
 

USNESENÍ 
 

z 27. schůze Rady města Olomouce, konané dne 24. 8. 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 24.8.2015 dle důvodové zprávy 
 

2. prodlužuje 
termíny plnění usnesení RMO dle důvodové zprávy 
 

3. vypouští ze sledování 
- část 4 bodu 15 usnesení RMO ze dne 20.9.2011 týkající se Odtahů vozidel 
- část 3 bodu 10 usnesení RMO ze dne 31.3.2015 týkající se přechodů na ul. Dolní 
Novosadská 
 

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

 
 

2 Majetkoprávní záležitosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti paní xxxxxxxxxxxxxxxxxx ve věci prodeje bytové jednotky č. 9  v budově č. p. 13, 
Horní náměstí 18, bytový dům, která je součástí pozemku parc. č. st. 436/3 zastavěná plocha 
a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.1.  
 

2. ukládá 
odboru ekonomickému zajistit okamžité vrácení kauce ve výši 4.000.000,- Kč panu 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx kauce ve výši 4.000.000,- Kč panu xxxxxxxxxxxxxxxxx,  kauce ve výši 
4.000.000,- Kč společnosti BPS-Prastav, s.r.o. a kauce ve výši 4.000.000,- Kč 
xxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 1.1.   
T: 2. 9. 2015 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 

3. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
prodej pozemku parc. č. st. 436/3 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec 
Olomouc, jehož součástí je budova č. p. 13, Horní náměstí 18, bytový dům, společnosti KYSA 
rerum a.s. za kupní cenu ve výši 33.333.333,- Kč. 
V případě, že společnost KYSA rerum a.s. neuzavře kupní smlouvu do 60 dní od rozhodnutí 
ZMO nebo neuhradí kupní cenu do 20 dní od podpisu kupní smlouvy, doporučuje ZMO 



 2 

schválit prodej předmětné nemovité věci panu xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 
32.644.444,- Kč s tím, že pan xxxxxxxxxxxxxx je povinen uzavřít kupní smlouvu do 30 dní od 
výzvy zaslané prodávajícím a uhradit kupní cenu do 20 dní od podpisu kupní smlouvy.  
V případě, že pan xxxxxxxxxxxxxxx ve stanovených termínech neuzavře kupní smlouvu nebo 
nezaplatí kupní cenu, doporučuje ZMO schválit prodej předmětné nemovité věci společnosti 
BPS-Prastav, s.r.o. za kupní cenu ve výši 32.000.000,- Kč s tím, že společnost je povinna 
uzavřít kupní smlouvu do 30 dní od výzvy zaslané prodávajícím a uhradit kupní cenu do 20 
dní od podpisu kupní smlouvy.  
V případě, že společnosti BPS-Prastav, s.r.o. ve stanovených termínech neuzavře kupní 
smlouvu nebo nezaplatí kupní cenu, doporučuje ZMO schválit prodej předmětné nemovité 
věci panu xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 31.112.000,- Kč s tím, že pan 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx je povinen uzavřít kupní smlouvu do 30 dní od výzvy zaslané 
prodávajícím a uhradit kupní cenu do 20 dní od podpisu kupní smlouvy dle důvodové zprávy 
bod č. 1.1. 
 

4. bere na vědomí 
opravu náležitostí smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 101 m2 
v 1. NP budovy č. p. 13, Horní náměstí 18, bytový dům, která je součástí pozemku parc. č. st. 
436/3 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc společnosti 
MEDDLE,s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 1.2. 
 

5. schvaluje 
záměr prodat pozemek parc. č. 93/57 ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc 
dle důvodové zprávy bod č. 1.3.  
 

6. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
ponechání jednotky vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., a to jednotky č. 514/6, 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, v majetku statutárního města 
Olomouce do 13. 10. 2017 dle důvodové zprávy bod č. 1.4. 
 

7. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
ponechání jednotky vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., a to jednotky č. 514/4, 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, v majetku statutárního města 
Olomouce do 13. 10. 2017 dle důvodové zprávy bod č. 1.5. 
 

8. bere na vědomí 
že kupní cena ve výši 522.964,- Kč dle smlouvy o převodu jednotky vymezené dle zákona č. 
89/2012 Sb. č. OMAJ-PR/PBJ/001042/2015/Mlc uzavřené dne 11. 5. 2015 s panem 
xxxxxxxxxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxxxxxxxx na prodej jednotky č.  514/1 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, byla uhrazena dne  
28. 7. 2015 dle důvodové zprávy bod č. 1.6. 
 
9. revokuje 
usnesení RMO ze dne 21. 7. 2015, bod 2 část 16 ve věci doporučení ZMO schválit 
prodloužení splatnosti kupní ceny za jednotku vymezenou podle zákona č. 89/2012 Sb., a to 
jednotku č. 514/1, 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 panu 
xxxxxxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxxxxxxx, a to do 31. 7. 2015 dle důvodové zprávy bod č. 1.6. 
 

10. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
prodej pozemku parc. č. st. 19/2 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Nové Sady u Olomouce, 
obec Olomouc, na kterém se nachází budova č. p. 200 ve vlastnictví kupujícího, panu 
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xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 523.000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.7. 
 

11. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
prodej pozemku parc. č. st. 3/2 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec 
Olomouc, na kterém se nachází budova bez čp/če, objekt k bydlení ve vlastnictví kupujícího, 
paní xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 453.000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.8. 
 

12. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
prodej pozemku parc. č. st. 70 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Pavlovičky, obec Olomouc, 
na kterém se nachází stavba oplocení a budova č. p. 60 ve vlastnictví kupujících, manželům 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx do společného jmění manželů, za kupní cenu ve výši 
723.000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.9.  
 

13. schvaluje 
uzavření smlouvy o udělení souhlasu s vybudováním stavby zateplení budovy č. p. 238, rod. 
dům, Sportovní 21, která je součástí pozemku parc. č. 375/2 zastavěná plocha a nádvoří       
v k. ú. Nemilany, obec Olomouc, a to na části pozemku parc. č. 646 zahrada o výměře 
2,30 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce 
s manželi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 1.10. 
 

14. schvaluje 
uzavření smlouvy o udělení souhlasu s vybudováním stavby zateplení budovy č. p. 484, 485, 
bytový dům, Brněnská 48, 50, na pozemku parc. č. st. 1359, st. 1360, vše zastavěná plocha 
a nádvoří, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, a to na částech pozemku parc. č. 1081 
ostatní plocha o celkové výměře 3,5 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve vlastnictví 
statutárního města Olomouce se Společenstvím pro dům Brněnská 484/48, 485/50, Olomouc 
– Nová Ulice dle důvodové zprávy bod č. 1.11. 
 

15. schvaluje 
uzavření smlouvy o udělení souhlasu s vybudováním stavby římsy bytového domu, který 
bude postaven na pozemku parc. č. 55/1 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Holice 
u Olomouce, obec Olomouc, a to nad částí pozemku parc. č. 1929/1 ostatní plocha o výměře 
7,30  m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města 
Olomouce s panem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 1.12.  
 

16. schvaluje 
uzavření smlouvy o udělení souhlasu s vybudováním stavby zateplení budovy č. p. 174, 
objekt k bydlení, Holečkova 30, na pozemku parc. č. st. 198 zastavěná plocha a nádvoří        
v k. ú. Povel, obec Olomouc, a to na části pozemku parc. č. 350/23 ostatní plocha o výměře 
0,40 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce s paní 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 1.13. 
 

17. schvaluje 
uzavření smlouvy o udělení souhlasu s vybudováním stavby zateplení budovy č. p.  885, 886, 
objekt k bydlení, Stiborova 5, 7, na pozemku parc. č. st. 2129, st. 2130, vše zastavěná plocha 
a nádvoří, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, a to na částech  pozemku parc. č. 559/4 
ostatní plocha o celkové výměře 9,24 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve vlastnictví 
statutárního města Olomouce s družstvem Stavební bytové družstvo Olomouc dle důvodové 
zprávy bod č. 1.14. 
 

18. schvaluje 
předběžný záměr prodat části pozemků parc. č. 1651/2 orná půda o výměře 33 m2, parc. č. 
1651/3 orná půda o výměře 501 m2, parc. č. 1651/4 orná půda o výměře 987 m2 a parc. č. 
1961/11 orná půda o výměře 377 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc. Výměra 
částí pozemků bude upřesněna po zpracování GP dle důvodové zprávy bod č. 2.1. 
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19. schvaluje 
uzavření dohody o skončení smlouvy o nájmu č. MAJ-PR-NS/3/2013/S uzavřené s panem 
xxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.1. 
 

20. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření dohody o zrušení závazku smlouvy o budoucí kupní smlouvě č. MAJ-PR-
BKS/2/2013/S uzavřené s panem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.1. 
 
21. schvaluje 
předběžný záměr prodat část pozemku parc. č. 1721/2 ostatní plocha o výměře 850 m2         
v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc, na kterém se nachází stavba jiného vlastníka – 
zejména optické kabelové vedení, která není součástí pozemku a nebude proto předmětem 
převodu. Výměra části pozemku bude upřesněna po vypracování GP dle důvodové zprávy 
bod č. 2.2. 
 

22. schvaluje 
záměr prodat část pozemku parc. č. 1721/6 ostat. pl. (dle GP parc. č. 1721/128 ostatní 
plocha) o výměře 1 523 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc, na kterém se nachází 
stavby jiného vlastníka – zejména podzemní kabelové vedení NN a optické kabelové vedení, 
které nejsou součástí tohoto pozemku a nebudou proto předmětem převodu dle důvodové 
zprávy bod č. 2.3. 
 

23. schvaluje 
záměr prodat část pozemku parc. č. 90/35 ostatní plocha (dle GP pozemek parc. č. 90/66 
ostatní plocha) o výměře 3 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, na kterém se nachází 
stavba jiného vlastníka – trafostanice, která není součástí tohoto pozemku a nebude proto 
předmětem převodu dle důvodové zprávy bod č. 2.4. 
 

24. schvaluje 
záměr prodat pozemek parc. č. 179/2 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova 
bez č.p./č.e., zemědělská stavba, a pozemky parc. č. 179/4 ostatní plocha, parc. č. 180/2 
zahrada a parc. č. 181/2 zahrada, na kterých se nachází stavba jiného vlastníka - oplocení, 
které není součástí těchto pozemků a nebude proto předmětem převodu, vše v k. ú. 
Nemilany, obec Olomouc za účelem výstavby rodinného domu, formou obálkové metody.  
Minimální kupní cena předmětných nemovitých věcí je stanovena ve výši 1 264 032,- Kč. 
Kupní cena je splatná do 30 dnů po uzavření kupní smlouvy, když vybraný kupující je povinen 
kupní smlouvu uzavřít do 30 dnů od doručení výzvy k podpisu kupní smlouvy. Zájemci ve své 
nabídce uvedou nabízenou kupní cenu předmětných nemovitých věcí.  
Nabídka bude podepsána oprávněnou osobou a bude obsahovat nezaměnitelnou identifikaci 
předmětu prodeje a nezaměnitelnou identifikaci zájemce (u právnické osoby název, sídlo 
a IČ, u fyzické osoby jméno, příjmení, datum narození, trvalý pobyt a bydliště). 
Nabídky budou doručeny do 26. 10. 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 NEMILANY – UL. 
KOPRETINOVÁ“.  
Na obálkách musí být uvedeno u právnické osoby název a sídlo nebo u fyzické osoby jméno, 
příjmení a bydliště zájemce pro případné vrácení nabídek.  
Na nabídky přijaté po tomto termínu nebude brán zřetel.  
Prohlídka nemovitých věcí se uskuteční dne 1. 10. 2015 ve 14:00 hod. Informace 
o prodávaných nemovitých věcech, uzavřené nájemní smlouvě, znaleckém posudku 
a evidované územní studii lze získat na Magistrátu města Olomouce, odboru majetkoprávním, 
oddělení majetkových řízení a prodeje domů, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc, tel. kontakt: 
588 488 113.  
Statutární město Olomouc si vyhrazuje právo změnit či doplnit záměr, popřípadě od něj 
odstoupit dle důvodové zprávy bod č. 2.5. 
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25. schvaluje 
záměr prodat část pozemku parc. č. 604/1 ostatní plocha (dle GP díl „a“) o výměře 16 m2, 
na které se nachází stavba jiného vlastníka – zádveří k budově č.p. 4, bydlení, která není 
součástí tohoto pozemku a nebude proto předmětem převodu, pozemek parc. č. 248/1 
ostatní plocha, na kterém se nachází stavby jiného vlastníka, zejména  přístavba terasy 
a kuchyně k budově č.p. 4, bydlení, příjezdová komunikace, parkovací stání, zpevněné 
plochy, chladící zařízení na biologický odpad, nefunkční čistírna odpadních vod, záložní zdroj 
elektrické energie, kabelová přípojka NN, přípojka plynu, přípojka vody a kanalizace JS 150 
včetně přípojek, které nejsou součástí tohoto pozemku a nebudou proto předmětem převodu, 
pozemek parc. č. 249 zahrada, na kterém se nachází stavby jiného vlastníka, zejména 
přístavba terasy a kuchyně k budově č.p. 4, bydlení, kamenná zídka, kabelová přípojka NN, 
přípojka plynu, přípojka vody a kanalizace JS 150 včetně přípojek, které nejsou součástí 
tohoto pozemku a nebudou proto předmětem převodu a pozemek parc. č. 250 zahrada 
včetně studny s vodovodní šachtou, vše v k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc dle důvodové 
zprávy bod č. 2.6.  
 

26. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti církevní organizace Hospic na Svatém Kopečku o darování pozemků parc. č. 248/1 
ostatní plocha, parc. č. 249 zahrada, parc. č. 250 zahrada a části pozemku parc. č. 604/1 
ostatní plocha (dle GP díl „a“) o výměře 16 m2, vše v k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod č. 2.6.  
 

27. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti pana xxxxxxxxxxxxxxxx o prodej částí pozemků parc. č. 319/2 orná půda o výměře 
39 m2, parc. č. 319/7 trvalý travní porost o výměře 394 m2 a parc. č. 715/8 ostat. pl. o výměře 
41 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.8. 
 

28. schvaluje 
záměr propachtovat části pozemků parc. č. 319/2 orná půda o výměře 39 m2, parc. č. 319/7 
trvalý travní porost o výměře 394 m2 a parc. č. 715/8 ostat. pl. o výměře 41 m2, vše v k. ú. 
Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.8. 
 

29. nevyhovuje žádosti 
pana xxxxxxxxxxxxxxx o stanovení pachtovného ve výši 10,- Kč/rok a účelu údržba zeleně 
u pachtu části pozemku parc. č. 715/8 ostat. pl. o výměře 41 m2 k. ú. Nové Sady 
u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.8. 
 

30. revokuje 
usnesení RMO ze dne 7. 4. 2014, bod programu 2, bod 3.9. důvodové zprávy ve věci 
schválení pronájmu části pozemku parc. č. 1781 ostat. pl. o výměře 594 m2 v k. ú. Holice 
u Olomouce, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.9. 
 

31. nevyhovuje žádosti 
paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx týkající se možnosti umístění dočasných staveb, a to oplocení 
a zahradního účelového objektu o výměře do 16 m2 zastavěné plochy na části pozemku 
parc. č. 1781 ostat. pl. o výměře 594 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod č. 2.9. 
 

32. schvaluje 
záměr propachtovat část pozemku parc. č. 1781 ostat. pl. o výměře 594 m2 v k. ú. Holice 
u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.9. 
 

33. revokuje 
usnesení RMO ze dne 14. 4. 2015, bod programu 3, bod 3.10. důvodové zprávy ve věci 
schválení pachtu části pozemku parc. č. 276/22 orná půda o výměře 71 m2 v k. ú. Nové Sady 
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u Olomouce, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.10. 
 
34. schvaluje 
záměr propachtovat část pozemku parc. č. 276/22 zahrada o výměře 71 m2 v k. ú. Nové 
Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.10. 
 

35. nevyhovuje žádosti 
pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o výpůjčku části pozemku parc. č. 354/1 orná půda o výměře 
49 m2      v k. ú. Droždín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.11. 
 

36. revokuje 
usnesení RMO ze dne 7. 4. 2013, bod programu 2, bod 3.6. důvodové zprávy ve věci 
schválení pronájmu části pozemku parc. č. 354/1 orná půda o výměře 49 m2 v k. ú. Droždín, 
obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.11. 
 

37. schvaluje 
záměr propachtovat část pozemku parc. č. 354/1 orná půda o výměře 49 m2 v k. ú. Droždín, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.11. 
 

38. schvaluje 
další postup dle důvodové zprávy dle důvodové zprávy bod č. 2.11. 
 

39. schvaluje 
záměr propachtovat část pozemku parc. č. 62/4 ostatní plocha o výměře 29 m2 v k. ú. 
Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.12. 
 

40. schvaluje 
záměr propachtovat část 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 dle důvodové zprávy 
bod č. 2.13. 
 

41. revokuje 
usnesení RMO ze dne 3. 3. 2015, bod programu 2, bod 2.2. důvodové zprávy ve věci 
nevyhovění žádosti paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxx týkající se možnosti umístění dočasné stavby 
zahradního účelového objektu o výměře do 16 m2 zastavěné plochy na  části pozemku parc. 
č. 265/7 orná půda o výměře 434 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod č. 2.13. 
 

42. revokuje 
usnesení RMO ze dne 14. 4. 2015, bod programu 3, bod 3.10. důvodové zprávy ve věci 
schválení pachtu 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 xxxxxxxxxxxxxxx dle 
důvodové zprávy bod č. 2.13. 
 

43. schvaluje 
úhradu smluvní pokuty ve výši 81.600,- Kč ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových za zastavění částí pozemku parc. č. 575/2 ostatní plocha (dle GP parc. č. st. 
1220 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 29 m2 a parc. č. st. 1221 zastavěná plocha 
a nádvoří o výměře 3 m2) o celkové výměře 32 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.1. 
 

44. souhlasí 
s odložením rozhodnutí o nakládání s pozemkem parc. č. st. 568 zastavěná plocha a nádvoří 
v k. ú. Lazce, obec Olomouc, jehož součástí je budova č. p. 468, stavba technického 
vybavení (Lazecká - C2K3), do doby schválení Regulačního plánu „Sídliště Lazce RP-13“ 
Zastupitelstvem města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 3.2.  
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45. schvaluje 
prominutí nájemného manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  dle smlouvy o nájmu č. 
MAJ-EM-NS/37/2012/Hr ze dne 17. 1. 2013 za období od 1. 1. 2015 do 27. 5. 2015 ve výši 
5 344,- Kč a úroků z prodlení dle důvodové zprávy bod č. 3.3.  
 

46. nevyhovuje žádosti 
pana xxxxxxxxxxxxxxxxx o nájem části pozemku parc. č. 589/1 o výměře 68 m2 v k. ú. Nové 
Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.4. 
 

47. nevyhovuje žádosti 
Společenství vlastníků Třída Míru 250/34, 251/36, Olomouc-Neředín o nájem části pozemku 
parc. č. 499/3 ostatní plocha o výměře 591 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové 
zprávy bod č. 3.5. 
 

48. schvaluje 
poskytnutí jako výpůjčky části pozemku parc. č. 31/8 orná půda o výměře 20 525 m2, 
pozemků parc. č. 31/56 orná půda o výměře 41 m2, parc. č. 31/57 orná půda o výměře 
23 m2, parc. č. 31/58 orná půda o výměře 26 m2, parc. č. 31/60 orná půda o výměře 207 m2, 
části pozemku parc. č. 31/54 orná půda o výměře 450 m2 a části pozemku parc. č.  31/55 
orná půda o výměře 1 527 m2, vše v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc společnosti 
Česko Britská Mezinárodní škola a Mateřská škola s.r.o. se zdůvodněním dle důvodové 
zprávy bod č. 3.6.  
 

49. nevyhovuje žádosti 
obecně prospěšné společnosti DW7, o.p.s. o nájem pozemku parc. č. st. 191 zastavěná 
plocha a nádvoří o výměře 188 m2, jehož součástí je budova bez čp/če, tech. vyb., 
a pozemku parc. č. st. 192 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 206 m2, jehož součástí je 
budova bez čp/če, tech. vyb., části pozemku parc. č. 31/8 orná půda o výměře 10 120 m2, 
částí pozemku parc. č. 31/8 orná půda o celkové výměře 2 290 m2, části pozemku parc. č. 
31/55 orná půda o výměře 181 m2, části pozemku parc. č. 31/55 orná půda o výměře 6 m2, 
části pozemku parc. č. 31/54 orná půda o výměře 68 m2, pozemku parc. č. 31/58 orná půda 
o výměře 27 m2 a části pozemku parc. č. 31/60 orná půda o výměře 18 m2, vše v k. ú. 
Klášterní Hradisko, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.7.   
 

50. schvaluje 
nájem části pozemku parc. č. 246 ostatní plocha o výměře 230 m2 v k. ú. Lazce, obec 
Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.8.  
 

51. nevyhovuje žádosti 
pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ve věci snížení pachtovného u pachtu 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 dle důvodové zprávy bod č. 3.9. 
 

52. schvaluje 
pacht části pozemku parc. č. 639 ostatní plocha o výměře 109 m2 v k. ú. Nemilany, obec 
Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.10. 
 

53. schvaluje 
uzavření dohody o skončení nájmu části pozemku parc. č. 639 ostatní plocha o výměře 21 
m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc s paní xxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.10. 
 

54. schvaluje 
pacht části pozemku parc. č. 647 zahrada o výměře 53 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc 
panu xxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.11. 
 



 8 

55. schvaluje 
pacht části pozemku parc. č. 236/25 ostat. pl. o výměře 242 m2 v k. ú. Hejčín, obec Olomouc 
panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.12. 
 

56. schvaluje 
pacht části pozemku parc. č. 1119/3 ostatní plocha o výměře 52 m2 v k. ú. Slavonín, obec 
Olomouc společnosti TENZOVÁHY, s.r.o. se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 3.13. 
 

57. schvaluje 
pacht pozemku parc. č. 776/10 orná půda o výměře 4980 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc 
ve spoluvlastnictví statutárního města Olomouce (ideální podíl 1/2) a paní xxxxxxxxxxxxxxxx 
(ideální podíl 1/2) Zemědělskému družstvu Slavonín dle důvodové zprávy bod č. 3.14.   
 

58. bere na vědomí 
opravu náležitostí smlouvy u pachtu pozemku parc. č. 862/40 zahrada o výměře 191 m2        
v k. ú. Nemilany, obec Olomouc Základní organizaci Českého zahrádkářského svazu ASTRA 
Nemilany, dle důvodové zprávy bod č. 3.15. 
 
59. schvaluje 
nájem prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 117,96 m2 v 1. NP budovy č. p. 198, 
obč. vyb, Žilinská č. o. 26a, která je součástí pozemku parc. č. st. 1017 zastavěná plocha 
a nádvoří v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, společnosti MUDr. Ivana Drcmánková - 
psychiatrie s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 3.16.  
 

60. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
prodej pozemků parc. č. 1653/1 lesní pozemek, parc. č. 1653/10 lesní pozemek, parc. č. 
1653/11 lesní pozemek, parc. č. 1653/12 lesní pozemek, parc. č. 1653/13 lesní pozemek, 
parc. č. 1653/14 lesní pozemek, parc. č. 1653/15 lesní pozemek, parc. č. 1653/7 lesní 
pozemek, parc. č. 1653/8 lesní pozemek, parc. č. 1653/9 lesní pozemek, parc. č. 1655/82 
lesní pozemek a parc. č. 1655/83 lesní pozemek, vše v k. ú. Horka nad Moravou, obec Horka 
nad Moravou, parc. č. 590/14 lesní pozemek v k. ú. Střeň, obec Střeň, částí pozemku parc. č. 
1752/27 lesní pozemek (dle GP parc. č. 1752/27 lesní pozemek díl „a“ a díl „b“) o celkové 
výměře 353 m2, včetně lesní cesty „Staré Kladničí“, v k. ú. Štěpánov u Olomouce, obec 
Štěpánov, pozemku parc. č. 611/2 lesní pozemek a parc. č. 612/1 lesní pozemek, části 
pozemku parc. č. 608/6 lesní pozemek (dle GP parc. č. 608/6 lesní pozemek) o výměře 
13 303 m2, částí pozemku parc. č. 610/1 lesní pozemek (dle GP parc. č. 610/11 lesní 
pozemek o výměře 149 054 m2 a parc. č. 610/12 lesní pozemek o výměře 20 705 m2) 
o celkové výměře 169 759 m2, pozemku parc. č. 613/1 lesní pozemek, pozemku parc. č. 
613/3 vodní plocha, částí pozemku parc. č. 613/5 lesní pozemek (dle GP parc. č. 613/11 lesní 
pozemek o výměře 16 158 m2 a parc. č. 613/5 lesní pozemek o výměře 30 005 m2) 
o celkové výměře 46 163 m2, části pozemku parc. č. 616/7 ostatní plocha (dle GP parc. č. 
616/10 ostatní plocha) o výměře 745 m2, části pozemku parc. č. 616/6 ostatní plocha (dle GP 
parc. č. 616/11 ostatní plocha) o výměře 1 501 m2, částí pozemku parc. č. 620 vodní plocha 
(dle GP parc. č. 620/1 vodní plocha o výměře 6 655 m2, parc. č. 620/3 vodní plocha o výměře 
5 759 m2 a parc. č. 620/5 vodní plocha o výměře 2 415 m2) o celkové výměře 14 829 m2, 
části pozemku parc. č. 612/2 lesní pozemek (dle GP parc. č. 612/4 lesní pozemek) o výměře 
17 530 m2, včetně lesní cesty „Bláznivská“ a části pozemku parc. č. 612/3 ostatní plocha (dle 
GP parc. č. 612/5 ostatní plocha) o výměře 273 m2, včetně lesní cesty „Bláznivská“, vše        
v k. ú. Unčovice, obec Litovel a částí pozemku parc. č. 1220 lesní pozemek (dle GP parc. č. 
1220/2 lesní pozemek o výměře 28 400 m2 a parc. č. 1220/3 lesní pozemek o výměře 
881 m2) o celkové výměře 29 281 m2 v k. ú. Hynkov, obec Příkazy ČR – Agentuře ochrany 
přírody a krajiny České republiky za kupní cenu ve výši  24 722 790,- Kč dle důvodové zprávy 
bod č. 4.1.  
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61. schvaluje 
změnu smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS/17/2013/Plh  ze dne 1. 7. 2013 ve znění dodatků č. 1 
až č. 8. uzavřené se společností Lesy města Olomouce, a.s. spočívající ve vyjmutí pozemků 
parc. č.  1653/1 lesní pozemek, parc. č. 1653/10 lesní pozemek, parc. č. 1653/11 lesní 
pozemek, parc. č. 1653/12 lesní pozemek, parc. č. 1653/13 lesní pozemek, parc. č. 1653/14 
lesní pozemek, parc. č. 1653/15 lesní pozemek, parc. č. 1653/7 lesní pozemek, parc. č. 
1653/8 lesní pozemek, parc. č. 1653/9 lesní pozemek, parc. č. 1655/83 lesní pozemek 
(ve smlouvě o nájmu veden pod parc. č. 1655/62 lesní pozemek a parc. č. 1655/1 lesní 
pozemek) a parc. č. 1655/82 lesní pozemek (ve smlouvě o nájmu veden pod parc. č. 1655/1 
lesní pozemek), vše v k. ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou, parc. č. 590/14 
lesní pozemek v k. ú. Střeň, obec Střeň, částí pozemku parc. č. 1752/27 lesní pozemek (dle 
GP parc. č. 1752/27 lesní pozemek díl „a“ a díl „b“) o celkové výměře 353 m2, včetně lesní 
cesty „Staré Kladničí“, v k. ú. Štěpánov u Olomouce, obec Štěpánov, pozemku parc. č. 611/2 
lesní pozemek a parc. č. 612/1 lesní pozemek, části pozemku parc. č. 608/6 lesní pozemek 
(dle GP parc. č. 608/6 lesní pozemek) o výměře 13 303 m2, částí pozemku parc. č. 610/1 
lesní pozemek (dle GP parc. č. 610/11 lesní pozemek o výměře 149 054 m2 a parc. č. 610/12 
lesní pozemek o výměře 20 705 m2) o celkové výměře 169 759 m2, pozemku parc. č. 613/1 
lesní pozemek, pozemku parc. č. 613/3 vodní plocha, částí pozemku parc. č. 613/5 lesní 
pozemek (dle GP parc. č. 613/11 lesní pozemek o výměře 16 158 m2 a parc. č. 613/5 lesní 
pozemek o výměře 30 005 m2) o celkové výměře 46 163 m2, části pozemku parc. č. 616/7 
ostatní plocha (dle GP parc. č. 616/10 ostatní plocha) o výměře 745 m2, části pozemku parc. 
č. 616/6 ostatní plocha (dle GP parc. č. 616/11 ostatní plocha) o výměře 1 501 m2, částí 
pozemku parc. č. 620 vodní plocha (dle GP parc. č. 620/1 vodní plocha o výměře 6 655 m2, 
parc. č. 620/3 vodní plocha o výměře 5 759 m2 a parc. č. 620/5 vodní plocha o výměře 
2 415 m2) o celkové výměře 14 829 m2, části pozemku parc. č. 612/2 lesní pozemek (dle GP 
parc. č. 612/4 lesní pozemek) o výměře 17 530 m2, včetně lesní cesty „Bláznivská“ a části 
pozemku parc. č. 612/3 ostatní plocha (dle GP parc. č. 612/5 ostatní plocha) o výměře 
273 m2, včetně lesní cesty „Bláznivská“, vše v k. ú. Unčovice, obec Litovel a částí pozemku 
parc. č. 1220 lesní pozemek (dle GP parc. č. 1220/2 lesní pozemek o výměře 28 400 m2 
a parc. č. 1220/3 lesní pozemek o výměře 881 m2) o celkové výměře 29 281 m2 v k. ú. 
Hynkov, obec Příkazy z předmětu nájmu této smlouvy dle důvodové zprávy bod č. 4.1.  
 

62. schvaluje 
uzavření dohody o skončení nájmu části pozemku parc. č. 776/1 orná půda o výměře 166 m2 
a části pozemku parc. č. 776/3 orná půda o výměře 4 m2, vše v k. ú. Slavonín, obec 
Olomouc, se společností ANAVITA a.s. dle důvodové zprávy bod č. 4.2. 
 

63. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
prodej částí pozemků parc. č. 776/1 orná půda (dle GP díl „a“) o výměře 1 311 m2 a parc. č. 
776/3 orná půda (dle GP díl „b“) o výměře 4 m2, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, 
na kterých se nachází stavba - budova domova pro seniory ve vlastnictví kupujícího, 
společnosti ANAVITA a.s. za kupní cenu ve výši 2 873 275,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 
4.2. 
 

64. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu dle důvodové zprávy bod č. 4.3. 
 

65. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
darování části pozemku parc. č. 959/1 ostatní plocha (dle GP díl „a“) o výměře 10 m2 v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc, na které se nachází budova trafostanice ve vlastnictví 
Olomouckého kraje, z vlastnictví statutárního města Olomouce do vlastnictví Olomouckého 
kraje se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 4.3. 
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66. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
směnu části pozemku parc. č. 132/1 zahrada (dle GP díl ,,d“ ostatní plocha) o výměře 
0,35 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc ve vlastnictví pana xxxxxxxxxxxxxxx, na kterém 
se nachází stavba části místní komunikace III. třídy (chodník) ve vlastnictví statutárního 
města Olomouce, za části pozemku parc. č. 139/40 ostatní plocha (dle GP díl ,,b“ zastavěná 
plocha a nádvoří o výměře 0,06 m2 a díl ,,c“ zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1m2) 
o celkové výměře 1 m2, v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc, ve vlastnictví statutárního města 
Olomouce, na kterém se nachází stavba č. p. 642 ve vlastnictví pana xxxxxxxxxxxxx, s tím, 
že pan xxxxxxxxxxxx uhradí statutárnímu městu Olomouc doplatek cenového rozdílu ve výši 
celkem 3.250,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.4. 
 

67. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
prodej části pozemku parc. č. 239 ostatní plocha (dle GP díl ,,a“ zahrada) o výměře 21 m2 
v k. ú. Lošov, obec Olomouc, na kterém se nachází stavba oplocení ve vlastnictví kupujících, 
manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx do společného jmění manželů za kupní cenu 
ve výši 29.340,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.5. 
 

68. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
prodej pozemku parc. č. 904/50 orná půda v k. ú. Černovír, obec Olomouc společnosti 
Školagro s.r.o. za kupní cenu ve výši 92.500,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.6. 
 

69. schvaluje 
změnu smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS/59/2004/M ze dne 16. 8. 2004 ve znění dodatků č. 1 
až č. 7 na pozemek parc. č. 904/50 orná půda v k. ú. Černovír, obec Olomouc uzavřené se 
společností Školagro s.r.o., která spočívá ve vyjmutí pozemku parc. č. 904/50 orná půda o 
výměře 1709 m2 v k. ú. Černovír, obec Olomouc z předmětu nájmu této smlouvy dle 
důvodové zprávy bod č. 4.6.  
 

70. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
výběr kupujícího pozemku parc. č. 718 orná půda v k. ú. Lošov, obec Olomouc mezi 
Zemědělským družstvem Unčovice a xxxxxxxxxxxxxxxxx formou obálkové metody na výši 
kupní ceny, kdy minimální výše kupní ceny činí 39.200,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.7. 
 

71. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
prodej části pozemku parc. č. 1134/1 ostatní plocha (dle GP pozemek parc. č. 1134/3 ostatní 
plocha) o výměře 260 m2 v k. ú. Černovír, obec Olomouc, na které se nachází stavba 
oplocení ve vlastnictví kupujícího, a dále pak stavba jiného vlastníka - podzemní 
telekomunikační vedení, které není součástí tohoto pozemku a nebude proto předmětem 
převodu, paní xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 87.420,- Kč dle důvodové zprávy bod 
č. 4.8. 
 

72. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
prodej pozemku parc. č. st. 1206/5 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc, na kterém se nachází stavba bez čp/če, garáž, ve vlastnictví kupujícího, panu 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 17.302,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.9. 
 

73. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
prodej části pozemku parc. č. 236/25 ostat. pl. (dle GP díl „a“) o výměře 77 m2 v k. ú. Hejčín, 
obec Olomouc, na kterém se nachází stavby – oplocení a zahradní účelový objekt 
ve vlastnictví kupujícího, panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 15.000,- Kč dle 
důvodové zprávy bod č. 4.10. 
 

74. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
prodej části pozemku parc. č. 612 ostatní plocha (dle GP pozemek parc. č. 612/2 ostatní 
plocha) o výměře 76 m2 v k. ú. Chomoutov, obec Olomouc, na kterém se nachází stavby, 
zejména oplocení, přípojka plynu a přípojka elektřiny ve vlastnictví kupujícího, panu 
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xxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 68 970,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.11. 
 

75. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
prodej části pozemku parc. č. 80 orná půda (dle GP parc. č. 80/5 orná půda) o výměře 31 m2 
v k. ú. Nový Svět u Olomouce, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
do společného jmění manželů za kupní cenu ve výši 65 150,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 
4.12. 
 

76. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
prodej pozemku parc. č. 364/4 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Holice u Olomouce, obec 
Olomouc, na kterém se nachází budova bez čp/če, garáž, ve vlastnictví kupujícího, panu 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 21 981,50 Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.13. 
 

77. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
prodej pozemku parc. č. 779/29 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Holice u Olomouce, obec 
Olomouc, na kterém se nachází budova bez čp/če, tech. vyb, ve vlastnictví kupujícího, 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. za kupní cenu ve výši 15 090,- Kč dle důvodové zprávy bod 
č. 4.14. 
 

78. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení předkupního práva jako práva věcného ve prospěch předkupníka statutárního města 
Olomouce tak, že dlužník společnost ČEZ Distribuce, a. s. je povinen nabídnout 
předkupníkovi statutárnímu městu Olomouc pozemek parc. č. 779/29 zastavěná plocha 
a nádvoří v k. ú. Holice u Olomouce ke koupi za kupní cenu ve výši 13 090,- Kč, pokud by je 
chtěl zcizit třetí osobě (koupěchtivému), kdy toto předkupní právo se zřizuje na dobu 
neurčitou dle důvodové zprávy bod č. 4.14.  
 

79. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
prodej pozemku parc. č. 369/4 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Holice u Olomouce, obec 
Olomouc, na kterém se nachází budova bez čp/če, tech. vyb, ve vlastnictví kupujícího, 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. za kupní cenu ve výši 89 890,- Kč dle důvodové zprávy bod 
č. 4.15. 
 

80. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení předkupního práva jako práva věcného ve prospěch předkupníka statutárního města 
Olomouce tak, že dlužník společnost ČEZ Distribuce, a. s. je povinen nabídnout 
předkupníkovi statutárnímu městu Olomouc pozemek parc. č. 779/29 zastavěná plocha 
a nádvoří v k. ú. Holice u Olomouce ke koupi za kupní cenu ve výši 87 890,- Kč, pokud by je 
chtěl zcizit třetí osobě (koupěchtivému), kdy toto předkupní právo se zřizuje na dobu 
neurčitou dle důvodové zprávy bod č. 4.15.  
 

81. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na stavby vodovodu DN 150 a DN 200, splaškové 
kanalizace DN 500, veřejného osvětlení, místní komunikace, chodníků a parkovacích stání 
budované v rámci stavby „Bytový komplex – Holandská čtvrť, Olomouc, I.etapa“ 
se společností Holandská čtvrť II., s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 5.2. 
 
82. schvaluje 
uzavření dohody vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací na vodovodní řad 
DN 150 a DN 200 a splaškovou kanalizaci DN 500 se společností Holandská čtvrť II., s.r.o. 
dle důvodové zprávy bod č. 5.3. 
 

83. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-
B/25/2010/Hoa mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným 
a společností EUROGEMA CZ, a.s.  jako budoucím dárcem, dle důvodové zprávy bod č. 5.4. 
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84. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření dohody o zániku závazků vzniklých na základě plánovací smlouvy č. MAJ-IN-
PS/17/2010/Hoa ve znění dodatku č. 1 uzavřené se společností EUROGEMA CZ, a.s., dle 
důvodové zprávy bod č. 5.4. 
 

85. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na infrastrukturní stavby SO 101 místní 
komunikace včetně parkovacích stání a kontejnerového stání, SO 301.1 dešťové kanalizace, 
SO 301.4 odvod dešťové vody do „Ameriky“, SO 301.2 tlakové splaškové kanalizace, SO 
301.3 vodovodu a SO 401.3 veřejného osvětlení budované v rámci stavby „Olomouc – Holice, 
I. etapa, ul. Na Zábraní“ se společností Simplon Power s.r.o., dle důvodové zprávy bod č. 5.5. 
 

86. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na stavby místní komunikace, vodovodu 
a tlakové kanalizace budované v rámci stavby „RD Slavonín“ s manžely 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  dle důvodové zprávy bod č. 5.6. 
 

87. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření darovací smlouvy na ideální podíl 1/2 dešťové kanalizace budované v rámci 
stavebního objektu „SO 303/1 Dešťová kanalizace“ v rámci investiční akce „Rekonstrukce 
tramvajové tratě a silnice II/448 na tř. Míru v Olomouci“ s Olomouckým krajem, jako dárcem, 
dle důvodové zprávy bod č. 5.7. 
 

88. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení služebnosti na části pozemku  parc. č. 540/2 ostat. pl. v k. ú. Neředín, obec Olomouc, 
spočívající v právu umístění, zřízení a provozování dešťové kanalizace v předmětném 
pozemku a v právu vstupovat a vjíždět na předmětný pozemek v souvislosti s opravami, 
údržbou, změnami nebo odstraňováním tohoto zařízení, ve prospěch statutárního města 
Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 5.8. 
 

89. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení věcného břemene 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. dle 
důvodové zprávy bod č. 6.1.  
 

90. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN 
na pozemku parc. č. 926 ostatní plocha v k. ú. Lošov, obec Olomouc ve prospěch společnosti 
ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.2.  
 

91. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN 
na pozemcích parc. č. 46/2, parc. č. 399/76, parc. č. 399/77, parc. č. 399/85, parc. č. 807/2, 
parc. č. 809/1 a parc. č. 809/4, vše ostatní plocha, parc. č. 50/2 a parc. č. 809/2, vše zahrada 
a uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN na pozemcích parc. č. 46/2, 
parc. č. 399/76, parc. č. 399/77 a parc. č. 399/85, vše ostatní plocha, parc. č. 392/42 orná 
půda, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle 
důvodové zprávy bod č. 6.3.    
 

92. revokuje 
usnesení RMO ze dne 15. 11. 2011, bod programu 2, bod 1.4. dodatku důvodové zprávy 
ve věci schválení úplatného zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení VN na pozemcích parc. č. 849/29 orná půda, parc. č. 849/3 
orná půda, parc. č. 849/30 orná půda, v k. ú. Řepčín, uložení a provozování podzemního 
kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 985/1 ostat. pl., vše  v k. ú. Řepčín 
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a na pozemcích parc. č. 531/1 ostat. pl., parc. č. 479/2 ostat. pl., parc. č. 485/2 ostat. pl. 
a parc. č. 849/30 orná půda, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ 
Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.4.  
 

93. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN 
na pozemcích parc. č. 849/30 orná půda v k. ú. Řepčín a uložení a provozování podzemního 
kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 849/30 orná půda a parc. č. 985/1 ostatní 
plocha, vše v k. ú. Řepčín, parc. č. 469 orná půda, parc. č. 479/2, parc. č. 485/2 a parc. č. 
531/1, vše ostatní plocha, vše v k. ú. Neředín, vše obec Olomouc ve prospěch společnosti 
ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.4.  
 

94. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN 
na pozemku parc. č. 479/3 ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.5.  
 

95. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení VN na pozemku parc. č. 479/3 ostatní plocha v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy 
bod č. 6.5.  
 

96. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN 
na pozemku parc. č. 1942 ostatní plocha v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc 
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.6.  
 

97. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 1942 ostatní plocha v k. ú. Holice 
u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové 
zprávy bod č. 6.6. 
 

98. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení věcného břemene  uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN 
na pozemcích parc. č. 693 ostatní plocha a parc. č. 719/3 orná půda, vše v k. ú. Nemilany, 
obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.7.  
 

99. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 693 ostatní plocha a parc. č. 
719/3 orná půda, vše v k. ú. Nemilany, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ 
Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.7.  
 

100. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN 
na pozemku parc. č. 680 ostat. pl. v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.8.  
 

101. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 680 ostat. pl. v k. ú. Holice 
u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové 
zprávy bod č. 6.8.  
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102. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení věcného břemene  uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN 
na pozemcích parc. č. 96/2 a parc. č. 96/3, vše ostatní plocha v k. ú. Nové Sady u Olomouce, 
obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.9. 
 
103. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 96/2 a parc. č. 96/3, vše ostatní 
plocha v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ 
Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.9.  
 

104. doporučuje zastupitelstvu města revokovat 
usnesení ZMO ze dne 19. 6. 2015, bod programu 3, bod 4.49. důvodové zprávy ve věci 
schválení zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení 
NN na pozemcích parc. č. 96/2 orná půda a parc. č. 96/3 ostatní plocha, vše v k. ú. Nové 
Sady u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle 
důvodové zprávy bod č. 6.10.  
 

105. doporučuje zastupitelstvu města revokovat 
usnesení ZMO dne 19. 6. 2015, bod programu 3, bod 4.49. důvodové zprávy ve věci 
schválení  uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení 
a provozování na pozemcích parc. č. 96/2 orná půda a parc. č. 96/3 ostatní plocha, vše v k. ú. 
Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle 
důvodové zprávy bod č. 6.10.  
 

106. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení věcného břemene  uložení a provozování podzemního komunikačního vedení veřejné 
komunikační sítě na pozemcích parc. č. 1084/1 a parc. č. 1099, vše ostatní plocha v k. ú. 
Nemilany, obec Olomouc ve prospěch společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 
dle důvodové zprávy bod č. 6.11.  
 

107. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního  komunikačního vedení veřejné komunikační sítě na pozemcích parc. č. 1084/1 
a parc. č. 1099, vše ostatní plocha v k. ú. Nemilany, obec Olomouc ve prospěch společnosti 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.11.  
 

108. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního komunikačního vedení veřejné 
komunikační sítě na pozemcích parc. č. 238 ostat. pl., parc. č. 235 ostat. pl. a  parc. č. 239 
ostat. pl., vše v k. ú. Lošov, obec Olomouc ve prospěch společnosti Česká telekomunikační 
infrastruktura a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.12.  
 

109. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě na pozemcích parc. č. 238 
ostat. pl., parc. č. 235 ostat. pl. a parc. č. 239 ostat. pl., vše  v k. ú. Lošov, obec Olomouc 
ve prospěch společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. dle důvodové zprávy bod 
č. 6.12.  
 

110. doporučuje zastupitelstvu města revokovat 
usnesení ZMO ze dne 15. 9. 2014, bod programu 5, bod 105. důvodové zprávy ve věci 
schválení zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení 
na pozemku par. č. 89/4 ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti O2 Czech Republic a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.13.  
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111. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního  komunikačního vedení veřejné 
komunikační sítě na pozemku parc. č. 89/4 ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec 
Olomouc ve prospěch společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. dle důvodové 
zprávy bod č. 6.13.  
 

112. doporučuje zastupitelstvu města revokovat 
usnesení ZMO dne 22. 12. 2014, bod programu 3, bod 21. důvodové zprávy ve věci 
schválení zřízení věcného břemene uložení a provozování telekomunikačního kabelového 
vedení na pozemcích parc. č. 80/10 ostat. pl., parc. č. 87/2 ostat. pl., parc. č. 394/2 ostat. pl., 
parc. č. 394/5 ostat. pl., parc. č. 394/20 ostat. pl., parc. č. 999/4 ostat. pl., parc. č. 1000/2 
ostat. pl., parc. č. 1026/1 ostat. pl. parc. č. 1026/3 ostat. pl., parc. č. 1026/20 ostat. pl., parc. 
č. 1026/23 ostat. pl., parc. č. 1028/7 ostat. pl., parc. č. 1028/17 ostat. pl., parc. č. 1028/18 
ostat. pl., parc. č. 1029/20 ostat. pl., parc. č. 1029/28 ostat. pl., parc. č. 1029/19 ostat. pl.,  vše 
v k. ú. Řepčín, obec Olomouc ve prospěch společnosti O2 Czech Republic, a. s. dle 
důvodové zprávy bod č. 6.14.  
 

113. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení věcného břemene podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě 
na pozemcích parc. č. 80/10 ostat. pl., parc. č. 87/2 ostat. pl., parc. č. 394/2 ostat. pl., parc. č. 
394/5 ostat. pl., parc. č. 394/20 ostat. pl., parc. č. 999/4 ostat. pl., parc. č. 1000/2 ostat. pl., 
parc. č. 1026/1 ostat. pl. parc. č. 1026/3 ostat. pl., parc. č. 1026/20 ostat. pl., parc. č. 1026/23 
ostat. pl., parc. č. 1028/7 ostat. pl., parc. č. 1028/17 ostat. pl., parc. č. 1028/18 ostat. pl., parc. 
č. 1029/20 ostat. pl., parc. č. 1029/28 ostat. pl., parc. č. 1029/19 ostat. pl.,  vše v k. ú. Řepčín, 
obec Olomouc ve prospěch společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. dle 
důvodové zprávy bod č. 6.14.  
 

114. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního komunikačního vedení veřejné 
komunikační sítě na  pozemcích parc. č. 116/5, parc. č. 116/6, parc. č. 75/135,  vše ostat. pl., 
v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc ve prospěch společnosti Česká telekomunikační 
infrastruktura a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.15.  
 

115. doporučuje zastupitelstvu města revokovat 
usnesení ZMO ze dne 20. 3. 2015, bod programu 4, bod 4.48. důvodové zprávy ve věci 
schválení zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení 
na pozemcích parc. č. 653/4 zahrada a parc. č. 654/4 ostat. pl., vše v k. ú. Nové Sady 
u Olomouce, parc. č. 125/2 ostat. pl. v k. ú. Olomouc - město, vše obec Olomouc ve prospěch 
společnosti O2 Czech Republic a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.16.  
 

116. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního komunikačního vedení veřejné 
komunikační sítě na pozemcích parc. č. 653/4 zahrada a parc. č. 654/4 ostat. pl., vše v k. ú. 
Nové Sady u Olomouce, parc. č. 125/2 ostat. pl. v k. ú. Olomouc - město, vše obec Olomouc 
ve prospěch společnosti  Česká telekomunikační infrastruktura a.s. dle důvodové zprávy bod 
č. 6.16.  
 

117. doporučuje zastupitelstvu města revokovat 
usnesení ZMO ze dne 15. 9. 2014, bod programu 5, bod 107. důvodové zprávy ve věci 
schválení zřízení věcného břemene  uložení a provozování telekomunikačního kabelového 
vedení na pozemku parc. č. 1406/2 ostat. pl. v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti O2 Czech Republic a.s. za podmínek dle návrhu Olomouckého kraje 
se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 6.17.   
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118. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení věcného břemene  uložení a provozování podzemního komunikačního vedení veřejné 
komunikační sítě na pozemku parc. č. 1406/2 ostat. pl. v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc 
ve prospěch společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. za podmínek dle návrhu 
Olomouckého kraje se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 6.17.  
 

119. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
změnu náležitostí smlouvy o zřízení věcného břemene uložení a provozování plynárenského 
zařízení na pozemcích parc. č. 135/1  ostat. pl. v k. ú. Olomouc - město, parc. č. 324/7, parc. 
č. 336/1, parc. č. 336/7, parc. č. 328/1, parc. č. 328/5 a parc. č. 328/7,  vše ostat. pl., v k. ú. 
Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch  společnosti RWE GasNet, s.r.o. dle důvodové 
zprávy bod č. 6.18. 
 

120. doporučuje zastupitelstvu města revokovat 
usnesení ZMO ze dne 19. 6. 2015, bod programu 3, bod 4.14. důvodové zprávy ve věci 
schválení zřízení věcného břemene uložení a provozování plynárenského zařízení 
na pozemcích parc. č. 80/7, parc. č. 85/4, parc. č. 85/11, parc. č. 95/3, parc. č. 105/54, parc. 
č. 105/60, parc. č. 501/64 a parc. č. 289, vše ostat. pl., v k. ú. Lazce, obec Olomouc ve 
prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 6.19.  
 

121. doporučuje zastupitelstvu města revokovat 
usnesení ZMO ze dne 19. 6. 2015, bod programu 3, bod 4.14. důvodové zprávy ve věci 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
plynárenského zařízení na pozemcích parc. č. 80/7, parc. č. 85/4, parc. č. 85/11, parc. č. 
95/3, parc. č. 105/54, parc. č. 105/60, parc. č. 501/64 a parc. č. 289, vše ostat. pl., v k. ú. 
Lazce, obec Olomouc ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o. dle důvodové zprávy bod 
č. 6.19.  
 

122. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení věcného břemene uložení a provozování plynárenského zařízení na pozemcích parc. 
č. 80/7, parc. č. 85/4, parc. č. 85/11, parc. č. 95/3, parc. č. 105/54, parc. č. 105/60, parc. č. 
105/64 a parc. č. 289, vše ostat. pl., v k. ú. Lazce, obec Olomouc ve prospěch společnosti 
RWE GasNet, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 6.19.  
 

123. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
plynárenského zařízení na pozemcích parc. č. 80/7, parc. č. 85/4, parc. č. 85/11, parc. č. 
95/3, parc. č. 105/54, parc. č. 105/60, parc. č. 105/64 a parc. č. 289, vše ostat. pl., v k. ú. 
Lazce, obec Olomouc ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o. dle důvodové zprávy bod 
č. 6.19.  
 

124. doporučuje zastupitelstvu města revokovat 
usnesení ZMO ze dne 20. 3. 2015, bod programu 4, bod 4.47. důvodové zprávy ve věci 
schválení zřízení věcného břemene uložení a provozování plynárenského zařízení 
na pozemku parc. č. 614/27 ostat. pl. v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti RWE GasNet, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 6.20.  
 

125. doporučuje zastupitelstvu města revokovat 
usnesení ZMO ze dne 20. 3. 2015, bod programu 4, bod 4.47. důvodové zprávy ve věci 
schválení uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení 
a provozování plynárenského zařízení na pozemku parc. č. 614/27 ostat. pl.  v k. ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o. dle důvodové zprávy bod 
č. 6.20.  
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126. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení věcného břemene uložení a provozování plynárenského zařízení  na  pozemku parc. 
č. 614/27 ostat. pl.  v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti RWE GasNet, 
s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 6.20.  
 

127. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
plynárenského zařízení na  pozemku parc. č. 614/27 ostat. pl.  v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 6.20.  
 

128. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení věcného břemene uložení a provozování plynárenského zařízení na pozemku 111/1 
ostat. pl. v k. ú. Lazce, obec Olomouc, ve prospěch společnosti  RWE GasNet, s.r.o. dle 
důvodové zprávy bod č. 6.21.  
 

129. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
plynárenského zařízení na pozemku 111/1 ostat. pl. v k. ú. Lazce, obec Olomouc, 
ve prospěch společnosti  RWE GasNet, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 6.21.  
 

130. doporučuje zastupitelstvu města revokovat 
část usnesení ZMO ze dne 19. 6. 2015, bod programu 3, bod 4.13. důvodové zprávy ve věci 
schválení zřízení věcného břemene uložení a provozování plynárenského zařízení 
na pozemku č. 124/1 ostatní plocha v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti  RWE GasNet, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 6.22.  
 

131. doporučuje zastupitelstvu města revokovat 
část usnesení ZMO ze dne 19. 6. 2015, bod programu 3, bod 4.13. důvodové zprávy ve věci 
schválení uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení 
a provozování plynárenského zařízení na pozemku č. 124/1 ostatní plocha v k. ú. Olomouc - 
město, obec Olomouc ve prospěch společnosti  RWE GasNet, s.r.o. dle důvodové zprávy bod 
č. 6.22.  
 

132. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení na pozemcích 
parc. č. 442 a parc. č. 453/13, vše ostatní plocha v k. ú. Hejčín a parc. č. 1116/1 ostatní 
plocha v k. ú. Nová Ulice, vše obec Olomouc ve prospěch společnosti MERIT GROUP a.s. 
dle důvodové zprávy bod č. 6.23.  
 

133. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
optického kabelového vedení na pozemcích parc. č. 442 a parc. č. 453/13, vše ostatní plocha 
v k. ú. Hejčín a parc. č. 1116/1 ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, vše obec Olomouc 
ve prospěch společnosti MERIT GROUP a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.23.  
 

134. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení na pozemcích 
parc. č. 278/5 a parc. č. 1023, vše ostatní plocha, parc. č. 278/97 orná půda, vše v k. ú. 
Hodolany, parc. č. 1562/21 a parc. č. 1959/1, vše ostatní plocha v k. ú. Holice u Olomouce, 
vše obec Olomouc ve prospěch společnosti MERIT GROUP a.s. dle důvodové zprávy bod č. 
6.24.  
 

135. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
optického kabelového vedení na pozemcích parc. č. 278/5 a parc. č. 1023, vše ostatní 
plocha, parc. č. 278/97 orná půda, vše v k. ú. Hodolany, parc. č. 1562/21 a parc. č. 1959/1, 
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vše ostatní plocha v k. ú. Holice u Olomouce, vše obec Olomouc ve prospěch společnosti 
MERIT GROUP a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.24.  
 

136. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení na pozemcích 
parc. č. 575/2, parc. č. 575/6 a parc. č. 718/8, vše ostatní plocha a parc. č. 556/6 orná půda, 
vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, parc. č. 311/1, parc. č. 261/1, parc. č. 310/5, parc. č. 
311/8, parc. č. 311/9, parc. č. 311/14, parc. 460/75, parc. č. 460/76, parc. č. 497/2 a parc. č. 
561, vše ostatní plocha, parc. č. 314/1, parc. č. 315/2, parc. č. 315/3 a parc. č. 315/4, vše 
zahrada, parc. č. 318/12 a parc. č. 318/24, vše orná půda, vše v k. ú. Povel, obec Olomouc 
ve prospěch společnosti MERIT GROUP a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.25.  
 

137. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
optického kabelového vedení na pozemcích parc. č. 575/2, parc. č. 575/6 a parc. č. 718/8, 
vše ostatní plocha a parc. č. 556/6 orná půda, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, parc. č. 
311/1, parc. č. 261/1, parc. č. 310/5, parc. č. 311/8, parc. č. 311/9, parc. č. 311/14, parc. 
460/75, parc. č. 460/76, parc. č. 497/2 a parc. č. 561, vše ostatní plocha, parc. č. 314/1, parc. 
č. 315/2, parc. č. 315/3 a parc. č. 315/4, vše zahrada, parc. č. 318/12 a parc. č. 318/24, vše 
orná půda, vše v k. ú. Povel, obec Olomouc ve prospěch společnosti MERIT GROUP a.s. dle 
důvodové zprávy bod č. 6.25.  
 

138. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení věcného břemene  uložení a provozování optického kabelového vedení na pozemcích 
parc. č. 645/2 a parc. č. 645/5, vše ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc 
ve prospěch společnosti RIO Media a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.26.  
 

139. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
optického kabelového vedení na pozemcích parc. č. 645/2 a parc. č. 645/5, vše ostatní 
plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch společnosti RIO Media a.s. dle 
důvodové zprávy bod č. 6.26.  
 

140. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení věcného břemene  uložení a provozování optického kabelového vedení na pozemku 
parc. č. 278/1 ostatní plocha v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve prospěch společnosti RIO 
Media a.s dle důvodové zprávy bod č. 6.27.  
 

141. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
optického kabelového vedení na pozemku parc. č. 278/1 ostatní plocha v k. ú. Neředín, obec 
Olomouc ve prospěch společnosti RIO Media a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.27.  
 

142. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení služebnosti umístění a provozování  vodního díla odvodu dešťových vod  na pozemku 
parc. č. 812/33 orná půda v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve prospěch společnosti STAFOS 
– REAL, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 6.28. 
 

143. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti umístění a provozování vodního 
díla odvodu dešťových vod na pozemku parc. č. 812/33 orná půda v k. ú. Slavonín, obec 
Olomouc ve prospěch společnosti STAFOS – REAL, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 6.28.  
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144. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení služebnosti provozování elektrické přípojky NN na pozemku parc. č. 1903/39 orná 
půda v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti MARPER spol.        
s r. o.  se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 6.29.   
 

145. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti společnosti MARPER spol. s r. o. o bezúplatné zřízení služebnosti provozování 
elektrické přípojky NN na pozemku parc. č. 1903/39 orná půda v k. ú. Holice u Olomouce, 
obec Olomouc ve prospěch společnosti MARPER spol. s r. o. dle důvodové zprávy bod č. 
6.29.  
 

Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 2. 
 

 
 

3 Změna smlouvy o nájmu, provozování a údržbě veřejného 
vodovodu a kanalizace ze dne 29. 3. 2000 a stanovení výše 
nájemného za pronájem infrastrukturních staveb veřejných 
vodovodů a kanalizací na rok 2016 .  

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. schvaluje 
změnu čl. 29. 1 a čl. 30 smlouvy o nájmu, provozování a údržbě veřejného vodovodu 
a kanalizace ze dne 29. 3. 2000, ve znění dodatků, dle důvodové zprávy 
 

2. schvaluje 
přílohu č.20-I  - Předpoklad vývoje nájemného v letech 2016-2020 smlouvy o nájmu, 
provozování a údržbě veřejného vodovodu a kanalizace ze dne 29. 3. 2000, ve znění 
dodatků, dle důvodové zprávy 
 

3. schvaluje 
přílohy č.18A-I – Model pro výpočet ceny-vzorec vodné, č.18B-I– Model pro výpočet ceny- 
vzorec stočné, č.21-I – Vymezení  Olomoucké tarifní oblasti, č.22-I -  Model pro výpočet ceny 
vodného  a č.23-I - Model pro výpočet ceny  stočného, smlouvy o nájmu, provozování 
a údržbě veřejného vodovodu a kanalizace ze dne 29. 3. 2000, ve znění dodatků, dle přílohy 
č. 1 důvodové zprávy 
 

4. schvaluje 
nájemné za pronájem infrastrukturních staveb veřejných vodovodů a kanalizací na rok 2016 
ve výši 131.462.000,- Kč bez DPH dle důvodové zprávy  
 

5. ukládá 
náměstkovi primátora Ing. Czmerovi připravit návrh kontrolních mechanismů dle diskuse 
v RMO 
T: 2. 9. 2015 
O: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 

Bod programu: 3. 
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4 Majetkoprávní záležitosti OI 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu. 
2. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene-služebnosti inženýrské sítě 
spočívající v právu zřídit a provozovat plynárenské zařízení a v právu vstupu a vjezdu 
za účelem zřizování, stavebních úprav, oprav, provozování a odstraňování plynárenského 
zařízení, a to na pozemku parc.č. 79/4 a parc.č. 79/5, oba v k.ú. Olomouc-město, které jsou 
ve vlastnictví statutárního města Olomouce ve prospěch RWE GasNet, s.r.o. Budoucí 
služebnost bude zřízena na dobu neurčitou a za jednorázovou úhradu ve výši dle důvodové 
zprávy, dle bodu 1 předložené důvodové zprávy. 
 

3. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene-služebnosti inženýrské sítě 
spočívající v právu umístění a provozování  zařízení distribuční soustavy a v právu vstupu 
a vjezdu za účelem jejího umístění, provozování, provádění oprav, úprav, údržby, výměny či 
odstranění na pozemku parc.č. 532/4 a parc.č. 532/11 v k.ú. Chválkovice, které jsou 
ve vlastnictví statutárního města Olomouc ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. Budoucí 
služebnost bude zřízena na dobu neurčitou a za jednorázovou úplatu ve výši dle důvodové 
zprávy, dle bodu 2 předložené důvodové zprávy. 
 

4. schvaluje 
uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku parc.č. 809/2, parc.č. 809/42 a parc.č. 
809/46, všechny v k.ú. Nová Ulice, které jsou ve vlastnictví Českých drah, a.s., dle bodu 3 
upravené důvodové zprávy 
 

5. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření kupní smlouvy na část pozemku parc.č. 36/2 v k.ú. Pavlovičky, který je 
ve společném jmění manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši dle 
důvodové zprávy, dle bodu 4 předložené důvodové zprávy.. 
 

6. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě spočívající v právu umístění 
a provozování  kabelu veřejného osvětlení a v právu vstupu a vjezdu za účelem jeho 
umístění, provozování, provádění oprav, úprav, údržby, změn či odstranění na části pozemku 
parc.č. 26/1 v k.ú. Pavlovičky, který je ve vlastnictví pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
ve prospěch statutárního města Olomouc. Služebnost inženýrské sítě bude zřízena na dobu 
neurčitou a bezúplatně, dle bodu 5 předložené důvodové zprávy. 
 

7. schvaluje zveřejnění záměru 
směnit část pozemku parc.č. 491/1 v k.ú. Povel o výměře cca 1 m2 za část pozemku parc.č. 
443/1 v k.ú. Povel, který je ve vlastnictví společnosti STAFOS-REAL, s.r.o., dle bodu 6 
předložené důvodové zprávy. 
 

8. schvaluje 
uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku parc.č. 124/2 (silnice III/03551) v k.ú. 
Olomouc-město, který je ve vlastnictví Olomouckého kraje, právo hospodaření Správa silnic 
Olomouckého kraje, dle bodu 7 předložené důvodové zprávy. 
 

Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 4. 
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5 Rozpočtové změny roku 2015 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu týkající se rozpočtových změn roku 2015 - část A a část B  
 

2. schvaluje 
rozpočtové změny roku 2015 dle důvodové zprávy  - část A 
 

3. ukládá 
a) seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku 
2015 dle důvodové zprávy - část A 
b) předložit Zastupitelstvu města Olomouce ke schválení rozpočtové změny roku 2015 dle 
důvodové zprávy - část B  
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 5. 
 

 
 

6 Návrh organizačního postupu přípravy rozpočtu SMOl na rok 
2016 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu týkající se návrhu organizačního postupu přípravy rozpočtu SMOl na rok 
2016 
 

2. schvaluje 
organizační postup přípravy rozpočtu SMOl na rok 2016 
 

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

 
 

7 OZV, kterou se mění a doplňuje OZV č. 10/2010 o místním 
poplatku za užívání veřejného prostranství na území města 
Olomouce, ve znění obecně závazných vyhlášek č. 16/2010, 
3/2011, 7/2011, 8/2011, 4/2012, 6/2012, 3/2013, 1/2014 a 3/2014. 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu včetně návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění 
a doplňuje OZV č. 10/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění  
obecně závazných vyhlášek č. 16/2010, 3/2011, 7/2011, 8/2011, 4/2012, 6/2012, 3/2013, 
1/2014 a 3/2014. 
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2. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění a doplňuje OZV č. 10/2010 o místním poplatku 
za užívání veřejného prostranství, ve znění  obecně závazných vyhlášek č. 16/2010, 3/2011, 
7/2011, 8/2011, 4/2012, 6/2012, 3/2013, 1/2014 a 3/2014.  
 

3. ukládá 
1.náměstkovi primátora JUDr. Majorovi předložit na zasedání ZMO konané 14.září 2015   
obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění a doplňuje OZV č. 10/2010 o místním poplatku 
za užívání veřejného prostranství, ve znění  obecně závazných vyhlášek č. 16/2010, 3/2011, 
7/2011, 8/2011, 4/2012, 6/2012, 3/2013, 1/2014 a 3/2014. 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 7. 
 

 
 

8 Petice Kavaleristů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. ukládá 
zaslat odpověď petentům v návaznosti na diskusi v RMO 
T: 2. 9. 2015 
O: vedoucí odboru životního prostředí 
 

Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 8. 
 

 
 

9 Bytové záležitosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu  
 

2. schvaluje 
uzavření nájemních smluv na městské byty: 
a) Přichystalova 62, Olomouc, č.b. 2, o velikosti 0+1 s xxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové 
zprávy bod 1a) 
b) Balbínova 9, Olomouc, č.b. 9, o velikosti 3+kk s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové 
zprávy bod 1b) 
c) Balbínova 9, Olomouc, č.b. 12, o velikosti 2+kk s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové 
zprávy bod 2a) 
d) tř. Kosmonautů 16, Olomouc, č.b. 2, o velikosti 3+1 s xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxx 
dle důvodové zprávy bod 2b) 
e) Černá cesta 21, Olomouc, č.b. 12, o velikosti 2+1 s xxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy 
bod 2c) 
f) Černá cesta 18, Olomouc, č.b. 4 o velikosti 3+1 s xxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy 
bod 2d) 
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g) U Letiště 2, Olomouc, č.b. 7, ve 2. NP, o velikosti 1+1 s xxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové 
zprávy bod 2e) 
h) Přichystalova 62, Olomouc, č.b. 9, o velikosti 0+1 s xxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy 
bod 2f) 
ch) Topolová 4, Olomouc, č.b. 33, o velikosti 1+1 s Monikou Hromkovou dle důvodové zprávy 
bod 3a) 
i) Sladkovského 1D, Olomouc, č.b. 13, o velikosti 2+1 s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle 
důvodové zprávy bod 3b) 
j) Horní náměstí 21, Olomouc, č.b. 5, o velikosti 2+1 s Občanským sdružením ISIS dle 
důvodové zprávy bod 7) 
 

3. souhlasí 
1. s prodloužením nájemních smluv uzavřených na dobu určitou: 
a) na 2 roky s nájemci: 
xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 1, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Topolová 1, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Topolová 1, Olomouc 
xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 1, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 1, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, Topolová 1, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, Topolová 1, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 1, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, Topolová 1, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Topolová 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Topolová 7, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 7, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 9, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1A, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, Jiráskova 10A, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Jiráskova 10A, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Jiráskova 10A, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Purkyňova 3, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 62, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Synkova 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 5, Olomouc 
xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, Černá cesta 11, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 15, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 23, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 27, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 5, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 5, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 7, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Synkova 13, Olomouc 
 
b) na 2 roky s nájemci -  DPS: 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Družební 4, Olomouc - bezbariérový byt 
xxxxxxxxxxxxx, Družební 4, Olomouc - bezbariérový byt 
xxxxxxxxxxxxxx, Peškova 1, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Peškova 1, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, Holečkova 9, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Příčná 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Fischerova 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Fischerova 4, Olomouc 
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xxxxxxxxxxxxxx, Fischerova 6, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Fischerova 6, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 64, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 64, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, Přichystalova 66, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 68, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 68, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Erenburgova 26, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 4, Olomouc 
 
c) na 1 rok s nájemci: 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 1, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Topolová 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, I.P.Pavlova 62, Olomouc 
xxxxxxxxxxx, Přichystalova 62, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, U Letiště 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, U Letiště 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, tř. Kosmonautů 20, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 7, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, Černá cesta 18, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 29, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Synkova 11, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 3, Olomouc 
 
d) na půl roku, 3 měsíce, 1 měsíc s nájemci: 
xxxxxxxxxxxxxxx, Rooseveltova 90, Olomouc - bezbariérový byt 
xxxxxxxxxxxxxx, I.P.Pavlova 62, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1D, Olomouc 
xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, Jiráskova 10C, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Topolová 9, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 68, Olomouc - DPS 
xxxxxxxxxxxxx, U Letiště 10, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, tř. Kosmonautů 16, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, Sokolská 48, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Horní náměstí 23, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 1, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 21, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 23, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 17, Olomouc - na 3 měsíce 
xxxxxxxxxxxxxx, U Letiště 6, Olomouc - na 3 měsíce 
xxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1E, Olomouc - na 3 měsíce 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 3, Olomouc - na 1 měsíc 
Klub dvojčat a vícerčat Morava, o.s., Náves Svobody 41, Olomouc – na 2 měsíce 
xxxxxxxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc - na 3 měsíce  
xxxxxxxxxxxxxxx, Peškova 1 - na 3 měsíce 
xxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 5, Olomouc - na 3 měsíce  
xxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 7, Olomouc - na 3 měsíce 
dle důvodové zprávy bod 4 a, b, c, d)  
 
2. s neprodloužením nájemních smluv uzavřených na dobu určitou: 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx, Jiráskova 10C, Olomouc  
xxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 62, Olomouc  
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xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 66, Olomouc - DPS  
xxxxxxxxxxxxxxx, U Letiště 2, Olomouc  
xxxxxxxxxxxxxxxx, U Letiště 8, Olomouc  
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, I.P.Pavlova 62, Olomouc  
dle důvodové zprávy bod 5 a, b, c, d, e, f) 
 

4. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy se zpětnou účinností od 1.8.2015 k bytu č. 19, Holická 51, 
Olomouc na 3 měsíce 
dle důvodové zprávy bod 6) 
 

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 9. 
 

 
 

10 Hodolanská ulice - přechody pro pěší 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
další postup dle bodu B) návrhu na další postup dle částí A, B, C a D důvodové zprávy 
 

3. ukládá 
odboru dopravy ve spolupráci s TSMO, a.s., zajištění realizace provizorního SSZ při ul. 
Purkyňova a následného zřízení přechodů při ul. Jiráskova, Purkyňova a Farského 
T: 2. 9. 2015 
O: vedoucí odboru dopravy 
 

4. schvaluje 
provedení rozpočtové změny v předpokládané výši 5,6 mil. Kč dle důvodové zprávy a její 
předložení do ZMO 
 

5. ukládá 
odboru ekonomickému ve spolupráci s realizujícím odborem zajištění rozpočtové změny 
ve výši 5.6 mil. Kč dle důvodové zprávy 
T: 2. 9. 2015 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 

6. ukládá 
primátorovi města svolat jednání s Odborem dopravy a silničního hospodářství Krajského 
úřadu Olomouckého kraje a Odborem služby dopravní policie Krajského ředitelství Policie 
Olomouckého kraje ve věci přechodů pro pěší 
T: 2. 9. 2015 
O: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
 

Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 10. 
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11 Litovel č. p. 14 - kanalizační přípojka - převzetí majetku  
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. ukládá 
odboru majetkoprávnímu převzetí přípojky po její realizaci do majetkové evidence města 
T: červen 2016 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
 

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

 
 

12 Hamerská ul. - chodník 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
k dalšímu postupu variantu č. 2 důvodové zprávy 
 

3. schvaluje 
rozšíření předmětu plnění a uzavření dodatku na zpracování PD 
 

Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 12. 
 

 
 

13 Projektové dokumentace - ŠLK 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
odboru investic předložit na jednání ŠLK k vyřazení z rozpracovanosti PD akcí  č. 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 9 a 14 důvodové zprávy 
 
 

Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 13. 
 

 
 

14 Rekonstrukce komunikace 1. máje - zadání zpracování DPS 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 



 27 

2. schvaluje 
zadání aktualizace PD přímému uchazeči, tedy firmě HBH, s.r.o. dle důvodové zprávy 
 

3. ukládá 
odboru ekonomickému ve spolupráci s odborem investic ihned zajistit rozpočtovou změnu 
a předběžnou řídící kontrolu před vznikem závazku 
T: 2. 9. 2015 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 

4. ukládá 
odboru investic a jeho věcně příslušnému náměstku zajištění a podpis SOD na aktualizaci PD 
po schválení v RMO 
T: 22. 9. 2015 
O: vedoucí odboru investic 
 

5. schvaluje 
zahájení zadávacího řízení realizace stavby Ul. 1. máje v 10/2015 
 

6. schvaluje 
zařadit do návrhu plánu roku 2016  realizaci akce v celém (finančním ) rozsahu 
 

Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 14. 
 

 
 

15 Tramvajová trať - změna projektu 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 

2. souhlasí 
s postupem dle závěru důvodové zprávy 
 

Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 15. 
 

 
 

16 Daňová kontrola projektu Sportujeme společně - ZŠ Zeyerova 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. souhlasí 
s postupem dle varianty a) 
 

3. ukládá 
odboru ekonomickému ihned provést příslušnou rozpočtovou změnu dle důvodové zprávy a 
částku převést do rozpočtu odboru investic 
T: 2. 9. 2015 
O: vedoucí ekonomického odboru 
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Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 16. 
 

 
 

17 Petice Smetanova, Hodolany 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 

2. souhlasí 
s návrhem odpovědi petentům dle důvodové zprávy 
 

3. ukládá 
ihned odpovědět petentům dle důvodové zprávy 
T: 2. 9. 2015 
O: Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
 

Předložil: Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 18. 
 

 
 

18 Návrh zadání souboru změn č. I Územního plánu Olomouc 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. ukládá 
předložit návrh zadání souboru změn č. I Územního plánu Olomouc dle přílohy důvodové 
zprávy na nejbližším zasedání ZMO 
T: zasedání ZMO 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 

3. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
návrh zadání souboru změn č.I Územního plánu Olomouc 
 

Předložil: Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 19. 
 

 
 

19 Regulační plány Povel 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
pořízení Regulačního plánu Teichmannova - Peškova a záměr zrušení regulačního plánu 
sídliště Povel – Čtvrtky 
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3. ukládá 
předložit na zasedání ZMO dne 14.9.2015 návrh na pořízení Regulačního plánu 
Teichmannova - Peškova a záměr zrušení regulačního plánu sídliště Povel – Čtvrtky 
T: zasedání ZMO 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 

Předložil: Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 20. 
 

 
 

20 Poskytnutí podpory z Národního programu ŽP 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
přihlášení se do výzvy Národního programu Životního prostředí 
 

3. pověřuje 
RNDr. Aleše Jakubce, Ph. D., jednat jménem statutárního města Olomouc ve věcech výzvy 
Národního programu Životního prostředí 
 

4. ukládá 
zahájit práce směřující k zařazení do Národního programu Životního prostředí 
T: 2. 9. 2015 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 

Předložil: Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 21. 
 

 
 

21 ZO - Slunečnice 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

Předložil: Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 22. 
 

 
 

22 Strategický plán 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
pořízení nového Strategického plánu 
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3. ukládá 
zahájit řízení příslušných kroků pro zpracování nového Strategického plánu v souladu 
s důvodovou zprávou 
T: 22. 9. 2015 
O: Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
 

Předložil: Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 23. 
 

 
 

23 Stezka korunami stromů v ZOO Olomouc 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
realizaci projektu dle důvodové zprávy 
 

3. ukládá 
řediteli ZOO podepsat smlouvu s provozovatelem 
T: prosinec 2015 
O: ředitel Zoologické zahrady Olomouc - Sv. Kopeček 
 

Předložil: Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 24. 
 

 
 

24 Označení vlastníka 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. neschvaluje 
přidělení označení dle důvodové zprávy 
 

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 25. 
 

 
 

25 Zvláštní užívání komunikací 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 

2. souhlasí 
s dalším využitím vyhrazeného parkování v ulici Poupětova dle bodu 1. důvodové zprávy 
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3. souhlasí 
se zřízením vyhrazeného parkování v ulici Hněvotínská dle upraveného bodu 2. důvodové 
zprávy 
 

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

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 26. 
 

 
 

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

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. nesouhlasí 
s povolením výjimky dle přílohy důvodové zprávy 
 

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 27. 
 

 
 

27 Kontrola hospodaření u ZŠ a MŠ Gorkého za rok 2014 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 28. 
 

 
 

28 Kontrola hospodaření s majetkem u ZŠ Komenium Olomouc    
v r.  2014 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu. 
 

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 29. 
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29 Žádost o udělení výjimky dle článku 3 odst. 3 OZV č. 9/2011 - 
Fotbalová utkání SK Sigmy Olomouc, a.s. 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. uděluje 
SK Sigma Olomouc, a.s., IČ.61974633, Legionářská 1165/12, 771 00 Olomouc výjimku 
ze zákazu stanoveného v OZV č. 9/2011 o zákazu konzumace alkoholických nápojů 
a žebrání na veřejných prostranstvích na fotbalová utkání Synot liga, Pohár FAČR 
v termínech 1.8.2015, 15.8.2015, 12.9.2015, 26.9.2015, 17.10.2015, 21.10.2015, 31.10.2015, 
21.11.2015, 28.11.2015 vždy v době od 12.00 - 23.00 hodin 
 

3. ukládá 
ihned informovat o rozhodnutí žadatele a zástupce ředitele MP 
T: 2. 9. 2015 
O: vedoucí odboru vnějších vztahů a informací 
 

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

 
 

30 Harmonogram bruslení veřejnosti 2015-2016 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
harmonogram bruslení dle předložené důvodové zprávy 
 

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

 
 

31 Změny v odborné komisi 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 

2. odvolává 
členy komise pro architekturu, územní plánování a pro program regenerace památek MPR 
dle upravené důvodové zprávy 
 

3. jmenuje 
členy komise pro architekturu, územní plánování a pro program regenerace památek MPR 
dle upravené důvodové zprávy 
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4. ukládá 
informovat předsedu, členy a tajemníka příslušné odborné komise RMO o provedených 
změnách 
T: 2. 9. 2015 
O: vedoucí odboru vnějších vztahů a informací 
 

Předložil: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
Bod programu: 32. 
 

 
 

32 Bytové záležitosti DPS 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s paní  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na byt v DPS Politických vězňů 4,  
dle předložené důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na byt v DPS Příčná 6,  
dle předložené důvodové zprávy 
 
4. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s paní xxxxxxxxxxxxxxxxx na byt v DPS Erenburgova 26,  
dle předložené důvodové zprávy 
 
5. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s paní xxxxxxxxxxxxxx na bezbariérový byt v DPS Peškova 1,  
dle předložené důvodové zprávy 
 
6. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na byt v DPS Peškova 1,  
dle předložené důvodové zprávy 
 

7. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na byt v DPS Příčná 4,  
dle předložené důvodové zprávy 
 

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

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 33. 
 

 
 

33 Malé projekty 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu 



 34 

2. schvaluje 
přidělení dotací dle upravené důvodové zprávy 
 

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 34. 
 

 
 

34 Organizační záležitosti - organizační změna v odboru 
ekonomickém Magistrátu města Olomouce 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
organizační změnu v odboru ekonomickém Magistrátu města Olomouce s účinností             
od 1. 9. 2015 
 

Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 35. 
 

 
 

35 Organizační záležitosti - organizační změna v Městské policii 
Olomouc 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
organizační změnu v Městské policii Olomouc dle předložené důvodové zprávy s účinností 
od 1. 9. 2015 
 

3. ruší 
pravomoc řediteli Městské policie Olomouc Mgr. Pavlu Skalickému jednat jménem 
statutárního města Olomouce v pracovněprávních vztazích zaměstnanců statutárního města 
Olomouce zařazených do Městské policie Olomouc s účinností od 1. 9. 2015 
 

4. ukládá 
tajemníkovi MMOl předložit RMO dodatek "Organizačního řádu MMOl a MPO" dle předložené 
důvodové zprávy 
T: 22. 9. 2015 
O: Večeř Jan, Bc., tajemník 
 

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 35. 2. 
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36 Organizační záležitosti - zřízení společensky účelných 
pracovních míst v odboru stavebním Magistrátu města 
Olomouce 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
zřízení společensky účelných pracovních míst vyhrazených pro uchazeče o zaměstnání 
v odboru stavebním MMOl dle důvodové zprávy s účinností od 1. 9. 2015 
 

Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 35. 3. 
 

 
 

37 Různé - doplnění pracovní skupiny pro přípravu III. etapy 
protipovodňových opatření 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
doplnění pracovní skupiny dle důvodové zprávy 
 

Předložil: Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 37. 
 

 
 

38 Investice do lesních cest 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

Předložil: Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 37. 1. 
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39 Služba RADIO na letišti v Olomouci - Neředíně 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 39. 
 

 
 
 
 

 

 

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

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

  

 


