
 

USNESENÍ 
 

z 6. zasedání Zastupitelstva města Olomouce, konaného dne 23. 11. 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 Schválení programu 6. zasedání Zastupitelstva města 
Olomouce 

Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. schvaluje 

program 6. zasedání Zastupitelstva města Olomouce 
 

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 1.; hlasování č. 2 
 
 

2 Kontrola usnesení ZMO 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 

informace o plnění usnesení ZMO dle upravené důvodové zprávy 
 

2. prodlužuje 

termíny plnění usnesení ZMO dle upravené důvodové zprávy 
 

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 2.; hlasování č. 4 
 
 

3 Majetkoprávní záležitosti + dodatek č. 1 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. schvaluje 

prodej jednotky vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., a to jednotky č. 515/1, 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, paní 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 1.365.555,- Kč. Součástí předmětné 
jednotky je spoluvlastnický podíl o velikosti 7403/185835 na společných částech 
nemovité věci dle důvodové zprávy bod č. 1.1. 
 

2. nevyhovuje žádosti 

paní xxxxxxxxxxxxxxx o odložení prodeje jednotky vymezené podle zákona č. 
89/2012 Sb., a to jednotky č. 515/5, byt, v domě č. p. 513, 514, 515, Synkova 11, 13, 
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15, který je součástí pozemku parc. č. st. 541 zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. 
Lazce, obec Olomouc o 2 – 3 roky dle důvodové zprávy bod č. 1.2. 
 

3. nevyhovuje žádosti 

pana xxxxxxxxxxxxxx o odložení prodeje jednotky vymezené podle zákona č. 
89/2012 Sb., a to jednotky č. 515/7, 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 o 3 roky a za podmínek schválených ZMO dne 5. 5. 2014 dle 
důvodové zprávy bod č. 1.3. 
 

4. schvaluje 

prodloužení splatnosti druhé splátky kupní ceny ve výši 2.874.158,- Kč splatné dle 
Smlouvy o převodu jednotky vymezené dle zákona č. 72/1994 Sb. a kupní smlouvy č. 
OMAJ-PR/PBJ/000999/2014/Mlc do 31. 12. 2015 za prodej nebytové jednotky č. 
95/3 v domě č. p. 95, Blažejské náměstí 10, na pozemku parc. č. st. 519 zastavěná 
plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 2428/4516 na společných 
částech domu č. p. 95 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 2428/4516 na 
pozemku parc. č. st. 519 zastavěná plocha a nádvoří, a pozemku parc. č. 543 ostatní 
plocha, pozemku parc. č. 58/1 zahrada a pozemku parc. č. 99/10 zahrada, vše v k. ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc, panu xxxxxxxxxxxxxxxx do 31. 12. 2016 dle 
důvodové zprávy bod č. 1.4. 
 

5. nevyhovuje žádosti 

Společenství vlastníků Nábřeží 755/10, Olomouc-město o prodej pozemku parc. č. 
93/57 ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc za kupní cenu ve výši 
266.000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.5. 
 

6. nesouhlasí 

s koupí pozemku parc. č. 995/5 ostatní plocha o výměře 360 m2 v k. ú. Hodolany, 
obec Olomouc do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod 
č. 2.1. 
 

7. schvaluje 

koupi pozemku parc. č. 670/60 ostatní plocha o výměře 1 117 m2 v k. ú. 
Chválkovice, obec Olomouc, na kterém se nachází stavby ve vlastnictví kupujícího – 
zejména místní komunikace, veřejné osvětlení, vodovod a kanalizace, a dále stavby 
jiného vlastníka – zejména podzemní komunikační vedení veřejné komunikační sítě, 
podzemní kabelové vedení NN a plynovodní přípojka, které nejsou součástí pozemku 
a nebudou předmětem převodu, z podílového spoluvlastnictví pana 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (ideální 3/10) a pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (ideální 7/10) do 
vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní cenu celkem ve výši 732 000,- Kč, 
a to ideální podíl o velikosti 3/10 shora uvedeného pozemku ve vlastnictví pana 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 219 600,- Kč a ideální podíl o velikosti 
7/10 shora uvedeného pozemku ve vlastnictví pana xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní 
cenu ve výši 512 400,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.2. 
 

8. schvaluje 

bezúplatný převod pozemků parc. č. 2/2 ostatní plocha, parc. č. 49/1 ostatní plocha a 
parc. č. 50/2 ostatní plocha, vše v k. ú. Týneček, obec Olomouc z vlastnictví ČR - 
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města 
Olomouce, a zřízení věcného práva ve prospěch ČR - Úřadu pro zastupování státu 
ve věcech majetkových spočívajícího v závazku statutárního města Olomouce 
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nezcizit převáděné nemovité věci pozemky parc. č. 2/2 ostatní plocha, parc. č. 49/1 
ostatní plocha a parc. č. 50/2 ostatní plocha, vše v k. ú. Týneček, obec Olomouc a 
nezatížit je zástavním právem, a to po dobu 10 let ode dne jejich nabytí do vlastnictví 
statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 2.3. 
 

9. nevyhovuje žádosti 

manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o uzavření dohody 
o narovnání k části pozemku parc. č. 46/2 ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc mezi statutárním městem Olomouc a manželi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.4.  
 

10. nevyhovuje 

nabídkám společnosti STEOMIA a.s. a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ve věci prodeje 
pozemku parc. č. 179/2 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez 
č.p./č.e., zemědělská stavba, pozemku parc. č. 179/4 ostatní plocha, pozemku parc. 
č. 180/2 zahrada a pozemku parc. č. 181/2 zahrada, vše v k. ú. Nemilany, obec 
Olomouc za účelem výstavby rodinného domu dle důvodové zprávy bod č. 2.5. 
 

11. nevyhovuje žádosti 

manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ve věci prodeje pozemku parc. č. 179/2 
zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez č.p./č.e., zemědělská 
stavba, pozemku parc. č. 179/4 ostatní plocha, pozemku parc. č. 180/2 zahrada a 
pozemku parc. č. 181/2 zahrada, vše v k. ú. Nemilany, obec Olomouc za účelem 
výstavby rodinného domu dle důvodové zprávy bod č. 2.5. 
 

12. nevyhovuje žádosti 

pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o prodej pozemku parc. č. 1410 orná půda v k. ú. 
Lošov, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.6. 
 

13. nevyhovuje žádosti 

manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 649 ostatní 
plocha o výměře 62 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc za kupní cenu ve výši 50 - 
100,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod č. 2.8. 
 

14. nevyhovuje žádosti 

manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. 
č. 303/1 ostatní plocha o výměře 210,42 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc 
dle důvodové zprávy bod č. 2.9. 
 

15. nevyhovuje žádosti 

manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o snížení kupní ceny pozemku parc. č. 
200/8 orná půda v k. ú. Řepčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.10. 
 

16. schvaluje 

darování části pozemku parc. č. 540/25 ostatní plocha (dle GP parc. č. 540/25 ostatní 
plocha) o výměře 3 221 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc, na které se nachází 
stavba komunikace, svodidla a dopravní značení ve vlastnictví obdarovaného, a dále 
stavby jiného vlastníka – zejména betonové kvádry a zpevněná plocha, které nejsou 
součástí tohoto pozemku a nebudou proto předmětem převodu, z vlastnictví 
statutárního města Olomouce do vlastnictví Olomouckého kraje se zdůvodněním dle 
důvodové zprávy bod č. 2.11. 
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17. schvaluje 

prodej pozemku parc. č. 718 orná půda v k. ú. Lošov, obec Olomouc panu 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 39 200,- Kč dle důvodové zprávy 
bod č. 2.12. 
 

18. nevyhovuje žádosti 

Zemědělského družstva Unčovice o prodej pozemku parc. č. 718 orná půda v k. ú. 
Lošov, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.12. 
 

19. schvaluje 

prodej části pozemku parc. č. 161/1 orná půda (dle GP parc. č. 161/6 orná půda) 
o výměře 305 m2 v k. ú. Černovír, obec Olomouc, na které se nachází stavba 
oplocení ve vlastnictví kupujících, manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx do 
společného jmění manželů, za kupní cenu ve výši 157 079,- Kč dle důvodové zprávy 
bod č. 2.13. 
 

20. schvaluje 

prodej pozemku parc. č. 570 ostatní plocha v k. ú. Neředín, obec Olomouc manželům 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx do společného jmění manželů za kupní cenu ve výši 
66 993,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.14. 
 

21. schvaluje 

prodej pozemku parc. č. 347 zahrada v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, na 
kterém se nachází stavby, zejména oplocení s podezdívkou, dlážděný vjezd, zděný 
sloupek s elektropřípojkou a vodovodní přípojka ve vlastnictví kupujícího, a stavby 
jiných vlastníků, zejména nízkotlakový plynovod, podzemní komunikační vedení 
veřejné komunikační sítě, které nejsou součástí tohoto pozemku a nebudou proto 
předmětem převodu, a dále stavba vodovodního řadu ve vlastnictví statutárního 
města Olomouce, která není součástí pozemku a nebude proto předmětem převodu, 
paní xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 152 573,- Kč dle důvodové zprávy 
bod č. 2.15. 
 

22. schvaluje 

zřízení služebnosti uložení a provozovaní vodovodního řadu na pozemku parc. č. 
347 zahrada v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch statutárního města 
Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 2.15. 
 

23. revokuje 

usnesení ZMO ze dne 14. 9. 2015 bod 5, část 35 ve věci prodeje části pozemku 
parc. č. 90/33 ostatní plocha (dle GP pozemek parc. č. st. 765 díl „a“ zastavěná 
plocha nádvoří) o výměře 0,36 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, na kterém 
se nachází schod, jenž je součástí budovy č. p. 883, objekt k bydlení, Komenského 
16, která je součástí pozemku parc. č. st. 765 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc, v podílovém spoluvlastnictví kupujících, do 
podílového spoluvlastnictví paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, pana xxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a pana xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu celkem ve 
výši 7.340,- Kč, a to ideální podíl o velikosti 1/3 shora uvedeného pozemku paní 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 2.447,- Kč,  ideální podíl o velikosti 1/6 
shora uvedeného pozemku panu xxxxxxxxxxxxxxxxxx ve výši 1.223,- Kč, ideální 
podíl o velikosti 1/6 shora uvedeného pozemku paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ve výši 
1.223,- Kč a ideální podíl o velikosti 1/3 shora uvedeného pozemku panu 
xxxxxxxxxxxxxxxx ve výši 2.447,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.16. 
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24. schvaluje 

prodej části pozemku parc. č. 90/33 ostatní plocha (dle GP pozemek parc. č. st. 765 
díl „a“ zastavěná plocha nádvoří) o výměře 0,36 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec 
Olomouc, na kterém se nachází schod, jenž je součástí budovy č. p. 883, objekt 
k bydlení, Komenského 16, která je součástí pozemku parc. č. st. 765 zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, v podílovém spoluvlastnictví 
kupujících, do podílového spoluvlastnictví pana xxxxxxxxxxxxxxxxxx, pana 
xxxxxxxxxxxxxxxx, pana xxxxxxxxxxxxxxxxx, paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, pana 
xxxxxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu celkem ve výši 7.340,- Kč, a 
to ideální podíl o velikosti 1/9 shora uvedeného pozemku panu xxxxxxxxxxxxxxxxx za 
kupní cenu ve výši 816,- Kč, ideální podíl o velikosti 1/9 shora uvedeného pozemku 
panu xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 816,- Kč,  ideální podíl o velikosti 1/6 
shora uvedeného pozemku panu xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 1.223,- 
Kč, ideální podíl o velikosti 1/6 shora uvedeného pozemku paní xxxxxxxxxxxxxxxxx 
za kupní cenu ve výši 1.223,- Kč, ideální podíl o velikosti 1/3 shora uvedeného 
pozemku panu xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 2.447,- Kč a ideální podíl 
o velikosti 1/9 shora uvedeného pozemku paní xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve 
výši 815,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.16. 
 

25. revokuje 

usnesení ZMO ze dne 14. 9. 2015, bod programu 3, bod 2. 7 dodatku č. 1 
k důvodové zprávě ve věci schválení prodeje 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. 2.17. 
 

26. schvaluje 

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. 2.17. 
 

27. schvaluje 

zřízení předkupního práva jako práva věcného ve prospěch předkupníka statutárního 
města Olomouce tak, že dlužník společnost FORPET EUROPE s.r.o. je povinna 
nabídnout předkupníkovi statutárnímu městu Olomouc část pozemku parc. č. 1721/6 
ostatní plocha (dle GP parc. č. 1721/128 ostatní plocha) o výměře 1 523 m2 v k. ú. 
Holice u Olomouce, obec Olomouc ke koupi za kupní cenu 586 355,- Kč, pokud by je 
chtěl zcizit třetí osobě (koupěchtivému), respektive je povinen nabídnout 
předkupníkovi statutárnímu městu Olomouc výše uvedený pozemek nebo jeho část 
za kupní cenu 385,- Kč/m2, pokud by jej chtěl zcizit třetí osobě (koupěchtivému), kdy 
toto předkupní právo se zřizuje na dobu určitou do 31. 12. 2021 dle důvodové zprávy 
bod č. 2.17. 
 

28. schvaluje 
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uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-
B/11/2011/Hoa mezi statutárním městem Olomouc a panem  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
dle důvodové zprávy bod č. 3.2. 
 

29. schvaluje 

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-
B/7/2012/Hoa mezi statutárním městem Olomouc a paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle 
důvodové zprávy bod č. 3.3. 
 

30. schvaluje 

uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-
B/6/2008/Hoa mezi statutárním městem Olomouc a společností DELTA INVEST, 
s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 3.4. 
 

31. schvaluje 

uzavření dodatku č. 10 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-
B/17/2003/Hoa mezi statutárním městem Olomouc a společností DELTA INVEST, 
s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 3.5. 
 

32. schvaluje 

uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-
B/12/2007/Hoa mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným a 
společností EUROGEMA CZ, a.s.  jako budoucím dárcem, dle důvodové zprávy bod 
č. 3.6. 
 

33. schvaluje 

uzavření darovací smlouvy na infrastrukturní stavbu vodovodního řadu na pozemku 
parc. č. 2002/14 ostatní plocha v k. ú. Lošov, obec Olomouc, s manžely 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  jako dárci dle důvodové zprávy bod č. 3.7. 
 

34. schvaluje 

uzavření darovací smlouvy na infrastrukturní stavbu připojovacího pruhu na pozemku 
parc. č. 907/7 ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, s panem 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx jako dárcem, dle důvodové zprávy bod č. 3.8. 
 

35. schvaluje 

uzavření darovací smlouvy na infrastrukturní stavbu vodovodního řadu na pozemku 
parc. č. 535/3 ostatní plocha v k. ú. Povel, obec Olomouc, s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  
jako dárcem dle důvodové zprávy bod č. 3.9. 
 

36. schvaluje 

uzavření darovací smlouvy na infrastrukturní stavby vodovodního řadu a kanalizace 
na pozemcích parc. č. 195 a parc. č. 131/3, vše ostatní plocha v k. ú. Droždín, obec 
Olomouc, s paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dle důvodové zprávy bod č. 3.10. 
 

37. schvaluje 

uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-
B/7/2011/Hoa mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným a 
manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, jako 
budoucími dárci, dle důvodové zprávy bod č. 3.11. 
 

38. schvaluje 

uzavření dohody o zániku závazků vzniklých na základě plánovací smlouvy č. MAJ-
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IN-PS/5/2011/Hoa, ve znění dodatků č. 1 a č. 2, uzavřené s manžely 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dle důvodové zprávy bod č. 3.11. 
 

39. schvaluje 

uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-
B/17/2011/Hoa mezi statutárním městem Olomouc a manžely  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.12. 
 

40. schvaluje 

uzavření darovací smlouvy na infrastrukturní stavbu kanalizace DN 300 na 
pozemcích parc. č. 2002/11 a parc. č. 2002/13, vše ostatní plocha v k. ú. Lošov, obec 
Olomouc, se společností  MARO – Mader, s.r.o., jako dárcem dle důvodové zprávy 
bod č. 3.14. 
 

41. schvaluje 

uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-
B/5/2008/Hoa mezi statutárním městem Olomouc a společností K – stav stavební 
a.s. dle důvodové zprávy bod č. 3.15. 
 

42. schvaluje 

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-
B/5/2010/Hoa mezi statutárním městem Olomouc a společností K – stav stavební 
a.s. a panem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.16. 
 

43. schvaluje 

uzavření dohody o zániku závazků vzniklých na základě smlouvy o uzavření budoucí 
darovací smlouvy č. MAJ-IN-B/4/2009/Hoa s manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
dle důvodové zprávy bod č. 3.17. 
 

44. schvaluje 

uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na stavby chodníků, přechodu pro 
chodce včetně svislého a vodorovného dopravního značení a veřejného osvětlení 
budované v rámci stavby „Olomouc, Horní Lán – komerční a bytová výstavba, IV. 
etapa“ se společností eg projekt HORNÍ LÁN s.r.o., jako budoucím prodávajícím, dle 
důvodové zprávy bod č. 3.18. 
 

45. revokuje 

usnesení ZMO ze dne 14. 9. 2015 bod programu 3 bod č. 3. 3. ve věci schválení 
uzavření darovací smlouvy na infrastrukturní stavbu 4 parkovacích stání na pozemku 
parc. č. 202/1 ostatní plocha v k. ú. Bělidla, obec Olomouc, s Miroslavem Kyjevským 
– F.G.P. studio, jako dárcem dle důvodové zprávy bod č. 3.19. 
 

46. schvaluje 

uzavření kupní smlouvy na infrastrukturní stavbu 4 parkovacích stání na pozemku 
parc. č. 202/1 ostatní plocha v k. ú. Bělidla, obec Olomouc, s Miroslavem Kyjevským 
– F.G.P. studio, jako prodávajícím za kupní cenu 500,- Kč včetně DPH dle důvodové 
zprávy bod č. 3.19. 
 

47. schvaluje 

uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-
B/8/2009/Hoa mezi statutárním městem Olomouc a panem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
dle důvodové zprávy bod č. 3.20. 
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48. schvaluje 

uzavření darovací smlouvy na vodovod DN 100 v k. ú. Nemilany o celkové délce 
276,9 m blíže specifikovaný v kolaudačním souhlasu Č.j. SmOl/ŽP/55/6398/2009/Hu 
ze dne 24. 4. 2009 se společností eVector.cz s.r.o., dle důvodové zprávy bod č. 3.21. 
 

49. nevyhovuje žádosti 

společnosti ČEZ Distribuce, a. s. o prodej části pozemku parc. č. 809/9 ostatní 
plocha (dle GP parc. č. st. 2531 zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 14 m2 v k. ú. 
Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.1. 
 

50. schvaluje 

zřízení věcného břemene umístění a provozování trafostanice na pozemku parc. č. 
809/9 ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ 
Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 4.1. 
 

51. nevyhovuje žádosti 

společnosti ČEZ Distribuce, a. s. o prodej části pozemku parc. č. 298/1 ostatní 
plocha (dle GP parc. č. st. 214 zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 5 m2 v k. ú. 
Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.2. 
 

52. schvaluje 

zřízení věcného břemene umístění a provozování trafostanice na pozemku parc. č. 
298/1 ostatní plocha v k. ú. Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 4.2. 
 

53. nevyhovuje žádosti 

společnosti ČEZ Distribuce, a. s. o prodej části pozemku parc. č. 1065/2 ostatní 
plocha (dle GP parc. č. st. 2430 zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 12 m2 v k. ú. 
Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.3. 
 

54. schvaluje 

zřízení věcného břemene umístění a provozování trafostanice na pozemku parc. č. 
1065/2 ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti 
ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 4.3. 
 

55. nevyhovuje žádosti 

společnosti ČEZ Distribuce, a. s. o bezúplatné zřízení věcného břemene uložení a 
provozování podzemního kabelového vedení VN na pozemku parc. č. 1185/4 ostatní 
plocha v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. 
dle důvodové zprávy bod č. 4.4. 
 

56. schvaluje 

zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN 
na pozemku parc. č. 1185/4 ostatní plocha v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve 
prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. se zdůvodněním dle důvodové zprávy 
bod č. 4.4. 
 

57. schvaluje 

zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN 
na pozemku parc. č. 1033 ostatní plocha v k. ú. Řepčín, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 4.5. 
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58. schvaluje 

zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN 
na pozemcích parc. č. 999, parc. č. 1000 a parc. č. 1001, vše ostatní plocha v k. ú 
Hodolany, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle 
důvodové zprávy bod č. 4.6. 
 

59. schvaluje 

zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN 
a VN na pozemku parc. č. 6/3 ostat. pl. v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve 
prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 4.7. 
 

60. schvaluje 

zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN 
na pozemku parc. č. 776/1 orná půda v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 4.8. 
 

61. schvaluje 

zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN 
na pozemcích parc. č. 818/2 a parc. č. 1050, vše ostatní plocha v k. ú. Hodolany, 
obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy 
bod č. 4.9. 
 

62. schvaluje 

zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN 
na pozemcích parc. č. 1163/1 a parc. č. 1163/17, vše zahrada v k. ú. Chválkovice, 
obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy 
bod č. 4.10. 
 

63. schvaluje 

zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN 
na pozemku parc. č. 111/2 ostatní plocha v k. ú. Lazce, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 4.11. 
 

64. revokuje 

usnesení ZMO ze dne 15. 9. 2014, bod programu 5., bod 122. důvodové zprávy ve 
věci schválení  zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního 
kabelového vedení VN  na pozemcích parc. č. 112/2, parc. č. 22/7, parc. č. 22/1, 
parc. č. 270, parc. č. 22/3, parc. č. 269, parc. č. 274, parc. č. 276, parc. č. 277, parc. 
č. 231/5, vše ostatní plocha, parc. č. 190/2 orná půda,  podzemního kabelového 
vedení NN na pozemcích parc. č. 112/4,  parc. č. 111/1, parc. č. 21/1, parc. č. 22/1, 
parc. č. 270, parc. č. 22/3, parc. č. 269, parc. č. 274, parc. č. 276, parc. č. 277, parc. 
č. 231/5,  vše ostatní plocha v k. ú. Lazce, obec Olomouc  ve prospěch společnosti 
ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 4.12. 
 

65. schvaluje 

zřízení věcného břemene  uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN 
na pozemcích parc. č. 112/2, parc. č. 112/4, parc. č. 22/7, parc. č. 22/1, parc. č. 270, 
parc. č. 22/3, parc. č. 269, parc. č. 276, parc. č. 277, parc. č. 231/5, vše ostatní 
plocha, parc. č. 190/2 orná půda,  uložení a provozování podzemního kabelového 
vedení NN na pozemcích parc. č. 112/4,  parc. č. 111/1, parc. č. 21/1, parc. č. 22/1, 
parc. č. 270, parc. č. 22/3, parc. č. 269, parc. č. 274, parc. č. 276, parc. č. 277, parc. 
č. 231/5,  vše ostatní plocha, v k. ú. Lazce, obec Olomouc ve prospěch společnosti 
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ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 4.12. 
 

66. schvaluje 

zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN 
na pozemku parc. č. 999/5 ostat. pl. v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 4.13. 
 

67. schvaluje 

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uložení a 
provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 999/5 ostat. pl. 
v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle 
důvodové zprávy bod č. 4.13. 
 

68. schvaluje 

zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN 
na pozemku parc. č. 1946 ostatní plocha v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc 
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 4.14. 
 

69. schvaluje 

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uložení a 
provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 1946 ostatní 
plocha v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ 
Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 4.14. 
 

70. schvaluje 

zřízení věcného břemene umístění a provozování nadzemního kabelového vedení 
NN na pozemku parc. č. 1031 ostatní plocha v k. ú. Řepčín, obec Olomouc ve 
prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 4.15. 
 

71. schvaluje 

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene umístění a 
provozování nadzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 1031 ostatní 
plocha v k. ú. Řepčín, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. 
dle důvodové zprávy bod č. 4.15. 
 

72. schvaluje 

zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN 
na pozemcích parc. č. 352, parc. č. 2002/13 a parc. č. 2002/20, vše ostatní plocha 
v k. ú. Lošov, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle 
důvodové zprávy bod č. 4.16. 
 

73. schvaluje 

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uložení a 
provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 352, parc. č. 
2002/13 a parc. č. 2002/20, vše ostatní plocha v k. ú. Lošov, obec Olomouc ve 
prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 4.16. 
 

74. schvaluje 

zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN 
na pozemku parc. č. 680 ostatní plocha v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve 
prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 4.17. 
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75. schvaluje 

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uložení a 
provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 680 ostatní 
plocha v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ 
Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 4.17. 
 

76. schvaluje 

zřízení věcného břemene  umístění a provozování nadzemního kabelového vedení 
NN na pozemku parc. č. 577/1 ostatní plocha v k. ú. Droždín, obec Olomouc ve 
prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 4.18. 
 

77. schvaluje 

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene umístění a 
provozování nadzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 577/1 ostatní 
plocha v k. ú. Droždín, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. 
dle důvodové zprávy bod č. 4.18. 
 

78. schvaluje 

zřízení věcného břemene  uložení a provozování podzemního kabelového vedení 
NN na pozemku parc. č. 686/1 ostatní plocha v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec 
Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 
4.19. 
 

79. schvaluje 

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uložení a 
provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 686/1 ostatní 
plocha v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ 
Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 4.19. 
 

80. schvaluje 

zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN 
na pozemku parc. č. 504/1 ostatní plocha v k. ú. Droždín, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 4.20. 
 

81. schvaluje 

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uložení a 
provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 504/1 ostatní 
plocha v k. ú. Droždín, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. 
dle důvodové zprávy bod č. 4.20. 
 

82. schvaluje 

zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN 
na pozemcích parc. č. 449/1 ostatní plocha a parc. č. 487 zahrada, vše v k. ú. Hejčín, 
obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy 
bod č. 4.21. 
 

83. schvaluje 

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uložení a 
provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 449/1 ostatní 
plocha a parc. č. 487 zahrada, vše v k. ú. Hejčín, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 4.21. 
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84. schvaluje 

zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN 
na pozemku parc. č. 612/1 ostat. pl. v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 4.22. 
 

85. schvaluje 

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uložení a 
provozování podzemního kabelového vedení  VN na pozemku parc. č. 612/1 ostat. 
pl. v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. 
dle důvodové zprávy bod č. 4.22. 
 

86. schvaluje 

zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN 
na pozemku parc. č. 706/8 ostat. pl. v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 4.23. 
 

87. schvaluje 

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uložení a 
provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 706/8 ostat. pl. 
v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle 
důvodové zprávy bod č. 4.23. 
 

88. schvaluje 

zřízení věcného břemene  uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN 
na pozemcích parc. č. 88/1, parc. č. 610, parc. č. 619, vše ostat. pl., v k. ú. Svatý 
Kopeček, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové 
zprávy bod č. 4.24. 
 

89. schvaluje 

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uložení a 
provozování podzemního kabelového vedení VN na pozemcích parc. č. 88/1, parc. č. 
610, parc. č. 619, vše ostat. pl., v k. ú. Svatý Kopeček,  obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 4.24. 
 

90. schvaluje 

zřízení věcného břemene  uložení a provozování plynárenského zařízení na 
pozemcích parc. č. 723/20, parc. č. 723/24, parc. č. 848/1 a parc. č. 848/2, vše 
ostatní plocha, parc. č. 735/4 trvalý travní porost, vše v k. ú. Hodolany, parc. č. 78/3 
ostatní plocha v k. ú. Nový Svět u Olomouce, parc. č. 1678/144 a parc. č. 1678/333, 
vše ostatní plocha v k. ú. Holice u Olomouce, parc. č. 94/31, parc. č. 124/7 a parc. č. 
132/1, vše ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, parc. č. 311/1, parc. č. 310/5 a 
parc. č. 310/6, vše ostatní plocha, parc. č. 309/11 trvalý travní porost, parc. č. st. 322 
zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba s č. p. 292, bydlení, a parc. č. st. 
210 zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba s č. p. 193, obč. vyb., vše 
v k. ú. Povel, vše obec Olomouc ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o. dle 
důvodové zprávy bod č. 4.25. 
 

91. schvaluje 

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uložení a 
provozování plynárenského zařízení na pozemcích parc. č. 723/20, parc. č. 723/24, 
parc. č. 848/1 a parc. č. 848/2, vše ostatní plocha, parc. č. 735/4 trvalý travní porost, 
vše v k. ú. Hodolany, parc. č. 78/3 ostatní plocha v k. ú. Nový Svět u Olomouce, parc. 
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č. 1678/144 a parc. č. 1678/333, vše ostatní plocha v k. ú. Holice u Olomouce, parc. 
č. 94/31, parc. č. 124/7 a parc. č. 132/1, vše ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, 
parc. č. 311/1, parc. č. 310/5 a parc. č. 310/6, vše ostatní plocha, parc. č. 309/11 
trvalý travní porost, parc. č. st. 322 zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je 
stavba s č. p. 292, bydlení, a parc. č. st. 210 zastavěná plocha a nádvoří, jejíž 
součástí je stavba  s č. p. 193, obč. vyb., vše v k. ú. Povel, vše obec Olomouc ve 
prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 4.25. 
 

92. revokuje 

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 pozemcích  parc. č. 95/2, parc. č. 95/4, parc. č. 116/2, parc. č. 116/24, 
parc. č. 116/25, parc. č. 116/26, parc. č. 116/116, parc. č. 116/117, parc. č. 116/118, 
parc. č. 124/10, parc. č. 145/2, parc. č. 116/77, vše ostat. pl., v k. ú. Olomouc - 
město, obec Olomouc ve prospěch společnosti  RWE GasNet, s.r.o. dle důvodové 
zprávy bod č. 4.26. 
 

93. revokuje 

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 pozemcích parc. č. 95/2, parc. č. 
95/4, parc. č. 116/2, parc. č. 116/24, parc. č. 116/25, parc. č. 116/26, parc. č. 
116/116, parc. č. 116/117, parc. č. 116/118, parc. č. 124/10, parc. č. 145/2, parc. č. 
116/77, vše  ostat. pl., v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti  RWE GasNet, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 4.26. 
 

94. schvaluje 

zřízení věcného břemene uložení a provozování plynárenského zařízení na 
pozemcích  parc. č. 95/2, parc. č. 95/4, parc. č. 116/2, parc. č. 116/24, parc. č. 
116/25, parc. č. 116/26, parc. č. 116/116, parc. č. 116/117, parc. č. 116/118, parc. č. 
124/10, parc. č. 145/2, parc. č. 116/77, parc. č. 124/9, vše ostat. pl., v k. ú. Olomouc - 
město, obec Olomouc ve prospěch společnosti  RWE GasNet, s.r.o. dle důvodové 
zprávy bod č. 4.26. 
 

95. schvaluje 

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a 
provozování plynárenského zařízení na pozemcích  parc. č. 95/2, parc. č. 95/4, parc. 
č. 116/2, parc. č. 116/24, parc. č. 116/25, parc. č. 116/26, parc. č. 116/116, parc. č. 
116/117, parc. č. 116/118, parc. č. 124/10, parc. č. 145/2, parc. č. 116/77, parc. č. 
124/9, vše ostat. pl., v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc ve prospěch společnosti  
RWE GasNet, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 4.26. 
 

96. schvaluje 

zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního komunikačního vedení 
veřejné komunikační sítě na pozemcích parc. č. 231/1, parc. č. 200/3, parc. č. 202/2, 
parc. č. 202/1, vše ostat. pl., v k. ú. Bělidla, obec Olomouc ve prospěch společnosti 
Česká komunikační infrastruktura a.s. dle důvodové zprávy bod č. 4.27. 
 

97. schvaluje 

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uložení a 
provozování podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě na 
pozemcích parc. č. 231/1, parc. č. 200/3, parc. č. 202/2, parc. č. 202/1, vše ostat. pl., 
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v k. ú. Bělidla, obec Olomouc ve prospěch společnosti Česká komunikační 
infrastruktura a.s. dle důvodové zprávy bod č. 4.27. 
 

98. schvaluje 

zřízení věcného břemene  uložení a provozování podzemního komunikačního vedení 
veřejné komunikační sítě na pozemcích parc. č. 637 a parc. č. 659, vše ostatní 
plocha, v k. ú. Nemilany, obec Olomouc ve prospěch společnosti Česká 
telekomunikační infrastruktura a.s. dle důvodové zprávy bod č. 4.28. 
 

99. schvaluje 

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uložení a 
provozování podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě na 
pozemcích parc. č. 637 a parc. č. 659, vše ostatní plocha, v k. ú. Nemilany, obec 
Olomouc ve prospěch společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. dle 
důvodové zprávy bod č. 4.28. 
 

100. schvaluje 

zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení na 
pozemcích parc. č. 1079, parc. č. 637/4, parc. č. 604/2, parc. č. 907/2, parc. č. 907/8, 
vše ostat. pl., v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc  ve prospěch společnosti MERIT 
GROUP a.s. dle důvodové zprávy bod č. 4.29. 
 

101. schvaluje 

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uložení a 
provozování optického kabelového vedení na pozemcích parc. č. 1079, parc. č. 
637/4, parc. č. 604/2, parc. č. 907/2, parc. č. 907/8, vše ostat. pl., v k. ú. Nová Ulice, 
obec Olomouc  ve prospěch společnosti  MERIT GROUP a.s. dle důvodové zprávy 
bod č. 4.29. 
 

102. schvaluje 

zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení na 
pozemcích parc. č. 150/3, parc. č. 150/11, parc. č. 121/2, parc. č. 150/5, parc. č. 
150/8, vše ostat. pl., v k. ú. Neředín, parc. č. 590/1 ostat. pl. v k. ú. Nová Ulice, vše 
obec Olomouc  ve prospěch společnosti Sprintel s.r.o.  dle důvodové zprávy bod č. 
4.30. 
 

103. revokuje 

usnesení ZMO ze dne 22. 6. 2010, bod programu 4, bod 20 dodatku k důvodové 
zprávě ve věci schválení darování části pozemku parc. č. 295/2 orná půda (dle GP 
parc. č. 295/10 ostat. pl.) o výměře 40 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc z vlastnictví 
manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města 
Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 4.31. 
 

104. revokuje 

usnesení ZMO ze dne 22. 6. 2010, bod programu 4, bod 20 dodatku k důvodové 
zprávě ve věci schválení darování části pozemku parc. č. 296/4 orná půda (dle GP 
parc. č. 296/22 ostat. pl.) o výměře 39 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc z vlastnictví 
manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města 
Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 4.31. 
 

105. schvaluje 

zřízení služebnosti umístění a provozování chodníku a veřejného osvětlení a 
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služebnosti uložení a provozování vodovodu na pozemku parc. č. 296/22 ostatní 
plocha v k. ú. Droždín, obec Olomouc ve prospěch statutárního města Olomouce dle 
důvodové zprávy bod č. 4.31. 
 

106. schvaluje 

zřízení služebnosti umístění a provozování chodníku a veřejného osvětlení a 
služebnosti uložení a provozování vodovodu na pozemku parc. č. 295/10 ostatní 
plocha v k. ú. Droždín, obec Olomouc ve prospěch statutárního města Olomouce dle 
důvodové zprávy bod č. 4.31. 
 

107. schvaluje 

zřízení služebnosti uložení a provozování vodovodní přípojky na pozemku parc. č. 
550/1 ostatní plocha v k. ú. Radíkov u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch 
pozemku parc. č. 550/2  ostat. pl., parc. č. 551 zastavěná plocha a nádvoří, jehož 
součástí je budova č. e. 82, stavba pro rodinnou rekreaci, vše v k. ú. Radíkov 
u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.32. 
 

108. schvaluje 

podání žádosti statutárního města Olomouce o koupi části pozemku parc. č. 699/6 
trvalý travní porost (dle GP parc. č. 699/7 trvalý travní porost) o výměře 2 600 m2 a 
pozemku parc. č. 894 trvalý travní porost o výměře 302 m2, vše v k. ú. Huzová, obec 
Huzová z vlastnictví obce Huzová do vlastnictví statutárního města Olomouce dle 
dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod č. 2.1.   
 

109. schvaluje 

koupi části pozemku parc. č. 699/6 trvalý travní porost (dle GP parc. č. 699/7 trvalý 
travní porost) o výměře 2 600 m2 a pozemku parc. č. 894 trvalý travní porost 
o výměře 302 m2, vše v k. ú. Huzová, obec Huzová z vlastnictví obce Huzová do 
vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní cenu ve výši 43 530,- Kč se 
zdůvodněním dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod č. 2.1.   
 

Předložil: Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 3.; hlasování č. 5 
 
 

4 Majetkoprávní záležitosti OI 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 

předloženou důvodovou zprávu. 
 

2. schvaluje 

uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě spočívající v právu uložení 
kabelu veřejného osvětlení a v právu vstupu za účelem umístění, zřízení, provádění 
oprav, úprav, údržby a provozování na části pozemku parc.č. 432/8  v k.ú. Hejčín, 
který je ve vlastnictví Olomouckého kraje, právo hospodaření Správa silnic 
Olomouckého kraje jako povinného ve prospěch statutárního města Olomouc jako 
oprávněného. Služebnost inženýrské sítě bude zřízena na dobu neurčitou a za 
jednorázovou úplatu ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 1 předložené důvodové 
zprávy. 
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3. schvaluje 

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti inženýrské sítě spočívající 
v právu zřídit a provozovat plynárenské zařízení a v právu vstupu a vjezdu za účelem 
zřízení, úprav, oprav a provozování distribuční soustavy a plynovodních přípojek na 
pozemcích parc.č. 443/3, parc.č. 496/2, parc.č. 443/10, parc.č. 496/3, vše v k.ú. 
Povel, které jsou ve vlastnictví statutárního města Olomouc jako povinného ve 
prospěch RWE GasNet, s,.r.o. jako oprávněného. Služebnost inženýrské sítě bude 
zřízena na dobu neurčitou a za jednorázovou úplatu ve výši dle důvodové zprávy, dle 
bodu 2 předložené důvodové zprávy. 
 

4. schvaluje 

uzavření dodatku č. 2 k budoucí směnné smlouvě č. BSMS/OI/298/2011/Kli, která 
byla uzavřena dne 16.1.2012 mezi statutárním městem Olomouc a společností 
STAFOS-REAL, s.r.o., dle bodu 3 předložené důvodové zprávy. 
 

5. schvaluje 

uzavření kupní smlouvy na pozemek parc.č. 443/5  a parc.č. 443/6 , oba v k.ú. Povel, 
které má ve vlastnictví pan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx jako prodávající statutárnímu 
městu Olomouc jako kupujícímu, za kupní cenu ve výši dle důvodové zprávy, dle 
bodu 4 předložené důvodové zprávy. 
 

6. schvaluje 

uzavření kupní smlouvy na část pozemku parc.č. 25/6 (dle GP nově vzniklá parc.č. 
25/8 o výměře 22 m2) v k.ú. Pavlovičky, který je ve vlastnictví pana 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 5 
předložené důvodové zprávy. 
 

7. schvaluje 

uzavření nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na 
pozemku parc.č. 72/1 v k.ú. Klášterní Hradisko, který je ve vlastnictví Olomouckého 
kraje, v hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje. Nájemní smlouva bude 
uzavřena na dobu určitou, po dobu stavby a za nájemné ve výši cca 2.400,-Kč. 
Budoucí služebnost bude spočívat  v právu vedení kabelu VO a v právu vstupu a 
vjezdu za účelem umístění, provozování, provádění oprav a údržby ve prospěch 
statutárního města Olomouc, na dobu neurčitou a za jednorázovou úhradu ve výši 
dle důvodové zprávy, dle bodu 6 předložené důvodové zprávy. 
 

8. schvaluje 

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene-služebnosti 
inženýrské sítě spočívající v právu umístění a provozování podzemního vedení SSZ 
a veřejného osvětlení, včetně práva vstupu a vjezdu na pozemky parc.č. 120/2, p.č. 
824/36, p.č. 824/37, p.č. 824/39, vše v k.ú. Hodolany, obec Olomouc, které jsou ve 
vlastnictví ČR, s právem hospodařit Ředitelství silnic a dálnic ČR. Budoucí 
služebnost bude zřízena na dobu neurčitou a za jednorázovou úhradu ve výši dle 
důvodové zprávy, dle bodu 7 předložené důvodové zprávy. 
 

9. schvaluje 

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene-služebnosti 
inženýrské sítě spočívající v právu umístění a provozování podzemního vedení SSZ 
a veřejného osvětlení, včetně práva vstupu a vjezdu na pozemky parc.č. 120/2, p.č. 
824/36, p.č. 824/37, p.č. 824/39, vše v k.ú. Hodolany, obec Olomouc, které jsou ve 
vlastnictví ČR, s právem hospodařit Ředitelství silnic a dálnic ČR. Budoucí 
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služebnost bude zřízena na dobu neurčitou a za jednorázovou úhradu ve výši dle 
důvodové zprávy, dle bodu 8 předložené důvodové zprávy. 
 

10. schvaluje 

uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě spočívající v právu uložení 
kabelu veřejného osvětlení a v právu vstupu za účelem umístění, zřízení, provádění 
oprav, úprav, údržby a provozování na části pozemku parc.č. 1232/9  v k.ú. Slavonín, 
který je ve vlastnictví Olomouckého kraje, právo hospodaření Správa silnic 
Olomouckého kraje jako povinného ve prospěch statutárního města Olomouc jako 
oprávněného. Služebnost inženýrské sítě bude zřízena na dobu neurčitou a za 
jednorázovou úplatu ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 9 předložené důvodové 
zprávy. 
 

11. revokuje 

část usnesení zastupitelstva města ze dne 22.12.2014 v bodě, kterým bylo schváleno 
uzavření darovací smlouvy na nově vzniklý pozemek parc.č. 1278/2 ostatní plocha 
o výměře 22 m2, který byl oddělen z pozemku parc.č. 1278 vodní plocha v k.ú. 
Droždín, obec Olomouc, který je ve vlastnictví České republiky, příslušnost 
k hospodaření náleží Pozemkovému fondu ČR jako dárce do vlastnictví statutárního 
města Olomouce jako obdarovaného  
a 
schvaluje  uzavření darovací smlouvy na nově vzniklý pozemek parc.č. 1278/2 
ostatní plocha o výměře 22 m2, který byl oddělen z pozemku parc.č. 1278 vodní 
plocha v k.ú. Droždín, obec Olomouc, který je ve vlastnictví České republiky, 
příslušnost k hospodaření náleží Státnímu pozemkovému úřadu jako dárce do 
vlastnictví statutárního města Olomouce jako obdarovaného, dle bodu 10 předložené 
důvodové zprávy. 
 

Předložil: Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 4.; hlasování č. 6 
 
 

5 Rozpočtové změny roku 2015 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 

důvodovou zprávu týkající se rozpočtových změn roku 2015 - část A a část B včetně 
dodatku č. 1 
 

2. schvaluje 

důvodovou zprávu týkající se rozpočtových změn roku 2015 - část B včetně dodatku 
č. 1 
 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 5.; hlasování č. 7 
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6 Návrh zadání Regulačního plánu Teichmannova - Peškova 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 

předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 

zadání Regulačního plánu Teichmannova - Peškova dle přílohy usnesení, v souladu 
s ustanovením § 64 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů 
 

3. ukládá 

vedoucímu odboru koncepce a rozvoje pokračovat v pořizování Regulačního plánu 
Teichmannova - Peškova 
T: 1. čtvrtletí 2016 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 

Předložil: Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 6.; hlasování č. 8 
 
 

7 Plánovací období 2007-2013 - vyhodnocení - aktualizace 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 

předloženou důvodovou zprávu 
 

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora 

Bod programu: 7.; hlasování č. 9 
 
 

8 ITI Olomoucké aglomerace 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 

předloženou důvodovou zprávu 
 

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 8.; hlasování č. 10 
 
 

9 MOVO, a.s., plán 2016 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 

předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 

zadání zpracování PD dle přílohy důvodové zprávy a zařazení uvedené akce do 
plánu roku 2016 
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Předložil: Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 9.; hlasování č. 11 
 
 

10 Delegování zástupce SMOl na valnou hromadu 
Vodohospodářské společnosti Olomouc, a.s. 

Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 

důvodovou zprávu 
 

2. doporučuje 

zastupitelstvu města delegovat zástupce SMOl (včetně náhradníků) na valnou 
hromadu společnosti Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. s platností pro 
nejbližší termín valné hromady i případný náhradní termín, a to jmenovitě doc. Mgr. 
Antonína Staňka, Ph.D. jako zástupce města a JUDr. Martina Majora, MBA. jako 
náhradníka, ke všem úkonům na této valné hromadě 
 

Předložil: Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 10.; hlasování č. 12 
 
 

11 Delegování zástupce SMOl na valnou hromadu  OLTERM & TD 
Olomouc, a. s. 

Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 

předloženou důvodovou zprávu 
 

2. deleguje 

zástupce SMOl (včetně náhradníka) na valnou hromadu OLTERM & TD Olomouc, 
a. s., dle  důvodové zprávy 
 

3. navrhuje 

zástupce SMOl do představenstva společnosti OLTERM & TD Olomouc, a. s., dle 
důvodové zprávy 
 

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 11.; hlasování č. 13 
 
 
 

12 Dodatek k žádosti o příspěvek na vybavení jednotky požární 
stanice Olomouc 

Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 

předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 

dodatek k darovací smlouvě dle důvodové zprávy 
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3. pověřuje 

podpisem dodatku darovací smlouvy 
O: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 12.; hlasování č. 14 
 
 

13 Pojmenování ulic 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 

předloženou důvodovou zprávu včetně dodatku 
 

2. schvaluje 

názvy ulic dle důvodové zprávy včetně dodatku 
 

3. ukládá 

informovat příslušné instituce o novém názvu ulic dle stanovených směrnic 
T: 16. 12. 2015 
O: vedoucí odboru vnějších vztahů a informací 
 

Předložil: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
Bod programu: 13.; hlasování č. 15 
 
 

14 SK Sigma Olomouc, a. s. - delegování zástupce SMOl na 
valnou hromadu společnosti 

Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 

předloženou důvodovou zprávu 
 

2. deleguje 

zástupce SMOl (včetně náhradníků) na valnou hromadu SK Sigma Olomouc, a.s. 
s platností pro termín valné hromady i případný náhradní termín dle důvodové zprávy 
 

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 

Bod programu: 14.; hlasování č. 16 
 
 
 

 

 

 

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

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

  

 


