
 

USNESENÍ 
 

z 44. schůze Rady města Olomouce, konané dne 1. 3. 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 a ZMO 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
- informace o plnění usnesení RMO k termínu plnění 1. 3. 2016 dle části A) důvodové zprávy 
- informace o plnění usnesení ZMO dle části B) důvodové zprávy 
 

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

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

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

 
 

2 Majetkoprávní záležitosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
prodej pozemku parc. č. st. 387 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Huzová, obec Huzová, 
jehož součástí je zejména budova č. p. 259, rodinný dům, vedlejší hospodářská budova, 
studna, domácí čistička odpadních vod a oplocení, části pozemku parc. č. 2600/1 ostatní 
plocha (dle GP parc. č. 2600/1 ostatní plocha) o výměře 1368 m2, jehož součástí je oplocení 
a části 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, společnosti REVEL 
VUTZ, s.r.o. za kupní cenu ve výši 2.350.000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.1. 
 

2. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
nabídce pana xxxxxxxxxxxx a nabídce manželů xxxxxxxxxx ve věci prodeje pozemku parc. č. 
st. 387 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Huzová, obec Huzová, jehož součástí je zejména 
budova č. p. 259, rodinný dům, vedlejší hospodářská budova, studna, domácí čistička 
odpadních vod a oplocení, části pozemku parc. č. 2600/1 ostatní plocha (dle GP parc. č. 
2600/1 ostatní plocha) o výměře 1368 m2, jehož součástí je oplocení a části 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 dle důvodové zprávy bod č. 1.1. 
 

3. ukládá 
odboru ekonomickému zajistit okamžité vrácení kauce ve výši 20.000,- Kč panu xxxxxxxxxxxx 
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a kauce ve výši 20.000,- Kč paní xxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 1.1. 
T: 15. 3. 2016 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 

4. 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 části  pozemku 
parc. č. 2600/1 ostatní plocha (dle GP parc. č. 2600/1 ostatní plocha) o výměře 1368 m2, a 
dále části pozemku parc. č. 2600/4 zahrada (dle GP parc. č. 2600/4 zahrada) o výměře 3035 
m2, oba v k. ú. Huzová, obec Huzová z předmětu pachtu této smlouvy s účinností ke dni 
předcházejícímu dni zápisu vlastnického práva do katastru nemovitostí dle důvodové zprávy 
bod č. 1.1.  
 

5. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení služebnosti cesty přes pozemek parc. č. 3205/5 ostatní plocha a pozemek parc. č. 
2599 lesní pozemek, oba v k. ú. Huzová, obec Huzová, ve prospěch pozemku parc. č. st. 387 
zastavěná plocha a nádvoří, a části pozemku parc. č. 2600/4 zahrada (dle GP parc. č. 2600/4 
zahrada) oba v k. ú. Huzová, obec Huzová za jednorázovou úplatu ve výši 5.000,- Kč bez 
DPH, ke které bude uplatněna daň z přidané hodnoty ke dni uskutečnění zdanitelného plnění 
v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů dle důvodové zprávy bod č. 1.1.  
 

6. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
prodej jednotky vymezené dle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, a to bytové jednotky 
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 panu 
xxxxxxxxxxxxxx kupní cenu ve výši  1.809.000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.2.  
 

7. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
prodej jednotky vymezené podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, a to bytové 
jednotky 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, panu xxxxxxxxxx 
za kupní cenu ve výši 1.585.001,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.3. 
 

8. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
nabídce pana xxxxxx, nabídce manželů xxxxxxxx a nabídce pana xxxxxx a manželů xxxxxxxx 
věci prodeje jednotky vymezené podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, a to bytové 
jednotky 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 dle důvodové 
zprávy bod č. 1.3. 
 

9. ukládá 
odboru ekonomickému zajistit okamžité vrácení kauce ve výši 10.000,- Kč panu xxxxxxxxxxx, 
kauce ve výši 10.000,- Kč paní xxxxxx a kauce ve výši 10.000,- Kč panu xxxxxx dle důvodové 
zprávy bod č. 1.3. 
T: 15. 3. 2016 
O: vedoucí ekonomického odboru 
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10. ukládá 
odboru ekonomickému zajistit okamžité vrácení kauce ve výši 10.000,- Kč panu xxxxxxxxxxxx 
dle důvodové zprávy bod č. 1.4. 
T: 15. 3. 2016 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 

11. 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. 1.4.  
 

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

13. schvaluje 
záměr prodat pozemek parc. č. 179/2 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova 
bez č.p./č.e., zemědělská stavba, a pozemky parc. č. 179/4 ostatní plocha, parc. č. 180/2 
zahrada a parc. č. 181/2 zahrada, vše v k. ú. Nemilany, obec Olomouc za účelem výstavby 
rodinného domu, formou veřejné elektronické aukce za minimální kupní cenu ve výši 
1.300.000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.5.  
 

14. schvaluje 
podmínky veřejné elektronické aukce dle důvodové zprávy bod č. 1.5. 
 

15. schvaluje 
záměr prodat jednotku vymezenou podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to 
jednotku č. 515/2, 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, formou 
veřejné elektronické aukce za minimální kupní cenu ve výši 1.021.000,- Kč. Součástí 
předmětné jednotky je spoluvlastnický podíl o velikosti 3838/185835 na společných částech 
předmětné nemovité věci dle důvodové zprávy bod č. 1.6. 
 

16. schvaluje 
podmínky veřejné elektronické aukce dle důvodové zprávy bod č. 1.6.  
 

17. schvaluje 
záměr prodat jednotku vymezenou podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to 
jednotku č. 515/9, 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, formou 
veřejné elektronické aukce za minimální kupní cenu ve výši 1.156.000,- Kč. Součástí 
předmětné jednotky je spoluvlastnický podíl o velikosti 5632/185835 na společných částech 
předmětné nemovité věci dle důvodové zprávy bod č. 1.7. 
 

18. schvaluje 
podmínky veřejné elektronické aukce dle důvodové zprávy bod č. 1.7.  
 

19. ukládá 
náměstku primátora RNDr. Ladislavu Šnevajsovi zajistit před prodejem předmětné jednotky č. 
515/9  změnu nájemní smlouvy z doby nájmu určité na dobu neurčitou dle důvodové zprávy 
bod č. 1.7. 
T: 7. 6. 2016 
O: ředitel Správy nemovitostí Olomouc, a.s. 
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20. bere na vědomí 
doplnění náležitosti smlouvy k prodeji jednotky vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., a to 
jednotky č. 513/11, 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, nájemci 
paní xxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 732.513,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.8. 
 

21. schvaluje 
záměr prodat část pozemku parc. č. 449/11 zahrada (dle GP díl ,,a“) o výměře 17 m2 v k. ú. 
Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.9.  
 

22. schvaluje 
záměr prodat část pozemku parc. č. 449/11 zahrada (dle GP parc. č. 449/11) o výměře 
320 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.9.  
 

23. schvaluje 
záměr prodat část pozemku parc. č. 449/11 zahrada (dle GP  parc. č. 449/66) o výměře 
252 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.9.  
 

24. doporučuje zastupitelstvu města revokovat 
usnesení ZMO ze dne 15. 9. 2014 bod 6, část 22 ve věci schválení prodeje pozemku parc. č. 
1129 ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, Společenství vlastníků jednotek pro 
dům  Masarykova 940/58 v Olomouci, za kupní cenu ve výši 113.500,- Kč dle důvodové 
zprávy bod č. 1.10. 
 

25. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
prodej pozemku parc. č. 1129 ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, včetně veřejně 
přístupné účelové komunikace, na kterém se nachází stavba jiného vlastníka – kanalizační 
stoka včetně kanalizačních šachet, která není součástí tohoto pozemku a nebude proto 
předmětem převodu, Společenství vlastníků jednotek pro dům  Masarykova 940/58 
v Olomouci, za kupní cenu ve výši 113.500,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.10. 
 

26. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení služebnosti uložení a provozování kanalizační stoky na pozemku parc. č. 1129 ostatní 
plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch statutárního města Olomouce dle 
důvodové zprávy bod č. 1.10. 
 

27. doporučuje zastupitelstvu města revokovat 
usnesení ZMO ze dne 15. 9. 2014 bod 6, část 23 ve věci schválení prodeje částí pozemku 
parc. č. 1127 ostatní plocha (dle GP parc. č. 1127/3 ostatní plocha) o výměře 140 m2, a (dle 
GP „díl a“ ostatní plocha) o výměře 1 m2, a pozemku parc. č. 1128 ostatní plocha, vše v  k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc, Společenství vlastníků jednotek pro dům Masarykova 938/54 a 
939/56 v Olomouci, za kupní cenu celkem ve výši 198.340,- Kč, z toho části pozemku parc. č. 
1127 (dle GP parc. č. 1127/3 a „díl a“) ostatní plocha za 79.565,- Kč, pozemek parc. č. 1128 
ostatní plocha za 110.435,- Kč, náklady za 8.340,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.11. 
 

28. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
prodej části 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, vše v  k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc, včetně veřejně přístupné účelové komunikace, na kterých se nachází stavba jiného 
vlastníka – kanalizační stoka včetně kanalizačních šachet, která není součástí tohoto 
pozemku a nebude proto předmětem převodu, Společenství vlastníků jednotek pro dům 
Masarykova 938/54 a 939/56 v Olomouci, za kupní cenu ve výši 198.340,- Kč dle důvodové 
zprávy bod č. 1.11. 
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29. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení služebnosti uložení a provozování kanalizační stoky na části pozemku parc. č. 1127 
ostatní plocha (dle GP parc. č. 1127/3 ostatní plocha) a na pozemku parc. č. 1128 ostatní 
plocha, vše v  k. ú. Hodolany, obec Olomouc, ve prospěch statutárního města Olomouce dle 
důvodové zprávy bod č. 1.11.  
 

30. schvaluje 
předběžný záměr prodat část pozemku parc. č. 346/3 ostatní plocha o výměře 15 m2 v k. ú. 
Hejčín, obec Olomouc. Výměra části pozemku bude upřesněna až po vypracování GP dle 
důvodové zprávy bod č. 2.1. 
 

31. schvaluje 
záměr pronajmout část pozemku parc. č.  parc. č. 1907/8 vodní plocha o výměře 1 m2 a část 
pozemku parc. č. 1918/18 ostat. pl. o výměře 1 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.2. 
 

32. schvaluje 
záměr změnit smlouvu o nájmu č. MAJ-PR-NS/18/2004/Vr ze dne 13. 4. 2004 ve znění 
dodatků č. 1 až č. 7 uzavřenou se společností TRŽNICE HOPA, spol. s r.o., jejímž 
předmětem je nájem pozemku parc. č. 104/1 ostatní plocha o výměře 5 833 m2 a částí 
pozemků parc. č. 105/50 ostatní plocha o výměře 1 524 m2, parc. č. 125/6 ostatní plocha 
o výměře 2 737 m2 a parc. č. 125/9 ostatní plocha o výměře 412 m2, vše v k. ú. Olomouc-
město, obec Olomouc. Změnou smlouvy o nájmu by mělo dojít ke změně účelu nájmu 
z provozování městského tržiště na provozování městského tržiště a údržbu městského 
tržiště, ke změně doby nájmu z doby určité do 31. 12. 2016 na dobu určitou do 31. 12. 2022, 
ke změně výše nájemného z 1 272 750,- Kč/ročně na 382 109,- Kč/celý předmět nájmu/rok 
dle důvodové zprávy bod č. 2.3.    
 

33. ukládá 
OKR zahájit kroky ke zpracování územní studie US 52: Tržnice, třída Svobody, která bude 
podkladem pro další rozhodování orgánů města o nakládání s pozemky v předmětné lokalitě 
dle důvodové zprávy bod č. 2.3.  
T: 21. 6. 2016 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 

34. schvaluje 
záměr poskytnout jako výpůjčku část pozemku parc. č. 1736/1 orná půda o výměře 21750 m2 
a část pozemku parc. č. 1736/90 orná půda o výměře 252 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.4. 
 

35. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
prodej části pozemku parc. č. 700/3 zahrada (dle GP parc. č. 700/3 zahrada) o výměře 140 
m2 v k. ú. Černovír, obec Olomouc, na kterém se nachází stavby ve vlastnictví kupujícího – 
zejména oplocení a udírna, panu xxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 59 449,- Kč dle důvodové 
zprávy bod č. 2.5. 
 

36. schvaluje 
záměr propachtovat část pozemku parc. č. 700/3 zahrada o výměře 126 m2 v k. ú. Černovír, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.5. 
 

37. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
prodej části pozemku parc. č. 700/3 zahrada (dle GP parc. č. 700/19 zahrada) o výměře 
53 m2 v k. ú. Černovír, obec Olomouc, na kterém se nachází oplocení ve vlastnictví 
kupujících, manželům xxxxxxxxxxxxxxxx do společného jmění manželů za kupní cenu ve výši 
24 649,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.5. 
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38. schvaluje 
pacht části pozemku parc. č. 700/3 zahrada o výměře 53 m2 v k. ú. Černovír, obec Olomouc 
manželům xxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.5. 
 

39. schvaluje 
záměr směnit část pozemku parc. č. 700/3 zahrada (dle GP parc. č. 700/20 zahrada) 
o výměře 90 m2 v k. ú. Černovír, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce 
za část pozemku parc. č. 701/6 zahrada (dle GP parc. č. 701/28 ostatní plocha) o výměře 
8 m2 v k. ú. Černovír obec Olomouc ve vlastnictví pana xxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.5.  
 

40. schvaluje 
pacht části pozemku parc. č. 700/3 zahrada o výměře 88 m2 v k. ú. Černovír, obec Olomouc 
panu xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.5.  
 

41. schvaluje 
záměr směnit část pozemku parc. č. 700/3 zahrada (dle GP parc. č. 700/21 zahrada) 
o výměře 101 m2 v k. ú. Černovír, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce 
za část pozemku parc. č. 701/7 zahrada (dle GP parc. č. 701/29 ostatní plocha) o výměře 
17 m2 v k. ú. Černovír, obec Olomouc ve společném jmění manželů xxxxxxxxx dle důvodové 
zprávy bod č. 2.5.  
 

42. schvaluje 
pacht části pozemku parc. č. 700/3 zahrada o výměře 101 m2 v k. ú. Černovír, obec Olomouc 
manželům xxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.5. 
 

43. schvaluje 
záměr směnit část pozemku parc. č. 700/3 zahrada (dle GP parc. č. 700/22 zahrada) 
o výměře 70 m2 v k. ú. Černovír, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce 
za část pozemku parc. č. 701/8 zahrada (dle GP parc. č. 701/30 ostatní plocha) o výměře 
19 m2 v k. ú. Černovír, obec Olomouc ve společném jmění manželů xxxxxxxxx dle důvodové 
zprávy bod č. 2.5.  
 

44. schvaluje 
pacht části pozemku parc. č. 700/3 zahrada o výměře 66 m2 v k. ú. Černovír, obec Olomouc 
manželům xxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.5.  
 

45. schvaluje 
záměr směnit část pozemku parc. č. 700/3 zahrada (dle GP parc. č. 700/23 zahrada) 
o výměře 52 m2 v k. ú. Černovír, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce 
za část pozemku parc. č. 701/9 zahrada (dle GP parc. č. 701/31 ostatní plocha) o výměře 
19 m2 v k. ú. Černovír, obec Olomouc ve vlastnictví pana xxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy 
bod č. 2.5. 
 

46. schvaluje 
pacht části pozemku parc. č. 700/3 zahrada o výměře 45 m2 v k. ú. Černovír, obec Olomouc 
panu xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.5. 
 

47. schvaluje 
záměr směnit část pozemku parc. č. 700/3 zahrada (dle GP parc. č. 700/24 zahrada) 
o výměře 39 m2 v k. ú. Černovír, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce 
za část pozemku parc. č. 701/10 zahrada (dle GP parc. č. 701/32 ostatní plocha) o výměře 
17 m2 v k. ú. Černovír, obec Olomouc ve společném jmění manželů pana xxxxxxxxxxxxxxxxx 
dle důvodové zprávy bod č. 2.5.  
 

48. schvaluje 
pacht části pozemku parc. č. 700/3 zahrada o výměře 37 m2 v k. ú. Černovír, obec Olomouc 
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manželům panu xxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.5.  
 

49. schvaluje 
záměr směnit část pozemku parc. č. 700/3 zahrada (dle GP parc. č. 700/25 zahrada) 
o výměře 40 m2 v k. ú. Černovír, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce 
za část pozemku parc. č. 701/11 zahrada (dle GP parc. č. 701/33 ostatní plocha) o výměře 
11 m2 v k. ú. Černovír, obec Olomouc ve společném jmění manželů xxxxxxxxx dle důvodové 
zprávy bod č. 2.5.  
 

50. schvaluje 
pacht části pozemku parc. č. 700/3 zahrada o výměře 39 m2 v k. ú. Černovír, obec Olomouc 
manželům xxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.5.  
 

51. schvaluje 
záměr směnit část pozemku parc. č. 700/3 zahrada (dle GP parc. č. 700/26 zahrada) 
o výměře 47 m2 v k. ú. Černovír, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce 
za část pozemku parc. č. 701/12 zahrada (dle GP parc. č. 701/34 ostatní plocha) o výměře 
4 m2 v k. ú. Černovír, obec Olomouc ve společném jmění manželů xxxxxxxxxxx dle důvodové 
zprávy bod č. 2.5.  
 

52. schvaluje 
pacht části pozemku parc. č. 700/3 zahrada o výměře 47 m2 v k. ú. Černovír, obec Olomouc 
manželům xxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.5. 
 

53. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
prodej části pozemku parc. č. 700/3 zahrada (dle GP parc. č. 700/27 zahrada) o výměře 
23 m2 v k. ú. Černovír, obec Olomouc paní xxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 12 649,- Kč 
dle důvodové zprávy bod č. 2.5. 
 

54. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti paní xxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 700/3 zahrada (dle GP parc. č. 700/27 
zahrada) o výměře 23 m2 v k. ú. Černovír, obec Olomouc za kupní cenu ve výši 50,- Kč/m2 
dle důvodové zprávy bod č. 2.5. 
 

55. schvaluje 
pacht části pozemku parc. č. 700/3 zahrada o výměře 23 m2 v k. ú. Černovír, obec Olomouc 
paní xxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.5. 
 

56. schvaluje 
záměr propachtovat část pozemku parc. č. 401/8 ostatní plocha o výměře 148 m2 v k. ú. 
Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.6. 
 

57. schvaluje 
záměr propachtovat část pozemku parc. č. 401/8 ostatní plocha o výměře 151 m2 v k. ú. 
Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.6. 
 

58. schvaluje 
záměr propachtovat část pozemku parc. č. 401/8 ostatní plocha o výměře 151 m2 v k. ú. 
Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.6. 
 

59. schvaluje 
záměr propachtovat část pozemku parc. č. 401/8 ostatní plocha o výměře 151 m2 v k. ú. 
Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.6. 
 

60. schvaluje 
záměr propachtovat část pozemku parc. č. 401/8 ostatní plocha o výměře 319 m2 v k. ú. 
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Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.6. 
 

61. schvaluje 
záměr propachtovat část pozemku parc. č. 401/8 ostatní plocha o výměře 123 m2 v k. ú. 
Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.6. 
 

62. schvaluje 
záměr propachtovat část pozemku parc. č. 401/8 ostatní plocha o výměře 151 m2 v k. ú. 
Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.6. 
 

63. schvaluje 
záměr propachtovat část pozemku parc. č. 401/8 ostatní plocha o výměře 126 m2 v k. ú. 
Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.6. 
 

64. schvaluje 
záměr propachtovat část pozemku parc. č. 401/8 ostatní plocha o výměře 145 m2 v k. ú. 
Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.6. 
 

65. schvaluje 
záměr propachtovat část pozemku parc. č. 401/8 ostatní plocha o výměře 154 m2 v k. ú. 
Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.6. 
 

66. schvaluje 
záměr propachtovat část pozemku parc. č. 401/8 ostatní plocha o výměře 154 m2 v k. ú. 
Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.6. 
 

67. schvaluje 
záměr propachtovat část pozemku parc. č. 401/8 ostatní plocha o výměře 146 m2 v k. ú. 
Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.6. 
 

68. schvaluje 
záměr propachtovat část pozemku parc. č. 401/8 ostatní plocha o výměře 151 m2 v k. ú. 
Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.6. 
 

69. schvaluje 
záměr propachtovat část pozemku parc. č. 401/8 ostatní plocha o výměře 129 m2 v k. ú. 
Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.6. 
 

70. schvaluje 
záměr propachtovat část pozemku parc. č. 401/8 ostatní plocha o výměře 148 m2 v k. ú. 
Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.6. 
 

71. schvaluje 
záměr propachtovat část pozemku parc. č. 401/8 ostatní plocha o výměře 90 m2 v k. ú. 
Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.6. 
 

72. schvaluje 
záměr propachtovat část pozemku parc. č. 401/8 ostatní plocha o výměře 101 m2 v k. ú. 
Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.6. 
 

73. schvaluje 
záměr propachtovat část pozemku parc. č. 401/8 ostatní plocha o výměře 110 m2 v k. ú. 
Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.6. 
 

74. schvaluje 
záměr propachtovat část pozemku parc. č. 401/8 ostatní plocha o výměře 125 m2 v k. ú. 



 9 

Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.6. 
 

75. schvaluje 
záměr propachtovat část pozemku parc. č. 401/8 ostatní plocha o výměře 92 m2 v k. ú. 
Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.6. 
 

76. schvaluje 
záměr propachtovat část pozemku parc. č. 401/8 ostatní plocha o výměře 190 m2 v k. ú. 
Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.6. 
 

77. schvaluje 
záměr propachtovat část pozemku parc. č. 401/8 ostatní plocha o výměře 64 m2 v k. ú. 
Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.6. 
 

78. nevyhovuje žádosti 
pana xxxxxxx o pronájem části pozemku parc. č. 401/8 ostatní plocha o  výměře 34 m2 v k. ú. 
Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.6. 
 

79. schvaluje 
záměr pronajmout část pozemku parc. č. 401/8 ostatní plocha o výměře 4 m2 v k. ú. Hejčín, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.6. 
 

80. schvaluje 
záměr darovat pozemek parc. č. 1568/32 ostatní plocha, část pozemku parc. č. 1568/1 orná 
půda (dle GP parc. č. 1571/2 díl "e" ostatní plocha o výměře 375 m2), část pozemku parc. č. 
1570 ostatní plocha (dle GP parc. č. 1571/2 díl "d" ostatní plocha) o výměře 71 m2 a část 
pozemku parc. č. 1571 orná půda (dle GP parc. č. 1571/2 díl "c" ostatní plocha) o výměře 
2 572 m2, vše v k. ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou obci Horka nad Moravou 
dle důvodové zprávy bod č. 2.7.  
 

81. doporučuje zastupitelstvu města revokovat 
usnesení ZMO ze dne 16. 12. 2015, bod programu 2.1., bod 2.2. důvodové zprávy ve věci 
schválení darování pozemku parc. č. 1568/32 ostatní plocha, na kterém se nachází stavba ve 
vlastnictví obdarovaného - cyklostezka a stavba jiného vlastníka - podzemní komunikační 
vedení veřejné komunikační sítě, která není součástí pozemku a nebude proto předmětem 
převodu, části pozemku parc. č. 1568/1 orná půda (dle GP parc. č. 1571/2 díl "e" ostatní 
plocha o výměře 375 m2), na které se nachází stavba ve vlastnictví obdarovaného - 
cyklostezka, části pozemku parc. č. 1570 ostatní plocha (dle GP parc. č. 1571/2 díl "d" ostatní 
plocha) o výměře 71 m2, na které se nachází stavba ve vlastnictví obdarovaného - 
cyklostezka, a části pozemku parc. č. 1571 ostatní plocha (dle GP parc. č. 1571/2 díl "c" 
ostatní plocha) o výměře 2 572 m2, na které se nachází stavba ve vlastnictví obdarovaného - 
cyklostezka a stavba jiného vlastníka - nadzemní vedení VN, která není součástí pozemku a 
nebude proto předmětem převodu, vše v k. ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou 
obci Horka nad Moravou se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 2.7.  
 

82. doporučuje zastupitelstvu města revokovat 
usnesení ZMO ze dne 16. 12. 2015, bod programu 2.1., bod 2.2. důvodové zprávy ve věci 
nevyhovění žádosti obce Horka nad Moravou o prodej částí pozemku parc. č. 1568/1 orná 
půda (dle GP parc. č. 1571/2 díl "e" ostatní plocha o výměře 375 m2 a parc. č. 1568/32 
ostatní plocha o výměře 1 303 m2) o celkové výměře 1 678 m2, části pozemku parc. č. 1570 
ostatní plocha (dle GP parc. č. 1571/2 díl "d" ostatní plocha) o výměře 71 m2 a části pozemku 
parc. č. 1571 ostatní plocha (dle GP parc. č. 1571/2 díl "c"ostatní plocha) o výměře 2 572 m2, 
vše v k. ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou dle důvodové zprávy bod č. 2.7.  
 

83. bere na vědomí 
důvodovou zprávu týkající se problematiky pozemků užívaných jako zahrádka, zahrada 
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v lokalitě „U Hráze“ dle důvodové zprávy bod č. 3.1. 
 

84. ruší 
stávající sazbu pachtovného u pozemků k zemědělskému využití schválenou RMO dne 17. 2. 
2015 dle důvodové zprávy bod č. 3.1. 
 

85. schvaluje 
nové sazby pachtovného u pozemků sloužících k provozování zemědělské výroby dle 
důvodové zprávy bod č. 3.1. 
 

86. ruší 
stávající pravidla pro výběr jednoho z více zájemců o nájem nemovitého majetku statutárního 
města Olomouce formou nabídky výše nájemného v obálce schválené RMO dne 3. 4. 2007 
dle důvodové zprávy bod č. 3.1. 
 

87. schvaluje 
nová pravidla pro výběr jednoho z více zájemců o nájem/pacht nemovitého majetku 
statutárního města Olomouce formou nabídky výše nájemného/pachtovného v obálce s aukcí 
dle přílohy č. 7 důvodové zprávy dle důvodové zprávy bod č. 3.1. 
 

88. schvaluje 
novou sazbu nájemného/pachtovného pro pozemky zastavěné zemědělskými stavbami 
užívanými výlučně v souvislosti s provozováním  zemědělské výroby  a zázemí těchto staveb 
dle důvodové zprávy bod č. 3.1. 
 

89. schvaluje 
snížení sazby nájemného/pachtovného u pozemků sloužících k podnikání z 15% z ceny 
pozemku na 10% z ceny pozemku dle důvodové zprávy bod č. 3.1. 
 

90. ukládá 
odboru majetkoprávnímu MMOl aktualizovat stávající smlouvy uzavřené za účelem 
zemědělského využití dle důvodové zprávy bod č. 3.1.  
T: březen 2017 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
 

91. schvaluje 
uzavření smlouvy o výpůjčce, jejímž předmětem je výpůjčka pozemku parc. č. 610/1 lesní 
pozemek o výměře 14 015 m2, pozemku parc. č. 610/4 lesní pozemek o výměře 915 m2, vše 
v k. ú. Nemilany, obec Olomouc, vše se všemi součástmi a příslušenstvím, tj. zejména 
terénním hřištěm Bikepark Olomouc,  skladovým kontejnerem o velikosti 6055 x 2435 x 2800 
mm (d x š x v) umístěným na pozemku parc. č. 610/1 lesní pozemek v k. ú. Nemilany, obec 
Olomouc, části pozemku parc. č. 613/1 ostatní plocha o výměře 63 m2 v k. ú. Nemilany, obec 
Olomouc a části pozemku parc. č. 1297/5 trvalý travní porost o výměře 75 m2 v k. ú. 
Slavonín, obec Olomouc, vše se všemi součástmi a příslušenstvím, tj. zejména parkovací 
plochou ze zatravňovacích prefabrikátů, spolku Spolek FDF team Olomouc dle přílohy č. 10 a 
se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 3.2. 
 

92. schvaluje 
nájem části pozemku parc. č. 452/2 ostatní plocha o výměře 36 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc spolku TJ MILO Olomouc, z.s. se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 3.3.   
 

93. schvaluje 
poskytnutí jako výpůjčky části pozemku parc. č. 452/2 ostatní plocha o výměře 2 558 m2 v 
k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc spolku TJ MILO Olomouc, z.s. se zdůvodněním dle důvodové 
zprávy bod č. 3.3.   
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94. schvaluje 
nájem části pozemku parc. č. 155/15 ostatní plocha o výměře 12 m2 v k. ú. Nové Sady 
u Olomouce, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.4. 
 

95. schvaluje 
nájem části pozemku parc. č.  22/2 ostat. pl. o výměře 5 675 m2 v k. ú. Klášterní Hradisko, 
obec Olomouc panu xxxxxxx, panu xxxxx, panu xxxxxxxxxx, panu xxxxxxxxxxxx, panu xxxxx, 
panu xxxxxxxxxxxxx, společnosti MOTO OLCAR, s.r.o., panu xxxxxxx, paní xxxxxxxxxxxxxxx, 
společnosti Autoškola Club Česká republika s.r.o., panu xxxxxxxxxxxx, společnosti Autoškola 
FREEWAY s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 3.5.  
 

96. schvaluje 
skončení nájmu dle smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS/66/2009/Plh uzavřené dne 4. 11. 2009, 
ve znění dodatků č. 1 až  č. 7 s panem xxxxxxxxxxx, panem xxxxxxxxxxxxxxx, panem xxxxxx, 
panem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, panem xxxxxxxxxxxxx, panem xxxxxxxx, společností OLCAR 
spol. s r.o., společností MOTO OLCAR, s.r.o., panem xxxxx, paní xxxxxxxxxxxxx, paní 
xxxxxxxxxx, společností Autoškola Club Česká republika s.r.o. dohodou dle důvodové zprávy 
bod č. 3.5.  
 

97. ukládá 
odboru ekonomickému zařadit částku celkem ve výši 127.000,- Kč do nekrytých požadavků 
odboru životního prostředí a tuto částku vykrýt z rezervy k dispozici RMO/ZMO dle důvodové 
zprávy bod č. 3.5. 
T: 15. 3. 2016 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 

98. nevyhovuje žádosti 
paní xxxxxxx s vydlážděním části pozemku parc. č. 98 ostatní plocha o výměře 2,7 m2 v k. ú. 
Topolany u Olomouce, obec Olomouc za účelem umístění 1 ks bio popelnice a 2 ks nádob na 
komunální odpad dle důvodové zprávy bod č. 3.6.  
 

99. nevyhovuje žádosti 
pana xxxxxxxxx o změnu náležitostí smlouvy na nájem pozemku parc. č. 323/4 ostatní plocha 
o výměře 31 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc statutárnímu městu Olomouc 
spočívající ve zvýšení nájemného na 150,- Kč/m2/rok dle důvodové zprávy bod č. 3.7. 
 

100. nevyhovuje žádosti 
pana xxxxxxxxxx, pana xxxxxx o změnu náležitostí smlouvy na nájem pozemku parc. č. 323/7 
ostatní plocha o výměře 26 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc statutárnímu městu 
Olomouc spočívající ve zvýšení nájemného na 50,- Kč/m2/rok dle důvodové zprávy bod č. 
3.7.  
 

101. bere na vědomí 
změnu nájemce u smluv o nájmu č. OMAJ-PR/NAJ/002727/2015/Plh ze dne 15. 12. 2015,  č. 
OMAJ-PR/MAJ/002730/2015/Plh ze dne 15. 12. 2015 a č. OMAJ-PR/NAJ/000989/2014/Plh 
ze dne 5. 5. 2014 ze společnosti INZERTNÍ AGENTURA PROFIT, s.r.o. na společnost 
RENGL, s.r.o. v důsledku prodeje části závodu dle důvodové zprávy bod č. 3.8.  
 

102. schvaluje 
pacht části pozemku parc. č. 153/1 zahrada o výměře 450 m2 v k. ú. Pavlovičky, obec 
Olomouc paní xxxxxxxxx a panu xxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.9.  
 

103. nevyhovuje žádosti 
paní xxxxx o pacht části pozemku parc. č. 153/1 zahrada o výměře 450 m2 v k. ú. Pavlovičky, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.9.  
 



 12 

104. nevyhovuje žádosti 
paní xxxxxxxxx a pana xxxxxxxxxxxxx týkající se možnosti umístění pergoly a odnímatelného 
dřevěného domku na části pozemku parc. č. 153/1 zahrada o výměře 450 m2 v k. ú. 
Pavlovičky, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.9.  
 

105. uděluje 
souhlas panu xxxxxxxxx s podnájmem části budovy bez čp/če, jiná stavba, na části pozemku 
parc. č. st. 1400/1 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc pro pana 
xxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.10.    
 

106. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu dle důvodové zprávy bod č. 3.11.   
 

107. schvaluje 
složení hodnotící komise pro hodnocení nabídek na nájem areálu Letního kina dle důvodové 
zprávy bod č. 3.11. 
 

108. schvaluje 
změnu smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání a úhradě služeb spojených s jejich 
užíváním ze dne 14. 4. 2014 uzavřenou se spolkem Povzbuzení, z. s. (dříve označené jako o. 
s. Povzbuzení), jejímž předmětem je nájem prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 
96,92 m2 v 1. NP budovy č. p. 853, bydlení, ul. Mariánská č. o. 7, která je součástí pozemku 
parc. č. st. 184 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, 
spočívající ve změně doby nájmu z doby určité do 30. 4. 2017 na dobu určitou do 31. 12. 
2019 dle důvodové zprávy bod č. 3.12.  
 

109. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
nepřijetí nabídky ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na uplatnění 
předkupního práva statutárního města Olomouce k budově bez čp/če, jiná st., na pozemku 
parc. č. st. 1576 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc, včetně 
příslušenství dle důvodové zprávy bod č. 4.1. 
 

110. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti o koupi pozemků  parc. č. 251/8 orná půda (dle GP díly "a", "m", "f", "o", "d", "r") 
o výměře 857 m2, část parc. č. 251/6 orná půda (dle GP díl "g") o výměře  1061 m2, parc. č. 
251/9 orná půda (dle GP díly "e", "c", "n") o výměře 136 m2, parc. č. 251/35 orná půda (dle 
GP díl "p" a "q") o výměře 32 m2, část parc. č. 251/5 orná půda (dle GP díl "h") o výměře 
35 m2, vše v k. ú. Týneček, obec Olomouc z vlastnictví společnosti Štýbnar & Finance s.r.o. 
do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 4.2.    
 

111. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
koupi pozemku parc. č. st. 2471 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 160 m2, na kterém se 
nachází stavba ve vlastnictví kupujícího - budova bez čp/če, obč. vyb., a části pozemku parc. 
č. 451/27 ostatní plocha (dle GP parc. č. 451/40 ostatní plocha) o výměře 2 933 m2, na které 
se nachází stavby ve vlastnictví kupujícího - zejména dětské dopravní hřiště s komunikacemi, 
chodníky, dopravním značením a světelnou signalizací, dlážděná plocha s dřevěným 
přístřeškem s posezením, osvětlení, lavičky s odpadkovými koši, mobilní oplocení, 
kanalizační šachta, komunikace a zahrazovací sloupky, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc 
z vlastnictví společnosti SK Sigma Olomouc, a.s. do vlastnictví statutárního města Olomouce 
za kupní cenu ve výši 4 650 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.3.    
 

112. schvaluje 
skončení nájmu dle smlouvy o nájmu č. OMAJ-PR/NAJ/000038/2014/Slo uzavřené dne 31. 
12. 2013 se společností SK Sigma Olomouc, a.s. dohodou dle důvodové zprávy bod č. 4.3.   
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113. svěřuje 
pozemek parc. č. st. 2471 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 160 m2 a část pozemku 
parc. č. 451/27 ostatní plocha (dle GP část parc. č. 451/40 ostatní plocha) o výměře 
2 883 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc do správy odboru agendy řidičů a 
motorových vozidel MMOl dle důvodové zprávy bod č. 4.3. 
 

114. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
prodej pozemku parc. č. st. 97 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č. p. 76, 
obč. vyb., včetně části budovy č. p. 76, obč. vyb. umístěné na části pozemku parc. č. 31/8 
orná půda (dle GP díl „a“) o výměře 28 m2, a včetně části pozemku parc. č. 31/8 orná půda 
(dle GP díl „a“) o výměře 28 m2, vše v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc, včetně 
parovodní přípojky a přípojky NN, pozemku parc. č. st. 127 zastavěná plocha a nádvoří, v 
k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc, jehož součástí je budova bez čp/če, jiná stavba, 
pozemku parc. č. 189 ostatní plocha, v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc, pozemku 
parc. č. 190 ostatní plocha, v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc, a pozemku parc. č. 
31/54 orná půda, část pozemku parc. č. 31/55 orná půda (dle GP díl „g“) o výměře 1 518 m2 
m2, část pozemku parc. č. 31/56 orná půda (dle GP díl „h“) o výměře 27 m2 a části pozemku 
parc. č. 31/8 orná půda (dle GP díly „e“ a „f“) o celkové výměře 5 427 m2, vše v k. ú. Klášterní 
Hradisko, obec Olomouc [vše dle GP jako pozemek parc. č. 31/55] včetně studny, venkovních 
schodů, oplocení s podezdívkou, bránou a brankou, zpevněných asfaltových a betonových 
ploch, zpevněných ploch z betonových dlaždic a zámkové dlažby, opěrných zdí, ocelových 
držáků popínavých rostlin; na pozemku dle GP parc. č. 31/55 orná půda v k. ú. Klášterní 
Hradisko, obec Olomouc se nachází stavba jiného vlastníka – zejména vedení rozvodného 
tepelného zařízení, která není součástí pozemku a nebude proto předmětem převodu, 
společnosti Česko Britská Mezinárodní škola a Mateřská škola s.r.o. za kupní cenu ve výši 
2 790 450,- Kč se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 4.4.   
 

115. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti společnosti Česko Britská Mezinárodní škola a Mateřská škola s.r.o. o snížení kupní 
ceny o nájemné za  období od 1. 1. 2016 do doby prodeje nemovitých věcí dle důvodové 
zprávy bod č. 4.4.     
 

116. schvaluje 
změnu nájemní smlouvy ze dne 30. 9. 2015, ve znění dodatků č. 1 a č. 2, spočívající ve 
vyjmutí pozemku parc. č. st. 97 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č. p. 
76, obč. vyb., z předmětu nájmu této smlouvy s účinností ke dni předcházejícímu dni zápisu 
vlastnického práva do katastru nemovitostí dle důvodové zprávy bod č. 4.4.  
 

117. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení služebnosti zřízení a provozování rozvodného tepelného zařízení k pozemku parc. č. 
st. 97 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc, jehož součástí je 
budova č.p. 76, obč. vyb., jejímž obsahem je zřízení, umístění, provoz, kontrola, oprava, 
údržba, montáž (resp. demontáž) a modernizace tepelného zdroje, tepelných rozvodů a 
technologií, vedení el. energie a připojení na kanalizaci a rozvody studené vody a na odběrné 
tepelné zařízení budovy č. p. 76, obč. vyb., která je součástí pozemku parc. č. st. 97 
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc za účelem výroby a 
rozvodu tepelné energie, ve prospěch statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod 
č. 4.4. 
 

118. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení věcného břemene zřízení a provozování rozvodného tepelného zařízení k pozemku 
parc. č. st. 97 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc, jehož 
součástí je budova č.p. 76, obč. vyb., jehož obsahem je zřízení, umístění, provoz, kontrola, 
oprava, údržba, montáž (resp. demontáž) a modernizace tepelného zdroje, tepelných rozvodů 
a technologií, vedení el. energie a připojení na kanalizaci a rozvody studené vody a na 
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odběrné tepelné zařízení budovy č. p. 76, obč. vyb., která je součástí pozemku parc. č. st. 97 
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc za účelem výroby a 
rozvodu tepelné energie,  ve prospěch společnosti OLTERM & TD Olomouc, a.s. dle 
důvodové zprávy bod č. 4.4. 
 

119. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
prodej pozemku parc. č. 1651/3 orná půda v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc, na 
kterém se nachází stavby ve vlastnictví kupujícího, a to  vodovodní přípojka, vč. vodovodní 
šachty, kanalizační přípojka včetně kanalizační šachty, plynovodní přípojka včetně sloupku 
s hlavním uzávěrem plynu a chráničky pro umístění rozvodů elektrické energie a sdělovacích 
kabelů, a parc. č. 1961/14 ostatní plocha v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc 
společnosti Josef KVAPIL a.s. za kupní cenu ve výši 255 000,- Kč se zdůvodněním dle 
důvodové zprávy bod č. 4.5.  
 

120. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
prodej části pozemku parc. č. 803/1 orná půda (dle GP parc. č. 803/1 orná půda) o výměře 
496 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, na kterém se nachází stavby, zejména oplocení, 
suchý záchod, zahradní chatka, zpevněná plocha z betonových dlaždic, skleník, zahradní 
účelový objekt a přístřešek ve vlastnictví paní xxxxxxxxxxxxxx, manželům xxxxxxxxxxxxxxxxx 
do společného jmění manželů za kupní cenu ve výši 224 901,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 
4.6. 
 

121. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
prodej části pozemku parc. č. 803/1 orná půda (dle GP parc. č. 803/9 orná půda) o výměře 
474 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, na kterém se nachází stavby, zejména oplocení, 
zahrádkářská chata, přípojka NN, skleník a kopaná studna s čerpadlem ve vlastnictví pana 
xxxxxx, manželům xxxxxxx do společného jmění manželů za kupní cenu ve výši 214 901,- Kč 
dle důvodové zprávy bod č. 4.6. 
 

122. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti paní xxxxxxx a panu xxxxxxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 803/1 orná půda 
(dle GP parc. č. 803/1 orná půda) o výměře 496 m2 a části pozemku parc. č. 803/1 orná půda 
(dle GP parc. č. 803/9 orná půda) o výměře 474 m2, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod č. 4.6. 
 

123. schvaluje 
záměr propachtovat část pozemku parc. č. 803/1 orná půda (dle GP část parc. č. 803/10 orná 
půda) o výměře 6 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.6. 
 

124. schvaluje 
záměr propachtovat část pozemku parc. č. 803/1 orná půda (dle GP část parc. č. 803/10 orná 
půda) o výměře 8 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.6. 
 

125. uděluje 
souhlas s obsahem Veřejnoprávní smlouvy o umístění stavby ze dne 18. 11. 2015 uzavřené 
mezi Magistrátem města Olomouce, Odborem stavebním, jakožto správním orgánem, a 
společností Zolova real s.r.o. jakožto žadatelem dle důvodové zprávy bod č. 4.7.  
 

126. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na stavby splaškové kanalizace, vodovodního 
řadu a chodníků budované v rámci stavby „Rodinné domy Nedvězí“ se společností Zolova 
real s.r.o., jako budoucím dárcem dle důvodové zprávy bod č. 4.7. 
 

127. schvaluje 
uzavření dohody vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací na vodovodní řad 
DN (80) 90 a splaškovou kanalizaci DN 250 se společností Zolova real s.r.o. dle důvodové 
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zprávy bod č. 4.7. 
 

128. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení služebnosti uložení a provozování dešťové kanalizace na pozemcích parc. č. 293/7, 
parc. č. 293/3 a parc. č. 300/2, vše ostatní plocha, v k. ú. Nedvězí u Olomouce, obec 
Olomouc ve prospěch společnosti Zolova real s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 4.7.  
 

129. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti uložení a provozování dešťové 
kanalizace na pozemcích parc. č. 293/7, parc. č. 293/3 a parc. č. 300/2, vše ostatní plocha, 
v k. ú. Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti Zolova real s.r.o. dle 
důvodové zprávy bod č. 4.7.  
 

130. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření darovací smlouvy na stavby komunikace větev 1 a větev 2, chodníku, zatrubnění 
meliorační svodnice, veřejného osvětlení a vodovodu I. etapa vybudované v rámci stavby 
„Droždín výstavba 12 RD + bytový dům“ mezi společností DELTA INVEST, s.r.o. a 
statutárním městem Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 5.1. 
 

131. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření budoucí darovací smlouvu na vodovod II. etapa mezi společností DELTA INVEST, 
s.r.o. a statutárním městem Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 5.1. 
 

132. schvaluje 
uzavření smlouvy o udělení souhlasu s vybudováním stavby  8 parkovacích stání na 
pozemcích parc. č. 732/12 a parc. č. 732/4, vše ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc, se společností Výstavba RD Nový Svět, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 5.2.  
 

133. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti manželů xxxxxxxxxx o uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací 
smlouvy č. MAJ-IN-B/5/2011/Hoa dle důvodové zprávy bod č. 5.3. 
 

134. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na stavby vodovodu V1 a V2, smíšené 
kanalizace, chodníků a veřejného osvětlení budované v rámci stavby „Rezidenční soubor – 
rodinné domy, infrastruktura“ se společností Zelené zahrady s.r.o., dle důvodové zprávy bod 
č. 5.4. 
 

135. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení služebnosti umístění a užívání budovy č. p. 94, bydlení, na pozemcích parc. č. st. 
132/1 a parc. č. st. 132/2, oba zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Hejčín, obec Olomouc, ke 
služebnému pozemku parc. č. st. 132/2 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hejčín, obec 
Olomouc, ve prospěch budovy č. p. 94, bydlení, na pozemcích parc. č. st. 132/2 a parc. č. st. 
132/1, oba zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Hejčín, obec Olomouc, dle důvodové zprávy  
bod č. 6.1. 
 

136. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti paní xxxxxxx o schválení bezúplatného zřízení služebnosti umístění a užívání budovy 
č. p. 94, bydlení, na pozemcích parc. č. st. 132/1 a parc. č. st. 132/2, oba zastavěná plocha a 
nádvoří, v k. ú. Hejčín, obec Olomouc, ke služebnému pozemku parc. č. st. 132/2 zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Hejčín, obec Olomouc, ve prospěch budovy č. p. 94, bydlení, na 
pozemcích parc. č. st. 132/2 a parc. č. st. 132/1, oba zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. 
Hejčín, obec Olomouc, dle důvodové zprávy  bod č. 6.1. 
 

137. revokuje 
usnesení RMO ze dne 27. 7. 2010, bod programu 2., bod 2.39. důvodové zprávy ve věci 
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schválení bezúplatného zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování 
přípojky tlakové kanalizace na pozemcích parc. č. 486 orná půda a parc. č. 502 ostat. pl., vše 
v k. ú. Droždín, obec Olomouc ve prospěch paní xxxxxxxxxxxxxxx a pana xxxxxxxxxxxxxx dle 
důvodové zprávy bod č. 6.2. 
 

138. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení služebnosti uložení a provozování přípojky tlakové kanalizace na pozemcích parc. č. 
486 orná půda a parc. č. 502 ostat. pl., vše v k. ú. Droždín, obec Olomouc ve prospěch 
pozemku parc. č. 494/3 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí  je  budova č. p. 389,  
rodinný dům, a pozemku parc. č. 494/2 orná půda, vše v k. ú. Droždín, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod č. 6.2.    
 

139. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení služebnosti uložení a provozování vodovodní přípojky na pozemcích parc. č. 429/4 
ostat. pl. a parc. č. 557/6 ostat. pl., vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve prospěch Univerzity 
Palackého v Olomouci dle důvodové zprávy bod č. 6.3.   
 

140. doporučuje zastupitelstvu města revokovat 
usnesení ZMO ze dne 14. 9. 2015, bod programu 3., bod 4.2. důvodové zprávy ve věci 
schválení zřízení služebnosti provozování elektrické přípojky NN na pozemku parc. č. 
1903/39 orná půda v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti 
MARPER spol. s r. o.  se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 6.4.  
 

141. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení služebnosti uložení a  provozování elektrické přípojky NN na pozemku parc. č. 
1903/39 orná půda v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti 
MARPER spol. s r. o.  se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 6.4.  
 

142. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na 
pozemku parc. č. 636/2 ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.5.  
 

143. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 636/2 ostatní plocha v k. ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod 
č. 6.5.  
 

144. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na 
pozemku parc. č. 1045/26 ostatní plocha v k. ú. Černovír, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.6.  
 

145. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 1045/26 ostatní plocha v k. ú. 
Černovír, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy 
bod č. 6.6.  
 

146. revokuje 
usnesení RMO ze dne 15. 11. 2011 bod programu č. 2, bod č. 1.2. dodatku k důvodové 
zprávě ve věci schválení úplatného zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a 
provozování podzemního kabelového vedení VN, NN na pozemku parc. č. 116/14 ostat. pl. 
v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc a dále obsahující právo uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení VN na pozemku parc. č. 116/14 ostat. pl. v k. ú. Olomouc-
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město, obec Olomouc, včetně umístění a provozování pojistkových skříní na budově čp. 19 
(objekt občanské vybavenosti) na pozemku parc. č. st. 442 zast. pl., na budově čp. 27 (objekt 
občanské vybavenosti) na pozemku parc. č. st. 450/1 zast. pl., na budově čp. 195 (objekt 
k bydlení) na pozemku parc. č. st. 616 zast. pl., vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve 
prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.7.  
 

147. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN a NN na 
pozemku parc. č. 116/14 ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, věcného 
břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN na pozemku parc. č. 
116/14 ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, věcného břemene umístění a 
provozování pojistkové skříně včetně kabelového vedení NN zaústěného do této skříně 
k pozemku parc. č. st. 442 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č. p. 19, byt. 
dům, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, a věcného břemene umístění a provozování 
pojistkové skříně včetně kabelového vedení NN zaústěného do této skříně k pozemku parc. č. 
st. 450/1 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č. p. 27, obč. vyb, vše v k. ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové 
zprávy bod č. 6.7.  
 

148. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení věcného břemene k bytové jednotce č. 195/4 v budově č. p. 195 na pozemku parc. č. 
st. 616 zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, a to věcného 
břemene umístění a provozování pojistkové skříně včetně kabelového vedení NN zaústěného 
do této skříně umístěné v obvodové zdi budovy č. p. 195, byt. dům, na pozemku parc. č. st. 
616 zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.7.  
 

149. doporučuje zastupitelstvu města revokovat 
usnesení ZMO ze dne 19. 6. 2015, bod programu 3., bod 4.58. ve věci schválení zřízení 
věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemcích 
parc. č. 1121/1 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. 6.8.  
 

150. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na 
pozemcích parc. č. 1121/1 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. 6.8.  
 

151. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení věcného břemene  uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN na 
pozemcích parc. č. 605 ovocný sad, parc. č. 200, parc. č. 272, parc. č. 285, parc. č. 926, 
parc. č. 2002/14 a parc. č. 2002/18, vše ostatní plocha, vše v k. ú. Lošov, obec Olomouc a 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na 
pozemcích parc. č. 605 ovocný sad, parc. č. 238, parc. č. 271, parc. č. 272, parc. č. 2002/14, 
parc. č. 2002/18 a parc. č. 2021, vše ostatní plocha, vše v k. ú. Lošov, obec Olomouc, vše ve 
prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.9.  
 

152. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení věcného břemene umístění a provozování přípojkové skříně včetně kabelového 
vedení NN zaústěného do této skříně na budově s č. p. 428, jiná stavba, na pozemku parc. č. 
45/9 zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Slavonín, obec Olomouc a uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 45/1, parc. č. 952/2, parc. č. 
1114/1, parc. č. 1116/1, parc. č. 1117/1,  parc. č. 1118/6,  parc. č. 1120/4,  parc. č. 1120/5,  
parc. č. 1220/1,  parc. č. 1229/15, parc. č. 1229/17, parc. č. 1229/20 a  parc. č. 1229/23, vše 
ostatní plocha a parc. č. 958/3 orná půda, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve prospěch 
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společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.10.   
 

153. revokuje 
usnesení RMO ze dne 5. 4. 2011, bod programu 2, bod 3.16 ve věci schválení úplatného 
zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování podzemního kabelového 
vedení VN na pozemcích parc. č. 1028/7, parc. č. 1000/2, vše ostat. pl., dále podzemního 
kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 1000/1, parc. č. 1000/2, parc. č. 1026/2, parc. 
č. 1026/23, parc. č. 1028/7, parc. č. 1028/17, parc. č. 1028/18, parc. č. 1029/19, parc. č. 
1029/20, parc. č. 1029/28, vše ostat. pl., parc. č. 1029/32 zahrada, parc. č. 1029/10 zahrada, 
parc. č. 1029/9 zahrada, vše v k. ú. Řepčín, umístění a provozování betonového sloupu 
nadzemního vedení NN na pozemku parc. č. 1000/1 ostat. pl., umístění a provozování 
přípojkové skříně ve zdi budovy s č. p. 96 (objekt občanské vybavenosti) s pozemkem  parc. 
č. st. 116 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Řepčín, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.11.  
 

154. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení věcného břemene umístění a provozování přípojkové skříně včetně kabelového 
vedení NN zaústěného do této skříně na pozemku parc. č. st. 116 zastavěná plocha a 
nádvoří, jehož součástí je stavba s č. p. 96, obč. vyb, v k. ú. Řepčín, obec Olomouc, uložení a 
provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 80/10, parc. č. 
1000/1, parc. č. 1000/2, parc. č. 1026/2, parc. č. 1026/23, parc. č. 1028/7, parc. č. 1028/17, 
parc. č. 1028/18, parc. č. 1028/25, parc. č. 1029/19, parc. č. 1029/20, parc. č. 1029/28, vše 
ostatní plocha, parc. č. 1029/7, parc. č. 1029/10, parc. č. 1029/13 a parc. č. 1029/21, vše 
zahrada, vše v k. ú. Řepčín, obec Olomouc, uložení a provozování podzemního kabelového 
vedení VN na pozemcích parc. č. 1000/2 a parc. č. 1028/7, vše ostatní plocha v k. ú. Řepčín, 
obec Olomouc, umístění a provozování nadzemního kabelového vedení NN na pozemku 
parc. č. 1028/7 ostatní plocha v k. ú. Řepčín, obec Olomouc a umístění a provozování 
betonového sloupu nadzemního vedení NN na pozemku parc. č. 1028/7 ostatní plocha v k. ú. 
Řepčín, obec Olomouc, vše ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové 
zprávy bod č. 6.11.  
 

155. doporučuje zastupitelstvu města revokovat 
usnesení ZMO ze dne 19. 6. 2015, bod programu  3., bod 4. 46. důvodové zprávy ve věci 
schválení  zřízení věcného břemene  uložení a provozování podzemního kabelového vedení 
NN na pozemcích parc. č. 868/3 orná půda, parc. č. 633/1, parc. č. 632/3, parc. č. 634/1, 
parc. č. 898, parc. č. 1209/1, vše  ostat. pl., podzemního kabelového vedení VN na 
pozemcích parc. č. 868/3 orná půda,  633/1, parc. č. 632/3, parc. č. 634/1, parc. č. 898, parc. 
č. 1209/1, vše ostat. pl., nadzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 633/1 ostat. 
pl., vše v k. ú. Nemilany,  podzemního kabelového vedení VN na pozemku parc. č. 1317 
ostat. pl., nadzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 1317 ostat. pl., vše v k. ú. 
Slavonín, vše obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové 
zprávy bod č. 6.12. 
 

156. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na 
pozemku parc. č. 632/3 ostat. pl. v k. ú. Nemilany (v rozsahu dle geometrického plánu č. 653-
68/2014) a parc. č. 633/1 ostat. pl. v k. ú. Nemilany (v rozsahu dle geometrického plánu č. 
600-46/2013), uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN na pozemcích parc. 
č. 634/1 ostat. pl., parc. č. 868/3 orná půda, parc. č. 898 ostat. pl., parc. č. 1209/1 ostat. pl. 
v k. ú. Nemilany (v rozsahu dle geometrického plánu č. 653-68/2014), parc. č. 633/1 ostat. pl. 
v k. ú. Nemilany (v rozsahu dle geometrického plánu č. 602-46/2013), parc. č. 1317 ostat. pl. 
v k. ú. Slavonín (v rozsahu dle geometrického plánu č. 1332-46/2013), umístění a 
provozování nadzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 633/1  ostat. pl. v 
k. ú. Nemilany (v rozsahu dle geometrického plánu č. 601-46/2013),  parc. č. 1317 ostat. pl. v 
k. ú. Slavonín (v rozsahu dle geometrického plánu č. 1333-46/2013), vše  obec Olomouc, ve 
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prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.12.  
 

157. doporučuje zastupitelstvu města revokovat 
usnesení ZMO ze dne 16. 6. 2014, bod programu 3., bod 91. důvodové zprávy ve věci  
schválení  zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení 
NN na pozemcích parc. č. 846/1, parc. č. 790/3, parc. č. 782 a parc. č. 761/10, vše ostatní 
plocha, v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle 
důvodové zprávy bod č. 6.13.  
 

158. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení věcného břemene uložení a provozování nadzemního kabelového vedení NN na 
pozemcích parc. č. 846/1, parc. č. 790/3, parc. č. 782 a parc. č. 761/10, vše ostatní plocha, 
vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc a umístění a provozování 4 sloupů na pozemcích parc. 
č. 846/1, parc. č. 790/3, parc. č. 782 a parc. č. 761/10, vše ostatní plocha, v k. ú. Hodolany, 
obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 
6.13.  
 

159. bere na vědomí 
opravu druhu pozemku parc. č. 776/2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc z ostatní plochy na 
ornou půdu u služebnosti  uložení a provozování vodovodního řadu a kanalizačního řadu dle 
důvodové zprávy bod č. 6.14.  
 

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

 
 

3 Návrh na zařazení do soupisu nekrytých požadavků na 
rozpočet SMOl roku 2016 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu týkající se zařazení částky 4 650 000,00 Kč do soupisu 
nekrytých požadavků 
 

2. schvaluje 
zařazení částky 4 650 000,00 Kč do soupisu nekrytých požadavků 
 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 2. 1. 
 

 
 

4 Majetkoprávní záležitosti OI 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu. 
 

2. schvaluje 
uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku parc.č. 116/6 ostatní plocha v k.ú. 
Hodolany, který je ve vlastnictví ISH a.s., dle bodu 1 předložené důvodové zprávy. 
 

3. schvaluje 
uzavření smlouvy o právu provést stavbu na státní silnici I/46 a na pozemcích parc.č. 210/24 
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ostatní plocha a parc.č.  210/27 ostatní plocha, oba v k.ú. Bělidla, které jsou ve vlastnictví 
České republiky, v hospodaření Ředitelství silnic a dálnic ČR, dle bodu 2 předložené 
důvodové zprávy. 
 

4. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy na pronájem částí pozemků parc.č. 36/4 ostatní plocha a parc.č. 
41/1 ostatní plocha oba v k.ú. Klášterní Hradisko, které jsou ve vlastnictví ČR, v hospodaření 
Vojenské nemocnice Olomouc, na dobu určitou a za nájemné ve výši 1,¬- Kč, dle bodu 3 
předložené důvodové zprávy. 
 

5. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření kupní smlouvy na pozemek parc.č. 835/10 ostatní plocha o výměře 134 m2 v k.ú. 
Hodolany, obec Olomouc, který je ve spoluvlastnictví pana xxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxxxxxx 
za kupní cenu ve výši 127.300,¬- Kč, dle bodu 4 předložené důvodové zprávy. 
 

6. schvaluje 
uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku parc.č. 112/13 ostatní plocha v k.ú. 
Hodolany, který je ve spoluvlastnictví pana xxxxxxxxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxxx, dle bodu 5 
předložené důvodové zprávy. 
 

7. schvaluje 
uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku parc.č. 601/1 ostatní plocha v k.ú. 
Nové Sady u Olomouce, který je ve vlastnictví Olomouckého kraje, v hospodaření Správy 
silnic Olomouckého kraje, dle bodu 6 předložené důvodové zprávy. 
 

Předložil: Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 3. 
 

 
 

5 Veřejná zakázka č. 16039 - MPO - dodávka 3 vozidel na leasing 
- zahájení, komise 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu zpracovanou na základě požadavků zadávacího útvaru. 
 

2. schvaluje 
v souladu s ust. § 26 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zahájení a podmínky zadávacího řízení, 
 

3. ustavuje 
a) v souladu s ust. § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. komisi pro otevírání obálek ve složení 
dle důvodové zprávy, 
b) v souladu s ust. § 59 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb. komisi pro posouzení kvalifikace ve 
složení dle důvodové zprávy, 
c) v souladu s ust. § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. hodnotící komisi včetně náhradníků 
ve složení dle důvodové zprávy. 
 
4. pověřuje 
primátora doc. Mgr. Antonína Staňka, Ph.D. 
a) ke schválení konečné verze zadávací dokumentace, 
b) k podpisu všech rozhodnutí (s výjimkou usnesení RMO) souvisejících s touto veřejnou 
zakázkou, 
c) k rozhodnutí o případných námitkách stěžovatelů, 
d) k podpisu leasingových smluv, případně dodatků k leasingovým smlouvám s vítězným 
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uchazečem. 
 
Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 4. 
 

 
 

6 Veřejná zakázka č. 16040 - Implementace norem ISO 27000 
(ISMS) - zahájení, komise 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. schvaluje 
v souladu s ust. § 26 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zahájení a podmínky zadávacího řízení 
s názvem „Implementace norem ISO 27000 (ISMS)“ archivní číslo 16040. 
 

2. ustavuje 
a) v souladu s ust. § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. komisi pro otevírání obálek ve složení 
dle důvodové zprávy.  
b) v souladu s ust. § 59 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb. komisi pro posouzení kvalifikace ve 
složení dle důvodové zprávy 
c) v souladu s ust. § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. hodnotící komisi včetně náhradníků 
ve složení dle důvodové zprávy. 
 

3. pověřuje 
náměstka primátora JUDr. Martina Majora, MBA  
a) ke schválení konečné verze zadávací dokumentace, 
b) k podpisu všech rozhodnutí (s výjimkou usnesení RMO) souvisejících s touto veřejnou 
zakázkou, 
c) k podpisu smlouvy s vítězným uchazečem. 
 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 4. 1. 
 

 

7 Veřejná zakázka č. 16049  - Poradenské služby - přímé zadání 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu. 
 

2. schvaluje 
v souladu s čl. 9 vnitřního předpisu č. 1/2013 zadání veřejné zakázky společnosti 
Stavoprojekt Olomouc, a.s. 
 

Předložil: Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 4. 2. 
 

 

8 Veřejná zakázka č. 15148 - Dolní náměstí č. 19/47 - stavební 
úpravy 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu zpracovanou k veřejné zakázce s názvem "Dolní náměstí č. 19/47 - 
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stavební úpravy", archivní číslo 15148. 
 

2. vylučuje 
v souladu s § 60 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. uchazeče, který nesplnil požadavky 
zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách, dle návrhu komise pro posouzení kvalifikace, 
obsaženém v důvodové zprávě. 
 

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

Bod programu: 4. 3. 
 

 

9 Veřejná zakázka č. 16003 - Lesní cesta - Berounka - zahájení, 
komise 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. schvaluje 
a) v souladu s ust. § 26 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zahájení a podmínky zadávacího 
řízení s názvem „Lesní cesta - Berounka“ archivní číslo 16003, 
b) budoucí převzetí majetku dle důvodové zprávy. 
 

2. ustavuje 
a) v souladu s ust. § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. komisi pro otevírání obálek ve složení 
dle důvodové zprávy. 
b) v souladu s ust. § 59 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb. komisi pro posouzení kvalifikace ve 
složení dle důvodové zprávy. 
c) v souladu s ust. § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. hodnotící komisi včetně náhradníků 
ve složení dle důvodové zprávy. 
 

3. pověřuje 
náměstka primátora Mgr. Filipa Žáčka 
a) ke schválení konečné verze zadávací dokumentace, 
b) k  podpisu všech rozhodnutí (s výjimkou usnesení RMO) souvisejících s touto veřejnou 
zakázkou, 
c) k rozhodnutí o případných námitkách stěžovatelů, 
d) k podpisu smlouvy s vítězným uchazečem. 
 

Předložil: Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 4. 4. 
 

 

10 Veřejná zakázka č. 16002 - Lesní cesta Okružní 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu. 
 

Předložil: Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 4. 5. 
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11 Podpora v oblasti tvorby a ochrany ŽP 2016 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
poskytnutí finanční podpory v oblasti tvorby a ochrany ŽP dle předložené důvodové zprávy, 
včetně rozpočtových změn 
 

3. ukládá 
uzavření smlouvy na poskytnutí finanční podpory dle předložené důvodové zprávy v souladu 
s Pravidly pro poskytování finanční podpory z rozpočtu statutárního města Olomouce 
T: 19. 4. 2016 
O: vedoucí odboru životního prostředí 
 

4. ukládá 
na nejbližším jednání ZMO předložit ke schválení návrhy na poskytnutí podpor z rozpočtu 
statutárního města Olomouce u žádostí nad 50 000 Kč 
T: zasedání ZMO 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 

5. schvaluje 
zařazení částky 600 tis. Kč do soupisu nekrytých požadavků 
 

Předložil: Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 5. 
 

 

12 Bytové záležitosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu  
 

2. schvaluje 
uzavření nájemních smluv na městské byty: 
a) Balbínova 3, Olomouc, č.b. 6, o velikosti 3+kk s xxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 1) 
b) U Letiště 8, Olomouc, č.b. 9, o velikosti 2+1 s xxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 2) 
c) tř. Kosmonautů 14, Olomouc, č.b. 9, o velikosti 2+1 s xxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy 
 

3. vyhovuje 
žádosti o uzavření nájemní smlouvy se zpětnou účinností od 1.2.2016 k bytu č. 9, tř. 
Kosmonautů 14, Olomouc s účinností  na 3 měsíce dle důvodové zprávy bod 3) 
 

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 6. 
 

 
 

13 ZŠ/MŠ Řezníčkova hřiště – dodatek SoPD 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. souhlasí 
s uzavřením dodatku č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace projektu ZŠ/MŠ Řezníčkova - hřiště 
(reg. č. CZ.1.12/2.1.00/57.02364), který je přílohou důvodové zprávy 
 

3. pověřuje 
náměstka primátora Mgr. Filipa Žáčka k podpisu dodatku č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace 
 

Předložil: Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 7. 
 

 
 

14 Obnova Rudolfovy aleje ve Smetanových sadech 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou zprávu 
 

2. souhlasí 
s obnovou aleje dle varianty 1 
 

3. ukládá 
VFO a.s. pořídit projekt obnovy aleje 
T: 19. 4. 2016 
O: ředitel Výstaviště Flora Olomouc, a.s. 
 

Předložil: Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 9. 
 

 
 

15 Individuální dotace v sociální oblasti 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
poskytnutí podpor z rozpočtu SMOl dle důvodové zprávy včetně rozpočtových změn 
vyplývajících z důvodové zprávy u žádostí do 50 000 Kč 
 

3. souhlasí 
s poskytnutím podpor z rozpočtu SMOl dle důvodové zprávy včetně rozpočtových změn 
vyplývajících z důvodové zprávy u žádostí nad 50 000 Kč 
 

4. ukládá 
na nejbližším jednání ZMO předložit ke schválení návrhy na poskytnutí podpor z rozpočtu 
SMOl u žádostí nad 50 000 Kč 
T: zasedání ZMO 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 

5. ukládá 
uzavřít smlouvy o poskytnutí podpor dle důvodové zprávy v souladu s Pravidly pro 
poskytování podpor statutárním městem Olomouc 
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T: 5. 4. 2016 
O: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
 

6. schvaluje 
ponechání rezervy pro případné další individuální žádosti, dle důvodové zprávy 
 

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 10. 
 

 
 

16 Informace o činnosti kontrolního výboru ve II. pololetí 2015 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

Předložil: kontrolní výbor 
Bod programu: 11. 
 

 
 

17 Realizace projektu implementace skupiny norem ISO 27000 
(ISMS) do podmínek IS SMOl 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu  
 

2. schvaluje 
realizaci projektu implementace skupiny norem ISO 27 000 (ISMS) dle návrhu předloženého 
v DZ 
 

3. schvaluje 
základní zásady organizační struktury projektu a základní zásady řízení projektu dle 
předloženého návrhu v DZ 
 

4. ukládá 
předložit informativní zprávu o postupu plnění tohoto usnesení RMO 
T: 31. 5. 2016 
O: vedoucí odboru ochrany 
 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 12. 
 

 
 

18 Zpráva o plnění koncepce jednotek sboru dobrovolných 
hasičů statutárního města Olomouce 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. ukládá 
zahájení projektových prací k výstavbě hasičské zbrojnice Chválkovice dle důvodové zprávy 
T: květen 2016 
O: vedoucí odboru investic 
 

3. ukládá 
zahájit investiční studii k rozšíření víceúčelového objektu hasičské zbrojnice Radíkov         dle 
důvodové zprávy 
T: 19. 4. 2016 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 

4. ukládá 
předkládat návrhy finančního zajištění provozních potřeb v roce 2017 u jednotek SDH SMOl v 
položkovém členění a výši úrovně roku 2016 s nárůstem ve vztahu k růstu cen a dalších 
cenových vlivů 
T: leden 2017 
O: vedoucí odboru ochrany 
 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 13. 
 

 
 

19 Přísedící Okresního soudu v Olomouci 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. doporučuje zastupitelstvu města 
zvolit v souladu se zákonem č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě 
soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), přísedící 
Okresního soudu v Olomouci pro funkční období 2016 - 2020, a to xxxxxxxxx, xxxxxxxx, 
xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy 
 

3. doporučuje zastupitelstvu města 
nezvolit do funkce přísedících Okresního soudu v Olomouci, a to xxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxx 
dle důvodové zprávy 
 

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora 

Bod programu: 14. 
 

 
 

20 Podněty komise pro vnější vztahy ke zviditelnění města 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 

2. ukládá 
vedoucímu OVVI postupovat dle doporučení komise pro vnější vztahy 
T: 21. 6. 2016 
O: vedoucí odboru vnějších vztahů a informací 
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3. ukládá 
informovat se o zkušenostech měst Liberce, Ostravy, Mostu při získávání titulu "Evropské 
město sportu" při jednání primátorů statutárních měst 
T: 3. 5. 2016 
O: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
 

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 15. 
 

 
 

21 Významné aktivity, individuální dotace  
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
přidělení dotací v kapitole Významné aktivity s regionálním dopadem dle části A) upravené 
důvodové zprávy  
 

3. schvaluje 
přidělení dotací v kapitole Významné aktivity s nadregionálním dopadem dle části B) 
upravené důvodové zprávy 
 

4. schvaluje 
přidělení dotací v kapitole Individuální projekty - významné aktivity dle části C) upravené 
důvodové zprávy 
 

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 16. 
 

 
 

22 Stanovení termínu a návrh programu 8. zasedání 
Zastupitelstva města Olomouce 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. stanovila 
- termín konání 8. zasedání ZMO: na pondělí 14.3. 2016 od 9.00 hodin 
- místo konání 8. zasedání ZMO: Magistrát města Olomouce - velký zasedací sál, Hynaisova 
10, Olomouc 
 

3. schvaluje 
návrh programu 8. zasedání ZMO dle důvodové zprávy 
 

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 17. 
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23 Služební cesta do Bratislavy 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
účast na zahraniční služební cestě dle důvodové zprávy 
 

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 18. 
 

 
 

24 Organizační záležitosti - organizační změna v odboru 
majetkoprávním Magistrátu města Olomouce 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
organizační změnu v odboru majetkoprávním Magistrátu města Olomouce dle předložené 
důvodové zprávy s účinností od 3. 3. 2016 
 

Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 19. 
 

 
 

25 Organizační záležitosti - "Vnitřní předpis o majetku 
statutárního města Olomouce" 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
"Vnitřní předpis o majetku statutárního města Olomouce" dle předložené důvodové zprávy s 
účinností od 3. 3. 2016 
 

Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 19. 1. 
 

 
 

26 Organizační záležitosti - "Organizační řád Magistrátu města 
Olomouce a Městské policie Olomouc" 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. schvaluje 
"Organizační řád Magistrátu města Olomouce a Městské policie Olomouc" dle předložené 
důvodové zprávy s účinností od 3. 3. 2016 
 
3. ukládá 
svolat pracovní schůzku k rozdělení náplně činností v příloze č. 6 "Organizačního řádu 
Magistrátu města Olomouce a Městské policie Olomouc" se zástupci odborů vnějších vztahů 
a informací a odboru interního auditu a kontroly  
T: 15.3. 2016 
O: Večeř Jan, Bc, tajemník 
  

Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 19. 2. 
 

 
 

27 Organizační záležitosti - Veřejnoprávní smlouvy s obcemi v 
oblasti výkonu působnosti speciálního stavebního úřadu 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
uzavření veřejnoprávních smluv na zajištění výkonu působnosti speciálního stavebního úřadu 
s obcemi Bělkovice-Lašťany, Bystročice, Bystrovany, Daskabát, Doloplazy, Hněvotín, Horka 
nad Moravou, Kozlov, Kožušany-Tážaly,  Majetín, Příkazy, Skrbeň, Suchonice,  Tovéř a Ústín 
dle důvodové zprávy. 
 

3. ukládá 
zaslat podepsané veřejnoprávní smlouvy ke schválení a podpisu jednotlivým obcím a 
následně požádat Krajský úřad Olomouckého kraje o vyslovení souhlasu dle § 160 odst. 5 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 
T: 5. 4. 2016 
O: vedoucí odboru kancelář tajemníka 
 

4. ukládá 
zajistit realizaci organizačních opatření souvisejících s výkonem působnosti. 
T: 21. 6. 2016 
O: Večeř Jan, Bc., tajemník 

vedoucí stavebního odboru 
 

Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 19. 4. 
 

 

28 Strategie rozvoje cestovního ruchu - Zásobník námětů 
v oblasti cestovního ruchu 2016-2020 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. schvaluje 
Zásobník námětů v oblasti cestovního ruchu 2016-2020 
 

3. schvaluje 
postup dle předložené důvodové zprávy  
 

Předložil: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
Bod programu: 20. 
 
 

29 Různé 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. revokuje 
usnesení RMO ze dne 9. 2. 2016 ve věci doporučení ZMO jmenovat Mgr. Filipa Žáčka, 
náměstka primátora, jako zástupce SMOl ve svazku obcí Vodovod Pomoraví 
 

2. revokuje 
usnesení RMO ze dne 9. 2. 2016 ve věci doporučení ZMO jmenovat RNDr. Aleše Jakubce, 
Ph.D., náměstka primátora, jako náhradníka SMOl ve svazku obcí Vodovod Pomoraví 
 

3. doporučuje zastupitelstvu zvolit 
Mgr. Filipa Žáčka, náměstka primátora, jako zástupce SMOl ve svazku obcí Vodovod 
Pomoraví 
 

4. doporučuje zastupitelstvu zvolit 
RNDr. Aleše Jakubce, Ph.D., náměstka primátora, jako náhradníka SMOl ve svazku obcí 
Vodovod Pomoraví 
 

Předložil: Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 21. 
 

 
 

 

 

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

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

 


