti ČEZ Distribuce, a. s. o prodej pozemku parc. č. st. 2386 zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.10. 
 

129. schvaluje 
uzavření dohody o skončení nájmu dle smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS/44/2011/Hr uzavřené 
se společností ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy dle důvodové zprávy bod č. 4.11. 
 

130. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení věcného břemene umístění a provozování trafostanice evidované v katastru 
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nemovitostí jako budova bez čp/če, tech. vyb, na pozemku parc. č. st. 2512 zastavěná plocha 
a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc k pozemku parc. č. st. 2512 zastavěná plocha 
a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle 
důvodové zprávy bod č. 4.11.  
 

131. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti společnosti ČEZ Distribuce, a. s. o prodej části pozemku parc. č. 561/3 ostatní plocha 
(dle GP parc. č. st. 2512 zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 6 m2 v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.11. 
 

132. revokuje 
usnesení RMO ze dne 24. 3. 2014, bod programu 2, bod 3.6 ve věci schválení zřízení 
věcného břemene umístění a provozování kioskové trafostanice na pozemku parc. č. 1751 
ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. 
dle důvodové zprávy bod č. 4.12. 
 

133. revokuje 
usnesení RMO ze dne 24. 3. 2014, bod programu 2, bod 3.6 ve věci schválení uzavření 
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene umístění a provozování kioskové 
trafostanice na pozemku parc. č. 1751 ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc 
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 4.12. 
 

134. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení věcného břemene umístění a provozování trafostanice na pozemku parc. č. 1751 
ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. 
dle důvodové zprávy bod č. 4.12. 
 

135. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
prodej části pozemku parc. č. 6/1 zahrada (dle GP parc. č. 6/1 zahrada) o výměře 72 m2 
v k. ú. Neředín, obec Olomouc, na které se nachází stavba vodovodní přípojky ve vlastnictví 
kupujícícho, a dále pak stavba jiného vlastníka - podzemní kabelové vedení NN, které není 
součástí tohoto pozemku a nebude proto předmětem převodu, manželům xxxxxxxxxxxxxxxxx 
do společného jmění manželů, za kupní cenu ve výši 126 157,- Kč dle důvodové zprávy bod 
č. 4.13. 
 

136. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
prodej části pozemku parc. č. 6/1 zahrada (dle GP parc. č. 6/3 zahrada) o výměře 23 m2 
v k. ú. Neředín, obec Olomouc manželům xxxxxxxxx do společného jmění manželů, za kupní 
cenu ve výši 34 597,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.13. 
 

137. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení služebnosti cesty přes pozemek parc. č. 6/1 zahrada (dle GP parc. č. 6/3 zahrada) 
v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve prospěch pozemku parc. č. 645 ostat. pl. v k. ú. Neředín, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.13. 
 

138. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-
B/11/2012/Hoa mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným a manžely 
xxxxxxxxxxxxx jako budoucími dárci, dle důvodové zprávy bod č. 5.1. 
 

139. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-
B/8/2013/Hoa mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným a xxxxxxxxxx 
a xxxxxxxxxxxxxxx jako budoucími dárci, dle důvodové zprávy bod č. 5.2. 
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140. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření dodatku č. 1 k plánovací smlouvě č. MAJ-IN-PS/8/2013/Hoa mezi statutárním 
městem Olomouc a xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx, dle důvodové zprávy bod č. 5.3. 
 

141. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření kupní smlouvy na stavby vodovodu a kanalizace vybudované v rámci stavby „Bytový 
dům Balcárkova, Olomouc“, na pozemcích parc. č. 1042 a parc. č. 1036/1, vše ostatní plocha 
v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, se společností SAN Balcárkova s. r. o. jako prodávajícím, 
za kupní cenu 726,- Kč vč. DPH, dle důvodové zprávy bod č. 5.4. 
 

142. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy č. MAJ-IN-
BKS/7/2009/Hoa mezi statutárním městem Olomouc a společností Technologický park a.s. 
dle důvodové zprávy bod č. 5.5. 
 

143. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy č. MAJ-IN-
BKS/8/2009/Hoa mezi statutárním městem Olomouc a společností Technologický park a.s. 
dle důvodové zprávy bod č. 5.6. 
 

144. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-
B/12/2013/Hoa mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným 
a společností NEZVALOVA ARCHA s.r.o. jako budoucím dárcem, dle důvodové zprávy bod 
č. 5.7. 
 

145. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na stavbu vodovodního řadu DN 150 budovanou 
v rámci stavby „Vodovodní řad pro objekt na pozemku parc. č. 1268 k. ú. Hodolany“ 
se společností TAF – CZ s.r.o., jako budoucím prodávajícím, dle důvodové zprávy bod č. 5.8. 
 

146. schvaluje 
uzavření dohody vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací na vodovodní řad 
DN 150 na pozemcích parc. č. 140/3 ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc a parc. 
č. 1632 ostatní plocha v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc, se společností TAF – CZ 
s.r.o., dle důvodové zprávy  bod č. 5.9. 
 

147. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření darovací smlouvy na infrastrukturní stavbu účelové komunikace na pozemku parc. č. 
1118/6 ostatní plocha v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, s manžely xxxxxxxxxxxxxxx, jako dárci 
dle důvodové zprávy bod č. 5.10. 
 

148. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu bod č. 6.1. 
 
149. bere na vědomí 
že služebnost cesty ve prospěch statutárního města Olomouce za účelem využívání této 
služebnosti veřejností bude zřízena nyní přes pozemky parc. č. 21/24 ostatní plocha a parc. 
č. 21/26 ostatní plocha, vše v k. ú. Lazce, obec Olomouc ve vlastnictví společnosti Jezdecký 
areál Olomouc s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 6.2. 
 

150. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN 
na pozemku parc. č. 354 ostatní plocha v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc 
a uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN na pozemku parc. č. 354 ostatní 
plocha v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ 
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Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.3. 
 

151. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 354 ostatní plocha v k. ú. Nové 
Sady u Olomouce, obec Olomouc a uložení a provozování podzemního kabelového vedení 
VN na pozemku parc. č. 354 ostatní plocha v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc 
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.3. 
 

152. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení věcného břemene uložení a provozování nadzemního kabelového vedení NN 
na pozemku parc. č. 1029/22 ostatní plocha v k. ú. Řepčín, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s.  dle důvodové zprávy bod č. 6.4. 
 

153. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
nadzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 1029/22 ostatní plocha v k. ú. 
Řepčín, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy 
bod č. 6.4. 
 

154. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN 
na pozemcích parc. č. 978/1 zahrada a parc. č. 1042 ostatní plocha, vše v k. ú. Nová Ulice, 
obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.5. 
 

155. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 978/1 zahrada a parc. č. 1042 
ostatní plocha, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ 
Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.5.  
 

156. revokuje 
usnesení RMO ze dne 8. 3. 2011 bod programu č. 2, bod č. 2.16. důvodové zprávy ve věci 
schválení úplatného zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 1173 ostat. pl., parc. č. 1177, vše  
ostat. pl., parc. č. 525, parc. č. 518/1, parc. č. 1176/2, parc. č. 511/4, vše zahrada, vše v k. ú. 
Slavonín, parc. č. 435 ostat. pl., parc. č. 436/7 orná půda,  vše v k. ú. Povel, obec Olomouc 
ve prospěch společnosti  ČEZ Distribuce, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.6.  
 

157. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN 
na pozemcích parc. č. 1173 a parc. č. 1177, vše ostatní plocha, parc. č. 525, parc. č. 1176/2 
a parc. č. 511/4, vše zahrada, vše v k. ú. Slavonín, parc. č. 435 ostatní plocha, parc. č. 436/7 
orná půda, vše v k. ú. Povel, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle 
důvodové zprávy bod č. 6.6. 
 
158. revokuje 
usnesení RMO ze dne 6. 4. 2010 bod programu č. 2, bod č. 2.21. důvodové zprávy ve věci 
schválení bezúplatného zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení VN na pozemcích parc. č. 1721/6 ostat. pl. a parc. č. 
1721/65 ostat. pl., vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti 
ČEZ Distribuce, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.7. 
 

159. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN 
na pozemcích parc. č. 1721/6, parc. č. 1721/65, parc. č. 1721/71, parc. č. 1721/92, parc. č. 
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1721/93, parc. č. 1721/94 a parc. č. 1721/105, vše ostatní plocha v k. ú. Holice u Olomouce, 
obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.7.  
 

160. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení věcného břemene uložení a provozování nadzemního kabelového vedení NN 
na pozemku parc. č. 250/2 ostatní plocha v k. ú. Týneček, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.8. 
 

161. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN 
na pozemcích parc. č. 504/1 ostat. pl., parc. č. 578 ostat. pl., parc. č. 596 ostat. pl., parc. č. 
642/3 ostat. pl., parc. č. 708 ostat. pl., parc. č. 1082 ostat. pl., parc. č. 1091 ostat. pl., parc. č. 
1241 ostat. pl., parc. č. 881 trvalý travní porost, parc. č. 999 zahrada,  parc. č. 1098 ostat. pl., 
parc. č. 1099 orná půda, parc. č. 1240/1 zahrada, vše v k. ú. Droždín, obec Olomouc 
ve prospěch společnosti  ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.9.  
 

162. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN 
na pozemku parc. č. 1115/10 ostat. pl. v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.10. 
 

163. doporučuje zastupitelstvu města revokovat 
usnesení ZMO ze dne 15. 9. 2014, bod programu 5, bod 111. ve věci schválení zřízení 
věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN na pozemcích 
parc. č. 251/7 orná půda v k. ú. Týneček, obec Olomouc a parc. č. 163/20 orná půda v k. ú. 
Chválkovice, obec Olomouc, umístění a provozování venkovního kabelového vedení VN 
na pozemcích parc. č. 163/18 orná půda, parc. č. 1616 orná půda, parc. č. 1428/1 ostat. pl., 
parc. č. 1591/46 orná půda a parc. č. 1623/1 ostat. pl., vše v k. ú. Chválkovice, obec 
Olomouc, umístění a provozování příhradového stožáru na pozemku parc. č. 163/18 orná 
půda v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc a umístění a provozování dvou betonových sloupů 
na pozemcích parc. č. 163/20 orná půda  a parc. č. 1591/46 orná půda, vše v k. ú. 
Chválkovice, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. dle důvodové 
zprávy bod č. 6.11.  
 

164. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN 
na pozemcích parc. č. 251/7 orná půda v k. ú. Týneček, obec Olomouc a parc. č. 163/20 orná 
půda v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc, umístění a provozování nadzemního kabelového 
vedení VN na pozemcích parc. č. 163/18 orná půda, parc. č. 1616 orná půda, parc. č. 1428/1 
ostat. pl., parc. č. 1591/46 ostat. pl., parc. č. 1623/1 ostat. pl. a parc. č. 163/20 orná půda, vše 
v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc, umístění a provozování příhradového stožáru 
na pozemku parc. č. 163/18 orná půda v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc a umístění 
a provozování betonového sloupu na pozemku parc. č. 163/20 orná půda v k. ú. Chválkovice, 
obec Olomouc a umístění a provozování betonového sloupu na pozemku parc. č. 1591/46 
ostat. pl. v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. dle 
důvodové zprávy bod č. 6.11.  
 

165. doporučuje zastupitelstvu města revokovat 
usnesení ZMO ze dne 15. 9. 2014, bod programu 5., bod  140. důvodové zprávy ve věci 
schválení  zřízení věcného břemene  uložení a provozování podzemního kabelového vedení 
NN na pozemcích parc. č. 1721/65, parc. č. 1647/7, parc. č. 1647/8, parc. č. 1647/2,  parc. č. 
1961/1, vše ostat. pl., parc. č. 1647/6 orná půda, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec 
Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.12.  
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166. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN 
na pozemcích parc. č. 1647/7, parc. č. 1647/18, parc. č. 1721/65, parc. č. 1961/1, parc. č. 
1961/8, parc. č. 1961/10, vše ostat. pl., v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc 
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.12.  
 

167. doporučuje zastupitelstvu města revokovat 
usnesení ZMO ze dne 22. 12. 2014, bod programu 3., bod 44 důvodové zprávy ve věci 
schválení zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení 
NN na pozemcích parc. č. 1721/6  ostat. pl. a parc. č. 1721/93 ostat. pl., vše v k. ú. Holice 
u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové 
zprávy bod č. 6.13.  
 

168. doporučuje zastupitelstvu města revokovat 
usnesení ZMO ze dne 22. 12. 2014, bod programu 3., bod 44. důvodové zprávy  ve věci  
schválení  uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení 
a provozování podzemního optického kabelového vedení na pozemcích parc. č. 1721/6  
ostat. pl. a parc. č. 1721/93 ostat. pl., vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc 
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.13.  
 

169. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení  NN 
na pozemcích parc. č. 1721/6  ostat. pl. a parc. č. 1721/93 ostat. pl., vše v k. ú. Holice 
u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové 
zprávy bod č. 6.13.  
 

170. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 1721/6  ostat. pl. a parc. č. 
1721/93 ostat. pl., vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti 
ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.13.  
 

171. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení služebnosti uložení a provozování plynárenského zařízení na pozemku parc. č. 210/1 
ostat. pl. v k. ú. Bělidla, obec Olomouc ve prospěch pozemku parc. č. 103/17 ostat. pl. v k. ú. 
Bělidla, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 6.14.  
 

172. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti uložení a provozování 
plynárenského zařízení na pozemku parc. č. 210/1 ostat. pl. v k. ú. Bělidla, obec Olomouc 
ve prospěch pozemku parc. č. 103/17 ostat. pl. v k. ú. Bělidla, obec Olomouc dle důvodové 
zprávy bod č. 6.14.  
 

173. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení věcného břemene uložení a provozování plynárenského zařízení na pozemcích parc. 
č. 390/12, parc. č. 401/11, parc. č. 401/12, parc. č. 401/13, parc. č. 401/14, parc. č. 401/15, 
parc. č. 401/17, parc. č. 401/7, parc. č. 401/8, parc. č. 439/1, parc. č. 390/13, parc. č. 390/8, 
parc. č. 380/85, parc. č. 401/10, vše ostat. pl., parc. č. 380/66 zahrada, parc. č. 390/9, 
zahrada, vše v k. ú. Hejčín, obec Olomouc ve prospěch společnosti  RWE GasNet, s.r.o.  dle 
důvodové zprávy bod č. 6.15.  
 

174. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
plynárenského zařízení na pozemcích parc. č. 390/12, parc. č. 401/11, parc. č. 401/12, parc. 
č. 401/13, parc. č. 401/14, parc. č. 401/15, parc. č. 401/17, parc. č. 401/7, parc. č. 401/8, 
parc. č. 439/1, parc. č. 390/13, parc. č. 390/8, parc. č. 380/85, parc. č. 401/10, vše ostat. pl., 
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parc. č. 380/66 zahrada, parc. č. 390/9, zahrada, vše v k. ú. Hejčín, obec Olomouc 
ve prospěch společnosti  RWE GasNet, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 6.15.  
 

175. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení věcného břemene uložení a provozování plynárenského zařízení na pozemcích parc. 
č. 95/3, parc. č. 290/1, parc. č. 287 a parc. č. 288, vše ostat. pl.,  v k. ú. Lazce, obec Olomouc 
ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 6.16.  
 

176. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení věcného břemene uložení a provozování horkovodního vedení na pozemcích parc. č. 
639/2 ostat. pl. a parc. č. 619/4 ostat. pl., vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti Veolia Energie ČR, a.s.  dle důvodové zprávy bod č. 6.17.  
 

177. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
horkovodního vedení na pozemcích parc. č. 639/2 ostat. pl. a parc. č. 619/4 ostat. pl., vše 
v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch společnosti Veolia Energie ČR, a.s. dle 
důvodové zprávy bod č. 6.17.  
 

178. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení věcného břemene uložení a provozování horkovodního vedení na pozemcích parc. č. 
99/1 ostat. pl., parc. č. 104/1 ostat. pl. a parc. č. 124/38 ostat. pl., vše v k. ú. Olomouc-město, 
obec Olomouc ve prospěch společnosti Veolia Energie ČR, a.s.  dle důvodové zprávy bod č. 
6.18.  
 

179. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
horkovodního vedení na pozemcích parc. č. 99/1 ostat. pl., parc. č. 104/1 ostat. pl. a parc. č. 
124/38 ostat. pl., vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch společnosti Veolia 
Energie ČR, a.s.  dle důvodové zprávy bod č. 6.18.  
 

180. schvaluje 
záměr pronajmout části pozemků parc. č. 116/3 ostatní plocha o výměře 138 m2 a parc. č. 
75/135 ostatní plocha o výměře 35 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle 
dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod č. 2.1.  
 

181. schvaluje 
postup dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod č. 2.1.   
 

Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 3. 
 

 
 

3 Veřejná zakázka č. 15037 - Dodávka 2 vozidel pro Magistrát 
města Olomouce - zahájení, komise 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu zpracovanou na základě požadavků zadávajícího útvaru k veřejné 
zakázce s názvem „Dodávka 2 vozidel pro Magistrát města Olomouce“ archivní číslo 15037. 
 

2. schvaluje 
a) v souladu s ust. § 26 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zahájení a podmínky zadávacího 
řízení,  
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b) seznam zájemců, kterým bude zaslána  výzva k podání nabídky dle důvodové zprávy. 
 
3. ustavuje 
a) v souladu s ust. § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. komisi pro otevírání obálek ve 
složení dle důvodové zprávy,  
b) v souladu s ust. § 59 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb. komisi pro posouzení kvalifikace 
ve složení dle důvodové zprávy, 
c) v souladu s ust. § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. hodnotící komisi včetně 
náhradníků ve složení dle důvodové zprávy. 
 
4. pověřuje 
tajemníka Bc. Jana Večeře 
a) ke schválení konečné verze zadávací dokumentace, 
b) k  podpisu všech rozhodnutí (s výjimkou usnesení RMO) souvisejících s touto 
veřejnou zakázkou, 
c) k rozhodnutí o případných námitkách stěžovatelů, 
d) k podpisu leasingové smlouvy, případně dodatku k leasingové smlouvě s vítězným 
uchazečem. 
 
 

Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 5. 1. 
 

 
 

4 Veřejná zakázka č. 15017 - Nákup elektrické energie pro rok 
2016 - zahájení, komise 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu zpracovanou na základě požadavků zadávajícího útvaru k veřejné 
zakázce s názvem "Nákup elektrické energie pro rok 2016", archivní číslo 15017. 
 

2. schvaluje 
postup dle varianty A) uvedené v důvodové zprávě. 
 

3. pověřuje 
tajemníka MMOl Bc. Jana Večeře k podpisu všech rozhodnutí (s výjimkou usnesení RMO) 
souvisejících s touto veřejnou zakázkou. 
 

Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 5. 2. 
 
 
 

5 Veřejná zakázka č. 15038 - Za Školou, Lindnerova - 
rekonstrukce komunikace a IS - dodatek č. 1 - zahájení, 
komise 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. schvaluje 
zahájení a podmínky zadávacího řízení s názvem "Za Školou, Lindnerova - rekonstrukce 
komunikace a IS - dodatek č. 1", archivní číslo 15038.  
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2. ustavuje 
komisi dle důvodové zprávy. 
 

3. pověřuje 
náměstka primátora Ing. Jaromíra Czmera k podpisu všech dokumentů souvisejících s touto 
veřejnou zakázkou. 
 

Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 5. 3. 
 

 
 

6 Veřejná zakázka č. 15038 - Za Školou, Lindnerova - 
rekonstrukce komunikace a IS - dodatek č. 1 - zadání  

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu. 
 

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

Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 5. 4. 

 
 
 

7 Veřejná zakázka č. 15009 - Heydukova - rekonstrukce 
komunikace - zahájení, komise 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu zpracovanou na základě požadavků zadávacího útvaru k veřejné zakázce 
s názvem " Heydukova - rekonstrukce komunikace ", archivní číslo 15009. 
 

2. schvaluje 
a) v souladu s ust. § 26 odst. 1 zákona č. 137/20006 Sb. zahájení a podmínky zadávacího 
řízení, 
b) předání nově vzniklého majetku do správy odborů dle textu důvodové zprávy, 
c) schvaluje postup v souladu s § 2 odst. 9 zákona č. 137/2006 Sb., tj. sdružení zadavatelů - 
statutární město Olomouc a Správa silnic Olomouckého kraje. 
 
3. ustavuje 
členy komisí za SMOl 
a) v souladu s ust. § 71 odst. 1 zákona č. 137/20006 Sb. komisi pro otevírání obálek 
ve složení dle důvodové zprávy, 
b) v souladu s ust. § 59 odst. 2 zákona č. 137/20006 Sb. komisi pro posouzení kvalifikace 
ve složení dle důvodové zprávy, 
c) v souladu s ust. § 74 odst. 1 zákona č. 137/20006 Sb. hodnotící komisi včetně náhradníků 
ve složení dle důvodové zprávy. 
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4. pověřuje 
náměstka primátora Ing. Jaromíra Czmera, Ing. 
a) ke schválení konečné verze zadávací dokumentace, 
b) k podpisu všech rozhodnutí (s výjimkou usnesení RMO) souvisejících s touto veřejnou 
zakázkou, 
c) k rozhodnutí o případných námitkách stěžovatelů, 
d) k podpisu smlouvy o dílo, případně dodatků ke smlouvě o dílo s vítězným uchazečem. 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 5. 5. 
 

 

8 Účetní závěrka SMOl k 31.12.2014 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu včetně všech příloh 
 

2. ukládá 
předložit na nejbližším jednání Zastupitelstva města Olomouce účetní závěrku SMOl 
sestavenou k 31.12.2014, v souladu se zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů a vyhláškou č. 220/2013 Sb. 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
 

3. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
účetní závěrku SMOl sestavenou k 31.12.2014, v souladu se zákonem o účetnictví č. 
563/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 220/2013 Sb. 
 

4. doporučuje zastupitelstvu města 
pověřit 1. náměstka primátora JUDr. Martina Majora, MBA podpisem „Protokolu 
o schvalování účetní závěrky“.  
 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 6. 
 

 

9 Rozpočtové změny roku 2015 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu týkající se rozpočtových změn roku 2015 
 

 

2. schvaluje 
rozpočtové změny roku 2015 dle důvodové zprávy 
 

3. ukládá 
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku 2015 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 7. 
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10 Střednědobý rozpočtový výhled na rok 2016 - 2018 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu týkající se střednědobého rozpočtového výhledu na rok 2016 - 2018 
 

2. schvaluje 
 střednědobý rozpočtový výhled na rok 2016 - 2018 dle důvodové zprávy 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
 

3. ukládá 
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schváleným střednědobým rozpočtovým 
výhledem na rok 2016 - 2018 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 8. 
 

 
 

11 Výsledky hospodaření SMOl za rok 2014 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu týkající se výsledků hospodaření SMOl za rok 2014 včetně všech příloh   
 

2. ukládá 
předložit na nejbližším jednání Zastupitelstva města Olomouce výsledky hospodaření SMOl 
za rok 2014 včetně vypořádání se státním rozpočtem za rok 2014 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
 

3. doporučuje zastupitelstvu města 
a) v souladu s §17, odst. 7) Zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů  č. 
250/2000 Sb. vyjádřit souhlas s celoročním hospodařením SMOl v roce 2014,  a to "bez 
výhrad"   
b) schválit finanční vypořádání se státním rozpočtem za rok 2014  
 
Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 9. 
 

 
 

12 Bytové záležitosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu  
 

2. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy na městský byt: 
Balbínova 7, Olomouc, č.b. 9, o velikosti 2+kk s xxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 1)  
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3. ukládá 
SNO,a.s. zpracovat prováděcí projekt na rekonstrukci domu Dolní náměstí 47, Olomouc dle 
důvodové zprávy bod 2 ) 
T: listopad 2015 
O: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
 

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 10. 
 

 

13 Legionářská - smlouva s ČEZ Distribuce, a.s. 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. revokuje 
usnesení RMO č. 11, bod programu č.9 ze dne 2.9.2014  
 

3. schvaluje 
podpis smlouvy o smlouvě budoucí se společností ČEZ Distribuce, a.s. 
 

4. ukládá 
odboru investic uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí dle přílohy důvodové zprávy 
T: 2. 6. 2015 
O: vedoucí odboru investic 
 

5. ukládá 
odboru investic zařadit částku 226.030,- Kč do návrhu plánu na r. 2016 - 2017 
T: listopad 2015 
O: vedoucí odboru investic 
 

Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 11. 
 

 

14 Předzahrádky 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení  XIN GANG WAN  
v ulici  Ztracená 2, Olomouc, v rozsahu 27 m2  pro žadatele fu Lu Fei s.r.o., Michalská 2, 779 
00 Olomouc,  na dobu od 1.5. do 31.10.  2015. 
 

3. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení CABARET CAFÉ BAR 
v ulici  Riegrova 26, Olomouc, v rozsahu 22,50 m2 pro žadatele pí xxxxxxxx, Foersterova 13, 
779 00 Olomouc,   na dobu  od 1.5. do 31.10.  2015.   
 

4. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení LUCERNA BAR v ulici  
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Dánská 5, Olomouc, v rozsahu 19.8 m2 pro žadatelku pí xxxxxxxxxx, Nová 22, 783 36 Křelov,  
na dobu  od 20.4. do 19.10. 2015.   
 

5. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení ARKTIC FOOD v ulici 
Havlíčkova 11, Olomouc, v rozsahu 37,47 m2 pro žadatele p. xxxxxxxxx, Vítězství 25, 772 00 
Olomouc - Droždín, na dobu od 1.5. do 30.9.  2015. 
 

6. nesouhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení CAFFÉ TRIESTE 
v ulici Dolní náměstí 18 , Olomouc, v rozsahu 14,8 m2 pro žadatele  p. xxxxxx, Cholevova 39, 
700 30 Ostrava,  na dobu  od 20.4. do 31.10.  2015.   
 

7. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení LOS BASTARDOS 
v ulici Komenského 12, Olomouc, v rozsahu 6,8 m2 pro žadatele p. xxxxxxxxxxx, Slatinky 11, 
783 42 Slatinky, na dobu od 1.5. do 30.9.  2015.      
 

8. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení RESTAURACE 
LEGUÁN v ulici tř.Svornosti 15, Olomouc, v rozsahu 42 m2 pro žadatele p. xxxxxxxxxxxxxxx, 
Albertova 3d,  779 00 Olomouc,  na dobu  od 18.4. do 30.10.  2015.     
 

9. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení MĚŠŤANSKÁ 
RESTAURACE v ulici  Riegrova 22, Olomouc, v rozsahu 24 m2 pro žadatele pí xxxxxxxxxxxx, 
Werichova 8, 779 00 Olomouc,   na dobu  od 1.5. do 31.10.  2015.   
 

10. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení U ZLATÉHO LVA 
v ulici Uhelná 11, Olomouc, v rozsahu 35 m2 pro žadatele fu DG FOOD s.r.o., Moravská 785, 
768 11 Chropyně, na dobu  od 1.5. do 31.10.  2015.     
 

11. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení MERLIN v ulici  
Masarykova 5, Olomouc, v rozsahu 19,2 m2 pro žadatele p. xxxxxxxx, Masarykova 5,  779 00 
Olomouc,  na dobu  od 1.5. do 31.10. 2015.   
 

12. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení LAHŮDKY v ulici 
Ostružnická 24,  Olomouc, v rozsahu 2 m2  pro žadatele fu LAHŮDKY – MARTINÁSEK s.r.o,  
Pasteurova 13a, 779 00 Olomouc,  na dobu  od 18.5. do 30.9.  2015.   
 

13. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení WOK v ulici tř. 17. 
listopadu 62, Olomouc, v rozsahu 24,5 m2 pro žadatele fu Hua Ying, s.r.o., Na Rybníčku 20, 
250 65 Líbeznice, na dobu od 3. 5. do 3.10. 2015.      
 

14. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení  RENOMÉ  v ulici  
Uhelná 21, Olomouc, v rozsahu 21,6 m2  pro žadatele p. xxxxx, Divišova 3, 779 00 Olomouc,  
na dobu od 1.5. do 31.10.  2015. 
 

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 12. 
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15 Petice Jeremenkova 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. ukládá 
odboru dopravy odpovědět petentům dle návrhu důvodové zprávy 
T: 28. 4. 2015 
O: vedoucí odboru dopravy 
 

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 13. 
 

 

16 Označení vlastníka 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
přidělení označení dle upravené důvodové zprávy 
 

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 14. 
 

 
 

17 ME U21 - sleva jízdného 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
přepravu návštěvníků a aktivních účastníků turnaje v dopravních prostředcích dopravce 
DPMO dle návrhu důvodové zprávy 
 

3. ukládá 
odboru dopravy informovat dopravce a zajistit objednávku a úhradu za přepravu dle návrhu 
důvodové zprávy 
T: 26. 5. 2015 
O: vedoucí odboru dopravy 
 

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 15. 
 

 

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

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. souhlasí 
s povolením výjimky dle upravené přílohy důvodové zprávy 
 

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 16. 
 

 
 

19 ITI Olomoucké aglomerace - plný proces SEA 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
2. souhlasí 
se zpracováním dokumentace hodnocení vlivu na životní prostředí a veřejné zdraví (SEA) 
(dle přílohy č. 9 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ŽP), se zpracováním 
hodnocení vlivů na veřejné zdraví a s veřejným projednáním strategie 
 

3. souhlasí 
se zadáním rozšířeného seznamu prací nutných pro posuzování vlivů na životní prostředí 
v plném procesu SEA dle závěru důvodové zprávy 
 

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 17. 
 

 
 

20 ITI Olomoucké aglomerace - dopracování strategie 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 

2. souhlasí 
s dopracováním a zadáním integrované strategie v rozsahu dle upraveného závěru důvodové 
zprávy 
 

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 18. 
 

 
 

21 Projekt Meziobecní spolupráce 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 20. 
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22 Využití podpor u sdružení BOJOVÉ SPORTY OLOMOUC, a.s.  
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 21. 
 

 

23 Kontrola hospodaření u ZŠ a MŠ Nedvědova Olomouc za rok 
2013 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 22. 
 

 

24 Pracovní skupina rodinné politiky 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
navrhované členy pracovní skupiny rodinné politiky, dle důvodové zprávy 
 

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 23. 
 

 

25 Hřbitovy města Olomouce 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 

2. souhlasí 
s nákupem traktorové sekačky dle předložené důvodové zprávy 
 

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 24. 
 

 
 

26 Závěrečná zpráva Europe Direct za r. 2014 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 



 29 

2. bere na vědomí 
Závěrečnou zprávu střediska Europe Direct za r. 2014 a návrh aktivit na r. 2015 
 

3. schvaluje 
návrh aktivit Europe Direct na r. 2015 
 

Předložil: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
Bod programu: 25. 

 
 
 

27 Žádost o příspěvek na vybavení jednotky požární stanice 
Olomouc 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. ukládá 
předložit ZMO ke schválení rozpočtovou změnu dle důvodové zprávy 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
 

3. doporučuje 
ZMO schválit příspěvek na vybavení jednotky požární stanice Olomouc dle důvodové zprávy 
 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 26. 
 

 
 

28 Organizační záležitosti - "Vnitřní předpis o poskytování dotací 
z rozpočtu statutárního města Olomouce" 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
"Vnitřní předpis o poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Olomouce" 
dle předložené důvodové zprávy s účinností od 1. 5. 2015 
 

3. ukládá 
odboru kancelář tajemníka zřídit na úřední desce MMOl záložku "Programy poskytování 
dotací z rozpočtu SMOl" dle předložené důvodové zprávy 
T: 12. 5. 2015 
O: vedoucí odboru kancelář tajemníka 
 

4. ukládá 
odboru vnějších vztahů a informací aktualizovat elektronický systém pro administraci žádostí 
o dotace z rozpočtu SMOl dle předložené důvodové zprávy 
T: 2. 6. 2015 
O: vedoucí odboru vnějších vztahů a informací 
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5. ukládá 
odboru kancelář tajemníka zřídit na úřední desce MMOl záložku "Smlouvy o poskytnutí 
dotace z rozpočtu SMOl" dle předložené důvodové zprávy 
T: 30. 6. 2015 
O: vedoucí odboru kancelář tajemníka 
 

6. ukládá 
vedoucím dotčených odborů MMOl postupovat dle "Vnitřního předpisu o poskytování dotací z 
rozpočtu statutárního města Olomouce", a to ode dne nabytí jeho účinnosti, tj. od 1. 5. 2015 
T: 30. 6. 2015 
O: Večeř Jan, Bc., tajemník 
 

Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 27. 
 

 
 

29 Bytové záležitosti DPS 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s paní xxxxxxxxx na byt v DPS Příčná 8, dle předložené důvodové 
zprávy 
 
3. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s panem xxxxxxxxxxxx na byt v DPS Fischerova 6, dle předložené 
důvodové zprávy 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 28. 
 

 
 

30 Pojmenování ulice - Černovír 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. souhlasí 
s navrženým názvem ulice dle důvodové zprávy 
 

3. ukládá 
předložit navržený název ulice dle důvodové zprávy na zasedání ZMO 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: vedoucí odboru vnějších vztahů a informací 
 

Předložil: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
Bod programu: 29. 
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31 Změny v KMČ 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. jmenuje 
člena KMČ dle důvodové zprávy 
 

3. ukládá 
informovat předsedu a členy příslušné KMČ o schválených změnách 
T: 28. 4. 2015 
O: vedoucí odboru vnějších vztahů a informací 
 

Předložil: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
Bod programu: 30. 
 
 
 

32 Žádost o udělení výjimky dle článku 3 odst. 3 OZV č. 9/2011 - 
Red Bull Tour Bus - Rock 4 People 2015 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. uděluje 
DíkyČau s.r.o., IČ: 02741661, Táboritská 14, 130 00 Praha , výjimku ze zákazu stanoveného 
v OZV č. 9/2011 o zákazu konzumace alkoholických nápojů a žebrání na veřejných 
prostranstvích na akci "Red Bull Tour Bus - Rock 4 People 2015" dne 21.5.2015 v době 
od 10.00 - 24.00 hodin 
 

3. ukládá 
informovat o rozhodnutí žadatele a zástupce ředitele MP 
T: 28. 4. 2015 
O: vedoucí odboru vnějších vztahů a informací 
 

Předložil: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
Bod programu: 31. 
 

 
 

33 Malé projekty 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
přidělení příspěvků dle upravené důvodové zprávy 
 

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 32. 
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34 Rozpracování usnesení a podnětů z diskuze z 3. zasedání ZMO 
konaného 20.3.2015 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. ukládá 
k bodu 8, část 4 usnesení ZMO 20.3.2015 - Prevence kriminality: 
- předložit na Ministerstvo vnitra prostřednictvím Krajského úřadu Olomouckého kraje 
usnesení Zastupitelstva města Olomouce ze dne 20.3.2015 (T: ihned) 
T: 28. 4. 2015 
O: vedoucí odboru sociálních věcí 
 

2. ukládá 
k bodu 12, část 3 usnesení ZMO 20.3.2015 - EIB - revize/konverze úrokové sazby: 
- předložit ZMO schválené parametry (T: nejbližší zasedání ZMO) 
T: 2. 6. 2015 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 

3. ukládá 
k bodu 14, část 6 usnesení ZMO 20.3.2015 - Pořízení souboru změn č. I Územního plánu 
Olomouc: 
- zahájit pořízení souboru změn č. I Územního plánu Olomouc ve schváleném rozsahu dílčích 
změn (T: ihned) 
T: 28. 4. 2015 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 

4. ukládá 
k bodu 15, část 4 usnesení ZMO 20.3.2015 - Pořízení změny č. II Územního plánu Olomouc: 
- zahájit pořízení změny č. II Územního plánu Olomouc 
T: 28. 4. 2015 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 

5. ukládá 
k bodu 16, část 2 usnesení ZMO 20.3.2015 - Petice Neředínský horizont: 
- odpovědět petentům v intencích dle závěru důvodové zprávy (T: duben 2015) 
T: 28. 4. 2015 
O: vedoucí odboru kancelář primátora 
 

6. ukládá 
k bodu 18, část 4 usnesení ZMO 20.3.2015 - Akciové společnosti - zastoupení: 
- primátorovi města vydat rozhodnutí jediného akcionáře (T: dle důvodové zprávy) 
T: 28. 4. 2015 
O: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
 

7. ukládá 
k bodu 21, část 2 usnesení ZMO 20.3.2015 - 12. znění stanov Vodovodu Pomoraví, svazku 
obcí: 
- svým zástupcům ve Vodovodu Pomoraví, svazku obcí, aby na Valné hromadě tohoto 
Svazku hlasovali proti přijetí návrhu 12. znění stanov Vodovodu Pomoraví, svazku obcí, dle 
přílohy č. 1 této důvodové zprávy 
T: červenec 2015 
O: vedoucí odboru kancelář primátora 
 

8. ukládá 
k bodu 25, část 3 usnesení ZMO 20.3.2015 - Dodatek č. 5 zřizovací listiny Příspěvkové 
organizace ZŠ a MŠ Olomouc, Svatoplukova 11: 
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- informovat o přijatém usnesení ředitele příspěvkové organizace (T: březen 2015) 
T: 28. 4. 2015 
O: vedoucí odboru školství 
 

9. ukládá 
k bodu 28, část 3 usnesení ZMO 20.3.2015 - Pojmenování ulic: 
- informovat příslušné instituce o novém názvu ulice dle stanovených směrnic (T: ihned) 
T: 28. 4. 2015 
O: vedoucí odboru vnějších vztahů a informací 
 

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 33. 
 

 
 

35 Oprava prostor restaurace a rekonstrukce sociálního zařízení - 
Plavecký stadion Olomouc 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 

2. souhlasí 
s opravami prostor restaurace a rekonstrukcí sociálního zařízení Plaveckého stadionu 
Olomouc 
 

3. ukládá 
předložit návrh financování dle diskuse v RMO 
T: 12. 5. 2015 
O: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
 

Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 34. 
 

 
 

36 Různé 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. souhlasí 
s postupem dle důvodové zprávy 
 

Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 36. 
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37 Různé - podání odvolání 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. ukládá 
zabezpečit podání odvolání proti rozhodnutí Finančního úřadu pro Olomoucký kraj č.j. 
616586/15/3100-31471-801817 ze dne 9.4.2015 prostřednictvím Advokátní kanceláře 
Konečný s.r.o. a projednat další postup v dané věci s uvedenou advokátní kanceláří 
T: 28. 4. 2015 
O: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 

Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 37. 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D. v. r.  
primátor města Olomouce 

JUDr. Martin Major, MBA v. r. 
1. náměstek primátora 

  

 


