
 

USNESENÍ 
 

z 9. zasedání Zastupitelstva města Olomouce, konaného dne 16. 5. 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 Schválení programu 9. zasedání Zastupitelstva města 
Olomouce 

Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. schvaluje 

program 9. zasedání Zastupitelstva města Olomouce 
 

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

2 Kontrola usnesení ZMO 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 

informace o plnění usnesení ZMO dle předložené důvodové zprávy 
 

2. prodlužuje 

termíny plnění usnesení ZMO dle předložené důvodové zprávy 
 

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

3 Majetkoprávní záležitosti 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. nevyhovuje žádosti 

společnosti EC-INTERIÉRY s.r.o. o prodej části pozemku parc. č. 364/14 zahrada 
o výměře 6,08 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.1.  
 

2. nevyhovuje žádosti 

paní xxxxxxxx o zřízení služebnosti cesty přes část pozemku parc. č. 364/14 zahrada 
v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, ve prospěch jednotky č. 221/10 garáž v budově č. 
p. 221, bytový dům, na pozemku parc. č. st. 265 zastavěná plocha a nádvoří, vše v 
k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, v jejím vlastnictví dle důvodové zprávy bod č. 1.1. 
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3. schvaluje 

koupi pozemku parc. č. 177 orná půda o výměře 2 728 m2 v k. ú. Černovír, obec 
Olomouc, na kterém se nachází stavby jiných vlastníků – zejména podzemní 
komunikační vedení veřejné komunikační sítě a plynovod, které nejsou součástí 
tohoto pozemku a nebudou předmětem převodu, z vlastnictví pana xxxxxxxxxxxxxxx 
do vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní cenu ve výši 850 000,- Kč dle 
důvodové zprávy bod č. 2.1. 
 

4. nevyhovuje žádosti 

pana xxxxxxxxxx o koupi pozemku parc. č. 177 orná půda o výměře 2 728 m2 v k. ú. 
Černovír, obec Olomouc za kupní cenu ve výši 800,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod 
č. 2.1. 
 

5. schvaluje 

bezúplatný převod pozemku parc. č. 78/4 ostatní plocha v k. ú. Nový Svět 
u Olomouce, obec Olomouc, z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve 
věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Olomouce se zdůvodněním 
veřejného zájmu dle důvodové zprávy bod č. 2.2. 
 

6. nepřijímá 

nabídku ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na úplatný převod 
pozemku parc. č. 78/4 ostatní plocha v k. ú. Nový Svět u Olomouce, obec Olomouc 
z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví 
statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 2.2. 
 

7. schvaluje 

bezúplatný převod pozemku parc. č. 321/4 ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do 
vlastnictví statutárního města Olomouce se zdůvodněním veřejného zájmu dle 
důvodové zprávy bod č. 2.3. 
 

8. nepřijímá 

nabídku ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na úplatný převod 
pozemku parc. č. 321/4 ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc z vlastnictví 
ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního 
města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 2.3. 
 

9. schvaluje 

směnu pozemků parc. č. 2753/1 lesní pozemek, parc. č. 2783/1 lesní pozemek, parc. 
č. 3224/2 ostatní plocha, vše v k. ú. Huzová, obec Huzová, jejichž součástí je 
nezpevněná lesní cesta, ve vlastnictví  ČR - Lesy České republiky, s.p. za pozemek 
parc. č. 3183/2 ostatní plocha v k. ú. Huzová, obec Huzová, jehož součástí je 
nezpevněná lesní cesta, ve vlastnictví statutárního města Olomouce s tím, že 
statutární město Olomouc uhradí ČR - Lesy České republiky, s.p. cenový rozdíl ve 
výši 361 410,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.4. 
 

10. nevyhovuje 

opětovné žádosti Základní organizace Českého zahrádkářského svazu ASTRA 
Nemilany o bezúplatný převod pozemku parc. č. 862/40 zahrada v k. ú. Nemilany, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.5. 
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11. revokuje 

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. 2.6.  
 

12. revokuje 

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. 2.6.  
 

13. nevyhovuje žádosti 

Obce Horka nad Moravou o prodej pozemku parc. č. 1568/32 ostatní plocha, části 
pozemku parc. č. 1568/1 orná půda (dle GP parc. č. 1571/2 díl "e" ostatní plocha) 
o výměře 375 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 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 dle důvodové zprávy bod č. 2.6.   
 

14. schvaluje 

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 orná půda (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. 2.6.  
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15. nevyhovuje žádosti 

pana xxxxxxxxx a společnosti Elite real service s.r.o. o prodej pozemků parc. č. 433/1 
orná půda a parc. č. 436/7 orná půda, vše v k. ú. Povel, obec Olomouc dle důvodové 
zprávy bod č. 2.7. 
 

16. nevyhovuje žádosti 

pana xxxxxxxxxxx o prodej pozemku parc. č. 132/23 ostatní plocha v k. ú. Nové Sady 
u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.8. 
 

17. nevyhovuje žádosti 

paní xxxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 649 ostatní plocha o výměře 22 m2 
v k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.9. 
 

18. nevyhovuje žádosti 

manželů xxxxxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 12/1 ostatní plocha o výměře 
35 m2 a části pozemku parc. č. 127/7 ostatní plocha o výměře 8 m2, vše v k. ú. 
Lazce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.10. 
 

19. nevyhovuje žádosti 

manželů xxxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 602/1 ostatní plocha o výměře 
380 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.11. 
 

20. nevyhovuje žádosti 

manželů xxxxxxxxxxxxxxx o prodej pozemku parc. č. 170/28 orná půda v k. ú. Povel, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.12. 
 

21. nevyhovuje žádosti 

spolku Stáj Lazce o prodej pozemku parc. č. 126 trvalý travní porost v k. ú. Hejčín, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.13.  
 

22. nevyhovuje žádosti 

spolku Stáj Lazce o zřízení služebnosti cesty přes pozemek parc. č. 126 trvalý travní 
porost v k. ú. Hejčín, obec Olomouc ve prospěch spolku Stáj Lazce dle důvodové 
zprávy bod č. 2.13. 
 

23. nevyhovuje žádosti 

paní xxxxxxxxxxx a paní xxxxxxxx o prodej pozemku parc. č. 506/2 zastavěná plocha 
a nádvoří, jehož součástí je budova bez čp/če, garáž, a části pozemku parc. č. 506/3 
zahrada o výměře 522 m2, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy 
bod č. 2.14. 
 

24. nevyhovuje žádosti 

paní xxxxxxxxxxxx o prodej pozemku parc. č. 841/31 ostatní plocha v k. ú. Hodolany, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.15. 
 

25. schvaluje 

směnu části 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, na kterém se nachází stavby – zejména oplocení a úkryt na nářadí ve 
vlastnictví pana xxxxxxxxxxx, které nejsou součástí tohoto pozemku a nebudou proto 
předmětem směny, 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 
xxxxxxxxxxxxxx s tím, že pan xxxxxxxx uhradí statutárnímu městu Olomouc doplatek 
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cenového rozdílu ve výši 33 700,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.16.   
 

26. schvaluje 

směnu části 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, na kterém se nachází stavba oplocení ve společném jmění manželů 
xxxxxxxxxxx, která není součástí tohoto pozemku a nebude proto předmětem směny, 
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 
xxxxxxxxxxxxxxx s tím, že manželé xxxxxxxxxxx uhradí statutárnímu městu Olomouc 
doplatek cenového rozdílu ve výši 33 900,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.16.  
 

27. schvaluje 

směnu části 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, na kterém se nachází stavba oplocení ve společném jmění manželů 
xxxxxxxxxxx, která není součástí tohoto pozemku a nebude proto předmětem směny, 
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 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx s tím, že manželé xxxxxxxxxxxx uhradí statutárnímu městu 
Olomouc doplatek cenového rozdílu ve výši 20 900,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 
2.16. 
 

28. schvaluje 

směnu části 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, na kterém se nachází stavba oplocení ve vlastnictví pana xxxxxxxx, která 
není součástí tohoto pozemku a nebude proto předmětem směny, 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 xxxxxxxx s tím, že pan xxxxxxxxx uhradí 
statutárnímu městu Olomouc doplatek cenového rozdílu ve výši 13 900,- Kč dle 
důvodové zprávy bod č. 2.16.  
 

29. schvaluje 

směnu části 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, na kterém se nachází stavby – zejména oplocení a suchý záchod ve 
společném jmění manželů pana xxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxxx, které nejsou součástí 
tohoto pozemku a nebudou proto předmětem směny, 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 xxxxxxxxxx a paní 
xxxxxxxxxxxxxxx s tím, že manželé pan xxxxxxxx a paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxx uhradí 
statutárnímu městu Olomouc doplatek cenového rozdílu ve výši 9 900,- Kč dle 
důvodové zprávy bod č. 2.16.  
 

30. schvaluje 

směnu části 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, na kterém se nachází stavba oplocení ve společném jmění manželů 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, která není součástí tohoto pozemku a nebude proto předmětem 
směny, za část pozemku parc. č. 701/11 zahrada (dle GP parc. č. 701/33 ostatní 
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plocha) o výměře 11 m2 v k. ú. Černovír, obec Olomouc ve společném jmění 
manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxx s tím, že manželé xxxxxxxxxxxxx uhradí statutárnímu 
městu Olomouc doplatek cenového rozdílu ve výši 12 900,- Kč dle důvodové zprávy 
bod č. 2.16.  
 

31. schvaluje 

směnu části 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, na kterém se nachází stavba oplocení ve společném jmění manželů 
xxxxxxxxxxx, která není součástí tohoto pozemku a nebude proto předmětem směny, 
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 
xxxxxxxxxxxxxxxx s tím, že manželé xxxxxxxxxx uhradí statutárnímu městu Olomouc 
doplatek cenového rozdílu ve výši 17 900,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.16.  
 

32. schvaluje 

prodej pozemku parc. č. st. 1712 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, 
obec Olomouc, na kterém se nachází budova č. p. 1145, obč. vyb., ve 
spoluvlastnictví kupujících, kupujícím za kupní ceny dle přílohy č. 1 důvodové zprávy 
bod č. 2.17. 
 

33. schvaluje 

prodej části pozemku parc. č. 15/21 zahrada (dle GP parc. č. 15/27 zahrada) 
o výměře 25 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, na které se nachází stavby, 
zejména oplocení, dlážděný okapový a přístupový chodník, vjezd ze zatravňovacích 
dlaždic, kanalizační přípojka s šachtou, vše ve vlastnictví kupujícího, a stavba jiného 
vlastníka, zejména podzemní komunikační vedení veřejné komunikační sítě, která 
není součástí tohoto pozemku a nebude proto předmětem převodu, manželům 
xxxxxxxxxxxxxx do společného jmění manželů, za kupní cenu ve výši 39 745,- Kč dle 
důvodové zprávy bod č. 2.18. 
 

34. schvaluje 

prodej pozemků parc. č. 308/1 ostatní plocha a parc. č. 306/38 orná půda, vše v k. ú. 
Holice u Olomouce, obec Olomouc, kdy se na tomto pozemku nachází stavba jiného 
vlastníka – zejména podzemní komunikační vedení veřejné komunikační sítě, která 
není součástí tohoto pozemku a nebude proto předmětem převodu, společnosti 
Stavitelství Pospíšil s.r.o. za kupní cenu ve výši 27 993,- Kč dle důvodové zprávy bod 
č. 2.19. 
 

35. neschvaluje 

změnu průběhu části katastrální hranice mezi k. ú. Droždín, obec Olomouc a k. ú. 
Lošov, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.1. 
 

36. schvaluje 

uzavření kupní smlouvy na stavbu zatrubnění Hamerského náhonu od mlýna po 
cukrovar na pozemku parc. č. 1908 vodní plocha v k. ú. Holice u Olomouce, obec  
Olomouc, v délce  257 m, za kupní cenu ve výši 10 000,- Kč dle důvodové zprávy 
bod č. 3.2. 
 

37. schvaluje 

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy č. MAJ-IN-
BKS/3/2013/Hoa mezi statutárním městem Olomouc a společností PS služby, a.s. 
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dle důvodové zprávy bod č. 3.3. 
 

38. schvaluje 

uzavření dohody o zániku závazků vzniklých na základě plánovací smlouvy č. MAJ-
IN-PS/6/2013/Hoa uzavřené se společností PS služby, a.s. dle důvodové zprávy bod 
č. 3.3. 
 

39. schvaluje 

uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na stavby vodovodního řadu DN 150 
a splaškové kanalizace DN 300 a DN 500 budované v rámci stavby „Komerční a 
bytová výstavba Olomouc - Šibeník“  se společností JTH Holding a.s. dle varianty č. 
1 důvodové zprávy bod č. 3.4. 
 

40. bere na vědomí 

dohodu o převodu práv a povinností ze dne 15. 2. 2016, na základě které xxxxxxxxxx 
a xxxxxxxxxxxx převádějí veškerá práva a povinnosti ze smlouvy o uzavření budoucí 
darovací smlouvy č. MAJ-IN-B/8/2013/Hoa ve znění dodatku č. 1 na xxxxxxxxxxxxxx 
dle důvodové zprávy bod č. 3.5. 
 

41. schvaluje 

uzavření darovací smlouvy na stavby komunikace, chodníků a veřejného osvětlení 
na pozemcích parc. č. 1023, parc. č. 849/219 a parc. č. 849/126, vše ostatní plocha 
v k. ú. Řepčín, obec Olomouc, a parc. č. 487/72, parc. č. 487/74 a parc. č. 487/3, vše 
ostatní plocha v k. ú. Neředín, obec Olomouc, se společností  PROJEKT 
WELLNEROVA, s.r.o., jako dárcem. dle důvodové zprávy bod č. 3.6. 
 

42. schvaluje 

uzavření dodatku č. 6 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-
B/9/2004/Hoa mezi statutárním městem Olomouc a společností PROJEKT 
WELLNEROVA, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 3.6. 
 

43. schvaluje 

darování pozemku parc. č. 849/126 ostat. pl. v k. ú. Řepčín, obec Olomouc 
z vlastnictví společnosti PROJEKT WELLNEROVA s.r.o. do vlastnictví statutárního 
města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 3.7. 
 

44. schvaluje 

uzavření darovací smlouvy na stavby komunikace včetně jednostranného pruhu pro 
pěší, veřejného osvětlení, splaškové kanalizace a vodovodu mezi xxxxxxxxxxxxxxxx, 
xxxxxxxxxx, manžely xxxxxxxxxxxxxxxx, manžely xxxxxxxxxxx, manžely xxxxxxxxxx, 
xxxxxxx a xxxxxxxxx a statutárním městem Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.8. 
 

45. schvaluje 

darování pozemků parc. č. 369/10 ostatní plocha o výměře 592 m2, parc. č. 369/70 
ostatní plocha o výměře 77 m2 a parc. č. 369/71 ostatní plocha o výměře 675 m2, 
vše v k. ú. Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc, na kterém se nachází stavba 
komunikace včetně jednostranného pruhu pro pěší, veřejné osvětlení, splašková 
kanalizace a vodovod v budoucím vlastnictví obdarovaného, z podílového 
spoluvlastnictví paní xxxxxxxxxx (ideální 1/14), pana xxxxxxxxxx (ideální 1/14), pana 
xxxxxxxx (ideální 1/7), pana xxxxxxxxxxx (ideální 2/7), ze společného jmění manželů 
xxxxxxxxxxxxx (ideální 1/7), ze společného jmění manželů xxxxxxxxxxxx (ideální 1/7) 
a ze společného jmění manželů xxxxxxxxxxxx (ideální 1/7) do vlastnictví statutárního 
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města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 3.9. 
 

46. schvaluje 

uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na stavby vodovodu V1 a V2, tlakové 
kanalizace VS1 a VS2 a kanalizace KJ1, místní komunikace na ul. Boční včetně 4 
parkovacích stání a kontejnerového stání, místní komunikace na ul. Šípková - větev 
V1 a V2 včetně 3 parkovacích stání a dešťové kanalizace, veřejného osvětlení a 
chodníků budované v rámci stavby „Rodinné domy v k. ú. Holice“ s manžely 
xxxxxxxxxxxx, dle důvodové zprávy bod č. 3.10. 
 

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

4 Majetkoprávní záležitosti - věcná břemena 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. schvaluje 

zřízení služebnosti 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 dle důvodové zprávy bod č. 1.  
 

2. schvaluje 

zřízení služebnosti uložení a provozování optického kabelového vedení na 
pozemcích parc. č. 938/3 ostatní plocha a parc. č. 1130 ostatní plocha, uložení a 
provozování přípojky podzemního kabelového vedení VN na pozemcích parc. č. 866, 
parc. č. 437/1, parc. č. 607/48, parc. č. 1062/51, parc. č. 1062/60, parc. č. 938/3, 
parc. č. 1130, vše ostatní plocha, uložení a provozování přípojky podzemního 
kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 1062/60 ostatní plocha, uložení a 
provozování napájecího vedení a kabelovodu pro multikanál na pozemcích parc. č. 
938/3, parc. č. 938/23, parc. č. 1130, parc. č. 938/4, parc. č. 804/33, parc. č. 804/36, 
parc. č. 804/31, vše ostatní plocha, umístění a provozování měnírny na pozemku 
parc. č. 1062/60 ostatní plocha, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti Dopravní podnik města Olomouce, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 2. 
 

3. schvaluje 

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti uložení a provozování 
optického kabelového vedení na pozemcích parc. č. 938/3 ostatní plocha a parc. č. 
1130 ostatní plocha, uložení a provozování přípojky podzemního kabelového vedení 
VN na pozemcích parc. č. 866, parc. č. 437/1, parc. č. 607/48, parc. č. 1062/51, parc. 
č. 1062/60, parc. č. 938/3, parc. č. 1130, vše ostatní plocha, uložení a provozování 
přípojky podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 1062/60 ostatní 
plocha, uložení a provozování napájecího vedení a kabelovodu pro multikanál na 
pozemcích parc. č. 938/3, parc. č. 938/23, parc. č. 1130, parc. č. 938/4, parc. č. 
804/33, parc. č. 804/36, parc. č. 804/31, vše ostatní plocha, umístění a provozování 
měnírny na pozemku parc. č. 1062/60 ostatní plocha, vše v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc ve prospěch společnosti Dopravní podnik města Olomouce, a.s. dle 
důvodové zprávy bod č. 2.  
 

4. revokuje 

usnesení ZMO ze dne 16. 6. 2014, bod programu 3., bod 23. důvodové zprávy ve 
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věci schválení zřízení služebnosti uložení a provozování přípojky dešťové kanalizace 
na pozemku parc. č. 649 ostatní plocha v k. ú. Nemilany, obec Olomouc ve prospěch 
pozemku parc. č. 886/4 orná půda  v k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle důvodové 
zprávy bod č. 3. 
 

5. revokuje 

usnesení ZMO ze dne 16. 6. 2014, bod programu  3., bod 23. důvodové zprávy ve 
věci schválení uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti uložení a 
provozování přípojky dešťové kanalizace na pozemku parc. č. 649 ostatní plocha v 
k. ú. Nemilany, obec Olomouc ve prospěch pozemku parc. č. 886/4 orná půda  v k. ú. 
Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3. 
 

6. schvaluje 

zřízení služebnosti uložení a provozování přípojky dešťové kanalizace na pozemku 
parc. č. 649 ostatní plocha v k. ú. Nemilany, obec Olomouc ve prospěch pozemku 
parc. č. 886/4 orná půda  v k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 
č. 3. 
 

7. schvaluje 

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti uložení a provozování 
přípojky dešťové kanalizace na pozemku parc. č. 649 ostatní plocha v k. ú. Nemilany, 
obec Olomouc ve prospěch pozemku parc. č. 886/4 orná půda  v k. ú. Nemilany, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3. 
 

8. schvaluje 

zřízení služebnosti uložení a provozování přípojky NN na pozemcích parc. č. 907/2 a 
parc. č. 800/43, vše ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch 
pozemku parc. č. 907/15 orná půda v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové 
zprávy bod č. 4. 
 

9. schvaluje 

zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN 
na pozemcích parc. č. 121/6, parc. č. 121/7 a parc. č. 136/1, vše ostatní plocha v 
k. ú. Neředín, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle 
důvodové zprávy bod č. 5. 
 

10. revokuje 

usnesení ZMO ze dne 19. 6. 2015, bod programu č. 3., bod 4.47. důvodové zprávy 
ve věci schválení zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního 
kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 1721/6  ostat. pl. a parc. č. 1721/93 
ostat. pl., vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti 
ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.  
 

11. schvaluje 

zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN 
na pozemcích parc. č. 1721/6  a parc. č. 1721/93, vše ostatní plocha v k. ú. Holice u 
Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle 
důvodové zprávy bod č. 6.  
 

12. revokuje 

usnesení ZMO ze dne 20. 3. 2015, bod programu 4., bod 4.30. ve věci schválení 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN 
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na pozemcích parc. č. 314/1, parc. č. 314/2, parc. č. 314/4, parc. č. 364/1 a parc. č. 
1932, vše ostatní plocha, parc. č. 365 a parc. č. 369/3, vše zahrada a parc. č. 1908 
vodní plocha, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti 
ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 7.  
 

13. schvaluje 

zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN 
na pozemcích parc. č. 314/1, parc. č. 314/2, parc. č. 314/4, parc. č. 364/1 a parc. č. 
1932, vše ostatní plocha, parc. č. 365 a parc. č. 369/3, vše zahrada a parc. č. 1908 
vodní plocha, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti 
ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 7.  
 

14. revokuje 

usnesení ZMO ze dne 16. 6. 2014, bod programu  3., bod 19. dodatku č. 1 důvodové 
zprávy ve věci  schválení  věcného břemene uložení a provozování podzemního 
kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. st. 1092/3 zastavěná plocha a nádvoří, 
parc. č. 959/7 ostat. pl., parc. č. 959/3 ostat. pl., vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc 
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 8.  
 

15. schvaluje 

zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN 
na pozemcích parc. č. st. 1092/3 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je 
budova s č. p. 970, objekt občanské vybavenosti, parc. č. 959/7 ostat. pl., parc. č. 
959/3 ostat. pl., vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ 
Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 8.  
 

16. revokuje 

usnesení ZMO ze dne 19. 6. 2015, bod programu 3.,  bod 4.54.  důvodové zprávy ve 
věci schválení  zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního 
kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 116/2, parc. č. 116/24 a parc. č. 
116/27, vše ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 9.  
 

17. schvaluje 

zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN 
na pozemcích parc. č. 116/2, parc. č. 116/24 a parc. č. 116/27, vše ostatní plocha 
v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. 
dle důvodové zprávy bod č. 9.  
 

18. revokuje 

usnesení ZMO ze dne 20. 3. 2015, bod programu 4., bod 4.28. ve věci schválení 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN 
na pozemku parc. č. 1419/1 ostatní plocha v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc ve 
prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 10.  
 

19. schvaluje 

zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN 
na pozemku parc. č. 1419/1 ostatní plocha v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc ve 
prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 10.  
 

20. revokuje 

usnesení ZMO ze dne 23. 11. 2015, bod programu 3., bod 4.14. ve věci schválení 
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zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN 
na pozemku parc. č. 1946 ostatní plocha v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc 
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 11.  
 

21. schvaluje 

zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN 
na pozemku parc. č. 1946 ostatní plocha v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc 
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 11.  
 

22. schvaluje 

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 
MAJ-PR-BVB/62/2013/Vr uzavřené dne 23. 7. 2013 se společností ČEZ Distribuce, 
a. s., kterým dojde k prodloužení termínu pro uzavření řádné smlouvy o zřízení 
věcného břemene z 25. 5. 2016 na 31. 5. 2018 dle důvodové zprávy bod č. 12. 
 

23. schvaluje 

zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN 
na pozemku parc. č. 733/4 ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve 
prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 13.  
 

24. schvaluje 

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a 
provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 733/4 ostatní 
plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. 
s. dle důvodové zprávy bod č. 13.  
 

25. schvaluje 

zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN 
na pozemku parc. č. 116/17 ostatní plocha v k. ú. Pavlovičky, obec Olomouc ve 
prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 14.  
 

26. schvaluje 

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a 
provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 116/17 ostatní 
plocha v k. ú. Pavlovičky, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. 
s. dle důvodové zprávy bod č. 14.  
 

27. schvaluje 

zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN 
na pozemcích parc. č. 613/1, parc. č. 638 a parc. č. 1084/1, vše ostatní plocha v k. ú. 
Nemilany, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle 
důvodové zprávy bod č. 15.  
 

28. schvaluje 

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a 
provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 613/1, parc. 
č. 638 a parc. č. 1084/1, vše ostatní plocha v k. ú. Nemilany, obec Olomouc ve 
prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 15.  
 

29. schvaluje 

zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN 
včetně rozpojovací skříně na pozemku parc. č. 115/17 ostatní plocha v k. ú. Lazce, 
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obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy 
bod č. 16.  
 

30. schvaluje 

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a 
provozování podzemního kabelového vedení NN včetně rozpojovací skříně na 
pozemku parc. č. 115/17 ostatní plocha v k. ú. Lazce, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 16.  
 

31. schvaluje 

zřízení věcného břemene a provozování podzemního kabelového vedení VN na 
pozemku parc. č. 792/1 ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 17.  
 

32. schvaluje 

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a provozování 
podzemního kabelového vedení VN na pozemku parc. č. 792/1 ostatní plocha v k. ú. 
Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle 
důvodové zprávy bod č. 17.  
 

33. schvaluje 

zřízení věcného břemene  uložení a provozování podzemního komunikačního vedení 
veřejné komunikační sítě na pozemku parc. č. 631/2 ostat. pl. v k. ú. Nová Ulice, 
obec Olomouc ve prospěch společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. dle 
důvodové zprávy bod č. 18.  
 

34. schvaluje 

zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního komunikačního vedení 
veřejné komunikační sítě na pozemku parc. č. 612/1 ostatní plocha v k. ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti Česká telekomunikační infrastruktura 
a.s. dle důvodové zprávy bod č. 19.  
 

35. schvaluje 

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a 
provozování podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě na 
pozemku parc. č. 612/1 ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. dle důvodové zprávy bod č. 19.  
 

36. schvaluje 

zřízení věcného břemene umístění a provozování optického rozvaděče na pozemku 
parc. č. 31/30 ostatní plocha v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. dle důvodové zprávy bod č. 20.  
 

37. schvaluje 

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene umístění a 
provozování optického rozvaděče na pozemku parc. č. 31/30 ostatní plocha v k. ú. 
Klášterní Hradisko, obec Olomouc ve prospěch společnosti Česká telekomunikační 
infrastruktura a.s. dle důvodové zprávy bod č. 20.  
 

38. schvaluje 

zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního komunikačního vedení 
veřejné komunikační sítě na pozemku parc. č. 1126 ostatní plocha v k. ú. Černovír, 
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obec Olomouc ve prospěch společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. dle 
důvodové zprávy bod č. 21.  
 

39. schvaluje 

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a 
provozování podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě na 
pozemku parc. č. 1126 ostatní plocha v k. ú. Černovír, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. dle důvodové zprávy bod č. 21.  
 

40. revokuje 

usnesení ZMO ze dne 14. 3. 2016, bod programu 3., bod 40. důvodové zprávy ve 
věci schválení 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. 22.  
 

41. revokuje 

usnesení ZMO ze dne 14. 3. 2016, bod programu 3., bod 40. důvodové zprávy  ve 
věci schválení 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. 22.  
 

42. schvaluje 

zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení na 
pozemcích parc. č. 116/37 ostatní plocha a parc. č. 79/4 ostatní plocha, vše v k. ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch společnosti MERIT GROUP a.s. dle 
důvodové zprávy bod č. 23.  
 

43. schvaluje 

zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení na 
pozemcích parc. č. 263/2 orná půda, parc. č. 821/1, parc. č. 824/2, parc. č. 824/3, 
parc. č. 824/66, parc. č. 824/73, parc. č. 1065 a parc. č. 1066, vše ostatní plocha, vše 
v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch společnosti MERIT GROUP a.s. dle 
důvodové zprávy bod č. 24.  
 

44. schvaluje 

zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení na 
pozemcích parc. č. 614/28 ostat. pl., parc. č. 614/25 ostat. pl., parc. č. 614/1 ostat. pl. 
a parc. č. 424/1 ostat. pl., vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti MERIT GROUP a.s. dle důvodové zprávy bod č. 25.  
 

45. schvaluje 

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a 
provozování optického kabelového vedení na pozemcích parc. č. 614/28 ostat. pl., 
parc. č. 614/25 ostat. pl., parc. č. 614/1 ostat. pl. a parc. č. 424/1 ostat. pl., vše v k. ú. 
Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti MERIT GROUP a.s. dle 
důvodové zprávy bod č. 25.  
 

46. schvaluje 

zřízení věcného břemene uložení a provozování plynárenského zařízení na pozemku 
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parc. č. 629/1 ostatní plocha v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti RWE GasNet, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 26. 
 

47. schvaluje 

zřízení věcného břemene uložení a provozování horkovodního vedení na pozemcích 
parc. č. 75/71, parc. č. 75/72, parc. č. 75/73, parc. č. 75/83, parc. č. 75/115,   parc. č. 
75/135, parc. č. 104/1, parc. č. 104/5, parc. č. 105/18, parc. č. 105/23, parc. č. 
105/30, parc. č. 105/31, parc. č. 105/45, parc. č. 105/46, parc. č. 105/54, parc. č. 
116/4, parc. č. 99/1 ostat. pl., parc. č. 116/12, parc. č. 124/4, parc. č. 124/6, parc. č. 
124/12, parc. č. 124/21, parc. č. 124/38, parc. č. 125/2, parc. č. 125/9, parc. č. 
125/10, parc. č. 125/20, parc. č. 131, parc. č. 134/3, parc. č. 149,  parc. č. 150/3,  vše 
ostat. pl., vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch společnosti  Veolia 
Energie ČR, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 27.  
 

48. revokuje 

usnesení ZMO ze dne 14. 9. 2015, bod programu 3., bod 4.9. dodatku č. 1 důvodové 
zprávy ve věci schválení zřízení věcného břemene uložení a provozování 
horkovodního vedení na pozemcích parc. č. 121/2 ostat. pl., parc. č. 121/6 ostat. pl., 
parc. č. 121/7 ostat. pl., vše v k. ú. Neředín a parc. č. 559/4 ostat. pl. v k. ú. Nová 
Ulice, vše obec Olomouc ve prospěch společnosti OLTERM & TD Olomouc, a.s. dle 
důvodové zprávy bod č. 28.  
 

49. revokuje 

usnesení ZMO ze dne 14. 9. 2015, bod programu 3., bod 4.9. dodatku č. 1 důvodové 
zprávy ve věci  schválení uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene uložení a provozování horkovodního vedení na pozemcích parc. č. 121/2 
ostat. pl., parc. č. 121/6 ostat. pl., parc. č. 121/7 ostat. pl., vše v k. ú. Neředín a parc. 
č. 559/4 ostat. pl. v k. ú. Nová Ulice, vše obec Olomouc ve prospěch společnosti 
OLTERM & TD Olomouc, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 28.  
 

50. schvaluje 

zřízení věcného břemene uložení a provozování horkovodního vedení na pozemcích 
parc. č. 121/2 ostat. pl., parc. č. 121/6 ostat. pl., parc. č. 121/7 ostat. pl., vše v k. ú. 
Neředín a parc. č. 559/4 ostat. pl. v k. ú. Nová Ulice, vše obec Olomouc ve prospěch 
společnosti OLTERM & TD Olomouc, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 28.  
 

Předložil: Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 3. 1.; hlasování č. 6 
 
 

5 Rozpočtové změny roku 2016 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 

upravenou důvodovou zprávu týkající se rozpočtových změn roku 2016 - část  A a 
část B včetně všech příloh 
 

2. schvaluje 

upravenou důvodovou zprávu týkající se rozpočtových změn roku 2016 - část B 
včetně všech příloh 
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Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 4.; hlasování č. 7, 8 
 
 

6 Závěrečný účet - výsledky hospodaření za rok 2015 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 

důvodovou zprávu včetně všech příloh 
 

2. schvaluje 

finanční vypořádání se státním rozpočtem za rok 2015 
 

3. schvaluje 

v souladu s §17, odst. 7) Zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 
250/2000 Sb.  celoroční hospodaření SMOl v roce 2015, a to "bez výhrad"   
 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 5.; hlasování č. 9 
 
 

7 Účetní závěrka SMOl k 31.12.2015 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 

předloženou důvodovou zprávu včetně všech příloh 
 

2. schvaluje 

účetní závěrku SMOl sestavenou k 31.12.2015, v souladu se zákonem o účetnictví č. 
563/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 220/2013 Sb. 
 

3. pověřuje 

1. náměstka primátora JUDr. Martina Majora, MBA podpisem "Protokolu 
o schvalování účetní závěrky". 
 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 6.; hlasování č. 10 
 
 

8 Pořízení změny č. IV Územního plánu Olomouc 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 

předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 

v souladu s § 55 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., O územním plánování a stavebním 
řádu, ve znění pozdějších předpisů, pořízení změny č. IV Územního plánu Olomouc 
včetně jejího obsahu 
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3. určuje 

RNDr. Aleše Jakubce, Ph.D., náměstka primátora, zastupitelem pro spolupráci na 
pořízení změny č. IV Územního plánu Olomouc v souladu se zákonem č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů 
 

4. ukládá 

odboru koncepce a rozvoje zahájit pořízení změny č. IV Územního plánu Olomouc 
T: dle důvodové zprávy 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 

Předložil: Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 7.; hlasování č. 11 
 
 

9 Veřejnoprávní smlouva v rámci implementace IROP 2014-2020 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 

předloženou důvodovou zprávu 
 

2. vyhrazuje si 

v souladu s § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, pravomoc rozhodovat o veřejnoprávní smlouvě o výkonu 
některých úkolů řídícího orgánu zprostředkujícím subjektem v rámci implementace 
Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014-2020, uzavírané 
mezi statutárním městem Olomouc a Ministerstvem pro místní rozvoj ČR 
 

3. schvaluje 

uzavření veřejnoprávní smlouvy o výkonu některých úkolů řídícího orgánu 
zprostředkujícím subjektem v rámci implementace Integrovaného regionálního 
operačního programu pro období 2014-2020 mezi statutárním městem Olomouc a 
Ministerstvem pro místní rozvoj ČR dle přílohy č. 1 
 

4. pověřuje 

tajemníka Magistrátu města Olomouce Bc. Jana Večeře k podpisu veřejnoprávní 
smlouvy o výkonu některých úkolů řídícího orgánu zprostředkujícím subjektem v 
rámci implementace integrovaného regionálního operačního programu pro období 
2014-2020 
 

5. ukládá 

tajemníkovi Magistrátu města Olomouce, Bc. Janu Večeřovi, zapracovat do interních 
směrnic Magistrátu města Olomouce řídící a kontrolní systém zprostředkujícího 
subjektu ve vazbě na povinnosti vyplývající ze zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře 
regionálního rozvoje 
T: červenec 2016 
O: Večeř Jan, Bc., tajemník 
 

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 8.; hlasování č. 12, 13 
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10 Dodatek č. 5 zřizovací listiny ZŠ a MŠ Olomouc, Řezníčkova 1, 
příspěvková organizace 

Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 

důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 

Dodatek č. 5 zřizovací listiny ZŠ a MŠ Olomouc, Řezníčkova 1, příspěvková 
organizace 
 

3. ukládá 

informovat ředitele příspěvkové organizace o přijatém usnesení 
T: 27. 6. 2016 
O: vedoucí odboru školství 
 

Předložil: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
Bod programu: 9.; hlasování č. 14 
 
 

11 Pojmenování ulic 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 

upravenou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 

názvy ulic dle upravené důvodové zprávy 
 

3. ukládá 

informovat příslušné instituce o nových názvech ulic dle stanovených směrnic 
T: ihned 
O: vedoucí odboru vnějších vztahů a informací 
 

Předložil: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
Bod programu: 10.; hlasování č. 15 
 
 

12 Návrh zástupce SMOl do orgánu - dozorčí rady Výstaviště 
Flora Olomouc, a.s. 

Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 

předloženou důvodovou zprávu 
 

2. souhlasí 

s odvoláním zástupce statutárního města Olomouce z orgánu - dozorčí rady 
Výstaviště Flora Olomouc, a.s. dle důvodové zprávy 
 

3. navrhuje 

nového zástupce statutárního města Olomouce do orgánu – dozorčí rady Výstaviště 
Flora Olomouc, a.s. dle důvodové zprávy 
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Předložil: Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 11.; hlasování č. 16 
 
 

13 Přísedící Okresního soudu v Olomouci 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 

předloženou důvodovou zprávu 
 

2. volí 

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) do 
funkce přísedícího Okresního soudu v Olomouci pana Jana Mrajcu pro funkční 
období 2016 – 2020  
 

3. bere na vědomí 

vzdání se funkce přísedícího Okresního soudu v Olomouci pana Ing. Jana Bartoně 
 

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

Bod programu: 12.; hlasování č. 17 
 
 

14 Delegování zástupců SMOl na členské schůze družstev 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 

předloženou důvodovou zprávu 
 

2. deleguje 

zástupce SMOl (včetně náhradníků)  na členské schůze družstev Družstvo Olomouc, 
Jiráskova a Družstvo Olomouc, Jižní dle důvodové zprávy s platností pro plánovaný 
termín členské schůze i případné náhradní termíny dle důvodové zprávy 
 

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 13. 1.; hlasování č. 18 
 
 

15 Delegování zástupce SMOl na valnou hromadu společnosti 
Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. 

Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 

předloženou důvodovou zprávu 
 

2. deleguje 

zástupce SMOl (včetně náhradníka) na valnou hromadu společnosti 
Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. dle důvodové zprávy 
 

 



 19 

3. navrhuje 

zástupce SMOl do představenstva společnosti Vodohospodářská společnost 
Olomouc, a.s. dle důvodové zprávy 
 

Předložil: Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 13. 2.; hlasování č. 19 
 
 

16 Delegování zástupce SMOl na valnou hromadu společnosti 
Aquapark Olomouc, a. s. 

Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 

předloženou důvodovou zprávu 
 

2. deleguje 

zástupce SMOl (včetně náhradníků) na valnou hromadu AQUAPARK Olomouc, a. s. 
s platností pro termín valné hromady 10. 6. 2016 i případný náhradní termín dle 
důvodové zprávy 
 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 13. 3.; hlasování č. 20 
 
 

17 Delegování na valnou hromadu společnosti OLTERM & TD 
Olomouc, a. s.  

Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 

předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 

delegování zástupců SMOl (včetně náhradníků) na valnou hromadu společnosti 
OLTERM & TD Olomouc, a. s. dle důvodové zprávy 
 

Předložil: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
Bod programu: 13. 4.; hlasování č. 21 

 
 
 

 

 

 

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

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

  

 


