
 

USNESENÍ 
 

z 28. schůze Rady města Olomouce, konané dne 2. 9. 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 a ZMO 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
- informace o plnění usnesení RMO k termínu plnění 2. 9. 2015 dle části A) důvodové zprávy 
- informace o plnění usnesení ZMO dle upravené části B) důvodové zprávy 
 

2. prodlužuje 
termíny plnění usnesení RMO dle části A) důvodové zprávy 
 

3. doporučuje zastupitelstvu města 
vzít na vědomí informace o plnění usnesení ZMO dle upravené části B) důvodové zprávy 
 

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

 
 

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

1. ukládá 
odboru ekonomickému zajistit okamžité vrácení kauce ve výši 10.000,- Kč společnosti Finesa 
Reality, spol. s r.o. dle důvodové zprávy bod č. 1.1. 
T: 22. 9. 2015 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 

2. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
prodej jednotky vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., a to jednotky č. 200/101, jiný 
nebytový prostor, v domě č. p. 200, Dolní náměstí 2, který je součástí pozemku parc. č. st. 
621 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, společnosti BPS-
Prastav, s.r.o., za kupní cenu ve výši 10.000.000,- Kč. Součástí předmětné jednotky je 
spoluvlastnický podíl o velikosti 4012/18078 na společných částech nemovité věci  dle 
důvodové zprávy bod č. 1.1. 
 

3. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebností zřízení, umístění, provozu, 
kontroly, opravy, údržby, montáže (resp. demontáže) a modernizace tepelného zdroje, 
tepelných rozvodů a technologií, vedení el. energie a připojení na kanalizaci, přípojku 
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zemního plynu, studené vody, odkouření vč. komínové cesty a na odběrné tepelné zařízení 
domu za účelem výroby a rozvodu tepelné energie k jednotce č. 200/101, přičemž obsahem 
služebnosti je přístup a užívání společných prostor budovy č. p. 200, která je součástí 
pozemku parc. č. st. 621 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, 
a služebnosti stezky k jednotce č. 200/101,  přičemž obsahem služebnosti je zajištění 
průchodu veřejnosti podloubím budovy č. p. 200, která je součástí pozemku parc. č. st. 621 
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc–město, obec Olomouc, vše ve prospěch 
statutárního města Olomouce s kupujícím se společností BPS-Prastav, s.r.o. dle důvodové 
zprávy bod č. 1.1. 
 

4. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
nabídce společnosti Finesa Reality, spol. s r.o. o prodej jednotky vymezené podle zákona č. 
89/2012 Sb., a to jednotky č. 200/101, jiný nebytový prostor, v domě č. p. 200, Dolní náměstí 
2, který je součástí pozemku parc. č. st. 621 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-
město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.1. 
 

5. ukládá 
odboru ekonomickému zajistit okamžité vrácení kauce ve výši 10.000,- Kč  panu xxxxxxxxxxx, 
kauce ve výši 10.000,- Kč  panu xxxxxxxxxxxxxxxx, kauce ve výši 10.000,- Kč panu xxxxxxxx, 
kauce ve výši 10.000,- Kč  manželům xxxxxxxxxxxxxx a kauce ve výši 10.000,- Kč panu 
xxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 1.2. 
T: 22. 9. 2015 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 

6. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
prodej jednotky vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., a to jednotky č. 200/1, byt, v domě č. 
p. 200, Dolní náměstí 2, který je součástí pozemku parc. č. st. 621 zastavěná plocha a 
nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, panu xxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 
1.318.888,- Kč. Součástí předmětné jednotky je spoluvlastnický podíl o velikosti 569/18078 
na společných částech nemovité věci. 
V případě, že pan xxxxxxxxx neuzavře kupní smlouvu do 30 dní od doručení výzvy k podpisu 
kupní smlouvy, nebo neuhradí kupní cenu do 30 dní po uzavření kupní smlouvy, RMO 
doporučuje ZMO schválit prodej předmětné nemovité věci panu xxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 
ve výši 1.318.000,- Kč, s tím, že pan xxxxxxxxxxx je povinen uzavřít kupní smlouvu do 30 dní 
od doručení výzvy k podpisu kupní smlouvy zaslané prodávajícím a uhradit kupní cenu do 30 
dní po uzavření kupní smlouvy.  
V případě, že pan xxxxxxxxxxxxxxx ve stanovených termínech neuzavře kupní smlouvu nebo 
neuhradí kupní cenu, RMO doporučuje ZMO schválit prodej předmětné nemovité věci panu 
xxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 1.314.000,- Kč s tím, že  pan xxxxxxxxxxxxxx je povinen 
uzavřít kupní smlouvu do 30 dní od doručení výzvy k podpisu kupní smlouvy zaslané 
prodávajícím a uhradit kupní cenu do 30 dní po uzavření kupní smlouvy.  
V případě, že pan xxxxxxx ve stanovených termínech neuzavře kupní smlouvu nebo neuhradí 
kupní cenu, RMO doporučuje ZMO schválit prodej předmětné nemovité věci manželům 
xxxxxxxxxxxxxx do společného jmění manželů za kupní cenu ve výši 1.304.760,- Kč s tím, že  
manželé xxxxxxxx je jsou povinen povinni uzavřít kupní smlouvu do 30 dní od doručení výzvy 
k podpisu kupní smlouvy zaslané prodávajícím a uhradit kupní cenu do 30 dní po uzavření 
kupní smlouvy.  
V případě, že manželé xxxxxxxxxxxxxx ve stanovených termínech neuzavře neuzavřou kupní 
smlouvu nebo neuhradí kupní cenu, RMO doporučuje ZMO schválit prodej předmětné 
nemovité věci panu xxxxxxxx za kupní cenu ve výši 1.277.777,- Kč s tím, že  pan xxxxxxxxxx 
je povinen uzavřít kupní smlouvu do 30 dní od doručení výzvy k podpisu kupní smlouvy 
zaslané prodávajícím a uhradit kupní cenu do 30 dní po uzavření kupní smlouvy.  
V případě, že pan xxxxxxx ve stanovených termínech neuzavře kupní smlouvu nebo neuhradí 
kupní cenu, RMO doporučuje ZMO schválit prodej předmětné nemovité věci panu xxxxxxxxx, 
za kupní cenu ve výši 1.213.400,- Kč s tím, že  pan xxxxxxxxxxxxxxx, je povinen uzavřít kupní 
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smlouvu do 30 dní od doručení výzvy k podpisu kupní smlouvy zaslané prodávajícím a 
uhradit kupní cenu do 30 dní po uzavření kupní smlouvy dle důvodové zprávy bod č. 1.2. 
 

7. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebností zřízení, umístění, provozu, 
kontroly, opravy, údržby, montáže (resp. demontáže) a modernizace tepelného zdroje, 
tepelných rozvodů a technologií, vedení el. energie a připojení na kanalizaci, přípojku 
zemního plynu, studené vody, odkouření vč. komínové cesty a na odběrné tepelné zařízení 
domu za účelem výroby a rozvodu tepelné energie k jednotce č. 200/1, přičemž obsahem 
služebnosti je přístup a užívání společných prostor budovy č. p. 200, která je součástí 
pozemku parc. č. st. 621 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, 
a služebnosti stezky k jednotce č. 200/1, přičemž obsahem služebnosti je zajištění průchodu 
veřejnosti podloubím budovy č. p. 200, která je součástí pozemku parc. č. st. 621 zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc–město, obec Olomouc, vše ve prospěch statutárního města 
Olomouce s kupujícím, se kterým bude uzavřena smlouva o převodu jednotky vymezené 
podle zákona č. 89/2012 Sb., jejímž předmětem bude převod vlastnického práva k jednotce č. 
200/1, byt, v domě č. p. 200, Dolní náměstí 2, který je součástí pozemku parc. č. st. 621 
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 
č. 1.2. 
 

8. schvaluje 
uzavření smlouvy o udělení souhlasu s vybudováním stavby zateplení budovy č. p. 230, 
bydlení, Sládkova 21, která je součástí pozemku parc. č. st. 269 zastavěná plocha a nádvoří 
v k. ú. Lazce, obec Olomouc, a to na části pozemku parc. č. 111/2 ostatní plocha o výměře 
0,93 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce s panem 
xxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 1.4. 
 

9. schvaluje 
uzavření smlouvy o udělení souhlasu s vybudováním stavby zateplení a přesahu střechy 
budovy č. p. 103, bydlení, Horní hejčínská 36, která je součástí pozemku parc. č. st. 156 
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hejčín, obec Olomouc, a to na části pozemku parc. č. 
453/8 ostatní plocha o výměře 4,8 m2 v k. ú. Hejčín, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního 
města Olomouce s manžely xxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 1.5. 
 

10. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu bod č. 2.1. 
 

11. schvaluje 
záměr pronajmout části pozemků parc. č. 202/1 ostat. pl. o výměře 4 m2 v k. ú. Bělidla, parc. 
č. 1059/1 ostat. pl. o výměře 4 m2 a parc. č. 1134/1 ostat. pl. o výměře 4 m2, vše v k. ú. 
Černovír, parc. č. 69 ostat. pl. o výměře 5 m2 v k. ú. Droždín, parc. č. 432/29 ostat. pl. 
o výměře 4 m2, parc. č. 401/17 ostat. pl. o výměře 4 m2 a parc. č. 443/1 ostat. pl. o výměře 
4 m2, vše v k. ú. Hejčín, parc. č. 808/4 ostat. pl. o výměře 4 m2, parc. č. 842/5 ostat. pl. 
o výměře 3 m2, parc. č. 624/2 ostat. pl. o výměře 3 m2, parc. č. 946 ostat. pl. o výměře 4 m2, 
parc. č. 733/5 ostat. pl. o výměře 4 m2, parc. č. 624/19 ostat. pl. o výměře 4 m2 a parc. č. st. 
1702 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 5 m2, vše v k. ú. Hodolany, parc. č. 1117 ostat. 
pl. o výměře 4 m2 a parc. č. 1929/1 ostat. pl. o výměře 10 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, 
parc. č. 779/2 ostat. pl. o výměře 4 m2 v k. ú. Chomoutov, parc. č.  1414/1 ostat. pl. o výměře 
4 m2 a  parc. č. 1420/13 ostat. pl. o výměře 4 m2, vše v k. ú. Chválkovice, parc. č. 70/1 ostat. 
pl. o výměře 4 m2 a parc. č. 72/5 ostat. pl. o výměře 4 m2, vše v k. ú. Klášterní Hradisko, 
parc. č. 290/1 ostat. pl. o výměře 4 m2, parc. č. 111/1 ostat. pl. o výměře 4 m2 a  parc. č. 
115/17 ostat. pl. o výměře 4 m2, vše v k. ú. Lazce,  parc. č. 246/1 ostat. pl. o výměře 4 m2 
v k. ú. Nemilany, parc. č. 150/8 ostat. pl. o výměře 4 m2 a parc. č. 480/4 ostat. pl. o výměře 
3 m2, vše v k. ú. Neředín, parc. č. 800/4 ostat. pl. o výměře 4 m2, parc. č. 1081 ostat. pl. 
o výměře 4 m2, parc. č. 590/4 ostat. pl. o výměře 4 m2, parc. č. 590/3 ostat. pl. o výměře 
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4 m2, parc. č. 604/2 ostat. pl. o výměře 4 m2, parc. č. 2135 ostat. pl. o výměře 9 m2, parc. č. 
1072 ostat. pl. o celkové výměře 12 m2, parc. č. 626/2 ostat. pl. o výměře 4 m2, parc. č. 
619/1 ostat. pl. o výměře 4 m2, parc. č. 247/1 ostat. pl. o výměře 4 m2, parc. č. 240/5 ostat. 
pl. o výměře 4 m2, parc. č. 485/1 ostat. pl. o výměře 6 m2, parc. č. 614/28 ostat. pl. o výměře 
4 m2, parc. č. 485/2 ostat. pl. o výměře 6 m2, parc. č. 542 ostat. pl. o výměře 4 m2, parc. č. 
559/4 ostat. pl. o výměře 4 m2 a parc. č. 792/1 ostat. pl. o výměře 6 m2, vše v k. ú. Nová 
Ulice, parc. č. 736 ostat. pl. o výměře 4 m2, parc. č. 622/5 ostat. pl. o výměře 4 m2, parc. č. 
600/2 ostat. pl. o výměře 4 m2 a parc. č. 5/8 ostat. pl. o výměře 4 m2, vše v k. ú. Nové Sady 
u Olomouce, parc. č. 85/7 ostat. pl. o výměře 4 m2, parc. č. 213 ostat. pl. o výměře 4 m2, 
parc. č. 203/1 ostat. pl. o výměře 4 m2, parc. č. 90/38 ostat. pl. o výměře 4 m2, parc. č. 79/30 
ostat. pl. o výměře 4 m2, parc. č. 125/2 ostat. pl. o výměře 9 m2, parc. č. 105/1 ostat. pl. 
o výměře 4 m2, parc. č. 124/6 ostat. pl. o výměře 4 m2, parc. č. 95/25 ostat. pl. o výměře 
4 m2 a parc. č. 328/1 ostat. pl. o výměře 4 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, parc. č. 116/17 
ostat. pl. o výměře 4 m2 v k. ú. Pavlovičky, parc. č. 451/21 ostat. pl. o výměře 4 m2, parc. č. 
311/8 ostat. pl. o výměře 4 m2, parc. č. 495/4 ostat. pl. o výměře 4 m2 a parc. č. 350/19 ostat. 
pl. o výměře 4 m2, vše v k. ú. Povel, parc. č. 1029/28 ostat. pl. o výměře 4 m2 v k. ú. Řepčín, 
parc. č. 812/16 orná půda o výměře 4 m2 a parc. č. 424/1 ostat. pl. o výměře 4 m2, vše v k. ú. 
Slavonín, parc. č. 267 ostat. pl. o výměře 4 m2 v k. ú. Svatý Kopeček, parc. č 176/1 ostat. pl. 
o výměře 5 m2 v k. ú. Topolany u Olomouce, vše obec Olomouc a část pozemku parc. č. st. 
790 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc – město, obec Olomouc, konkrétně pak část 
zděného oplocení o výměře 4,6 m x 2,2 m, které je součástí tohoto pozemku, kdy na všech 
výše uvedených částech pozemků se nachází plakátovací plochy ve vlastnictví společnosti 
INZERTNÍ AGENTURA PROFIT s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 2.2. 
 

12. schvaluje 
záměr pronajmout části pozemků parc. č. 419/3 ostat. pl. o výměře 4 m2, jehož součástí je 
plakátovací plocha – válec, v k. ú. Hejčín, parc. č. 46/2 ostat. pl. o výměře 6 m2, jehož 
součástí je plakátovací plocha, v k. ú. Hodolany, parc. č. 200 ostat. pl. o výměře 4 m2, jehož 
součástí je plakátovací plocha – válec, v k. ú. Lošov, parc. č. 405/1 ostat. pl. o výměře 4 m2, 
jehož součástí je plakátovací plocha – válec, v k. ú. Radíkov u Olomouce, parc. č. 461 ostat. 
pl. o výměře 4 m2, jehož součástí je plakátovací plocha - válec, v k. ú. Svatý Kopeček a parc. 
č. 76/3 ostat. pl. o výměře 6 m2, jehož součástí je plakátovací plocha, v k. ú. Nedvězí 
u Olomouce, vše obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.2. 
 

13. nevyhovuje žádosti 
společnosti INZERTNÍ AGENTURA PROFIT, s.r.o. o změnu doby nájmu a snížení 
nájemného u nájemní smlouvy č. OMAJ-PR/NAJ/000989/2014/Plh ze dne 5. 5. 2014 
uzavřené se společností INZERTNÍ AGENTURA PROFIT, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 
2.3. 
 

14. schvaluje 
předběžný záměr směnit část pozemku parc. č. 256/8 zahrada o výměře 52 m2 v k. ú. Hejčín, 
obec Olomouc ve vlastnictví pana xxxxxxxxxxxxx, na které se nachází stavby jiného vlastníka 
-  podzemní kabelové vedení NN a část místní komunikace, které nejsou součástí tohoto 
pozemku a nebudou proto předmětem převodu, a část pozemku parc. č. 256/6 trvalý travní 
porost o výměře 4 m2, v k. ú. Hejčín, obec Olomouc ve vlastnictví pana xxxxxxxxxxx, na které 
se nachází stavby jiného vlastníka - sloupek s elektropřípojkou, podzemní kabelové vedení 
NN a část místní komunikace, které nejsou součástí tohoto pozemku a nebudou proto 
předmětem převodu, za část pozemku parc. č. 487 zahrada o výměře 173 m2 v k. ú. Hejčín, 
obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce, na kterém se nachází stavby 
jiného vlastníka - oplocení a vodovodní přípojka, které nejsou součástí tohoto pozemku a 
nebudou proto předmětem převodu, a pozemek parc. č. st. 584 zastavěná plocha a nádvoří v 
k. ú. Hejčín, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce, na kterém se nachází 
stavba jiného vlastníka – podzemní stavba sklepu (1.PP odstraněné budovy bez čp/če, objekt 
k bydlení), která není součástí tohoto pozemku a nebude proto předmětem převodu. Výměry 
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částí pozemků budou upřesněny až po vyhotovení GP dle důvodové zprávy bod č. 2.4. 
 

15. schvaluje 
předběžný záměr směnit část pozemku parc. č. 1529 orná půda o výměře 77 m2 v k. ú. 
Holice u Olomouce, obec Olomouc ve spoluvlastnictví pana xxxxxxxxx a pana xxxxxxxxxxxxx 
za část pozemku parc. č. 1543/3 ostat. pl. o výměře 130 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec 
Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce. Výměra částí pozemků bude 
upřesněna až po vyhotovení GP dle důvodové zprávy bod č. 2.5. 
 

16. schvaluje 
předběžný záměr prodat část pozemku parc. č. 803/1 orná půda o výměře 493 m2 v k. ú. 
Slavonín, obec Olomouc. Výměra části pozemku bude upřesněna až po zpracování GP dle 
důvodové zprávy bod č. 2.6. 
 

17. schvaluje 
předběžný záměr prodat část pozemku parc. č. 803/1 orná půda o výměře 480 m2 v k. ú. 
Slavonín, obec Olomouc. Výměra části pozemku bude upřesněna až po zpracování GP dle 
důvodové zprávy bod č. 2.6. 
 

18. schvaluje 
záměr prodat část pozemku parc. č. 700/3 zahrada (dle GP parc. č. 700/3 zahrada) o výměře 
140 m2 v k. ú. Černovír, obec Olomouc, na kterém se nachází stavby jiného vlastníka – 
zejména oplocení a udírna, které nejsou součástí tohoto pozemku a nebudou proto 
předmětem převodu dle důvodové zprávy bod č. 2.7. 
 

19. schvaluje 
záměr propachtovat část pozemku parc. č. 700/3 o výměře 126 m2 v k. ú. Černovír, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.7. 
 

20. schvaluje 
záměr prodat část pozemku parc. č. 700/3 zahrada (dle GP parc. č. 700/19 zahrada) 
o výměře 53 m2 v k. ú. Černovír, obec Olomouc, na kterém se nachází stavba jiného 
vlastníka – oplocení, která není součástí tohoto pozemku a nebude proto předmětem převodu 
dle důvodové zprávy bod č. 2.7. 
 

21. schvaluje 
záměr propachtovat část pozemku parc. č. 700/3 zahrada o výměře 53 m2 v k. ú. Černovír, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.7. 
 

22. schvaluje 
předběžný záměr směnit část pozemku parc. č. 700/3 zahrada (dle GP parc. č. 700/20 
zahrada) o výměře 90 m2 v k. ú. Černovír, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města 
Olomouce za část pozemku parc. č. 701/6 zahrada o výměře 8 m2 v k. ú. Černovír obec 
Olomouc ve vlastnictví xxxxxx. Výměra části pozemku parc. č. 701/6 zahrada v k. ú. Černovír 
obec Olomouc bude upřesněna až po zpracování GP, který pořídí na své náklady pan 
xxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.7. 
 

23. schvaluje 
záměr propachtovat část pozemku parc. č. 700/3 zahrada o výměře 88 m2 v k. ú. Černovír, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.7. 
 

24. schvaluje 
předběžný záměr směnit část pozemku parc. č. 700/3 zahrada (dle GP parc. č. 700/21 
zahrada) o výměře 101 m2 v k. ú. Černovír, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města 
Olomouce za část pozemku parc. č. 701/7 zahrada o výměře 17 m2 v k. ú. Černovír, obec 
Olomouc ve vlastnictví manželů xxxxxxxxxxxx. Výměra části pozemku parc. č. 701/7 zahrada 
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v k. ú. Černovír, obec Olomouc bude upřesněna až po zpracování GP, který pořídí na své 
náklady manželé xxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.7. 
 

25. schvaluje 
záměr propachtovat část pozemku parc. č. 700/3 zahrada o výměře 101 m2 v k. ú. Černovír, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.7. 
 

26. schvaluje 
předběžný záměr směnit část pozemku parc. č. 700/3 zahrada (dle GP parc. č. 700/22 
zahrada) o výměře 70 m2 v k. ú. Černovír, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města 
Olomouce za část pozemku parc. č. 701/8 zahrada o výměře 19 m2 v k. ú. Černovír, obec 
Olomouc ve vlastnictví manželů xxxxxxxxxxxx. Výměra části pozemku parc. č. 701/8 zahrada 
v k. ú. Černovír, obec Olomouc bude upřesněna až po zpracování GP, který pořídí na své 
náklady manželé xxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.7. 
 

27. schvaluje 
záměr propachtovat část pozemku parc. č. 700/3 zahrada o výměře 66 m2 v k. ú. Černovír, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.7. 
 

28. trvá 
na úhradě bezdůvodného obohacení za užívání části pozemku parc. č. 700/3 zahrada 
o výměře 66 m2 v k. ú. Černovír, obec Olomouc manželi  xxxxxxxx za období dva roky zpětně 
ve výši 10,- Kč bez DPH/m2/rok s tím, že ke stanovené výši bezdůvodného obohacení bude 
uplatněna daň z přidané hodnoty ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v souladu se 
zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů dle 
důvodové zprávy bod č. 2.7. 
 

29. schvaluje 
předběžný záměr směnit část pozemku parc. č. 700/3 zahrada (dle GP parc. č. 700/23 
zahrada) o výměře 52 m2 v k. ú. Černovír, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města 
Olomouce za část pozemku parc. č. 701/9 zahrada o výměře 19 m2 v k. ú. Černovír, obec 
Olomouc ve vlastnictví paní xxxxxxxxxx. Výměra části pozemku parc. č. 701/9 zahrada v k. ú. 
Černovír, obec Olomouc bude upřesněna až po zpracování GP, který pořídí na své náklady 
paní xxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.7. 
 

30. schvaluje 
záměr propachtovat část pozemku parc. č. 700/3 zahrada o výměře 45 m2 v k. ú. Černovír, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.7. 
 

31. schvaluje 
předběžný záměr směnit část pozemku parc. č. 700/3 zahrada (dle GP parc. č. 700/24 
zahrada) o výměře 39 m2 v k. ú. Černovír, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města 
Olomouce za část pozemku parc. č. 701/10 zahrada o výměře 17 m2 v k. ú. Černovír, obec 
Olomouc ve vlastnictví pana xxxxxxxxxx a paní xxxxx. Výměra části pozemku parc. č. 701/10 
zahrada v k. ú. Černovír, obec Olomouc bude upřesněna až po zpracování GP, který pořídí 
na své náklady manželé xxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.7. 
 

32. schvaluje 
záměr propachtovat část pozemku parc. č. 700/3 zahrada o výměře 37 m2 v k. ú. Černovír, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.7. 
 

33. trvá 
na úhradě bezdůvodného obohacení za užívání části pozemku parc. č. 700/3 zahrada 
o výměře 37 m2 v k. ú. Černovír, obec Olomouc manželi  xxxxxxxxxxxxxx za období dva roky 
zpětně ve výši 10,- Kč bez DPH/m2/rok s tím, že ke stanovené výši bezdůvodného obohacení 
bude uplatněna daň z přidané hodnoty ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v souladu se 
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zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů dle 
důvodové zprávy bod č. 2.7. 
 

34. schvaluje 
předběžný záměr směnit část pozemku parc. č. 700/3 zahrada (dle GP parc. č. 700/25 
zahrada) o výměře 40 m2 v k. ú. Černovír, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města 
Olomouce za část pozemku parc. č. 701/11 zahrada o výměře 11 m2 v k. ú. Černovír, obec 
Olomouc ve vlastnictví manželů xxxxx. Výměra části pozemku parc. č. 701/11 zahrada v k. ú. 
Černovír, obec Olomouc bude upřesněna až po zpracování GP, který pořídí na své náklady 
manželé xxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.7. 
 

35. schvaluje 
záměr propachtovat část pozemku parc. č. 700/3 zahrada o výměře 39 m2 v k. ú. Černovír, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.7. 
 

36. trvá 
na úhradě bezdůvodného obohacení za užívání části pozemku parc. č. 700/3 zahrada 
o výměře 39 m2 v k. ú. Černovír, obec Olomouc manželi  xxxxxxxxxxxxxx za období dva roky 
zpětně ve výši 10,- Kč bez DPH/m2/rok s tím, že ke stanovené výši bezdůvodného obohacení 
bude uplatněna daň z přidané hodnoty ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v souladu se 
zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů dle 
důvodové zprávy bod č. 2.7. 
 

37. schvaluje 
předběžný záměr směnit část pozemku parc. č. 700/3 zahrada (dle GP parc. č. 700/26 
zahrada) o výměře 47 m2 v k. ú. Černovír, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města 
Olomouce za část pozemku parc. č. 701/12 zahrada o výměře 4 m2 v k. ú. Černovír, obec 
Olomouc ve vlastnictví manželů xxxxxxxxxxx. Výměra části pozemku parc. č. 701/12 zahrada 
v k. ú. Černovír, obec Olomouc bude upřesněna až po zpracování GP, který pořídí na své 
náklady manželé xxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.7. 
 

38. schvaluje 
záměr propachtovat část pozemku parc. č. 700/3 zahrada o výměře 47 m2 v k. ú. Černovír, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.7. 
 

39. trvá 
na úhradě bezdůvodného obohacení za užívání části pozemku parc. č. 700/3 zahrada 
o výměře 47 m2 v k. ú. Černovír, obec Olomouc manželi  xxxxxxxx za období dva roky zpětně 
ve výši 10,- Kč bez DPH/m2/rok s tím, že ke stanovené výši bezdůvodného obohacení bude 
uplatněna daň z přidané hodnoty ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v souladu se 
zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů dle 
důvodové zprávy bod č. 2.7. 
 

40. schvaluje 
záměr prodat část pozemku parc. č. 700/3 zahrada (dle GP parc. č. 700/27 zahrada) 
o výměře 23 m2 v k. ú. Černovír, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.7. 
 

41. schvaluje 
záměr propachtovat část pozemku parc. č. 700/3 zahrada o výměře 23 m2 v k. ú. Černovír, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.7. 
 

42. trvá 
na úhradě bezdůvodného obohacení za užívání části pozemku parc. č. 700/3 zahrada 
o výměře 23 m2 v k. ú. Černovír, obec Olomouc paní xxxxxxxxxxx za období dva roky zpětně 
ve výši 5,- Kč bez DPH/m2/rok s tím, že ke stanovené výši bezdůvodného obohacení bude 
uplatněna daň z přidané hodnoty ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v souladu se 
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zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů dle 
důvodové zprávy bod č. 2.7. 
 

43. schvaluje 
záměr propachtovat část pozemku parc. č. 824/73 ostatní plocha o výměře 36 m2 v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.8. 
 

44. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti paní xxxxxxxx  o prodej části pozemku parc. č. 824/73 ostatní plocha o výměře 36 m2 
v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.8. 
 

45. schvaluje 
záměr pronajmout části pozemků parc. č. 364/2 ostatní plocha o výměře 20 m2, parc. č. 
364/5 ostatní plocha o výměře 6 m2, parc. č. 373/12 orná půda o výměře 9 m2, parc. č. 385/3 
trvalý travní porost o výměře 5 m2, parc. č. 654/5 ostatní plocha o výměře 8 m2 a parc. č. 
719/4 ostatní plocha o výměře 235 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod č. 2.9. 
 

46. schvaluje 
záměr poskytnout jako výpůjčku části pozemků parc. č. 588/2 ostatní plocha o výměře 43 m2, 
parc. č. 588/6 ostatní plocha o výměře 14 m2, parc. č. 715/12 ostatní plocha o výměře 2 m2 a 
parc. č. 716/2 ostatní plocha o výměře 9 m2 vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.9. 
 

47. schvaluje 
záměr propachtovat část pozemku parc. č. 403 orná půda o výměře 271 m2 v k. ú. Lošov, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.10. 
 

48. nevyhovuje žádosti 
pana xxxxx týkající se možnosti umístění dočasné stavby úkrytu na nářadí o výměře do 4 m2 
zastavěné plochy na části pozemku parc. č. 403 orná půda o výměře 271 m2 v k. ú. Lošov, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.10. 
 

49. schvaluje 
záměr propachtovat pozemky parc. č. 352 ostat. pl. o výměře 709 m2, parc. č. 362 ostat. pl. 
o výměře 1 410 m2, parc. č. 366 ostat. pl. o výměře 2 951 m2 a části pozemků parc. č. 370 
ostat. pl. o výměře 1 250 m2 a parc. č. 373 ostat. pl. o výměře 1 006 m2, vše v k. ú. Nedvězí 
u Olomouce, obec Olomouc, pozemky parc. č. 643/5 orná půda o výměře 5 280 m2, parc. č. 
643/6 orná půda o výměře 3 670 m2, parc. č. 772/31 orná půda 1 242 m2, parc. č. 772/32 
orná půda o výměře 128 m2, parc. č. 1046 ostat. pl. o výměře 216 m2, parc. č. 1165/1 ostat 
pl. o výměře 113 m2 a části pozemků parc. č. 1042 ostat. pl. o výměře 122 m2, parc. č. 
1084/1 ostat. pl. o výměře 1 126 m2, parc. č. 1119/4 ostat. pl. o výměře 5 m2, parc. č. 
1120/19 orná půda o výměře 10 284 m2 a částí pozemku parc. č. 1120/13 orná půda 
o celkové výměře 1 263 m2, vše v k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 
2.11. 
 

50. schvaluje 
záměr pronajmout pozemek parc. č. 971/29 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 286 m2 
v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.11. 
 

51. schvaluje 
záměr propachtovat pozemek parc. č. 445/3 ostat. pl. o výměře 151 m2, části pozemků parc. 
č. 447 ostatní plocha o výměře 196 m2 a parc. č. 111/32 ostat. pl. o celkové výměře 302 m2, 
vše v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.12. 
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52. vyhovuje žádosti 
pana xxxxxxxx a schvaluje za užívání pozemku parc. č. st. 1956  zastavěná plocha a nádvoří 
o výměře 58 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc za období od 4. 7. 2013 do 3. 2. 2015 
bezdůvodné obohacení odpovídající spoluvlastnickému podílu o velikosti 4/12 ve výši 372,- 
Kč včetně DPH dle důvodové zprávy bod č. 3.1. 
 

53. nevyhovuje žádosti 
paní xxxxxxxxxxxxxx o pacht části pozemku parc. č. 631/249 ostat. pl. o výměře 77 m2 v k. ú.  
Černovír, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.2. 
 

54. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu bod č. 3.3. 
T: 20. 10. 2015 
O: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 

Žáček Filip, Mgr., člen rady města 
 

55. schvaluje 
nájem prostoru o celkové výměře 33,49 m2 v 1. NP budovy č. p. 889, byt. dům, ul. 
Masarykova č. o. 3, která je součástí pozemku parc. č. st. 790 zastavěná plocha a nádvoří 
v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.4. 
 

56. schvaluje 
nájem prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 174,20 m2 v 1. NP budovy č. p. 358, 
bydlení, ul. Ostružnická č. o. 9, která je součástí pozemku parc. č. st. 308 zastavěná plocha a 
nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc společnosti OPTYS, spol. s r.o. dle důvodové 
zprávy bod č. 3.5. 
 

57. nevyhovuje 
žádostem společnosti MOIRA CZ, a.s , pana xxxxxx a pana xxxxxxxxxxxxxx o nájem prostoru 
sloužícího podnikání o celkové výměře 174,20 m2 v 1. NP budovy č. p. 358, bydlení, ul. 
Ostružnická č. o. 9, která je součástí pozemku parc. č. st. 308 zastavěná plocha a nádvoří v 
k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.5. 
 

58. uděluje 
souhlas společnosti Česko Britská Mezinárodní škola a Mateřská škola s.r.o. s realizací 
stavebních úprav v budově  č. p. 76, tech. vyb., která je součástí pozemku parc. č. st. 97 
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc dle předložené 
projektové dokumentace „Stavební úpravy ISCHOOL“ v maximální celkové výši 949 809,- 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) na vlastní náklady společnosti Česko Britská 
Mezinárodní škola a Mateřská škola s.r.o. bez možnosti kompenzace nákladů vynaložených 
na stavební úpravy a případného zhodnocení předmětu nájmu dle důvodové zprávy bod č. 
3.6. 
 

59. uděluje 
souhlas společnosti Česko Britská Mezinárodní škola a Mateřská škola s.r.o. s přesahem a 
rozšířením požárně nebezpečného prostoru budovy  č. p. 76, tech. vyb., která je součástí 
pozemku parc. č. st. 97 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc, 
na pozemek parc. č. 31/8 orná půda v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc dle předložené 
projektové dokumentace „Stavební úpravy ISCHOOL“ dle důvodové zprávy bod č. 3.6. 
 

60. nevyhovuje žádosti 
paní xxxxxxxxxxxxx o změnu smlouvy o výpůjčce pozemku parc. č. 13/1 orná půda o výměře 
276 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc, č. MAJ-PR-J/25/2009/S ze dne 8. 10. 2009 uzavřené s 
paní xxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.7. 
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61. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti manželů xxxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 42/9 zahrada o výměře 430 m2 
v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.1. 
 

62. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti paní xxxxxxxxxxxxxx o prodej částí pozemku parc. č. 69/1 ostat. pl. o celkové výměře 
301 m2 v k. ú. Řepčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.2. 
 

63. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti manželů xxxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 69/1 ostat. pl. o výměře 189 m2 
v k. ú. Řepčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.2. 
 

64. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti paní xxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 69/1 ostat. pl. o výměře 460 m2 v k. ú. 
Řepčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.2. 
 

65. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti paní xxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 69/1 ostat. pl. o výměře 180 m2 v k. ú. 
Řepčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.2. 
 

66. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti pana xxxxxxxxxxx o prodej pozemku parc. č. 69/1 ostat. pl. o výměře 1 335 m2 v k. ú. 
Řepčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.2. 
 

67. revokuje 
usnesení RMO ze dne 23. 6. 2014, bod programu 2, bod 1.2. ve věci doporučení ZMO 
schválit prodej pozemku parc. č. st. 692 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Povel, obec 
Olomouc, na kterém se nachází stavby jiného vlastníka, zejména budova č. p. 471, jiná 
stavba, a příjezdové komunikace, které nejsou součástí tohoto pozemku a nebudou proto 
předmětem převodu, dle přílohy č. 1 důvodové zprávy (předložené RMO dne 23. 6. 2014) dle 
důvodové zprávy bod č. 4.3. 
 

68. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
prodej pozemku parc. č. st. 692 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Povel, obec Olomouc, na 
kterém se nachází stavby, zejména budova č. p. 471, jiná stavba a příjezdové komunikace ve 
vlastnictví kupujících, dle aktualizované přílohy č. 8 důvodové zprávy bod č. 4.3. 
 

69. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
prodej pozemku parc. č. st. 2026 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc, na kterém se nachází stavba – budova bez čp/če, průmyslový objekt ve vlastnictví 
kupujícího, pozemku parc. č. st. 2027 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc, na kterém se nachází stavba – budova bez čp/če, průmyslový objekt ve vlastnictví 
kupujícího, pozemku parc. č. st. 2073 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc, na kterém se nachází stavba – budova bez čp/če, jiná stavba ve vlastnictví 
kupujícího, pozemku parc. č. st. 2074 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc, na kterém se nachází stavba – budova bez čp/če, jiná stavba ve vlastnictví 
kupujícího, pozemku parc. č. 444/2 ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, jehož 
součástí je zděné oplocení, a na kterém se dále nachází stavby, zejména zpevněná plocha, 
ocelové kontejnery se zastřešením, otevřený oceloplechový přístřešek, plechový sklad, 
oplocení ve vlastnictví kupujícího a stavba jiného vlastníka, zejména přípojka 
telekomunikačního kabelového vedení, která není součástí tohoto pozemku a nebude proto 
předmětem převodu, a pozemek parc. č. 444/4 ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc, na kterém se nachází stavba oplocení ve vlastnictví kupujícího, společnosti MR 
areál Litovelská s.r.o. za kupní cenu ve výši 4 205 203,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.4. 
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70. schvaluje 
uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu č. MAJ-EM-NS/62/2004/M, ve znění dodatku č. 1 
uzavřené se společností AUTO HÉGR, a.s., kterým dojde k vyjmutí pozemku parc. č. 612/15 
ostatní plocha o výměře 19 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc z předmětu nájmu této 
smlouvy dle důvodové zprávy bod č. 4.5. 
 

71. schvaluje 
nájem části pozemku parc. č. 238/1 ostatní plocha o výměře 47 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc společnosti AUTO HÉGR, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 4.5. 
 

72. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
prodej části pozemku parc. č. 599/1 ostatní plocha (dle GP parc. č. 599/6 ostatní plocha) 
o výměře 218 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc, pozemku parc. č. 612/15 ostatní plocha v k. 
ú. Neředín, obec Olomouc, na kterém se nachází stavba venkovního betonového schodiště 
ve vlastnictví kupujícího, a pozemku parc. č. 612/31 ostatní plocha v k. ú. Neředín, obec 
Olomouc, na kterém se nachází stavby, zejména přístupový chodník, předváděcí rampa ve 
vlastnictví kupujícího a stavba jiného vlastníka - inženýrská síť – telekomunikačního 
kabelového vedení, která není součástí tohoto pozemku a nebude proto předmětem převodu, 
společnosti AUTO HÉGR, a.s. za kupní cenu ve výši 698 185,- Kč dle důvodové zprávy bod 
č. 4.5. 
 

73. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení služebnosti uložení a provozovaní vodovodního řadu na pozemku parc. č. 154/2 
ostatní plocha v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve prospěch statutárního města Olomouce dle 
důvodové zprávy bod č. 4.5. 
 

74. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
prodej části 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 které se nachází stavby 
jiného vlastníka – zejména podzemní kabelové vedení NN a optické kabelové vedení, které 
nejsou součástí tohoto pozemku a nebudou proto předmětem převodu, společnosti FORPET 
EUROPE s.r.o. za kupní cenu ve výši 586 355,- Kč se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod 
č. 4.6. 
 

75. revokuje 
usnesení RMO ze dne 21. 7. 2015 bod programu 2, bod č. 5. 6. ve věci doporučení ZMO 
schválit uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na části pozemků parc. č. st. 284/1 
zastavěná plocha a nádvoří a parc. č. 30/5 ostatní plocha o celkové výměře 752 m2, vše v k. 
ú. Bělidla, obec Olomouc a na infrastrukturní stavby vodovodu, kanalizace, místní 
komunikace včetně 11 parkovacích stání, veřejného osvětlení a chodníků budované v rámci 
stavby „Výstavba RD – Bělidelský dvůr“ se společností REKOS stavební společnost, spol. s r. 
o., dle důvodové zprávy bod č. 5.1. 
 

76. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 30/5 ostatní plocha 
o výměře 10 m2, v k. ú. Bělidla, obec Olomouc a na infrastrukturní stavby vodovodu, 
kanalizace a chodníku budované v rámci stavby „Výstavba RD – Bělidelský dvůr“ se 
společností REKOS stavební společnost, spol. s r. o., dle důvodové zprávy bod č. 5.1. 
 

77. schvaluje 
uzavření dohody vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací na vodovod TLT DN 
100 a kanalizaci DN 300 se společností REKOS stavební společnost, spol. s r.o. dle 
důvodové zprávy bod č. 5.2. 
 

78. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
nepeněžitý vklad nemovitého majetku tvořeného infrastrukturními stavbami nezapisovanými 
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do katastru nemovitostí a jednak pozemky zapsanými v katastru nemovitostí příslušném pro 
katastrálního území Hodolany, obec a okres Olomouc, v listu vlastnictví č. 10001, a to 
jmenovitě: DHM inv.č. 2119 – kanál pro rozvody Olomouc – Chválkovice, DHM inv.č. 2285 – 
podzemní vedení kanalizační DN 400 Senice na Hané, DHM inv.č. 2535 – anodové 
uzemnění Litovel – Olomouc, DHM inv.č. 3595 – odpad od VDJ objekt 412A Droždín, a 
pozemky parc. č. st. 1769 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 231 m2, parc. č. st. 1965 
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 54 m2, parc. č. st. 2142 zastavěná plocha a nádvoří 
o výměře 71 m2, parc. č. st. 2143 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 406 m2, parc. č. st. 
2144/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 140 m2, parc. č. st. 2236 zastavěná plocha a 
nádvoří o výměře 233 m2, parc. č. st. 2457 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 7 m2, parc. 
č. 562/7 ostatní plocha (ostatní komunikace) o výměře 10.064 m2 a částí pozemku parc. č. 
606/7 ostatní plocha (ostatní komunikace) o výměře 1.982 m2, jenž je oddělen pro tento účel 
geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 2258-10/2015, vyhotoveným geodetem Jiřím 
Velartem (IČ: 71781269), ověřeným oprávněným zeměměřičským inženýrem Ing. Věrou 
Češkovou pod. č. 40/2015 a potvrzeným katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, 
Katastrálním pracovištěm Olomouc, pod č.j. PGP-531/2015-805, jak jsou všechny 
vyjmenované nemovitostí popsány ve znaleckém posudku znalce Ing. Jaromíra Kavky č. 363-
13/2014 ze dne 9.4.2015 a označeným znalcem oceněny na 14.230.900,- Kč, z vlastnictví 
statutárního města Olomouce na zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti 
Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s., IČ: 47675772, s tím, že statutární město 
Olomouc proti tomuto vkladu obdrží kmenové akcie znějící na jméno, s omezenou 
převoditelností,  v celkové emisní hodnotě odpovídající takto stanovené ceně, jak budou 
emisní hodnota akcií a jejich počet určeny rozhodnutím valné hromady Vodohospodářské 
společnosti Olomouc, a.s., která rozhodne o takovémto zvýšení základního kapitálu 
nepeněžitým vkladem předem určeného akcionáře, tj. statutárního města Olomouce dle 
důvodové zprávy bod č. 5.3. 
 

79. doporučuje zastupitelstvu města 
pověřit primátora SMOl doc. Mgr. Antonína Staňka, PhD., aby v návaznosti na rozhodnutí 
valné hromady obchodní společnosti Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s., o zvýšení 
základního kapitálu nepeněžitým vkladem SMOl, učinil veškeré potřebné a zákonem 
vyžadované kroky a právní jednání, jimiž je podmíněno shora uvažované zvýšení základního 
kapitálu Vodohospodářské společnosti Olomouc, a.s., výše popsaným nepeněžitým vkladem 
dosavadního nemovitého majetku SMOl, tj. zejména uzavření smlouvy o upsání akcií, 
vystavení prohlášení upisovatele o vkladu souboru nemovitého majetku na zvýšení 
základního kapitálu označené společnosti a uzavření písemného protokolu o předání 
předmětného nepeněžitého vkladu, v souladu s platnou právní úpravou, jíž se řídí zvyšování 
základního kapitálu akciové společnosti nepeněžitým vkladem předem určeného akcionáře 
dle důvodové zprávy bod č. 5.3. 
 

80. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu a schvaluje postup dle důvodové zprávy bod č. 6.1. 
 

81. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení služebnosti cesty přes pozemek parc. č. 6 zahrada v k. ú. Lazce, obec Olomouc ve 
prospěch statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 6.1. 
 

82. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu bod č. 6.2.  
 

83. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení služebnosti  uložení a provozování vodovodního řadu a kanalizačního řadu na 
pozemcích parc. č. 1154, parc. č. 1124, parc. č. 1232/11 a parc. č. 1232/12, parc. č. 776/2, 
vše ostat. pl. v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve prospěch pozemku parc. č. 763/5 zastavěná 
plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č. p. 563, rodinný dům, a pozemku parc. č. 763/3 
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zahrada, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 
6.3. 
 

84. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na 
pozemcích parc. č. 200/1, parc. č. 103/15, parc. č. 210/1, parc. č. 210/10 a parc. č. 100/6, vše 
ostatní plocha v k. ú. Bělidla, parc. č. 805/4, parc. č. 829/2, parc. č. 824/26, parc. č. 824/1, 
parc. č. 824/25, parc. č. 829/3 a parc. č. 992/6, vše ostatní plocha v k. ú. Hodolany, vše obec 
Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.4. 
 

85. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na 
pozemku parc. č. 1117/1 ostatní plocha v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.5. 
 

86. doporučuje zastupitelstvu města revokovat 
usnesení ZMO ze dne 22. 12. 2014 bod programu č. 3, bod č. 28. důvodové zprávy ve věci 
schválení zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení 
VN na pozemcích parc. č. 204/2 ostatní plocha v k. ú. Nový Svět u Olomouce, parc. č. 94/40, 
parc. č. 124/6, parc. č. 124/7, parc. č. 124/13, parc. č. 124/38, parc. č. 132/1, vše ostatní 
plocha v k. ú. Olomouc-město, parc. č. 583/11 orná půda, parc. č. 576/2, parc. č. 583/6, parc. 
č. 668/7, parc. č. 804/12, parc. č. 841/2, parc. č. 841/10, parc. č. 841/11, parc. č. 842/5, parc. 
č. 842/7, parc. č. 842/11, parc. č. 859/4, parc. č. 939/1, parc. č. 939/3, parc. č. 964, parc. č. 
967, parc. č. 968, parc. č. 1025/23 a parc. č. 1025/24, vše ostatní plocha v k. ú. Hodolany, 
parc. č. 1907/6 vodní plocha, parc. č. 862 a parc. č. 863, vše zahrada, parc. č. 71/1, parc. č. 
108, parc. č. 857, parc. č. 1922/4, parc. č. 1922/6, parc. č. 1922/14, parc. č. 1923/1, parc. č. 
1923/12, parc. č. 1941/1, parc. č. 1943, parc. č. 1944/1, parc. č. 1944/7, parc. č. 1944/16 a 
parc. č. 1944/17, vše ostatní plocha v k. ú. Holice u Olomouce, vše obec Olomouc ve 
prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.6. 
 

87. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN na 
pozemcích parc. č. 204/2 ostatní plocha v k. ú. Nový Svět u Olomouce, parc. č. 94/40, parc. 
č. 124/6, parc. č. 124/7, parc. č. 124/13, parc. č. 124/38 a parc. č. 132/1, vše ostatní plocha 
v k. ú. Olomouc-město, parc. č. 583/11 orná půda, parc. č. 576/2, parc. č. 583/6, parc. č. 
668/7, parc. č. 804/12, parc. č. 841/2, parc. č. 841/10, parc. č. 841/11, parc. č. 842/5, parc. č. 
842/7, parc. č. 842/11, parc. č. 859/4, parc. č. 668/15, parc. č. 939/29, parc. č. 964, parc. č. 
967, parc. č. 968, parc. č. 1025/23 a parc. č. 1025/24, vše ostatní plocha v k. ú. Hodolany, 
parc. č. 1907/6 vodní plocha, parc. č. 862 a parc. č. 863, vše zahrada, parc. č. 71/1, parc. č. 
108, parc. č. 857, parc. č. 1922/4, parc. č. 1922/6, parc. č. 1922/14, parc. č. 1923/1, parc. č. 
1923/12, parc. č. 1941/1, parc. č. 1943, parc. č. 1944/1, parc. č. 1944/7, parc. č. 1944/16 a 
parc. č. 1944/17, vše ostatní plocha v k. ú. Holice u Olomouce, vše obec Olomouc ve 
prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.6. 
 

88. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na 
pozemku parc. č. 1468/13 ostatní plocha v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.7. 
 

 

89. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 1468/13 ostatní plocha v k. ú. 
Chválkovice, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové 
zprávy bod č. 6.7. 
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90. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení věcného břemene uložení a provozování plynárenského zařízení na pozemku parc. č. 
1420/12 ostat. pl. v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc ve prospěch společnosti RWE GasNet, 
s.r.o., změnu náležitostí smlouvy o zřízení věcného břemene dle důvodové zprávy a uzavření 
dodatku ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. OMAJ-
PR/BVB/002359/2014/Val ze dne 13. 1. 2015  spočívající v rozšíření pozemků dotčených 
zřízením věcného břemene o pozemek parc. č. 1420/12 ostat. pl. v k. ú. Chválkovice, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 6.8. 
 

91. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení věcného břemene  uložení a provozování optického kabelového vedení na pozemku 
parc. č. 614/3 ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti 
MERIT GROUP a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.9. 
 

92. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
optického kabelového vedení na pozemku parc. č. 614/3 ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, 
obec Olomouc ve prospěch společnosti MERIT GROUP a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.9. 
 

93. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení věcného břemene uložení a provozování horkovodního vedení na pozemcích parc. č. 
121/2 ostat. pl., parc. č. 121/6 ostat. pl., parc. č. 121/7 ostat. pl., vše v k. ú. Neředín a parc. č. 
559/4 ostat. pl. v k. ú. Nová Ulice, vše obec Olomouc ve prospěch společnosti OLTERM & TD 
Olomouc, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.10. 
 

94. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
horkovodního vedení na pozemcích parc. č. 121/2 ostat. pl., parc. č. 121/6 ostat. pl., parc. č. 
121/7 ostat. pl., vše v k. ú. Neředín a parc. č. 559/4 ostat. pl. v k. ú. Nová Ulice, vše obec 
Olomouc ve prospěch společnosti OLTERM & TD Olomouc, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 
6.10. 
 

95. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního komunikačního vedení veřejné 
komunikační sítě na pozemcích parc. č. 913/67, parc. č. 913/66, parc. č. 913/59, vše  ostat. 
pl. v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti Česká telekomunikační 
infrastruktura a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.11. 
 

96. 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. 913/67, 
parc. č. 913/66, parc. č. 913/59, vše  ostat. pl. v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.11. 
 

97. schvaluje 
změnu smlouvy o nájmu části pozemku parc. č. 812/30 orná půda o výměře 1 143 m2 v k. ú. 
Slavonín, obec Olomouc uzavřené se společností  STAFOS - REAL, s.r.o. dle dodatku č. 1 k 
důvodové zprávě bod č. 3.1.   
 

98. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod č. 4.2. 
 

99. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na stavbu kanalizačního řadu budovanou na 
pozemku parc. č. 430/5 ostatní plocha v k. ú. Lošov, obec Olomouc, s xxxxxxxxxxxxxxxx, jako 
budoucím dárcem dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod č. 5.1.  
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100. schvaluje 
uzavření dohody vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací na kanalizační řad 
DN 250 na pozemku parc. č. 430/5 ostatní plocha v k. ú. Lošov, obec Olomouc, s 
xxxxxxxxxxxxxxx, dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod č. 5.2.  
 

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

 

3 Investice do lesních cest 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
záměr změnit smlouvu o nájmu č.  MAJ-EM-NS/17/2013/Plh ze dne 1. 7. 2013 ve znění 
dodatků č. 1 až č. 9 uzavřené se společností Lesy města Olomouce, a.s. Změnou smlouvy 
o nájmu by mělo dojít ke změně  doby nájmu z doby určité do 31. 12. 2020 na dobu určitou 
do 31. 12. 2025 u částí pozemků parc. č. 3049/1 lesní pozemek o výměře 17 835 m2, parc. č. 
3049/2 lesní pozemek o výměře 2 150 m2 a parc. č.  2601 trvalý travní porost o výměře 
123 m2, vše v k. ú. Huzová, obec Huzová, u ostatních nemovitých věcí, které jsou 
předmětem nájmu, doba nájmu zůstává beze změny, tj. doba určitá do 31. 12. 2020. 
 

3. schvaluje 
záměr změnit  smlouvu o nájmu č.  MAJ-EM-NS/17/2013/Plh ze dne 1. 7. 2013 ve znění 
dodatků č. 1 až č. 9 uzavřené se společností Lesy města Olomouce, a.s. Změnou smlouvy 
o nájmu by mělo dojít k vyjmutí částí pozemků 3049/1 lesní pozemek o výměře 2 931 m2, 
parc. č. 3049/3 lesní pozemek o výměře  6 528 m2, parc. č. 3263 ostatní plocha o výměře  
13 m2, parc. č. 800 lesní pozemek o výměře 567 m2, vše v k. ú. Huzová, obec Huzová a 
částí pozemků parc. č. 348/2 lesní pozemek o výměře 17 m2, parc. č. 346/8 lesní pozemek 
o výměře 2 m2, parc. č. 346/2 lesní pozemek o výměře 436 m2, parc. č. 346/3 lesní pozemek 
o výměře 1 550 m2, parc. č. 346/9 lesní pozemek o výměře 1 385 m2, parc. č. 897/2 ostatní 
plocha o výměře 201 m2, parc. č. 898 ostatní plocha o výměře 5 m2 a parc. č. 899 ostatní 
plocha o výměře 10 m2, vše v k. ú. Dalov, obec Šternberk, včetně lesní cesty Berounka, která 
je jejich součástí, z předmětu nájmu této smlouvy.  
 

4. ukládá 
připravit návrh prodloužení smlouvy o nájmu uzavřené se společností Lesy města Olomouce, 
a. s., o pět let  
T: prosinec 2015 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
 

Předložil: Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 2. 1. 
 

 

4 Veřejná zakázka č. 15109 - Ulice 1. máje - rekonstrukce TT, 
komunikace a inž. sítí - odůvodnění 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. schvaluje 
odůvodnění veřejné zakázky dle upravené důvodové zprávy 
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2. doporučuje 
ZMO schválit odůvodnění veřejné zakázky v souladu s § 156 ZVZ. 
 

Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 3. 1. 
 

 

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: 4. 
 

 

6 Bytové záležitosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu  
 

2. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy na městský byt: 
Topolová 4, Olomouc, č.b. 33, o velikosti 1+1 s xxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 1) 
 

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

 
 

7 ZŠ Hálkova - přístavba učeben, investiční záměr 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
předložený IZ na FZŠ Hálkova 
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3. ukládá 
odboru investic ihned postupovat dle bodu 3. důvodové zprávy 
T: 22. 9. 2015 
O: vedoucí odboru investic 
 

Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 6. 
 

 
 

8 Radnice - oprava krovu a střechy 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. ukládá 
odboru investic ihned postupovat dle bodu 3. důvodové zprávy 
T: 22. 9. 2015 
O: vedoucí odboru investic 
 

3. ukládá 
zažádat o dotaci na realizaci uvedené akce 
T: 22. 9. 2015 
O: vedoucí odboru evropských projektů 
 

Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 7. 
 

 
 

9 Přechody Střední Novosadská - převzetí majetku 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
převzetí majetku dle důvodové zprávy 
 

3. ukládá 
odboru dopravy převzetí majetku dle důvodové zprávy 
T: 3. 11. 2015 
O: vedoucí odboru dopravy 
 

4. ukládá 
odboru životního prostředí převzetí zeleně k údržbě dle důvodové zprávy 
T: 3. 11. 2015 
O: vedoucí odboru životního prostředí 
 

Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 8. 
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10 Závěrečné vyúčtování dotovaných projektů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. souhlasí 
s povinnostmi a odpovědností za jejich plnění uvedenými v kapitole I. důvodové zprávy 
 

3. ukládá 
zajistit udržitelnost výstupů a výsledků projektů 
- Rekonstrukce a oprava podchodu pod vozovkou ulice Foersterova 
- Cyklostezka Hlušovice 
po dobu 5 let ode dne finančního ukončení projektu dle bodu I.1.1.a) důvodové zprávy 
T: 22. 9. 2015 
O: vedoucí odboru dopravy 
 

4. ukládá 
zajistit udržitelnost výstupů a výsledků projektů 
- MŠ Jílová - zprovoznění oddělení 
- MŠ Michalské stromořadí 
- Sportujeme společně – ZŠ Rožňavská 
- ZŠ Spojenců - hřiště 
- ZŠ Svatoplukova 11 – venkovní hřiště 
po dobu 5 let ode dne finančního ukončení projektu dle bodu I.1.1.a) důvodové zprávy 
T: 22. 9. 2015 
O: vedoucí odboru školství 
 

5. ukládá 
nakládat po dobu 5 let ode dne finančního ukončení projektu 
- Rekonstrukce a oprava podchodu pod vozovkou ulice Foersterova 
- Cyklostezka Hlušovice 
s veškerým majetkem získaným byť i jen částečně z finančních prostředků poskytnutých z 
dotace s péčí řádného hospodáře a nezatěžovat tento majetek ani jeho části žádnými 
majetkovými právy třetích osob, včetně zástavního práva, dle bodu I.1.1.b) důvodové zprávy 
T: 22. 9. 2015 
O: vedoucí odboru dopravy 
 

6. ukládá 
nakládat po dobu 5 let ode dne finančního ukončení projektu 
- MŠ Jílová - zprovoznění oddělení 
- MŠ Michalské stromořadí 
- Sportujeme společně – ZŠ Rožňavská 
- ZŠ Spojenců - hřiště 
- ZŠ Svatoplukova 11 – venkovní hřiště 
s veškerým majetkem získaným byť i jen částečně z finančních prostředků poskytnutých z 
dotace s péčí řádného hospodáře a nezatěžovat tento majetek ani jeho části žádnými 
majetkovými právy třetích osob, včetně zástavního práva, dle bodu I.1.1.b) důvodové zprávy 
T: 22. 9. 2015 
O: vedoucí odboru školství 
 

7. ukládá 
uchovávat veškeré doklady, které souvisí s realizací projektů 
- Rekonstrukce a oprava podchodu pod vozovkou ulice Foersterova 
- Cyklostezka Hlušovice 
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- MŠ Jílová - zprovoznění oddělení 
- MŠ Michalské stromořadí 
- Sportujeme společně – ZŠ Rožňavská 
- ZŠ Spojenců - hřiště 
- ZŠ Svatoplukova 11 – venkovní hřiště 
 a jejich financováním po dobu 10 let od proplacení závěrečné platby příjemci na účet SMOl 
dle bodu I.1.2.a)-e) důvodové zprávy 
T: 22. 9. 2015 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 

8. ukládá 
uchovávat veškeré doklady, které souvisí s realizací projektů 
- Rekonstrukce a oprava podchodu pod vozovkou ulice Foersterova 
- Cyklostezka Hlušovice 
- MŠ Jílová - zprovoznění oddělení 
- MŠ Michalské stromořadí 
- Sportujeme společně – ZŠ Rožňavská 
- ZŠ Spojenců - hřiště 
- ZŠ Svatoplukova 11 – venkovní hřiště 
 a jejich financováním po dobu 10 let od proplacení závěrečné platby příjemci na účet SMOl 
dle bodu I.1.2.a)-e) důvodové zprávy 
T: 22. 9. 2015 
O: vedoucí odboru investic 
 

9. ukládá 
uchovávat veškeré doklady, které souvisí s realizací projektů 
- Rekonstrukce a oprava podchodu pod vozovkou ulice Foersterova 
- Cyklostezka Hlušovice 
- MŠ Jílová - zprovoznění oddělení 
- MŠ Michalské stromořadí 
- Sportujeme společně – ZŠ Rožňavská 
- ZŠ Spojenců - hřiště 
- ZŠ Svatoplukova 11 – venkovní hřiště 
 a jejich financováním po dobu 10 let od proplacení závěrečné platby příjemci na účet SMOl 
dle bodu I.1.2.a)-e) důvodové zprávy 
T: 22. 9. 2015 
O: vedoucí odboru dopravy 
 

10. ukládá 
uchovávat veškeré doklady, které souvisí s realizací projektů 
- Rekonstrukce a oprava podchodu pod vozovkou ulice Foersterova 
- Cyklostezka Hlušovice 
- MŠ Jílová - zprovoznění oddělení 
- MŠ Michalské stromořadí 
- Sportujeme společně – ZŠ Rožňavská 
- ZŠ Spojenců - hřiště 
- ZŠ Svatoplukova 11 – venkovní hřiště 
 a jejich financováním po dobu 10 let od proplacení závěrečné platby příjemci na účet SMOl 
dle bodu I.1.2.a)-e) důvodové zprávy 
T: 22. 9. 2015 
O: vedoucí odboru školství 
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11. ukládá 
zaslat částku 769 860,61 Kč ze zvláštního účtu SMOl č. 5277092/0800  na účet obce 
Hlušovice č. 1814629339/0800 dle bodu G.2. důvodové zprávy 
T: 22. 9. 2015 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 

12. souhlasí 
s uzavřením darovací smlouvy  s obcí Hlušovice na část cyklostezky ležící na území obce 
Hlušovice dle bodu G.2. důvodové zprávy 
 

13. ukládá 
zachovat výsledky projektu Werichova ulice  - parkovací místa a přístupový chodník (vč. 
hodnoty monitorovacího indikátoru) po dobu pěti let od ukončení realizace projektu,  
minimálně do 30.06.2020 
- během této doby nesmí příjemce majetek získaný byť i částečně z dotace bez předchozího 
písemného souhlasu řídícího orgánu IOP prodat, převést, vypůjčit či pronajmout jinému 
subjektu a k tomuto majetku nesmí být po tuto dobu zřízeno věcné břemeno ani nesmí být 
předmětem zástavního práva 
- projekt nesmí po dobu pěti let od ukončení realizace projektu generovat příjmy 
- vést příjmy a výdaje s jednoznačnou vazbou ke konkrétnímu projektu během období 
realizace projektu a po dobu pěti let od ukončení realizace 
dle bodu I.2.1.a)-c) důvodové zprávy 
T: 22. 9. 2015 
O: vedoucí odboru dopravy 
 

14. ukládá 
zachovat výsledky projektu Werichova ulice  - parkovací místa a přístupový chodník (vč. 
hodnoty monitorovacího indikátoru) po dobu pěti let od ukončení realizace projektu,  
minimálně do 30.06.2020 
- během této doby nesmí příjemce majetek získaný byť i částečně z dotace bez předchozího 
písemného souhlasu řídícího orgánu IOP prodat, převést, vypůjčit či pronajmout jinému 
subjektu a k tomuto majetku nesmí být po tuto dobu zřízeno věcné břemeno ani nesmí být 
předmětem zástavního práva 
- projekt nesmí po dobu pěti let od ukončení realizace projektu generovat příjmy 
- vést příjmy a výdaje s jednoznačnou vazbou ke konkrétnímu projektu během období 
realizace projektu a po dobu pěti let od ukončení realizace 
dle bodu I.2.1.a)-c) důvodové zprávy 
T: 22. 9. 2015 
O: vedoucí odboru životního prostředí 
 

15. ukládá 
řádně uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu Werichova ulice  - 
parkovací místa a přístupový chodník včetně účetních dokladů v souladu s článkem 90 
Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 minimálně do konce roku 2025 dle bodu I.2.2.a) důvodové 
zprávy 
T: 22. 9. 2015 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 

16. ukládá 
řádně uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu Werichova ulice  - 
parkovací místa a přístupový chodník včetně účetních dokladů v souladu s článkem 90 
Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 minimálně do konce roku 2025 dle bodu I.2.2.a) důvodové 
zprávy 
T: 22. 9. 2015 
O: vedoucí odboru investic 
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17. ukládá 
zrušit zvláštní účty č. 5662652/0800, 5157242/0800, 5721202/0800, 5294212/0800, 
5721472/0800, 5507302/0800, 5277092/0800, 6141912/0800 dle důvodové zprávy 
T: 22. 9. 2015 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 

Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 9. 
 

 
 

11 OZV o zákazu konzumace alkoholických nápojů a žebrání na 
veřejných prostranstvích 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. doporučuje 
ZMO vydat obecně závaznou vyhlášku dle varianty B důvodové zprávy 
 

3. ukládá 
náměstkovi primátora PhDr. Pavlu Urbáškovi předložit příslušnou obecně závaznou vyhlášku 
na nejbližším zasedání ZMO dne 14.9.2015 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
 

Předložil: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
Bod programu: 10. 
 

 
 

12 Vyjádření SMOl k doplatku na bydlení 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 

2. souhlasí 
s prodloužením platnosti souhlasu na dobu neurčitou, dle důvodové zprávy  
 

3. ukládá 
informovat o stanovisku SMOl ředitele Úřadu práce ČR – krajské pobočky v Olomouci 
T: 22. 9. 2015 
O: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
 

4. ukládá 
monitorovat situaci ohledně poskytování doplatku na bydlení na území statutárního města 
Olomouce a v případě jeho problematického vývoje neprodleně informovat RMO 
T: prosinec 2015 
O: vedoucí odboru sociálních věcí 
 

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 11. 
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13 Převod majetku azylového domu Fondu ohrožených dětí na 
SMOl  

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
úplatný převod movitého majetku spolku Fond ohrožených dětí do vlastnictví SMOl ve znění 
předloženého návrhu smlouvy podle důvodové zprávy 
 

3. ukládá 
uzavřít smlouvu dle důvodové zprávy 
T: 22. 9. 2015 
O: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
 

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 11. 1. 
 

 
 

14 Program regenerace MPR - změna alokace dotace 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 

2. souhlasí 
s návrhem na změnu alokace státní dotace z Programu regenerace MPR dle důvodové 
zprávy 
 

3. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
finanční příspěvky města soukromým a církevním subjektům dle důvodové zprávy 
 

4. ukládá 
předložit návrh na změnu alokace státní dotace z programu regenerace MPR pro rok 2015 na 
nejbližším zasedání ZMO 
T: září 2015 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 12. 
 

 
 

15 HmO - hřbitov Svatý Kopeček 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. pověřuje 
jednáním s Královskou kanonií premonstrátů na Strahově s cílem získat bezplatně pozemek 
svatokopečského hřbitova do vlastnictví města Olomouce, 
O: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 

vedoucí majetkoprávního odboru 
 

3. souhlasí 
s rekonstrukcí částí oplocení svatokopečského hřbitova financované z investičního a 
rezervního fondu HmO dle DZ 
 

4. souhlasí 
se změnami v odpisovém plánu organizace HmO vyvolanými rekonstrukcí 
 

5. ukládá 
odboru investic provést výběr zhotovitele a technický dozor rekonstrukce. 
T: prosinec 2015 
O: vedoucí odboru investic 
 

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 13. 
 

 
 

16 Zřízení JPO II  
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu  
 

2. ukládá 
projednat návrh zřízení JPO II na ZMO 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
 

3. doporučuje 
zastupitelstvu města schválit  zřízení JPO II  
 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 14. 
 

 
 

17 Audit činností oddělení středisko rozvozu stravy 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. ukládá 
realizovat navrhovaná nápravná opatření dle části IV.B předložené Zprávy č. 18/2015 o 
zjištěních z vykonaného auditu a diskuse v RMO 
T: 3. 11. 2015 
O: vedoucí odboru školství 

Večeř Jan, Bc., tajemník 
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Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 15. 
 

 
 

18 Bytové záležitosti DPS 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s paní xxxxxxxxxxxxxx na byt v DPS Fischerova 2, dle předložené 
důvodové zprávy 
 

3. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s xxxxxxxxxxxxxxxx na byt v DPS Přichystalova 68, dle předložené 
důvodové zprávy 
 

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 16. 
 

 
 

19 Stanovení termínu a návrh programu 5. zasedání 
Zastupitelstva města Olomouce 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 

2. stanovila 
- termín konání 5. zasedání ZMO: na pondělí 14. 9. 2015 od 9.00 hodin 
- místo konání 5. zasedání ZMO: Magistrát města Olomouce - velký zasedací sál, Hynaisova 
10, Olomouc 
 

3. schvaluje 
návrh programu 5. zasedání ZMO dle upravené důvodové zprávy 
 

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 17. 
 

 
 

20 Organizační záležitosti - organizační změny v odboru 
sociálních věcí Magistrátu města Olomouce 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. souhlasí 
s organizačními změnami v odboru sociálních věcí MMOl dle důvodové zprávy s účinností od 
1. 10. 2015 
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3. ukládá 
uzavřít dohody o přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů dle důvodové zprávy 
T: 22. 9. 2015 
O: Večeř Jan, Bc., tajemník 
 

Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 18. 
 

 
 

21 Zveřejňování smluv 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. souhlasí 
s postupem dle předložené důvodové zprávy 
 

3. ukládá 
uplatnit náklady uvedené v předložené důvodové zprávě do rozpočtu na rok 2016 
T: 22. 9. 2015 
O: vedoucí odboru informatiky 
 

4. ukládá 
informovat radu o dalším postupu s cílem zajistit zveřejňování smluv od 1.1.2016 
T: 18. 11. 2015 
O: vedoucí odboru informatiky 
 

Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 18. 1. 
 

 
 

22 Memorandum s čínským městem Kunming 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
memorandum s čínským městem Kunming 
 

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 19. 
 

 

23 ITI Olomoucké aglomerace 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. ukládá 
předložit návrh zpracování implementace ISG Olomoucké aglomerace 
T: 6. 10. 2015 
O: Večeř Jan, Bc., tajemník 

vedoucí odboru evropských projektů 
 

3. ukládá 
předložit návrh veřejnoprávní smlouvy mezi státem a městem dle důvodové zprávy 
T: 6. 10. 2015 
O: vedoucí odboru evropských projektů 

Večeř Jan, Bc., tajemník 
 

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 20. 
 

 
 

24 Rozhodnutí o poskytnutí dotace - metoda EPC 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. souhlasí 
s přijetím dotace v max. výši 100 000 Kč na zpracování analýzy v rámci dotačního projektu 
"Analýza metody EPC ve vybraných objektech města Olomouce" 
 

3. souhlasí 
s navrženými podmínkami programu EFEKT pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu 
vydanými k projektu "Analýza vhodnosti metody EPC ve vybraných objektech města 
Olomouce" dle přílohy č. 2 důvodové zprávy 
 

4. pověřuje 
náměstka primátora Ing. Czmera k podpisu Podmínek programu EFEKT, které budou 
součástí  Rozhodnutí č. 122D14200 5701 v rámci projektu "Analýza vhodnosti metody EPC 
ve vybraných objektech města Olomouce". 
 

5. souhlasí 
s postupem dle závěru důvodové zprávy 
 

Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 21. 
 

 
 

25 Zahájení zadávacího řízení společnosti RTS, a.s.  na výběr 
dodavatele služeb v oblasti marketingu a propagace 
Statutárního města Olomouce 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
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2. schvaluje 
zahájení zadávacího řízení společností RTS, a.s. na specifikovanou veřejnou zakázku - 
Výběr dodavatele služeb v oblasti propagace a marketingu Statutárního města Olomouc 
 

3. pověřuje 
odbor investic a odbor vnějších vztahů a informací k přípravě podkladů a dokumentů a  
k předání  společnosti odpovědné za procesní část  veřejné zakázky  - RTS, a.s. 
 

Předložil: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
Bod programu: 23. 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

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

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

  

 


