
 

USNESENÍ 
 

z 41. schůze Rady města Olomouce, konané dne 26. 1. 2016 
 
 
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 (včetně kontroly úkolů s pololetním a 
ročním plněním) 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
informace o plnění usnesení: 
- k termínu plnění 26. 1. 2016 dle části A) důvodové zprávy 
- s termínem plnění pololetně dle části B) důvodové zprávy 
- s termínem plnění ročně dle části C) důvodové zprávy 
 

2. prodlužuje 
termíny plnění usnesení dle části A), B), C) důvodové zprávy 
 

3. vypouští ze sledování 
- část 3 bodu 28 usnesení Rady města Olomouce z 15.1.2008 týkající se plnění 
Strategického plánu rozvoje města Olomouce a mikroregionu Olomoucko dle části C) 
důvodové zprávy 
 

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

 
 

2 Majetkoprávní záležitosti 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. schvaluje 
záměr prodat pozemek parc. č. st. 197 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Dětřichov nad 
Bystřicí, obec Dětřichov nad Bystřicí, jehož součástí je zejména budova č. p. 132, rodinný 
dům, vedlejší hospodářská stavba, studna a oplocení, pozemek parc. č. 209/3 zahrada, jehož 
součástí je oplocení, a pozemek parc. č. 209/2 orná půda, oba v k. ú. Dětřichov nad Bystřicí, 
obec Dětřichov nad Bystřicí, formou veřejné elektronické aukce za minimální kupní cenu ve 
výši 501.000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.1. 
 

2. schvaluje 
podmínky veřejné elektronické aukce dle důvodové zprávy bod č. 1.1. 
 

3. schvaluje 
záměr prodat pozemek parc. č. st. 387 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Huzová, obec 
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Huzová, jehož součástí je zejména budova č. p. 259, rodinný dům, vedlejší hospodářská 
budova, studna, domácí čistička odpadních vod a oplocení, část pozemku parc. č. 2600/1 
ostatní plocha (dle GP parc. č. 2600/1 ostatní plocha) o výměře 1368 m2, jehož součástí je 
oplocení a část pozemku parc. č. 2600/4 zahrada (dle GP parc. č. 2600/4 zahrada) o výměře 
3035 m2, jehož součástí je oplocení, vše v k. ú. Huzová, obec Huzová, formou veřejné 
elektronické aukce za minimální kupní cenu ve výši 1.800.000,- Kč dle důvodové zprávy bod 
č. 1.2. 
 

4. schvaluje 
podmínky veřejné elektronické aukce dle důvodové zprávy bod č. 1.2. 
 

5. schvaluje 
záměr prodat jednotku vymezenou podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, a to 
bytovou jednotku č. 542/1 v domě č. p. 542, byt. dům, Smetanova 32, na pozemku parc. č. st. 
722 zastavěná plocha a nádvoří se spoluvlastnickým podílem o velikosti 724/2413 na 
společných částech domu č. p. 542 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 724/2413 na 
pozemku parc. č. st. 722 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, 
formou veřejné elektronické aukce za minimální kupní cenu ve výši 1.304.000,- Kč dle 
důvodové zprávy bod č. 1.3. 
 

6. schvaluje 
podmínky veřejné elektronické aukce dle důvodové zprávy bod č. 1.3. 
 

7. schvaluje 
záměr prodat jednotku vymezenou dle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, a to bytovou 
jednotku č. 727/50 v domě č. p. 727, byt. dům, Voskovcova 2, na pozemku parc. č. st. 802 
zastavěná plocha a nádvoří se spoluvlastnickým podílem o velikosti 752/40311 na 
společných částech domu č. p. 727 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 752/40311 na 
pozemku parc. č. st. 802 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, 
obec Olomouc formou veřejné elektronické aukce za minimální kupní cenu ve výši 
1.804.000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.4. 
 

8. schvaluje 
podmínky veřejné elektronické aukce dle důvodové zprávy bod č. 1.4. 
 

9. schvaluje 
změnu pachtovní smlouvy č. OMAJ-PR/PACH/002800/2015/Plh ze dne 30. 12. 2015 
uzavřené se společností Lesy města Olomouce, a.s. spočívající ve vyjmutí pozemku parc. č. 
2359 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 88 m2, jehož součástí je budova bez čp/če, jiná 
stavba, a dále ve vyjmutí části pozemku parc. č. 1992 lesní pozemek (dle GP pozemek parc. 
č. 1992/2 lesní pozemek) o výměře 449 m2 v k. ú. Grygov, obec Grygov z předmětu pachtu 
této smlouvy s účinností ke dni předcházejícímu dni zápisu vlastnického práva do katastru 
nemovitostí dle důvodové zprávy bod č. 1.5. 
 

10. schvaluje 
záměr prodat pozemek parc. č. 1129 ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod č. 1.6. 
 

11. schvaluje 
záměr prodat část pozemku parc. č. 1127 ostatní plocha (dle GP parc. č. 1127/3 ostatní 
plocha) o výměře 140 m2, a část pozemku parc. č. 1127 ostatní plocha (dle GP „díl a“) 
o výměře 1 m2, a pozemek parc. č. 1128 ostatní plocha o výměře 199 m2 v  k. ú. Hodolany, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.7. 
 

12. doporučuje zastupitelstvu města revokovat 
část usnesení ZMO ze dne 5. 5. 2014, bod 5, část 20 ve věci schválení prodeje pozemku 
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parc. č. st. 1180 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, 
za kupní cenu ve výši 45.600,- Kč a to: 
- ideální podíl 332/13679 shora uvedeného pozemku do SJM manželům xxxxxxxxxx za kupní 
cenu ve výši 1.107,- Kč, 
- ideální podíl 431/27358 shora uvedeného pozemku paní xxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 
718,- Kč, 
- ideální podíl 431/27358 shora uvedeného pozemku do SJM manželům xxxxxxxxxx za kupní 
cenu ve výši 718,- Kč, 
- ideální podíl 332/13679 shora uvedeného pozemku xxxxx za kupní cenu ve výši 1.107,- Kč, 
- ideální podíl 332/13679 shora uvedeného pozemku panu xxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 
1.107,- Kč, 
- ideální podíl 332/13679 shora uvedeného pozemku České republice – Fakultní nemocnici 
Olomouc za kupní cenu ve výši 1.107,- Kč, 
- ideální podíl 332/13679 shora uvedeného pozemku do SJM manželům xxxxxxxxxx za kupní 
cenu ve výši 1.107,- Kč, 
- ideální podíl 166/13679 shora uvedeného pozemku paní xxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 
553,- Kč, 
- ideální podíl 431/27358 shora uvedeného pozemku paní xxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 
718,- Kč, 
- ideální podíl 431/27358 shora uvedeného pozemku paní xxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 
718,- Kč, 
- ideální podíl 332/13679 shora uvedeného pozemku do SJM manželům xxxxxxxxxx za kupní 
cenu ve výši 1.107,- Kč, 
- ideální podíl 332/13679 shora uvedeného pozemku do SJM manželům xxxxxxxxxx za kupní 
cenu ve výši 1.107,- Kč, 
- ideální podíl 431/27358 shora uvedeného pozemku do SJM manželům xxxxxxxxxx za kupní 
cenu ve výši 718,- Kč, 
- ideální podíl 431/27358 shora uvedeného pozemku panu xxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 
718,- Kč, 
- ideální podíl 332/13679 shora uvedeného pozemku do SJM manželům xxxxxxxxxx za kupní 
cenu ve výši 1.107,-Kč, 
- ideální podíl 332/13679 shora uvedeného pozemku do SJM manželům xxxxxxxxxx za kupní 
cenu ve výši 1.107,- Kč, 
- ideální podíl 332/13679 shora uvedeného pozemku do SJM manželům xxxxxxxxxx za kupní 
cenu ve výši 1.107,-Kč, 
- ideální podíl 431/27358 shora uvedeného pozemku do SJM manželům xxxxxxxxxx za kupní 
cenu ve výši 718,- Kč, 
- ideální podíl 1280/13679 shora uvedeného pozemku panu xxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 
4.267,- Kč, 
- ideální podíl 332/13679 shora uvedeného pozemku paní xxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 
1.107,- Kč, 
- ideální podíl 180/13679 shora uvedeného pozemku paní xxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 
600,- Kč, 
- ideální podíl 431/27358 shora uvedeného pozemku panu xxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 
718,- Kč, 
- ideální podíl 332/13679 shora uvedeného pozemku do SJM manželům xxxxxxxxxx za kupní 
cenu ve výši 1.107,- Kč, 
- ideální podíl 332/13679 shora uvedeného pozemku Římskokatolické farnosti Olomouc – 
Slavonín za kupní cenu ve výši 1.107,- Kč, 
- ideální podíl 332/13679 shora uvedeného pozemku do SJM manželům xxxxxxxxxx za kupní 
cenu ve výši 1.107,- Kč, 
- ideální podíl 332/13679 shora uvedeného pozemku do SJM manželům xxxxxxxxxx za kupní 
cenu ve výši 1.107,- Kč, 
- ideální podíl 332/13679 shora uvedeného pozemku panu xxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 
1.107,- Kč, 
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- ideální podíl 166/13679 shora uvedeného pozemku paní xxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 
553,- Kč, 
- ideální podíl 332/13679 shora uvedeného pozemku do SJM manželům xxxxxxxxxx za kupní 
cenu ve výši 1.107,- Kč, 
- ideální podíl 332/13679 shora uvedeného pozemku panu xxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 
1.107,- Kč, 
- ideální podíl 431/27358 shora uvedeného pozemku panu xxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 
718,- Kč, 
- ideální podíl 332/13679 shora uvedeného pozemku panu xxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 
1.107,- Kč, 
- ideální podíl 332/13679 shora uvedeného pozemku panu xxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 
1.107,- Kč, 
- ideální podíl 170/13679 shora uvedeného pozemku do SJM manželům xxxxxxxxxx za kupní 
cenu ve výši 567,- Kč, 
- ideální podíl 166/13679 shora uvedeného pozemku panu xxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 
553,- Kč, 
- ideální podíl 332/13679 shora uvedeného pozemku panu xxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 
1.107,- Kč, 
- ideální podíl 431/27358 shora uvedeného pozemku panu xxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 
718,- Kč, 
- ideální podíl 431/27358 shora uvedeného pozemku společnosti FINBER s.r.o. za kupní 
cenu ve výši 718,- Kč, 
- ideální podíl 166/13679 shora uvedeného pozemku panu xxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 
553,- Kč, 
- ideální podíl 332/13679 shora uvedeného pozemku do SJM manželům xxxxxxxxxx za kupní 
cenu ve výši 1.107,- Kč, 
- ideální podíl 431/27358 shora uvedeného pozemku paní xxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 
718,- Kč, 
- ideální podíl 1495/13679 shora uvedeného pozemku panu xxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 
4.984,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.8. 
 

13. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
prodej pozemku parc. č. st. 1180 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Nové Sady u Olomouce, 
obec Olomouc, za kupní cenu ve výši 45.600,- Kč a to: 
- ideální podíl 332/13679 shora uvedeného pozemku do SJM manželům xxxxx za kupní cenu 
ve výši 1.107,- Kč, 
- ideální podíl 431/27358 shora uvedeného pozemku paní xxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 
718,- Kč, 
- ideální podíl 431/27358 shora uvedeného pozemku do SJM manželům xxxxxxxxxx za kupní 
cenu ve výši 718,- Kč, 
- ideální podíl 332/13679 shora uvedeného pozemku xxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 
1.107,- Kč, 
- ideální podíl 332/13679 shora uvedeného pozemku panu xxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 
1.107,- Kč, 
- ideální podíl 332/13679 shora uvedeného pozemku České republice – Fakultní nemocnici 
Olomouc za kupní cenu ve výši 1.107,- Kč, 
- ideální podíl 332/13679 shora uvedeného pozemku do SJM manželům xxxxxxxxxx za kupní 
cenu ve výši 1.107,- Kč, 
- ideální podíl 431/27358 shora uvedeného pozemku paní xxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 
718,- Kč, 
- ideální podíl 431/27358 shora uvedeného pozemku společnosti FINBER s.r.o. za kupní 
cenu ve výši 718,- Kč, 
- ideální podíl 431/27358 shora uvedeného pozemku paní xxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 
718,- Kč, 
- ideální podíl 332/13679 shora uvedeného pozemku do SJM manželům xxxxxxxxxx za kupní 
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cenu ve výši 1.107,- Kč, 
- ideální podíl 332/13679 shora uvedeného pozemku do SJM manželům xxxxxxxxxx za kupní 
cenu ve výši 1.107,- Kč, 
- ideální podíl 431/27358 shora uvedeného pozemku do SJM manželům xxxxxxxxxx za kupní 
cenu ve výši 718,- Kč, 
- ideální podíl 431/27358 shora uvedeného pozemku panu xxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 
718,- Kč, 
- ideální podíl 332/13679 shora uvedeného pozemku do SJM manželům xxxxxxxxxx za kupní 
cenu ve výši 1.107,-Kč, 
- ideální podíl 332/13679 shora uvedeného pozemku do SJM manželům xxxxx za kupní cenu 
ve výši 1.107,- Kč, 
- ideální podíl 332/13679 shora uvedeného pozemku do SJM manželům xxxxxxxxxx za kupní 
cenu ve výši 1.107,-Kč, 
- ideální podíl 431/27358 shora uvedeného pozemku do SJM manželům xxxxxxxxxx za kupní 
cenu ve výši 718,- Kč, 
- ideální podíl 640/13679 shora uvedeného pozemku panu xxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 
2.134,- Kč, 
- ideální podíl 332/13679 shora uvedeného pozemku paní xxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 
1.107,- Kč, 
- ideální podíl 180/13679 shora uvedeného pozemku paní xxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 
600,- Kč, 
- ideální podíl 431/27358 shora uvedeného pozemku paní xxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 
718,- Kč, 
- ideální podíl 431/27358 shora uvedeného pozemku paní xxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 
718,- Kč, 
- ideální podíl 1495/13679 shora uvedeného pozemku do SJM manželům xxxxxxxxx za kupní 
cenu ve výši 4.983,- Kč, 
- ideální podíl 431/27358 shora uvedeného pozemku panu xxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 
718,- Kč, 
- ideální podíl 332/13679 shora uvedeného pozemku do SJM manželům xxxxxxxxxx za kupní 
cenu ve výši 1.107,- Kč, 
- ideální podíl 332/13679 shora uvedeného pozemku Římskokatolické farnosti Olomouc – 
Slavonín za kupní cenu ve výši 1.107,- Kč, 
- ideální podíl 332/13679 shora uvedeného pozemku do SJM manželům xxxxxxxxxx za kupní 
cenu ve výši 1.107,- Kč, 
- ideální podíl 332/13679 shora uvedeného pozemku paní xxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 
1.107,- Kč, 
- ideální podíl 332/13679 shora uvedeného pozemku panu xxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 
1.107,- Kč, 
- ideální podíl 640/13679 shora uvedeného pozemku panu xxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 
2.133,- Kč, 
- ideální podíl 332/13679 shora uvedeného pozemku do SJM manželům xxxxxxxxxx za kupní 
cenu ve výši 1.107,- Kč, 
- ideální podíl 332/13679 shora uvedeného pozemku panu xxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 
1.107,- Kč, 
- ideální podíl 431/27358 shora uvedeného pozemku panu xxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 
718,- Kč, 
- ideální podíl 332/13679 shora uvedeného pozemku panu xxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 
1.107,- Kč, 
- ideální podíl 332/13679 shora uvedeného pozemku panu xxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 
1.107,- Kč, 
- ideální podíl 170/13679 shora uvedeného pozemku do SJM manželům xxxxxxxxxx za kupní 
cenu ve výši 567,- Kč, 
- ideální podíl 166/13679 shora uvedeného pozemku panu xxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 
553,- Kč, 
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- ideální podíl 166/13679 shora uvedeného pozemku paní xxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 
553,- Kč, 
- ideální podíl 332/13679 shora uvedeného pozemku panu xxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 
1.107,- Kč, 
- ideální podíl 332/13679 shora uvedeného pozemku panu xxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 
1.107,- Kč, 
- ideální podíl 332/13679 shora uvedeného pozemku do SJM manželům xxxxxxxxxx za kupní 
cenu ve výši 1.107,- Kč,  
se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 1.8. 
 

14. schvaluje 
úpravu náležitostí Smlouvy o nájmu nebytových prostor a pozemků ze dne 31. 8. 2011 ve 
znění dodatku č. 1 až č. 3, jejímž předmětem je nájem jednotky vymezené dle zákona č. 
72/1994 Sb., a to nebytové jednotky č. 95/3 v domě č. p. 95, objekt k bydlení, Blažejské 
náměstí č. o. 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 o výměře 312 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, konkrétně 
pak prostoru sloužícího podnikání o výměře 242,80 m2 v 1.NP a 1.PP domu č. p. 95 a 
pozemku parc. č. 543 ostatní plocha o výměře 37 m2, pozemku parc. č. 58/1, zahrada 
o výměře 40 m2, a pozemku parc. č. 99/10 zahrada o výměře 185 m2, vše v k. ú. Olomouc-
město, obec Olomouc, spočívající ve změně sazby nájemného od 1. 1. 2017 dle důvodové 
zprávy bod č. 1.9. 
 

15. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti spolku TJ MILO Olomouc o směnu části pozemku parc. č. 452/2 ostatní plocha 
o výměře 2 907 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města 
Olomouce za část pozemku parc. č. 84/3 ostatní plocha o výměře 8 570 m2 a pozemky parc. 
č. st. 681 zastavěná plocha a nádvoří a parc. č. 84/12 ostatní plocha, vše v k. ú. Hejčín, obec 
Olomouc ve vlastnictví spolku TJ MILO Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.1. 
 

16. schvaluje 
záměr pronajmout část pozemku parc. č. 452/2 ostatní plocha o výměře 36 m2 v k. ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.1. 
 

17. schvaluje 
záměr poskytnout jako výpůjčku část pozemku parc. č. 452/2 ostatní plocha o výměře 2 558 
m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.1. 
 

18. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
prominutí úhrady bezdůvodného obohacení za užívání části  pozemku parc. č. 452/2 ostatní 
plocha o výměře 2 871 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc za období od 1. 1. 2014 do dne 
předcházejícímu dni nabytí účinnosti smlouvy o výpůjčce ve výši 35,- Kč bez DPH/m2/rok, 
kdy 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 se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 2.1. 
 

19. schvaluje 
předběžný záměr koupit pozemek parc. č. st. 681 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 
17 m2 v k. ú. Hejčín, obec Olomouc z vlastnictví spolku TJ MILO Olomouc do vlastnictví 
statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 2.1. 
 

20. schvaluje 
předběžný záměr zřídit služebnost uložení a provozování kanalizace na pozemcích parc. č. 
84/12 ostatní plocha a parc. č. 84/3 ostatní plocha, vše v k. ú. Hejčín, obec Olomouc ve 
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prospěch statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 2.1. 
 

21. schvaluje 
předběžný záměr koupit pozemek parc. č. st. 601 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 742 
m2, na kterém se nachází stavba ve vlastnictví statutárního města Olomouce – budova bez 
čp/če, obč. vyb, která není součástí pozemku a nebude proto předmětem převodu, pozemek 
parc. č. st. 664 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 320 m2, na kterém se nachází stavba 
ve vlastnictví statutárního města Olomouce – budova bez čp/če, obč. vyb, která není součástí 
pozemku a nebude proto předmětem převodu a pozemek parc. č. 529/1 ostatní plocha 
o výměře 4 891 m2, vše v k. ú. Povel, obec Olomouc z vlastnictví ČR - Správy železniční 
dopravní cesty, státní organizace do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové 
zprávy bod č. 2.2. 
 

22. schvaluje 
předběžný záměr koupit pozemek parc. č. 177 orná půda o výměře 2 728 m2 v k. ú. Černovír, 
obec Olomouc z vlastnictví pana xxxxxxxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Olomouce 
dle důvodové zprávy bod č. 2.3. 
 

23. schvaluje 
předběžný záměr prodat části pozemků parc. č. 295/4 ostatní plocha o celkové výměře 
22 m2, parc. č. 295/5 ostatní plocha o celkové výměře 20 m2 a pozemek parc. č. 304/2 
zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Topolany u Olomouce, obec Olomouc. Výměra částí 
pozemků bude upřesněna po vyhotovení GP dle důvodové zprávy bod č. 2.4. 
 

24. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti společnosti V.N.P. s.r.o. o prodej pozemku parc. č. 295/4 ostatní plocha v k. ú. 
Topolany u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.4. 
 

25. schvaluje 
předběžný záměr prodat část pozemku parc. č. 314/2 ostatní plocha o výměře 37 m2 v k. ú. 
Holice u Olomouce, obec Olomouc. Výměra předmětné části pozemku bude upřesněna až po 
vyhotovení GP dle důvodové zprávy bod č. 2.5. 
 

26. schvaluje 
předběžný záměr prodat pozemek parc. č. 313/2 ostatní plocha a část pozemku parc. č. 
314/2 ostatní plocha o výměře 8 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc. Výměra 
části pozemku parc. č. 314/2 ostatní plocha v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc bude 
upřesněna až po vyhotovení GP dle důvodové zprávy bod č. 2.6. 
 

27. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti pana xxxxxxxxxxx o prominutí úhrady za bezdůvodné obohacení za užívání pozemku 
parc. č. 313/2 ostatní plocha o výměře 434 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy dle důvodové zprávy bod č. 2.6. 
 

28. schvaluje 
záměr pronajmout část pozemku parc. č. 155/15 ostatní plocha o výměře 12 m2 v k. ú. Nové 
Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.7. 
 

29. schvaluje 
záměr pronajmout část pozemku parc. č. 2/1 zahrada o výměře 17 m2 v k. ú. Lošov, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.8. 
 

30. schvaluje 
záměr pronajmout prostor - garážové stání č. 16 o výměře 26,90 m2 v 1. PP budovy č. p. 
373, byt. dům, ul. Balbínova č. o. 3, 5, která je součástí pozemku parc. č. st. 667 zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.9. 
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31. schvaluje 
podání žaloby na vyklizení částí pozemků parc. č. 735/26 orná půda o výměře 210 m2 a parc. 
č. 846/1 ostatní plocha o výměře 119 m2, vše v  k. ú. Hodolany, obec Olomouc, proti 
xxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.1. 
 

32. schvaluje 
změnu nájemní smlouvy ze dne 30. 9. 2015, ve znění dodatku č. 1, spočívající ve změně 
maximální celkové výše částky na realizaci stavebních úprav v budově č.p. 76, obč. vyb., 
která je součástí pozemku parc. č. st. 97 zastavěná plocha a nádvoří a v budově bez čp/če, 
jiná st., která je součástí pozemku parc. č. st. 126 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. 
Klášterní Hradisko, obec Olomouc, souvisejících se zateplením budov, z  5 258 270,- Kč (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 6 718 977,79 Kč (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. 3.2. 
 

33. schvaluje 
nájem pozemku parc. č. 323/7 ostatní plocha o výměře 26 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec 
Olomouc v podílovém spoluvlastnictví pana xxxxxxxxxxxxx (ideální podíl 1/2) a pana 
xxxxxxxxxxx (ideální podíl 1/2) statutárnímu městu Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.3. 
 

34. schvaluje 
nájem pozemku parc. č. 323/5 ostatní plocha o výměře 17 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec 
Olomouc ve vlastnictví pana xxxxxxxxxxxx statutárnímu městu Olomouc dle důvodové zprávy 
bod č. 3.3. 
 

35. schvaluje 
nájem části pozemku parc. č. 323/14 ostatní plocha o výměře 75 m2 v k. ú. Olomouc-město, 
obec Olomouc ve vlastnictví paní xxxxxxxx statutárnímu městu Olomouc dle důvodové zprávy 
bod č. 3.3. 
 

36. schvaluje 
nájem části pozemku parc. č. 323/15 ostatní plocha o výměře 26 m2 v k. ú. Olomouc-město, 
obec Olomouc ve vlastnictví pana xxxxxxx statutárnímu městu Olomouc dle důvodové zprávy 
bod č. 3.3. 
 

37. schvaluje 
nájem části pozemku parc. č. 323/16 ostatní plocha o výměře 46 m2 v k. ú. Olomouc-město, 
obec Olomouc ve vlastnictví pana xxxxxxx statutárnímu městu Olomouc dle důvodové zprávy 
bod č. 3.3. 
 

38. schvaluje 
nájem části pozemku parc. č. 323/10 ostatní plocha o výměře 31 m2 v k. ú. Olomouc-město, 
obec Olomouc ve vlastnictví paní xxxxxxxx statutárnímu městu Olomouc dle důvodové zprávy 
bod č. 3.3. 
 

39. schvaluje 
nájem pozemku parc. č. 323/9 ostatní plocha o výměře 24 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec 
Olomouc ve vlastnictví pana xxxxxxxxxxxx statutárnímu městu Olomouc dle důvodové zprávy 
bod č. 3.3. 
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40. schvaluje 
nájem pozemku parc. č. 323/6 ostatní plocha o výměře 34 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec 
Olomouc v podílovém spoluvlastnictví pana xxxxxxxxxxxx (ideální podíl 1/2) a paní 
xxxxxxxxxxx (ideální podíl 1/2)  statutárnímu městu Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.3. 
 

41. schvaluje 
nájem pozemku parc. č. 323/4 ostatní plocha o výměře 31 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec 
Olomouc ve vlastnictví pana xxxxxxxxxxxx statutárnímu městu Olomouc dle důvodové zprávy 
bod č. 3.3. 
 

42. nevyhovuje žádosti 
pana xxxxxxxxxxxxx o stanovení doby nájmu na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou 
a stanovení nájemného ve výši 6 771,- Kč/ročně u nájmu pozemku parc. č. 323/4 ostatní 
plocha o výměře 31 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc statutárnímu městu Olomouc 
dle důvodové zprávy bod č. 3.3. 
 

43. schvaluje 
nájem pozemku parc. č. 323/8 ostatní plocha o výměře 12 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec 
Olomouc ve vlastnictví manželů xxxxxxxxxx ve společném jmění manželů statutárnímu městu 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.3. 
 

44. schvaluje 
nájem pozemku parc. č. 323/12 ostatní plocha o výměře 26 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec 
Olomouc ve vlastnictví ČR – Ministerstva obrany statutárnímu městu Olomouc dle důvodové 
zprávy bod č. 3.3. 
 

45. nevyhovuje žádosti 
manželů xxxxxxxxxxxx o nájem části pozemku parc. č. 392/13 ostatní plocha o výměře 45 m2 
v k. ú. Droždín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.4. 
 

46. schvaluje 
nájem části pozemku parc. č. 5/8 ostatní plocha o výměře 1 m2 v k. ú. Nové Sady 
u Olomouce, obec Olomouc paní xxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.5. 
 

47. schvaluje 
nájem části pozemku parc. č. 284 trvalý travní porost o výměře 14 m2 v k. ú. Radíkov 
u Olomouce, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.6. 
 

48. schvaluje 
nájem části pozemku parc. č. 125/2 ostatní plocha o výměře 7 m2 v k. ú. Olomouc – město, 
obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.7. 
 

49. schvaluje 
nájem části pozemku parc. č. 431/4 zahrada o výměře 88 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc 
manželům xxxxxxxxxxxxxxx se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 3.8. 
 

50. schvaluje 
nájem pozemku parc. č. 189/27 ostatní plocha o výměře 24 m2 v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc panu xxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.9. 
 

51. schvaluje 
nájem pozemku parc. č. 364/3 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 22 m2 v k. ú. Holice u 
Olomouce, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.10. 
 

52. nevyhovuje žádosti 
paní xxxxx o pacht části pozemku parc. č. 153/1 zahrada o výměře 237 m2 v k. ú. Pavlovičky, 
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obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.11. 
 

53. schvaluje 
výběr pachtýře části pozemku parc. č. 153/1 zahrada o výměře 450 m2 v k. ú. Pavlovičky, 
obec Olomouc mezi paní xxxxxxxx a paní xxxxxx, panem xxxxxxxxx formou obálkové metody 
na výši pachtovného, kdy minimální výše pachtovného činí 5,- Kč/m2/rok dle důvodové 
zprávy bod č. 3.11. 
 

54. schvaluje 
pacht části pozemků parc. č. 388/99 orná půda o výměře 7 m2 a parc. č. 375/1 zahrada 
o výměře 993 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc paní xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy 
bod č. 3.12. 
 

55. schvaluje 
uzavření dohody o zaplacení bezdůvodného obohacení a o splátkách s paní xxxxxxxxxxxxxxx 
dle důvodové zprávy bod č. 3.12. 
 

56. nevyhovuje žádosti 
paní xxxxxxx o stanovení pachtovného ve výši 5,- Kč/m2/rok u pachtu částí pozemků parc. č. 
388/99 orná půda o výměře 7 m2 a parc. č. 375/1 zahrada o výměře 993 m2, vše v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.12. 
 

57. schvaluje 
pacht části pozemku parc. č. 401/6 ostatní plocha o výměře 30 m2 v k. ú. Hejčín, obec 
Olomouc paní xxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.13. 
 

58. schvaluje 
nájem prostoru o celkové výměře 10,22 m2 v 1. NP budovy č. p. 484, bydlení, Peškova č. o. 
1, která je součástí pozemku parc. č. st. 861 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Povel, obec 
Olomouc Charitě Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.14. 
 

59. schvaluje 
nájem prostoru - garážového stání č. 4 o výměře 21,50 m2 v 1. PP budovy č. p. 371, byt. 
dům, ul. Balbínova č. o. 7, 9, která je součástí pozemku parc. č. st. 662 zastavěná plocha a 
nádvoří v k. ú. Hejčín, obec Olomouc paní xxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.15. 
 

60. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti pana xxxxxx o koupi pozemků parc. č. 566/15 orná půda o výměře 1 066 m2, parc. č. 
566/26 orná půda o výměře 235 m2, parc. č. 583/21 orná půda o výměře 958 m2 a parc. č. 
583/31 orná půda o výměře 942 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové 
zprávy bod č. 4.1. 
 

61. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti pana xxxxxxxxx o prodej pozemku parc. č. 1552 orná půda v k. ú. Holice u Olomouce, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.2. 
 

62. schvaluje 
předběžný záměr zřídit věcné břemeno umístění a provozování trafostanice na pozemku 
parc. č. 6/3 ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ 
Distribuce, a. s. s tím, že tato společnost na své náklady pořídí geometrický plán na zřízení 
věcného břemene dle důvodové zprávy bod č. 4.3. 
 

63. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti společnosti ČEZ Distribuce, a. s. o prodej části pozemku parc. č. 6/3 ostatní plocha 
(dle GP parc. č. st. 2559 zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 7 m2 v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.3. 
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64. nevyhovuje žádosti 
pana xxxxxxxxxxx o nájem části pozemku parc. č. 39/2 ostatní plocha o výměře 30 m2 v k. ú. 
Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.4. 
 

65. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti pana xxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 39/2 ostatní plocha o výměře 30 m2 
v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.4. 
 

66. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
prodej pozemků parc. č. st. 412 zastavěná plocha a nádvoří, na kterém se nachází budova 
č.e. 36, rod. rekr, ve vlastnictví kupujícího, a parc. č. 1156/8 zahrada, na kterém se nachází 
dvě vrtané studny, sloupek elektrické přípojky a vodovodní přípojka, vše ve vlastnictví 
kupujícího, vše v k. ú. Černovír, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 
118 025,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.5. 
 

67. schvaluje 
skončení nájmu dle nájemní smlouvy č. OMAJ-PR/NAJ/001700/2014/Plh uzavřené dne 
29. 8. 2014 s paní xxxxxxxxxxxx dohodou dle důvodové zprávy bod č. 4.5. 
 

68. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
směnu části pozemku parc. č. 256/8 zahrada (dle GP pozemek parc. č.  487 zahrada díl „c“) o 
výměře 55 m2 v k. ú. Hejčín, obec Olomouc ve vlastnictví pana xxxxxxxx, na které se nachází 
stavba jiného vlastníka, podzemní kabelové vedení NN a stavba části místní komunikace ve 
vlastnictví statutárního města Olomouce, které nejsou součástí tohoto pozemku a nebudou 
proto předmětem převodu, a části pozemku parc. č. 256/6 trvalý travní porost (dle GP 
pozemek parc. č. 487 zahrada díl „e“) o výměře 4 m2, v k. ú. Hejčín, obec Olomouc ve 
vlastnictví pana xxxxxxxxxxxxx, na které se nachází stavby jiného vlastníka, zejména sloupek 
s elektropřípojkou a podzemní kabelové vedení NN a stavba části místní komunikace ve 
vlastnictví statutárního města Olomouce, které nejsou součástí tohoto pozemku a nebudou 
proto předmětem převodu, za část pozemku parc. č. 487 zahrada (dle GP část pozemku 
parc. č. 256/8 zahrada díl „b“ ) o výměře 173 m2 v k. ú. Hejčín, obec Olomouc ve vlastnictví 
statutárního města Olomouce, na kterém se nachází stavby, zejména oplocení a vodovodní 
přípojka ve vlastnictví pana xxxxxxxx, 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 podzemní 
stavba sklepu (1.PP odstraněné budovy bez čp/če, objekt k bydlení) ve vlastnictví pana 
xxxxxxxxxxx, která není součástí tohoto pozemku a nebude proto předmětem převodu, s tím, 
že pan xxxxxxxxxxxxx uhradí statutárnímu městu Olomouc doplatek cenového rozdílu ve výši 
celkem 27.800,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.6. 
 

69. schvaluje 
prominutí úhrady bezdůvodného obohacení za užívání části pozemku parc. č. 487 zahrada 
o výměře 173 m2 v k. ú. Hejčín, obec Olomouc, za celou dobu jeho užívání až do dne 
předcházejícímu dni zápisu vlastnického práva do katastru nemovitostí bezdůvodné 
obohacení ve výši 5,- Kč bez DPH/m2/rok, a za užívání pozemku parc. č. st. 584 zastavěná 
plocha a nádvoří o výměře 5 m2 v k. ú. Hejčín, obec Olomouc, za celou dobu jeho užívání až 
do dne předcházejícímu dni zápisu vlastnického práva do katastru nemovitostí bezdůvodné 
obohacení ve výši 35,- Kč bez DPH/m2/rok, kdy 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, panu 
xxxxxxxxxxxxx se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 4.6. 
 

70. schvaluje 
uzavření dodatku č. 52 ke smlouvě o nájmu, provozování a údržbě veřejného vodovodu a 
kanalizace ze dne 29. 3. 2000, ve znění pozdějších dodatků, uzavřené mezi statutárním 
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městem Olomouc a společností MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. dle přílohy č. 2 této 
důvodové zprávy bod č. 5.1. 
 

71. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti společnosti Kanalizační společnost Chválkovice, s.r.o. o převod dešťové a splaškové 
kanalizace na ulici U panelárny v k. ú. Chvákovice do vlastnictví statutárního města 
Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 5.2. 
 

72. schvaluje 
uzavření dohody vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací na vodovod TLT DN 
100 a kanalizaci DN 250 se společností HOPR GROUP, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 5.4. 
 

73. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na stavbu vodovodního řadu DN 100 
budovanou v rámci stavby „Novostavba RD Přidalovi“ s manžely xxxxxx dle důvodové zprávy 
bod č. 5.5. 
 

74. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření kupní smlouvy na stavby místní komunikace včetně dopravního značení a 
dešťových vpustí, veřejného osvětlení, chodníků a dešťové kanalizace vybudované v rámci 
stavby „Obchodní a zábavní park Haná – IV. etapa“ mezi společností RETAIL PARK HANÁ II. 
– ZÁPAD a. s. jako prodávajícím a statutárním městem Olomouc jako kupujícím, za kupní 
cenu 605,- Kč včetně DPH dle důvodové zprávy bod č. 5.6. 
 

75. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
koupi pozemku parc. č. 1081/20 ostatní plocha o výměře 404 m2 v k. ú. Slavonín, obec 
Olomouc, na kterém se nachází stavba komunikace v budoucím vlastnictví kupujícího, 
z vlastnictví společnosti GEMO OLOMOUC, spol. s r.o.  do vlastnictví statutárního města 
Olomouce za kupní cenu ve výši 1 210,- Kč včetně DPH dle důvodové zprávy bod č. 5.7. 
 

76. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení služebnosti uložení a provozování dešťové kanalizace na pozemku parc. č. 1081/37 
orná půda v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve prospěch statutárního města Olomouce dle 
důvodové zprávy bod č. 5.7. 
 

77. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu bod č. 5.8. 
 

78. schvaluje 
předběžný záměr zřídit služebnost cesty přes pozemek parc. č. 445/2 ostat. pl. v k. ú. Hejčín, 
obec Olomouc ve prospěch pozemků parc. č. 164/3 ostat. pl. a parc. č. 164/5 ostat. pl., vše 
v k. ú. Hejčín, obec Olomouc ve vlastnictví společnosti ZAPA beton a.s. s tím, že tato 
společnost na své náklady pořídí geometrický plán na zřízení služebnosti dle důvodové 
zprávy bod č. 6.1. 
 

79. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na 
pozemku parc. č. 328/26 ostat. pl. v k. ú. Povel, obec Olomouc a uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení VN na pozemku parc. č. 328/26 ostat. pl. v k. ú. Povel, obec 
Olomouc ve prospěch společnosti  ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.2. 
 

80. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na 
pozemku parc. č. 1045/1 ostatní plocha v k. ú. Černovír, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.3. 
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81. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 1045/1 ostatní plocha v k. ú. 
Černovír, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce a. s. dle důvodové zprávy 
bod č. 6.3. 
 

82. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na 
pozemcích parc. č. 300/1 orná půda, parc. č. 300/3 ostat. pl., parc. č. 300/4 orná půda, parc. 
č. 300/6 orná půda, parc. č. 307/4 trvalý travní porost, parc. č. 310 trvalý travní porost, parc. 
č. 593/1 ostat. pl., parc. č. 715/8 ostat. pl., vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc 
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.4. 
 

83. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního vedení NN na pozemcích parc. č. 300/1 orná půda, parc. č. 300/3 ostat. pl., 
parc. č. 300/4 orná půda, parc. č. 300/6 orná půda, parc. č. 307/4 trvalý travní porost, parc. č. 
310 trvalý travní porost, parc. č. 593/1 ostat. pl., parc. č. 715/8 ostat. pl., vše v k. ú. Nové 
Sady u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle 
důvodové zprávy bod č. 6.4. 
 

84. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na 
pozemku parc. č. 265/9 ostatní plocha v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.5. 
 

85. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního vedení NN na pozemku parc. č. 265/9 ostatní plocha v k. ú. Neředín, obec 
Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.5. 
 

86. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN na 
pozemku parc. č. 631/1 ostat. pl. v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti 
ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.6. 
 

87. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení VN na pozemku parc. č. 631/1 ostat. pl. v k. ú. Nová Ulice, 
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 
pozemcích parc. č. 1416/2, parc. č. 1416/3, parc. č. 1416/4, vše ostat. pl., 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 pozemcích parc. č. 1416/2, parc. č. 1416/3, parc. č. 
1416/4, vše ostat. pl., v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ 
Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.7.  
 

90. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na 
pozemku  parc. č. 616/8 ostat. pl. v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti 
ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.8. 
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91. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního vedení NN na pozemku parc. č. 616/8 ostat. pl. v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.8. 
 

92. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení věcného břemene  uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na 
pozemcích parc. č. 401/6, parc. č. 401/7, parc. č. 401/8, parc. č. 401/17 a parc. č. 439/1, vše 
ostatní plocha v k. ú. Hejčín, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle 
důvodové zprávy bod č. 6.9. 
 

93. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 401/6, parc. č. 401/7, parc. č. 
401/8, parc. č. 401/17 a parc. č. 439/1, vše ostatní plocha v k. ú. Hejčín, obec Olomouc ve 
prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.9. 
 

94. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na 
pozemcích parc. č. 600/1 ostatní plocha v k. ú. Svatý Kopeček, parc. č. 1403 orná půda, parc. 
č. 1225, parc. č. 1412 a parc. č. 1502, vše ostatní plocha, vše v k. ú. Droždín, vše obec 
Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.10. 
 

95. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 600/1 ostatní plocha v k. ú. Svatý 
Kopeček, parc. č. 1403 orná půda, parc. č. 1225, parc. č. 1412 a parc. č. 1502, vše ostatní 
plocha, vše v k. ú. Droždín, vše obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. 
dle důvodové zprávy bod č. 6.10. 
 

96. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení věcného břemene  uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na 
pozemcích parc. č. 1122 a parc. č. 1231/1, vše ostatní plocha v k. ú. Slavonín, obec Olomouc 
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.11. 
 

97. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 1122 a parc. č. 1231/1, vše 
ostatní plocha v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. 
dle důvodové zprávy bod č. 6.11. 
 

98. doporučuje zastupitelstvu města revokovat 
usnesení ZMO ze dne 22. 12. 2014 bod programu 3., bod 53. důvodové zprávy ve věci 
schválení úplatného zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního 
kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 1935 ostatní plocha, parc. č. 780/1 ostatní 
plocha, parc. č. 783 ostatní plocha, parc. č. 779/18 orná půda, parc. č. 1920/9 ostatní plocha, 
parc. č. 1920/8 ostatní plocha vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc a uložení a 
provozování podzemního kabelového vedení VN na pozemku parc. č. 779/18 orná půda v k. 
ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle 
důvodové zprávy bod č. 6.12. 
 

99. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na 
pozemcích parc. č. 779/18 orná půda, parc. č. 499,  parc. č. 780/1, parc. č. 780/2, parc. č. 
783, parc. č. 1920/8, parc. č. 1920/9 a parc. č. 1935, vše ostatní plocha, uložení a 
provozování podzemního kabelového vedení VN na pozemku parc. č. 779/18 orná půda, vše 
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v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce,  a. s. dle 
důvodové zprávy bod č. 6.12. 
 

100. revokuje 
usnesení RMO ze dne 19. 3. 2013, bod programu 2., bod 3.22. důvodové zprávy ve věci 
schválení úplatného zřízení věcného břemene spočívající v právu zřídit a provozovat 
plynárenské zařízení včetně jeho příslušenství, v právu vstupovat a vjíždět v souvislosti se 
zřízením, stavebními úpravami, opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodní 
přípojky na  pozemcích parc. č. 116/42 ostat. pl. a parc. č. 116/43 ostat. pl., vše v k. ú. 
Olomouc – město, obec Olomouc ve  prospěch společnosti SMP Net, s.r.o. dle důvodové 
zprávy bod č. 6.13. 
 

101. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení věcného břemene uložení a provozování plynárenského zařízení na pozemcích parc. 
č. 116/42 ostat. pl. a parc. č. 116/43 ostat. pl., vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve 
prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 6.13. 
 

102. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení věcného břemene uložení a provozování horkovodního vedení na pozemku parc. č. 
5/8 ostatní pl. v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti Veolia 
Energie ČR, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.14. 
 

103. doporučuje zastupitelstvu města revokovat 
usnesení ZMO ze dne 19. 6. 2015, bod programu 3., bod 4.65. důvodové zprávy ve věci 
schválení zřízení věcného břemene uložení a provozování horkovodního vedení na pozemku 
parc. č. 443/4 ostat. pl. v k. ú. Povel, obec Olomouc ve prospěch společnosti Veolia Energie, 
a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.15. 
 

104. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení věcného břemene uložení a provozování horkovodního vedení na pozemku parc. č. 
443/4 ostat. pl. v k. ú. Povel, obec Olomouc ve prospěch společnosti Veolia Energie ČR, a.s. 
dle důvodové zprávy bod č. 6.15. 
 

105. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení věcného břemene uložení a provozování horkovodní přípojky na pozemku parc. č. 
290/1 ostat. pl. v k. ú. Lazce, obec Olomouc ve prospěch společnosti Veolia Energie ČR, a.s. 
dle důvodové zprávy bod č. 6.16. 
 

106. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního komunikačního vedení veřejné 
komunikační sítě na pozemcích parc. č. 71 ostat. pl. a parc. č. 101/2 ostat. pl., vše v k. ú. 
Pavlovičky,  obec Olomouc ve prospěch společnosti Česká telekomunikační infrastruktura 
a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.17. 
 

107. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního komunikačního vedení veřejné 
komunikační sítě na pozemcích parc. č. 71 ostat. pl. a parc. č. 101/2 ostat. pl., vše v k. ú. 
Pavlovičky,  obec Olomouc ve prospěch společnosti Česká telekomunikační infrastruktura 
a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.17. 
 

108. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě na pozemcích parc. č. 71 ostat. 
pl. a parc. č. 101/2 ostat. pl., vše v k. ú. Pavlovičky,  obec Olomouc ve prospěch společnosti 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.17. 
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109. doporučuje zastupitelstvu města revokovat 
usnesení ZMO ze dne 20. 3. 2015 bod programu 4., bod 4.52 důvodové zprávy ve věci 
schválení zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení na 
pozemcích parc. č. 866, parc. č. 1027/1, parc. č. 1027/4, parc. č. 1027/9 a parc. č. 1029/3, 
vše ostatní plocha v k. ú. Hodolany , obec Olomouc ve prospěch společnosti RIO Media a.s. 
dle důvodové zprávy bod č. 6.18. 
 

110. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení na pozemcích 
parc. č. 866, parc. č. 1027/4, parc. č. 1027/9 a parc. č. 1029/3, vše ostatní plocha v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc ve prospěch společnosti RIO Media a.s. dle důvodové zprávy bod 
č. 6.18. 
 

111. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení na pozemcích 
parc. č. 1721/30, parc. č. 1963/10, parc. č. 1963/7 a parc. č. 1963/1, vše ostatní plocha v k. ú. 
Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti MERIT GROUP a. s. dle 
důvodové zprávy bod č. 6.19. 
 

Předložil: Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 2. 
 

 
 

3 Bytové záležitosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu  
 

2. schvaluje 
uzavření nájemních smluv na městské byty: 
a) Holická 51, Olomouc, č.b. 16, o velikosti 1+kk s xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 1a) 
b) Balbínova 5, Olomouc, č.b. 10, o velikosti 2+kk s xxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 1b) 
c) Horní náměstí 20, Olomouc, č.b. 8, o velikosti 2+1 s xxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 2a) 
d) Horní náměstí 20, Olomouc, č.b. 5, o velikosti 3+kk s xxxxxxx dle důvodové zprávy bod 2b) 
 

3. souhlasí 
1. s prodloužením nájemních smluv uzavřených na dobu určitou: 
a) na 2 roky s nájemci: 
xxxxxxxxxxx, Balbínova 9, Olomouc 
xxxxxxxxxxx, Balbínova 9, Olomouc 
xxxxxxxxxxx, Balbínova 9, Olomouc 
xxxxxxxxxxx, Černá cesta 1, Olomouc 
xxxxx, xxxxx, Černá cesta 5, Olomouc 
xxxxxxxxxxx, Černá cesta 14, Olomouc 
xxxxxxxxxxx, Černá cesta 17, Olomouc 
xxxxxxxxxxx, Černá cesta 18, Olomouc 
xxxxxxxxxxx, Černá cesta 27, Olomouc 
xxxxxxxxxxx, Jiráskova 9, Olomouc 
xxxxxxxxxxx, Na Trati 82, Olomouc 
xxxxxxxxxxx, Synkova 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxx, tř. Kosmonautů 20, Olomouc 
xxxxxxxxxxx, U Letiště 6, Olomouc 
xxxxxxxxxxx, I.P.Pavlova 62, Olomouc 
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xxxxxxxxxxxxx, I.P.Pavlova 62, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Purkyňova 3, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1A, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1C, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1D, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1E, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Jiráskova 10, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Jiráskova 10, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Jiráskova 10, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Jiráskova 10, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Jiráskova 10A, Olomouc 
xxxxx, xxxxxxx, Jiráskova 10A, Olomouc 
xxxxx, xxxxxxx, Jiráskova 10A, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Jiráskova 10C, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Jiráskova 10C, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc 
xxxxx, xxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Topolová 1, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Topolová 2, Olomouc 
xxxxx, xxxxxxx, Topolová 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Topolová 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Topolová 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Topolová 9, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Topolová 9, Olomouc 
 
b) na 2 roky s nájemci -  DPS, bezbariérový byt: 
xxxxxxxxxxx, Politických vězňů 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxx, Přichystalova 64, Olomouc 
xxxxxxxxxxx, Přichystalova 66, Olomouc 
xxxxxxxxxxx, Přichystalova 66, Olomouc 
xxxxxxxxxxx, Přichystalova 68, Olomouc 
xxxxxxxxxxx, Přichystalova 68, Olomouc 
xxxxxxxxxxx, Příčná 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxx, Příčná 6, Olomouc 
xxxxxxxxxxx, Příčná 8, Olomouc 
xxxxxxxxxxx, Fischerova 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxx, Fischerova 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxx, Fischerova 6, Olomouc 
xxxxxxxxxxx, Holečkova 9, Olomouc 
xxxxx, xxxxx, Handkeho 1, Olomouc - bezbariérový byt 
xxxxxxxxxxx, Peškova 1, Olomouc - bezbariérový byt 
 
 
c) na 1 rok s nájemci: 
xxxxxx, xxxxxxxxx, Ztracená 1, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, tř. Kosmonautů 12, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Synkova 8, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Sokolská 25, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 7, Olomouc 
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xxxxxx, xxxxxx, Černá cesta 18, Olomouc  
xxxxxxxxxxxxx, U Letiště 2, Olomouc 
Charita Olomouc, U Letiště 4, Olomouc 
 
d) na půl roku, 3 měsíce s nájemci: 
xxxxxxxxxxxxx, Balbínova 3, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Balbínova 3, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Balbínova 5, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 11, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 21, Olomouc 
xxxxxx, xxxxxx, Černá cesta 16, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 14, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Synkova 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Synkova 8, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Školní 1, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, U Letiště 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, U Letiště 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, I.P.Pavlova 62, Olomouc  
xxxxxxxxxxxxx, I.P.Pavlova 62, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 62, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 62, Olomouc 
xxxxx, xxxxxxx, Jiráskova 10C, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 9, Olomouc  
xxxxxxxxxxxxx, I.P.Pavlova 62, Olomouc  
xxxxxx, xxxxxx, I.P.Pavlova 62, Olomouc  
xxxxxxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc  
xxxxxxxxxxxxx, Dolní náměstí 7, Olomouc  
xxxxxx, xxxxxx, Černá cesta 19, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Balbínova 7, Olomouc - na 3 měsíce 
xxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 13, Olomouc - na 3 měsíce 
xxxxxx, xxxxxx, Holická 51, Olomouc - na 3 měsíce 
dle důvodové zprávy bod 3 a, b, c, d)  
 
2. s neprodloužením nájemních smluv uzavřených na dobu určitou: 
xxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 9, Olomouc  
xxxxxxxxxxxxx, tř. Kosmonautů 14, Olomouc  
dle důvodové zprávy bod 4 a, b)  
 
3. s rozšířením subjektu nájemce: 
o xxxxxxxxxxxxxx, byt č. 2, Ztracená 3, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 6) 
 

4. schvaluje 
výpověď z nájmu bytu: 
xxxxxxxxxxx, I.P.Pavlova 62, Olomouc - byt č. 22   
dle důvodové zprávy bod 5) 
uzavření nájemní smlouvy se zpětnou účinností od 1.1.2016 k bytu č. 18, Holická 51, 
Olomouc na 3 měsíce 
dle důvodové zprávy bod 7) 
 

5. bere na vědomí 
Vyhodnocení spolupráce s exekutorskými úřady  
 

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 4. 
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4 Veřejná zakázka č. 156148 - Dolní náměstí č. 19/47 - stavební 
úpravy - zahájení, komise - revokace 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. revokuje 
část 2 a 3 usnesení Rady města Olomouce č. 5 ze dne 12.1.2015 ve znění důvodové zprávy. 
 

2. schvaluje 
změny v podmínkách zadávacího řízení a změny ve složení hodnotící komise dle důvodové 
zprávy. 
 

Předložil: Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 5. 
 

 
 

5 Specifikace kompetencí mezi OEP a OI ohledně podávání 
žádostí o dotace 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 

2. souhlasí 
s postupem dle důvodové zprávy 
 

3. ukládá 
tajemníkovi MMOl zapracovat závěry dle důvodové zprávy do organizačního řádu MMOl 
T: 23. 2. 2016 
O: Večeř Jan, Bc., tajemník 
 

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

Bod programu: 7. 
 

 
 

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

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. souhlasí 
s povolením výjimky dle upravené přílohy důvodové zprávy 
 

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 8. 
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7 Dodatek č. 49 smlouvy s TSMO, a. s. 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
dodatek č. 49 ke smlouvě s TSMO, a. s., dle upravené přílohy č.1 důvodové zprávy 
 

3. ukládá 
podepsat dodatek č. 49 dle důvodové zprávy 
T: 9. 2. 2016 
O: vedoucí odboru dopravy 
 

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 9. 
 

 
 

8 Opravy komunikací vázané na opravy tramvajových tratí 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
provedení opravy v ul. Wolkerova dle důvodové zprávy 
 

3. ukládá 
odboru dopravy zajistit realizaci RMO schválených oprav  
T: květen 2016 
O: vedoucí odboru dopravy 
 

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 10. 
 

 
 

9 Obec přátelská rodině - smlouvy o výpůjčkách         
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
návrh smlouvy o výpůjčce, dle důvodové zprávy 
 

3. ukládá 
uzavřít smlouvy o výpůjčkách vybavení, dle důvodové zprávy 
T: 23. 2. 2016 
O: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
 

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 11. 
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10 Změna platového výměru ředitelů škol 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
změnu platového zařazení ředitelů škol dle důvodové zprávy 
 

3. ukládá 
informovat o přijatém usnesení ředitele škol 
T: 9. 2. 2016 
O: vedoucí odboru školství 
 

Předložil: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
Bod programu: 12. 
 

 
 

11 Změny v KMČ 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 

2. odvolává 
- z funkce člena KMČ č. 12 Olomouc - Neředín paní Mgr. D. Bilíkovou 
- z funkce člena KMČ č.  3 Olomouc - Hejčín pana Mgr. J. Hrabala, Ph.D. 
- z funkce člena KMČ č.  11 Olomouc - Tabulový vrch paní Janu Třískovou 
 

3. jmenuje 
- do funkce člena KMČ č. 12 Olomouc - Neředín pana Ing. J. Švece 
- do funkce člena KMČ č. 3 Olomouc - Hejčín paní Ing. Mgr. H. Vackovou 
- do funkce člena KMČ č. 20 Olomouc - Povel paní L. Nykodýmovou 
- do funkce člena KMČ č. 23 Olomouc - Slavonín paní Mgr. et Bc. Š. Hoškovou, DiS 
- do funkce člena KMČ č. 11 Olomouc - Tabulový vrch paní M. Polepilovou 
 

4. ukládá 
informovat předsedy, odvolané a nově jmenované členy příslušných KMČ o schválených 
změnách 
T: 9. 2. 2016 
O: vedoucí odboru vnějších vztahů a informací 
 

Předložil: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
Bod programu: 13. 
 

 
 

12 HCO s. r. o. - Žádost o uzavření dodatku ke smlouvě 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. ukládá 
zadat vypracování znaleckého posudku na stanovení výše obvyklého nájemného na předmět 
nájmu dle důvodové zprávy 
T: 9. 2. 2016 
O: vedoucí odboru vnějších vztahů a informací 
 

3. ukládá 
v návaznosti na vyhotovení znaleckého posudku dle usnesení č.2 předložit RMO návrh 
dodatku č.5 ke Smlouvě o správě zimního stadionu 
T: 9. 2. 2016 
O: vedoucí odboru vnějších vztahů a informací 
 

Předložil: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
Bod programu: 14. 
 

 

13 IPRM - Atraktivní a konkurenceschopná Olomouc - 
aktualizace, změna složení ŘV 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
změnu IPRM Atraktivní a konkurenceschopná Olomouc 
 

3. schvaluje 
změnu ve složení ŘV Atraktivní a konkurenceschopná Olomouc 
 

4. souhlasí 
souhlasí s postupem dle závěru důvodové zprávy 
 

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 15. 
 

 

14 Organizační záležitosti - organizační změna v odboru agendy 
řidičů a motorových vozidel Magistrátu města Olomouce 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
organizační změnu v odboru agendy řidičů a motorových vozidel Magistrátu města Olomouce 
s účinností od 1. 2. 2016 
 

3. ukládá 
tajemníkovi MMOl předložit dodatek "Organizačního řádu MMOl a MPO" 
T: 9. 2. 2016 
O: Večeř Jan, Bc., tajemník 
 

Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 16. 
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15 Organizační záležitosti - organizační změny v Magistrátu 
města Olomouce 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
organizační změny v Magistrátu města Olomouce dle předložené důvodové zprávy 
s účinností od 1. 2. 2016 
 

3. schvaluje 
zařazení částky do nekrytých požadavků dle důvodové zprávy 
 

4. souhlasí 
s podáním žádosti o podporu pro Zprostředkující subjekt ITI OA v rámci výzvy č. 3 OPTP 
2014-2020 k předkládání žádostí o podporu strategií integrovaných územních investic 
 

5. ukládá 
předložit návrh dodatku Podpisového řádu SMOl a Organizačního řádu MMOl a MPO 
T: 9. 2. 2016 
O: Večeř Jan, Bc., tajemník 
 

6. ukládá 
vypsat výběrové řízení na obsazení jednoho funkčního místa 
T: 9. 2. 2016 
O: Večeř Jan, Bc., tajemník 
 

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Večeř Jan, Bc., tajemník 

Bod programu: 16. 2. 
 

 

16 Zahraniční služební cesta VB 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
zahraniční služební cestu dle předložené důvodové zprávy 
 

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

 

17 Strojovna zimního stadionu - prodloužení nájemní 
a podnájemní smlouvy 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
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2. souhlasí 
s uzavřením dodatku č.1 ke Smlouvě o nájmu strojovny mezi SMOl a Hokejová hala Olomouc 
 

3. ukládá 
podepsat dodatek č.1 ke Smlouvě o nájmu dle důvodové zprávy 
T: 9. 2. 2016 
O: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
 

4. souhlasí 
s uzavřením dodatku č.1 ke Smlouvě o podnájmu mezi SMOl a HC Olomouc, s.r.o. 
 

5. ukládá 
podepsat dodatek č.1 ke Smlouvě o podnájmu dle důvodové zprávy 
T: 9. 2. 2016 
O: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
 

Předložil: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
Bod programu: 18. 
 

 

18 Hasičská zbrojnice Topolany 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 

2. ukládá 
odboru investic ve spolupráci s ekonomickým odborem zpracovat rozpočtovou změnu dle 
důvodové zprávy. 
T: 9. 2. 2016 
O: vedoucí odboru investic 

vedoucí ekonomického odboru 
 

3. ukládá 
ekonomickému odboru realizovat v následných radách rozpočtové změny do naplnění 
požadavku odboru investic dle důvodové zprávy 
T: květen 2016 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 

4. ukládá 
odboru ochrany ve spolupráci s odborem investic předložit na jednání RMO  důvodovou 
zprávu s návrhem podání žádosti o dotace na rok 2016 
T: 9. 2. 2016 
O: vedoucí odboru ochrany 
 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora 

Bod programu: 19. 
 

 
 

 

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

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