
 

USNESENÍ 
 

z 29. schůze Rady města Olomouce, konané dne 9. 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 Majetkoprávní záležitosti 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. revokuje 
své usnesení ze dne 2. 9. 2015, bod 2, část 6, ve věci doporučení ZMO 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 xxxxxxxxxx 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 xxxxxxxxxxxxxxxxxx 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 xxxxxxxx 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 xxxxxxxxxxxxxxx ve stanovených termínech neuzavře kupní smlouvu nebo 
neuhradí kupní cenu, RMO doporučuje ZMO schválit prodej předmětné nemovité věci 
manželům xxxxxxxxxxxx do společného jmění manželů za kupní cenu ve výši 1.304.760,- Kč 
s tím, že  manželé xxxxxxxxxxxxxxx jsou 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 xxxxxxxxxxxxxxx ve stanovených termínech neuzavřou kupní smlouvu 
nebo neuhradí kupní cenu, RMO doporučuje ZMO schválit prodej předmětné nemovité věci 
panu xxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 1.277.777,- 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 
xxxxxxxxx, za kupní cenu ve výši 1.213.400,- 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 dle důvodové zprávy bod č. 1.1. 
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2. revokuje 
své usnesení ze dne 2. 9. 2015, bod 2, část 7, ve věci doporučení ZMO 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. 1.1. 
 

3. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
nabídce pana Ing. Jaroslava Veselského doručené dne 25. 8. 2015, pana xxxxxxxx doručené 
dne 24. 8. 2015 a 3. 9. 2015, pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx doručené 24. 8. 2015, manželů 
xxxxxxxxxxx doručené dne 25. 8. 2015, pana xxxxxxxxxxxx doručené dne 25. 8. 2015 a pana  
xxxxxx doručené dne 13. 8. 2015, na 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 dle důvodové 
zprávy bod č. 1.1. 
 

4. doporučuje zastupitelstvu města 
uložit odboru ekonomickému zajistit okamžité vrácení kauce ve výši 10.000,- Kč  panu 
xxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 1.1. 
 

5. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení věcného břemene uložení a provozování plynárenského zařízení na pozemku parc. č. 
805/4 ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch společnosti RWE GasNet, 
s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 2.1. 
 

6. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
plynárenského zařízení na pozemku parc. č. 805/4 ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 2.1. 
 

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

 

2 Rozpočtové změny roku 2015 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

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

2. ukládá 
předložit Zastupitelstvu města Olomouce ke schválení rozpočtovou změnu roku 2015 dle 
důvodové zprávy - část B  
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
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Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 2. 

 
 

3 Výhled zadluženosti SMOl 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu včetně příloh 
 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 3. 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

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

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

  

 


