
 

USNESENÍ 
 

z 119. schůze Rady m ěsta Olomouce, konané dne 19. 5. 2014  
 
 
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  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
informace o plnění usnesení RMO k termínu plnění 19.5.2014 dle upravené důvodové 
zprávy 
 
2. prodlužuje 
termíny plnění usnesení RMO dle upravené důvodové zprávy 
 
3. vypouští ze sledování 
bod 18, část 4 usnesení RMO ze dne 27.8.2013, týkající se realizace parku V Kotlině 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, primátor města 
Bod programu: 1. 
 
 
 
2 Majetkoprávní záležitosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
1.1. záměr prodat pozemek parc. č. 1721/63 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je 
budova č. p. 813, obč. vyb., v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc a pozemek parc. č. 
1721/64 ostatní plocha v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc, jehož součástí je zejména 
komunikace, parkovací stání, chodník a oplocení, předmětem prodeje budou dále 
infrastrukturní stavby, a to  SO 12 - vnitroareálová kanalizace, včetně kanalizační přípojky 
nacházející se na pozemcích parc. č. 1721/64 ostatní plocha a parc. č. 1705/1 ostatní 
plocha, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc, SO 11 - vodovodní přípojka 
nacházející se na pozemcích parc. č. 1721/64 ostatní plocha a parc. č. 1705/1 ostatní 
plocha, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc, SO 15 - venkovní osvětlení 
nacházející se na pozemku parc. č. 1721/64 ostatní plocha v k. ú. Holice u Olomouce, obec 
Olomouc a SO 14 - kabelová přípojka NN nacházející se na pozemcích  parc. č.  1721/64 
ostatní plocha, parc. č. 1705/1 ostatní plocha a parc. č. 1705/2 ostatní plocha, parc. č. 
1705/3 zastavěná plocha a nádvoří a parc. č. 1705/31 zastavěná plocha a nádvoří, vše 
v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc. Na pozemku parc. č. 1721/64 ostatní plocha 
v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc se dále nachází stavby jiného vlastníka, zejména 
parovod CZT a automatická závora, včetně kabelové přípojky NN a komunikačního kabelu, 
které nejsou součástí tohoto pozemku a nebudou proto předmětem převodu dle důvodové 
zprávy bod č. 1.1.  
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1.2. změnu smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 16. 2. 2012 ve znění dodatku č. 1 
uzavřenou se společností DCI KINO Olomouc s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 1.4.  
 
1.3. záměr směnit pozemky parc. č. 306/13 orná půda o výměře 523 m2, parc. č. 306/23 
orná půda o výměře 81 m2, parc. č. 308/2 ostatní plocha o výměře 180 m2 a části pozemků 
parc. č. 306/16 orná půda (dle GP parc. č. 306/16) o výměře 308 m2, parc. č. 306/19 orná 
půda (dle GP „díl i“) o výměře 1 464 m2, parc. č. 306/17 orná půda (dle GP „díl p“) o výměře 
18 m2 a parc. č. 306/38 orná půda (dle GP parc. č. 306/41 a parc. č. 306/42) o výměře 
24 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města 
Olomouce za části pozemků parc. č. 306/10 orná půda (dle GP „díl r“) o výměře 212 m2, 
parc. č. 306/14 orná půda (dle GP „díl l“) o výměře 35 m2, parc. č. 306/15 orná půda (dle GP 
„díl m“) o výměře 154 m2 a parc. č. 306/18 orná půda (dle GP „díl h“) o výměře 854 m2, vše 
v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví společnosti PTÁČEK - správa, a.s.  
dle důvodové zprávy bod č.  2.1. 
 
1.4. záměr prodat pozemek parc. č. st. 1183 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Nové Sady 
u Olomouce, obec Olomouc, na kterém se nachází stavba jiného vlastníka – budova č. p. 
788, rodinný dům, která není součástí tohoto pozemku a nebude předmětem převodu, a 
pozemek parc. č. 96/1 orná půda v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, na kterém 
se nachází stavby jiného vlastníka, zejména zpevněná plocha, oplocení, terasa, přípojka 
kabelového vedení NN, kanalizační a vodovodní přípojka a plynovodní přípojka, které nejsou 
součástí tohoto pozemku a nebudou předmětem převodu dle důvodové zprávy bod č. 2.4.  
 
1.5. předběžný záměr prodat část pozemku parc. č. 599/1 ostatní plocha o výměře 237 m2 
v k. ú. Neředín, obec Olomouc, pozemek parc. č. 612/15 ostatní plocha v k. ú. Neředín, obec 
Olomouc, na kterém se nachází stavba jiného vlastníka – venkovní betonové schodiště, 
která není součástí tohoto pozemku a nebude proto předmětem převodu,  a pozemek parc. 
č. 612/31 ostatní plocha v k. ú. Neředín, obec Olomouc, na kterém se nachází stavba jiného 
vlastníka – přístupový chodník, která není součástí tohoto pozemku a nebude proto 
předmětem převodu. Výměra části pozemku bude upřesněna až po zpracování GP dle 
důvodové zprávy bod č. 2.5. 
 
1.6. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 238/1 ostatní plocha o výměře 47 m2 v k. ú. 
Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.5.   
 
1.7. záměr prodat pozemek parc. č. st. 1200/5 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.6. 
 
1.8. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 85/32 ostat. pl. o výměře 12 m2 v k. ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.7. 
 
1.9. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 85/32 ostat. pl. o výměře 12 m2 v k. ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.7. 
 
1.10. záměr pronajmout pozemek parc. č. 768/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 
293 m2, část pozemku parc. č. 768/1 ostat. pl. o výměře 9 152 m2, část pozemku parc. č. 
770/1 orná půda o výměře 442 m2 a část pozemku parc. č. 1247/63 ostat. pl. o výměře 
256 m2, vše v k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.8. 
 
1.11. záměr pronajmout část střechy o výměře 2 m2 budovy č. p. 1017, bydlení, ul. I. P. 
Pavlova č. o. 62, která je součástí pozemku parc. č. st. 1324 zastavěná plocha a nádvoří 
v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.9. 
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1.12. záměr prodat pozemek parc. č. 288 zahrada, jehož součástí je zejména zpevněná 
plocha, na pozemku se dále nachází stavby jiného vlastníka – zejména trakční stožár a 
plechové oplocení včetně elektropřípojky s pojistkovou skříní, které nejsou součástí pozemku 
a nebudou proto předmětem převodu, pozemky parc. č. 464 ostatní plocha, parc. č. 465 
ostatní plocha, parc. č. 466 ostatní plocha, parc. č. 289/2 ostatní plocha, parc. č. 289/3 
ostatní plocha, parc. č. 289/4 ostatní plocha, jejichž součástí je zejména  oplocení se zděnou 
podezdívkou a pozemky parc. č. 289/1 zahrada, parc. č. 434 ostatní plocha a část pozemku 
parc. č. 467 ostatní plocha (dle GP parc. č. 467 ostatní plocha) o výměře 156 m2, vše v k. ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.10.  
 
1.13. záměr pronajmout část pozemku parc. č. st. 891 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. 
Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, konkrétně pak prostor o celkové výměře 9 m2 v 
1. NP budovy č. p. 601 objekt občanské vybavenosti, ul. Radova č.o.5, která je součástí 
tohoto pozemku dle důvodové zprávy bod č. 2.11. 
 
1.14. pronájem pozemků parc. č. st. 1390/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 94 m2, 
parc. č. 287/11 ostatní plocha o výměře 4 038 m2, parc. č. 287/12 ostatní plocha o výměře 
2 m2, parc. č. 615/8 ostatní plocha  o výměře 2 888 m2 a  části pozemku parc. č. st. 1392/1 
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 421 m2, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc 
v podílovém spoluvlastnictví pana xxxxxxxxxxxxxx (ideální podíl 1/6), paní xxxxxxxxxxxxxxxx 
(ideální podíl 1/6), paní xxxxxxxxxx (ideální podíl 1/6), paní xxxxxxxxxxxxx (ideální podíl 1/4) 
a paní xxxxxxxxxxxxxxx (ideální podíl 1/4) statutárnímu městu Olomouc dle důvodové zprávy 
bod č. 3.1. 
 
1.15. pronájem pozemků parc. č. st. 823 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 240 m2, parc. 
č. st 824 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 237 m2, parc. č. st. 881 zastavěná plocha a 
nádvoří o výměře 236 m2 a parc. č. st. 898 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 230 m2, 
vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví ČR – Úřadu pro 
zastupování státu ve věcech majetkových statutárnímu městu Olomouc dle důvodové zprávy 
bod č. 3.2. 
 
1.16. změnu náležitostí smlouvy u pronájmu pozemků parc. č. 1226 ostatní plocha o výměře 
156 m2 a parc. č. 1045/3 zahrada o výměře 111 m2, vše v k. ú. Černovír, obec Olomouc 
společnosti COSACO TANK s.r.o., a.s. dle důvodové zprávy bod č. 3.3.  
 
1.17. pronájem části pozemku parc. č. 150/5 ostat. pl. o celkové výměře 5 616 m2 a 
pozemků parc. č. st. 937 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 261 m2 a parc. č. st. 938 
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 62 m2, vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc 
společnosti  OMV Česká republika, s. r. o.  dle důvodové zprávy bod č. 3.4. 
 
1.18. pronájem pozemku parc. č. st. 1201/4 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 17 m2 
v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.5. 
 
1.19. pronájem části pozemku parc. č. 784/1 zahrada o výměře 150 m2 v k. ú. Chválkovice, 
obec Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.6.  
 
1.20. uzavření dohody o skončení nájmu části pozemku parc. č. 784/1 zahrada o výměře 
150 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc s manžely xxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy 
bod č. 3.6.  
 
1.21. pronájem pozemku parc. č. 338/7 zahrada o výměře 90 m2 v k. ú. Slavonín, obec 
Olomouc panu  xxxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.7. 
 
1.22. pronájem části pozemku parc. č. 1296/1 ostat. pl. o výměře 110 m2 v k. ú. Slavonín, 
obec Olomouc panu xxxxxxxx a paní xxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.7. 
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1.23. uzavření dohody o skončení nájmu pozemku parc. č. 338/7 zahrada o výměře 90 m2 
v k. ú. Slavonín, obec Olomouc s panem xxxxxxxxxxxx dohodou ke dni nabytí účinnosti nové 
nájemní smlouvy dle důvodové zprávy bod č. 3.7. 
 
1.24. uzavření dohody o skončení nájmu části pozemku parc. č. 1296/1 ostatní plocha o 
výměře 168 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc s panem xxxxxxxxxxx dohodou ke dni nabytí 
účinnosti nové nájemní smlouvy dle důvodové zprávy bod č. 3.7. 
 
1.25. pronájem části pozemku parc. č. st. 371 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 15 m2 
v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc panu xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.8.  
 
1.26. pronájem části pozemku parc. č. 758/27 ostat.  pl. o  výměře 29 m2 v k. ú. Černovír, 
obec Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.9. 
 
1.27. pacht části pozemku parc. č. 236/25 ostat. pl. o výměře 246 m2 v k. ú. Hejčín, obec 
Olomouc panu xxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.10. 
 
1.28. pacht pozemku parc. č. 9/11 zahrada o výměře 295 m2 v k. ú. Řepčín, obec Olomouc 
paní xxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.11. 
 
1.29. uzavření dohody o skončení nájmu pozemku parc. č. 9/11 zahrada o výměře 294 m2 
v k. ú. Řepčín, obec Olomouc s panem xxxxxxxxxxxxx dohodou ke dni nabytí účinnosti nové 
pachtovní smlouvy dle důvodové zprávy bod č. 3.11. 
 
1.30. pacht části pozemku parc. č. 1584 zahrada o výměře 402 m2 v k. ú. Holice 
u Olomouce, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.12. 
 
1.31. pacht části pozemku parc. č. 803/1 orná půda o výměře 513 m2 v k. ú. Slavonín, obec 
Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.13. 
 
1.32. pacht pozemku parc. č. 735/19 orná půda o výměře 333 m2 v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.14. 
 
1.33. předběžný záměr koupě části pozemku parc. č. 200/4 ostatní plocha o výměře 6 m2 
v k. ú. Bělidla, obec Olomouc ze společného jmění manželů xxxxxxxxxxxxxxxx do vlastnictví 
statutárního města Olomouce. Výměra části předmětného pozemku bude upřesněna až po 
zpracování GP dle důvodové zprávy bod č. 4.3. 
 
1.34. poskytnutí jako výpůjčky částí pozemků parc. č. 1920/3 ostatní plocha o výměře 18 m2, 
parc. č. 1920/7 ostatní plocha o výměře 105 m2, parc. č. 1920/10 ostatní plocha o výměře 
28 m2, parc. č. 1920/11 ostatní plocha o výměře 16 m2, parc. č. 635 vodní plocha o výměře 
53 m2 a parc. č. 1933 ostatní plocha o výměře 50 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec 
Olomouc společnosti Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace dle 
důvodové zprávy bod č. 4.7.  
 
1.35. změnu smlouvy o nájmu částí pozemků parc. č. 216 o výměře 350 m2, parc. č. 211 
o výměře 1 432 m2, parc. č. 557 o výměře 16 m2, parc. č. 288/1 o výměře 408 m2, vše 
ostatní plocha v k. ú. Neředín, obec Olomouc uzavřené s Hanáckým Aeroklubem Olomouc 
o.s. dle důvodové zprávy bod č. 4.9.   
 
1.36. postup dle důvodové zprávy bod č. 6.1. 
 
2. nevyhovuje žádosti 
2.1. pana xxxxxxxxx o pronájem části pozemku parc. č. 599/1 ostatní plocha o výměře 40 m2 
v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.5. 
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2.2. pana xxxxxxxxx o pronájem části pozemku parc. č. 599/1 ostatní plocha o výměře 31 m2 
v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.5. 
 
2.3. pana xxxxxxxxx, paní xxxxxxxxxx, paní xxxxxxxxxxxxx, paní xxxx a paní xxxxxxxxxxxxxx 
o schválení nájemného u pronájmu pozemků parc. č. st. 1390/1 zastavěná plocha a nádvoří 
o výměře 94 m2, parc. č. 287/11 ostatní plocha o výměře 4 038 m2, parc. č. 287/12 ostatní 
plocha o výměře 2 m2, parc. č. 615/8 ostatní plocha  o výměře 2 888 m2 a části pozemku 
parc. č. st. 1392/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 421 m2, vše v k. ú. Neředín, obec 
Olomouc ve výši 40,- Kč/m2/rok dle důvodové zprávy bod č. 3.1.  
 
3. souhlasí 
3.1. s odložením rozhodnutí o nakládání s pozemkem parc. č. st. 542 zastavěná plocha a 
nádvoří v k. ú. Lazce, obec Olomouc, jehož součástí je budova č. p. 415, stavba technického 
vybavení (Synkova – C1K1) do doby zpracování Regulačního plánu „Sídliště Lazce RP-13“ 
dle důvodové zprávy bod č. 1.3.  
 
3.2. s odložením rozhodnutí o nakládání s pozemkem parc. č. st. 557 zastavěná plocha a 
nádvoří v k. ú. Lazce, obec Olomouc, jehož součástí je budova č. p. 434, stavba technického 
vybavení (Herrmannova – C1K2) do doby zpracování Regulačního plánu „Sídliště Lazce RP-
13“ dle důvodové zprávy bod č. 1.3.  
 
3.3. s odložením rozhodnutí o nakládání s pozemkem parc. č. st. 606 zastavěná plocha a 
nádvoří v k. ú. Lazce, obec Olomouc, jehož součástí je budova č. p. 496, stavba technického 
vybavení (Dlouhá – C2K2) do doby zpracování Regulačního plánu „Sídliště Lazce RP-13“ 
dle důvodové zprávy bod č. 1.3.  
 
4. uděluje 
4.1. společnosti Dopravní podnik města Olomouce,  a. s.  souhlas s umístěním jednoho kusu 
trakčního stožáru tramvajové trati na pozemku parc. č. 116/42 ostat. pl. v k. ú. Olomouc-
město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 6.3. 
 
4.2. společnosti Dopravní podnik města Olomouce,  a. s.  souhlas s umístěním podzemního 
kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 827/1 ostat. pl. a parc. č. 827/7 ostat. pl., vše 
v k. ú. Nová Ulice, obec  Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 6.4. 
 
4.3. společnosti  VGP CZ II., s. r. o. souhlas s umístěním přípojky dešťové kanalizace 
na pozemku parc. č. 649 ostatní plocha v k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle důvodové 
zprávy bod č. 6.5. 
 
4.4. společnosti Lanové centrum Proud o.s. souhlas s umístěním podzemního kabelového 
vedení NN na pozemku parc. č. 24/9 ostat. pl. v k. ú. Lazce, obec Olomouc dle důvodové 
zprávy bod č. 6.6. 
 
5. bere na v ědomí 
5.1. předloženou důvodovou zprávu bod č. 1.3. 
 
5.2. důvodovou zprávu bod č. 2.2. 
 
5.3. důvodovou zprávu bod č. 2.3. 
 
6. revokuje 
6.1. usnesení RMO ze dne 10. 9. 2013, bod programu 2, bod 3.2. důvodové zprávy ve věci 
schválení pronájmu pozemků parc. č. st. 1390/1 zast. pl. o výměře 94 m2, parc. č. 287/11 
ostat. pl. o výměře 4 038 m2, parc. č. 287/12 ostat. pl. o výměře 2 m2 a parc. č. 615/8 ostat. 
pl. o výměře 2 888 m2, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc v podílovém spoluvlastnictví pana 
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xxxxxxxxxxx (ideální podíl 1/6), paní xxxxxxxxxxxxxxxx (ideální podíl 1/6), paní xxxxxxxxxxxx 
(ideální podíl 1/6), paní xxxxxxxx (ideální podíl 1/4) a paní xxxxxxxxxxxxxx (ideální podíl 1/4) 
statutárnímu městu Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.1. 
 
6.2. usnesení RMO ze dne 17. 10. 2011 bod programu 2, bod důvodové zprávy 3.24 ve věci 
schválení úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 1086/12 ostat. pl. v k. ú. Hodolany, 
obec Olomouc ve prospěch společnosti AB Centre s. r. o. dle důvodové zprávy bod č. 6.8. 
 
6.3. usnesení RMO ze dne 30. 6. 2009 bod programu 3., bod 2.37 důvodové zprávy ve věci 
schválení úplatného zřízení věcného břemene obsahující právo  uložení a provozování 
splaškové kanalizace na pozemku parc. č. 1918/5 ostat. pl.  v k. ú. Holice u Olomouce, obec 
Olomouc ve prospěch společnosti KOVOLASER s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 6.9. 
 
6.4. usnesení RMO ze dne 3. 5. 2011, bod programu 2, bod 3.20 důvodové zprávy ve věci 
schválení úplatného zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 34/8 ostat. pl. v k. ú. Bělidla, obec 
Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s.  dle důvodové zprávy bod č. 6.25. 
 
6.5. usnesení RMO ze dne 22. 4. 2014, bod programu 2, bod 4.1. důvodové zprávy ve věci 
schválení zřízení věcného břemene umístění a provozování kioskové trafostanice na 
pozemku parc. č. 827/1 ostatní plocha v  k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.32. 
 
6.6. usnesení RMO ze dne 22. 4. 2014, bod programu 2, bod 4.1. důvodové zprávy ve věci 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene umístění a provozování 
kioskové trafostanice na pozemku parc. č. 827/1 ostatní plocha v  k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.32. 
 
6.7. usnesení RMO ze dne 3. 5. 2011, bod programu 2., bod 3.31 důvodové zprávy ve věci 
schválení úplatného zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování 
optického kabelu na pozemcích parc. č. 75/72 ostat. pl. a parc. č. 75/135 ostat. pl., vše 
v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch společnosti MERIT GROUP a.s. dle 
důvodové zprávy bod č. 6.36. 
 
6.8. usnesení  RMO ze dne 27. 8. 2013, bod programu  2, bod 3.21 důvodové zprávy ve věci 
úplatného schválení zřízení věcného břemene spočívající v právu zřídit a provozovat 
plynárenské zařízení, včetně jeho příslušenství, a v právu vstupovat a vjíždět v souvislosti se 
zřízením, rekonstrukcemi, opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodních 
přípojek na pozemku  parc. č. 323/1 ostat. pl. v k. ú. Olomouc - město a na pozemcích parc. 
č. 497/1 ostat. pl., parc. č. 339/45 ostat. pl., parc. č. 341/15 ostat. pl., parc. č. 328/26 ostat. 
pl., parc. č. 321 zahrada, vše v k. ú. Povel, obec Olomouc ve prospěch společnosti SMP Net, 
s.r.o.  dle důvodové zprávy bod č. 6.40. 
 
6.9. usnesení RMO ze dne 27. 8. 2013, bod programu 2, bod 3.21 důvodové zprávy ve věci 
schválení uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívající 
v právu zřídit a provozovat plynárenské zařízení včetně jeho příslušenství, v právu vstupovat 
a vjíždět v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami a provozováním 
distribuční soustavy a plynovodních přípojek na pozemku  parc. č. 323/1 ostat. pl. v k. ú. 
Olomouc - město a na pozemcích parc. č. 497/1 ostat. pl., parc. č. 339/45 ostat. pl., parc. č. 
341/15 ostat. pl., parc. č. 328/26 ostat. pl., parc. č. 321 zahrada, vše v k. ú. Povel, obec 
Olomouc ve prospěch společnosti SMP Net, s.r.o.  dle důvodové zprávy bod č. 6.40. 
 
6.10. usnesení RMO ze dne 16. 10. 2012, bod programu  2, bod 3.32 důvodové zprávy ve 
věci schválení úplatného zřízení věcného břemene spočívající v právu zřídit a provozovat 
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plynárenské zařízení včetně jeho příslušenství, v právu vstupovat a vjíždět v souvislosti se 
zřízením, stavebními úpravami, opravami a provozováním distribuční soustavy a 
plynovodních přípojek na pozemcích parc. č. 75/83 ostat. pl., parc. č. 75/71 ostat. pl. a parc. 
č. 75/72 ostat. pl., vše v k. ú. Olomouc – město, obec Olomouc ve prospěch   společnosti 
SMP Net, s.r.o.  dle důvodové zprávy bod č. 6.41. 
 
6.11. usnesení RMO ze dne 27. 1. 2014, bod programu 2, bod 3.9 důvodové zprávy ve věci 
schválení zřízení věcného břemene spočívající v právu zřídit a provozovat plynárenské 
zařízení včetně jeho příslušenství, v právu vstupovat a vjíždět v souvislosti se zřízením, 
stavebními úpravami, opravami a provozováním plynárenského zařízení a plynovodních 
přípojek na pozemcích parc. č. 202/2,  parc. č. 202/1, parc. č 200/1, parc. č. 200/3, parc. č. 
231/1, vše  ostat. pl., v k. ú. Bělidla, obec Olomouc ve  prospěch společnosti RWE GasNet, 
s.r.o.  dle důvodové zprávy bod č. 6.42. 
 
6.12. usnesení RMO ze  dne 22. 4. 2014, bod programu 2, bod 3.24 důvodové zprávy 
ve věci  schválení zřízení věcného břemene spočívající v právu zřídit a provozovat 
plynárenské zařízení včetně jeho příslušenství, v právu vstupovat a vjíždět v souvislosti se 
zřízením, stavebními úpravami, opravami a provozováním plynárenského zařízení a 
plynovodních přípojek na pozemcích parc. č. 792/2  ostat. pl. v k. ú. Nová Ulice, parc. č. 
270/1,  parc. č. 270/2, parc. č. 284/1, parc. č. 284/2, vše ostat. pl., parc. č. 264/9 zahrada a 
parc. č. 285/5 ostat. pl., vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch  společnosti 
RWE GasNet, s.r.o.  dle důvodové zprávy bod č. 6.43. 
 
6.13. usnesení RMO ze dne 10. 9. 2013, bod programu 2, bod 3.12 důvodové zprávy ve věci 
schválení úplatného zřízení věcného břemene spočívající v právu zřídit a provozovat 
plynárenské zařízení včetně jeho příslušenství, v právu vstupovat a vjíždět v souvislosti se 
zřízením, stavebními úpravami, opravami a provozováním distribuční soustavy a 
plynovodních přípojek na  pozemku parc. č. 331/1 ostat. pl. v k. ú. Nedvězí u Olomouce, 
obec Olomouc ve prospěch  společnosti SMP Net, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 6.44. 
 
6.14. usnesení RMO ze dne 22. 4. 2014, bod programu 2, bod 3.21 důvodové zprávy ve věci 
schválení zřízení věcného břemene spočívající v právu zřídit a provozovat plynárenské 
zařízení včetně jeho příslušenství, v právu vstupovat a vjíždět v souvislosti se zřízením, 
stavebními úpravami, opravami a provozováním plynárenského zařízení a plynovodní 
přípojky na pozemcích parc. č. 291/11 ostat. pl., parc. č. 319/1 ostat. pl. a parc. č. 349/2 
ostat. pl., vše v k. ú. Droždín, obec Olomouc ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o.  
dle důvodové zprávy bod č. 6.45. 
 
6.15. usnesení RMO ze dne 22. 4. 2014, bod programu  2, bod 3.23  důvodové zprávy ve 
věci schválení zřízení věcného břemene spočívající v právu zřídit a provozovat plynárenské 
zařízení včetně jeho příslušenství, v právu vstupovat a vjíždět v souvislosti se zřízením, 
stavebními úpravami, opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodních přípojek 
na pozemcích parc. č. 613 ostat. pl., parc. č. 2117 ostat. pl., parc. č. 2118 ostat. pl., parc. č. 
2121 ostat. pl., vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti SMP Net, 
s.r.o.  dle důvodové zprávy bod č. 6.46. 
 
6.16. usnesení RMO ze dne 22. 4. 2014, bod programu  2, bod 3.22 důvodové zprávy ve 
věci schválení zřízení věcného břemene spočívající v právu zřídit a provozovat plynárenské 
zařízení včetně jeho příslušenství, v právu vstupovat a vjíždět v souvislosti se zřízením, 
stavebními úpravami, opravami a provozováním plynárenského zařízení a plynovodní 
přípojky na pozemcích parc. č. 1951/1 ostat. pl., parc. č. 1953/1 ostat. pl., parc. č. 1954 
ostat. pl. a parc. č. 1955/3 ostat. pl., vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve 
prospěch společnosti  RWE GasNet, s.r.o.  dle důvodové zprávy bod č. 6.47. 
 
 



 8 

6.17. usnesení RMO ze dne 22. 4. 2014, bod programu 2, bod  3.25 důvodové zprávy ve 
věci schválení zřízení věcného břemene spočívající v právu zřídit a provozovat plynárenské 
zařízení včetně jeho příslušenství, v právu vstupovat a vjíždět v souvislosti se zřízením, 
stavebními úpravami, opravami a provozováním plynárenského zařízení a plynovodní 
přípojky na pozemcích parc. č. 87/15, parc. č. 116/46, parc. č. 116/53, parc. č. 116/109, parc. 
č. 116/48, parc. č. 116/56, parc. č. 116/54 a parc. č. 116/52, vše ostat. pl., vše v k. ú. 
Olomouc - město, obec Olomouc ve prospěch společnosti  RWE GasNet, s.r.o.  dle 
důvodové zprávy bod č. 6.48. 
 
6.18. usnesení RMO ze dne 19. 4. 2011 bod programu 2, bod 3.22 důvodové zprávy ve věci 
schválení úplatného zřízení věcného břemene spočívající v právu zřídit a provozovat 
plynárenské zařízení včetně jeho příslušenství, v právu vstupovat a vjíždět v souvislosti se 
zřízením, stavebními úpravami, opravami a provozováním distribuční soustavy a 
plynovodních přípojek na pozemcích parc. č. 1647/7,  parc. č. 1647/8,  parc. č. 1647/2,  parc. 
č. 1961/1, parc. č. 1721/65, vše ostat. pl., dále parc. č. 1647/6 orná půda, vše v k. ú. Holice u 
Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti SMP Net, s.r.o.  dle důvodové zprávy 
bod č. 6.49. 
 
6.19. usnesení RMO ze dne 22. 4. 2014, bod programu 2, bod 3.20 důvodové zprávy ve věci 
schválení změny náležitostí smlouvy o zřízení věcného břemene spočívající v právu zřídit a 
provozovat plynárenské zařízení včetně jeho příslušenství, v právu vstupovat a vjíždět v 
souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami a provozováním plynárenského 
zařízení a plynovodních přípojek na pozemcích parc. č. 1647/7,  parc. č. 1647/8,  parc. č. 
1647/2,  parc. č. 1961/1, parc. č. 1721/65, vše ostat. pl. a parc. č. 1647/6 orná půda, vše v 
k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti RWE GasNet s.r.o.  dle 
důvodové zprávy bod č. 6.49. 
 
6.20. usnesení RMO ze dne 10. 9. 2013, bod programu 2, bod 3.11 důvodové zprávy ve věci 
schválení zřízení věcného břemene spočívající v právu zřídit a provozovat plynárenské 
zařízení včetně jeho příslušenství, v právu vstupovat a vjíždět v souvislosti se zřízením, 
stavebními úpravami, opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodních přípojek 
na pozemku parc. č. 148/3 ostat. pl. v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc ve prospěch  
společnosti RWE GasNet, s.r.o.  dle důvodové zprávy bod č. 6.50. 
 
7. ukládá 
odboru investic zařadit do návrhu plánu provozních výdajů odstranění budovy č. p. 878, 
stavba technického vybavení (PS Svornosti „LM“), která je součástí  pozemku  parc. č. st. 
1107 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 
č. 1.3. 
T: listopad 2014 
O: vedoucí odboru investic 
 
8. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
8.1. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemku parc. č. st. 
891 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, jehož 
součástí je budova č. p. 601 objekt občanské vybavenosti (Radova 5), přičemž obsahem 
věcného břemene je právo zřídit, provozovat, opravovat a udržovat objektovou předávací 
stanici, její přívody, rozvody a obslužná zařízení včetně koncových topných a regulačních 
zařízení zdroje a komunikační zařízení jako součásti soustavy zásobování tepelnou energií a 
rozvodného tepelného zařízení na budově č. o. 601, věcné břemeno zahrnuje též právo 
zřídit, mít a udržovat na budově č. p. 601 potřebné obslužné zařízení, jakož i právo provádět 
na objektové předávací stanici úpravy za účelem její obnovy, výměny, modernizace nebo 
zlepšení její výkonnosti, včetně jejího odstranění jakožto i právo odběru studené vody a el. 
energie a připojení na kanalizaci a na odběrné tepelné zařízení budovy č. p. 601 ve 
prospěch společnosti OLTERM & TD Olomouc, a.s.  dle důvodové zprávy bod č. 2.11. 
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8.2. zřízení věcného břemene k pozemku parc. č. st. 891 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. 
Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, jehož součástí je budova č. p. 601 objekt občanské 
vybavenosti (Radova 5), přičemž obsahem věcného břemene je právo zřídit, provozovat, 
opravovat a udržovat objektovou předávací stanici, její přívody, rozvody a obslužná zařízení 
včetně koncových topných a regulačních zařízení zdroje a komunikační zařízení jako 
součásti soustavy zásobování tepelnou energií a rozvodného tepelného zařízení na budově 
č. o. 601, věcné břemeno zahrnuje též právo zřídit, mít a udržovat na budově č. p. 601 
potřebné obslužné zařízení, jakož i právo provádět na objektové předávací stanici úpravy za 
účelem její obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení její výkonnosti, včetně jejího 
odstranění jakožto i právo odběru studené vody a el. energie a připojení na kanalizaci a na 
odběrné tepelné zařízení budovy č. p. 601 ve prospěch společnosti OLTERM & TD 
Olomouc, a.s.  dle důvodové zprávy bod č. 2.11. 
                            
8.3. uzavření souhlasného prohlášení, ve kterém SMOl uzná vydržení pozemků parc. č. 189 
zahrada o výměře 210 m2 a parc. č. 174 zast. pl. a nádvoří o výměře 160 m2, vše v k. ú.  
Slavonín, obec Olomouc panem xxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 4.1. 
 
8.4. koupi části pozemku parc. č. 265/508 ostatní plocha (dle GP parc. č. 265/522 ostatní 
plocha) o výměře 5 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc ze společného jmění manželů 
xxxxxxxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní cenu ve výši 8 400,- Kč 
dle důvodové zprávy bod č. 4.5. 
 
8.5. koupi části pozemku parc. č. 857/1 ostatní plocha (dle GP parc. č. 857/26 ostatní 
plocha) o výměře 71 m2 v  k. ú. Hodolany, obec Olomouc, na kterém se nachází stavba 
ve vlastnictví SMOl - komunikace, která není součástí pozemku a nebude předmětem 
převodu, z vlastnictví společnosti České dráhy, a.s. do vlastnictví statutárního města 
Olomouce za kupní cenu ve výši 90 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.6.  
 
8.6. uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na části pozemků parc. č. 1920/3 ostatní 
plocha o výměře 17 m2, parc. č. 1920/7 ostatní plocha o výměře 17 m2, parc. č. 1920/10 
ostatní plocha o výměře 21 m2, parc. č. 1920/11 ostatní plocha o výměře 6 m2 a parc. č. 635 
vodní plocha o výměře 35 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc, na kterých se 
nachází stavba jiného vlastníka, zejména komunikace, která není součástí těchto pozemků a 
nebude proto předmětem převodu, mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím 
dárcem a Olomouckým krajem jako budoucím obdarovaným dle důvodové zprávy bod č. 4.7.  
 
8.7. prodej pozemku parc. č. 55/14 ostat. pl. v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, na kterém se 
nachází stavby jiného vlastníka – zpevněný asfaltový a betonový povrch a nadzemní vedení 
NN, vč. sloupu, které nejsou součástí tohoto pozemku a nebudou proto předmětem převodu, 
Zemědělskému družstvu Slavonín za kupní cenu ve výši 363 025,- Kč dle důvodové zprávy 
bod č. 4.8.  
 
8.8. prodej pozemku parc. č. st. 1526/2 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec 
Olomouc, na kterém se nachází stavba jiného vlastníka – budova bez čp/če, adminis., která 
není součástí tohoto pozemku a nebude proto předmětem převodu panu xxxxxxxxxxxxxxxxx 
za kupní cenu ve výši 854 815,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.9.  
 
8.9. prodej pozemku parc. č. st. 2551 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc, na kterém se nachází stavba jiného vlastníka – rozestavěná stavba, která není 
součástí tohoto pozemku a nebude předmětem převodu, za kupní cenu ve výši 97 820,- Kč 
vč. DPH a pozemku parc. č. 978/4 zahrada v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, jehož součástí 
je zejména studna, na pozemku se dále nachází stavby jiného vlastníka, zejména studna a 
plechový stavební objekt, které nejsou součástí tohoto pozemku a nebudou předmětem 
převodu, za kupní cenu ve výši 385 330,- Kč manželům xxxxxxxxxxxxx, do společného jmění 
manželů dle důvodové zprávy bod č. 4.10.     
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8.10. prodej pozemku parc. č. 735/20 orná půda v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, na kterém 
se nachází stavby jiného vlastníka – oplocení a studna, které nejsou součástí pozemku a 
nebudou proto předmětem prodeje, manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx do společného jmění 
manželů za kupní cenu ve výši 405 620,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.11. 
 
8.11. uzavření plánovací smlouvy na infrastrukturní stavby účelové komunikace, parkovacích 
stání, chodníků, veřejného osvětlení, vodovodu, splaškové kanalizace, dešťové kanalizace a 
retenční nádrže SO 04a budovaných v rámci stavby „Novostavba 2 polyfunkčních objektů - 
Litovelská“ se společností HOPR GROUP, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 5.1. 
 
8.12. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 809/40 ostatní 
plocha o výměře 1585 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, jejíž součástí budou stavby 
účelové komunikace, parkovacích stání, chodníků a na stavby veřejného osvětlení, 
vodovodu, splaškové kanalizace, dešťové kanalizace a retenční nádrže SO 04a budovaných 
v rámci stavby „Novostavba 2 polyfunkčních objektů - Litovelská“ se společností HOPR 
GROUP, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 5.2. 
 
8.13. uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-
B/13/2010/Hoa, mezi statutárním městem Olomouc a společností MORAVSKÁ VÝROBNÍ, 
a.s. dle důvodové zprávy bod č. 5.3. 
 
8.14. uzavření dodatku č. 1 k plánovací smlouvě č. MAJ-IN-PS/8/2010/Hoa, mezi statutárním 
městem Olomouc a společností MORAVSKÁ VÝROBNÍ, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 
5.4. 
 
8.15. zřízení služebnosti uložení a provozování kanalizace na pozemku parc. č. 527/4 ostatní 
plocha v k. ú. Hejčín, obec Olomouc ve  prospěch statutárního města Olomouce dle 
důvodové zprávy bod č. 6.2. 
 
8.16. zřízení služebnosti umístění a provozování jednoho kusu trakčního stožáru tramvajové 
trati na pozemku parc. č. 116/42 ostat. pl. v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc 
ve prospěch společnosti Dopravní podnik města Olomouce,  a. s.  dle důvodové zprávy bod 
č. 6.3. 
 
8.17. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti umístění a provozování 
jednoho kusu trakčního stožáru tramvajové trati na pozemku parc. č. 116/42 ostat. pl. v k. ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch společnosti Dopravní podnik města Olomouce,  
a. s.  dle důvodové zprávy bod č. 6.3. 
 
8.18. zřízení služebnosti uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na 
pozemcích parc. č. 827/1 ostat. pl. a parc. č. 827/7 ostat. pl., vše v k. ú. Nová Ulice, obec  
Olomouc ve prospěch společnosti Dopravní podnik města Olomouce, a.s. dle důvodové 
zprávy bod č. 6.4. 
 
8.19. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 827/1 ostat. pl. a parc. č. 827/7 
ostat. pl., vše v k. ú. Nová Ulice, obec  Olomouc ve prospěch společnosti Dopravní podnik 
města Olomouce, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.4. 
 
8.20. 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. 6.5. 
 
8.21. 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 
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Olomouc ve prospěch pozemku parc. č. 886/4 orná půda  v k. ú. Nemilany, obec Olomouc 
dle důvodové zprávy bod č. 6.5. 
 
8.22. zřízení služebnosti uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na 
pozemku parc. č. 24/9 ostat. pl. v k. ú. Lazce, obec Olomouc ve prospěch společnosti  
Lanové centrum Proud o.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.6. 
 
8.23. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 24/9 ostat. pl. v k. ú. Lazce, obec 
Olomouc ve prospěch společnosti  Lanové centrum Proud o.s. dle důvodové zprávy bod č. 
6.6. 
 
8.24. zřízení služebnosti uložení a provozování dvou kanalizačních přípojek a vodovodní 
přípojky na pozemcích parc. č. 120/4 a parc. č. 125/2, vše ostatní plocha v k. ú. Hodolany, 
obec Olomouc ve prospěch pozemku parc. č.  st. 691 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 6.7.  
 
8.25. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti uložení a provozování dvou 
kanalizačních přípojek a vodovodní přípojky na pozemcích parc. č. 120/4 a parc. č. 125/2, 
vše ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch pozemku parc. č.  st. 691 
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 6.7.  
 
8.26. zřízení služebnosti uložení a provozování plynovodní přípojky na pozemku parc. č. 
125/2 ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch pozemku parc. č.  st. 691 
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 6.7. 
 
8.27. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti uložení a provozování 
plynovodní přípojky na pozemku parc. č. 125/2 ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc ve prospěch pozemku parc. č.  st. 691 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 6.7. 
 
8.28. zřízení služebnosti uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na 
pozemku parc. č. 1086/12 ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti AB Centre s. r. o. dle důvodové zprávy bod č. 6.8. 
 
8.29. zřízení služebnosti uložení a provozování splaškové kanalizace na pozemcích parc. č. 
1918/5, parc. č. 1918/23, vše ostatní plocha a parc. č. 1907/8 vodní plocha, vše v k. ú. Holice 
u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti KOVOLASER s.r.o. dle důvodové 
zprávy bod č. 6.9. 
 
8.30. zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního  kabelového vedení NN 
na pozemcích parc. č. 373/23 a parc. č. 395/9, vše ostatní plocha, v k. ú. Chválkovice, obec 
Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.10. 
 
8.31. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a 
provozování podzemního  kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 373/23 a parc. č. 
395/9, vše ostatní plocha, v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ 
Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.10. 
 
8.32. zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního  kabelového vedení NN 
na pozemcích parc. č. 74/12 a parc. č. 50/2, vše ostatní plocha, v k. ú. Droždín, obec 
Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.11. 
 
8.33. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a 
provozování podzemního  kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 74/12 a parc. č. 
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50/2, vše ostatní plocha, v k. ú. Droždín, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ 
Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.11. 
 
8.34. zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN 
na pozemku parc. č. 74 ostatní plocha v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.12. 
 
8.35. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a 
provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 74 ostatní plocha v 
k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle 
důvodové zprávy bod č. 6.12. 
 
8.36. zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN 
na pozemcích parc. č. 824/2 ostat. pl. a parc. č. 1023 ostat. pl., vše v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.13. 
   
8.37. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a 
provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 824/2 ostat. pl. a 
parc. č. 1023 ostat. pl., vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ 
Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.13. 
 
8.39. zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN 
na pozemcích parc. č. 93/21, parc. č. 93/28 a parc. č. 93/100, vše  ostat. pl. v k. ú. Olomouc-
město, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. dle důvodové zprávy 
bod č. 6.14. 
 
8.40. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a 
provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 93/21, parc. č. 93/28 
a  parc. č. 93/100, vše  ostat. pl. v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.14. 
 
8.41. zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN 
na pozemku parc. č. 1929/1 ostat. pl. v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.15. 
 
8.42. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a 
provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 1929/1 ostat. pl. 
v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s.  dle 
důvodové zprávy bod č. 6.15. 
 
8.43. zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN 
na pozemcích parc. č. 90/38 a parc. č. 90/34, vše  ostat. pl.,  v k. ú. Olomouc - město, obec 
Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.16. 
 
8.44. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a 
provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 90/38 a parc. č. 
90/34, vše  ostat. pl.,  v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ 
Distribuce, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.16. 
 
8.45. zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN 
na pozemcích parc. č. 394/22 a parc. č. 394/2, vše ostat. pl., v k. ú. Řepčín, obec Olomouc 
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.17. 
 
8.46. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a 
provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 394/22 a parc. č. 
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394/2, vše   ostat. pl., v k. ú. Řepčín, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, 
a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.17. 
 
8.47. zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN 
na pozemku parc. č. 120/4 ostat. pl. v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s.  dle důvodové zprávy bod č. 6.18. 
 
8.48. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a 
provozování podzemního kabelového vedení VN na pozemku parc. č. 120/4 ostat. pl. v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s.  dle důvodové 
zprávy bod č. 6.18. 
 
8.49. zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN 
na pozemku parc. č. 824/4 ostat. pl. v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti  ČEZ Distribuce, a. s.  dle důvodové zprávy bod č. 6.19. 
 
8.50. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a 
provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 824/4 ostat. pl. v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc ve prospěch společnosti  ČEZ Distribuce, a. s.  dle důvodové 
zprávy bod č. 6.19. 
 
8.51. zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN 
na pozemcích parc. č. 1162, parc. č. 1167, parc. č. 706/8, parc. č. 1165/1, parc. č. 787/1, 
parc. č. 1164, parc. č. 787/2, parc. č. 1163, parc. č. 1147, vše ostat. pl., parc. č. 707/3, parc. 
č. 803/3, parc. č. 803/1, vše orná půda, v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti  ČEZ Distribuce, a. s.  dle důvodové zprávy bod č. 6.20. 
 
8.52. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a 
provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 1162, parc. č. 1167, 
parc. č. 706/8, parc. č. 1165/1, parc. č. 787/1, parc. č. 1164, parc. č. 787/2, parc. č. 1163, 
parc. č. 1147, vše ostat. pl., parc. č. 707/3, parc. č. 803/3, parc. č. 803/1, vše orná půda, v 
k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve prospěch společnosti  ČEZ Distribuce, a. s.  dle důvodové 
zprávy bod č. 6.20. 
 
8.53. zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN 
na pozemcích parc. č. 1555/4 orná půda, parc. č. 1502/25 ostat. pl., parc. č. 1967 ostat. pl., 
parc. č. 221/9 ostat. pl., parc. č. 1487/2 orná půda, vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc ve 
prospěch  společnosti ČEZ Distribuce, a. s.  dle důvodové zprávy bod č. 6.21. 
 
8.54. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a 
provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 1555/4 orná půda, 
parc. č. 1502/25 ostat. pl., parc. č. 1967 ostat. pl., parc. č. 221/9 ostat. pl., parc. č. 1487/2 
orná půda, vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc ve prospěch  společnosti ČEZ Distribuce, 
a. s.  dle důvodové zprávy bod č. 6.21. 
 
8.55. zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN 
na pozemcích parc. č. 809/1 ostat. pl. a parc. č. 827/1 ostat. pl., v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s.  dle důvodové zprávy bod č. 6.22. 
 
8.56. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a 
provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 809/1 ostat. pl. a 
parc. č. 827/1 ostat. pl., v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ 
Distribuce, a. s.  dle důvodové zprávy bod č. 6.22. 
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8.57. zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN 
na pozemku parc. č. 547/1 ostat. pl. v k. ú. Neředín,  obec Olomouc ve prospěch společnosti 
ČEZ Distribuce, a. s.  dle důvodové zprávy bod č. 6.23. 
 
8.58. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a 
provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 547/1 ostat. pl. v k. ú. 
Neředín,  obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s.  dle důvodové zprávy 
bod č. 6.23. 
 
8.59. zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN 
na pozemku parc. č. 1086/12 ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.24. 
 
8.60. zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN 
na pozemcích parc. č. 34/8 a parc. č. 203/1, vše ostatní plocha v k. ú. Bělidla, obec Olomouc 
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.25. 
 
8.61. zřízení  věcného břemene obsahující právo uložení a provozování podzemního 
kabelového vedení NN  na pozemcích parc. č. 49/2 orná půda, parc. č. 606 ostat. pl., parc. č. 
53/1 ostat. pl., vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti 
ČEZ Distribuce, a. s.  dle důvodové zprávy bod č. 6.26. 
 
8.62. zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN 
na pozemku parc. č. 1081/84 ostatní plocha v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s.  dle důvodové zprávy bod č. 6.27. 
 
8.63. zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN 
na pozemku parc. č. 650 ostatní plocha v k. ú. Lošov, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.28. 
 
8.64. zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN 
na pozemku parc. č. 605 ostatní plocha v k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.29. 
 
8.65. zřízení věcného břemene umístění a provozování nadzemního kabelového vedení VN 
na pozemcích parc. č. 292/1 ostatní plocha, parc. č. 292/4 vodní plocha a  parc. č. 354/1 
orná půda, vše v k. ú. Droždín, obec Olomouc ve prospěch společnosti  ČEZ Distribuce, a. s. 
dle důvodové zprávy bod č. 6.30. 
 
8.66. zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN 
na pozemcích parc. č. 115/17, parc. č. 115/3 a parc. č. 74/1, vše ostatní plocha v k. ú. Lazce, 
obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 
6.31. 
 
8.67. zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení na 
pozemcích parc. č. 278/97 orná půda, parc. č. 278/5, parc. č. 1023,  vše ostat. pl., vše v k. ú. 
Hodolany, parc. č. 1959/1, parc. č. 1562/21, vše ostat. pl., v k. ú. Holice u Olomouce, obec 
Olomouc ve  prospěch společnosti MERIT GROUP, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.33. 
   
8.68. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a 
provozování optického kabelového vedení na pozemcích parc. č. 278/97 orná půda, parc. č. 
278/5, parc. č. 1023,  vše ostat. pl., vše v k. ú. Hodolany, parc. č. 1959/1, parc. č. 1562/21, 
vše ostat. pl., v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve  prospěch společnosti MERIT 
GROUP, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.33. 
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8.69. zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení na 
pozemku parc. č. 1116/4 ostat. pl. v k. ú. Nová Ulice, pozemcích parc. č. 30/15, parc. č. 34/1, 
parc. č. 72/1, parc. č. 73, parc. č. 74/1, parc. č. 95/3, parc. č. 115/5, parc. č. 268/2, parc. č. 
298, vše ostat. pl., parc. č. 95/2 orná půda, vše v k. ú. Lazce, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti MERIT GROUP, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.34. 
 
8.70. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a 
provozování optického kabelového vedení na pozemku parc. č. 1116/4 ostat. pl. v k. ú. Nová 
Ulice, pozemcích parc. č. 30/15, parc. č. 34/1, parc. č. 72/1, parc. č. 73, parc. č. 74/1, parc. č. 
95/3, parc. č. 115/5,   parc. č. 268/2, parc. č. 298, vše ostat. pl., parc. č. 95/2 orná půda, vše 
v k. ú. Lazce, obec Olomouc  ve prospěch společnosti MERIT GROUP, a.s. dle důvodové 
zprávy bod č. 6.34. 
 
8.71. zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení na 
pozemcích parc. č. 668/7 a parc. č. 939/1, vše ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc ve prospěch společnosti MERIT GROUP a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.35. 
 
8.72. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a 
provozování optického kabelového vedení na pozemcích parc. č. 668/7 a parc. č. 939/1, vše 
ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch společnosti MERIT GROUP a.s. 
dle důvodové zprávy bod č. 6.35. 
 
8.73. zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelu na pozemcích parc. 
č. 75/72 a parc. č. 75/135, vše ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve 
prospěch společnosti MERIT GROUP a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.36. 
 
8.74. zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení na 
pozemcích parc. č. 116/14, parc. č. 116/15, parc. č. 116/21 a parc. č. 116/22, vše ostatní 
plocha v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc ve prospěch společnosti Telefónica Czech 
Republic, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.37. 
 
8.75. zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního optického kabelového 
vedení na pozemcích parc. č. 180/6 ostatní plocha a parc. č. 180/4 ostatní plocha, vše v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc ve prospěch společnosti RIO Media a.s. dle důvodové zprávy bod 
č. 6.38. 
 
8.76. zřízení věcného břemene uložení a provozování horkovodního vedení na pozemku 
parc. č. 451/35 ostatní plocha v k. ú. Povel, obec Olomouc ve prospěch společnosti Dalkia 
Česká republika, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.39. 
 
8.77. zřízení věcného břemene spočívající v právu zřídit a provozovat plynárenské zařízení, 
včetně jeho příslušenství, a v právu vstupovat a vjíždět v souvislosti se zřízením, 
rekonstrukcemi, opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodních přípojek na 
pozemku  parc. č. 323/1 ostat. pl. v k. ú. Olomouc - město a na pozemcích parc. č. 497/1 
ostat. pl., parc. č. 339/45 ostat. pl., parc. č. 341/15 ostat. pl., parc. č. 328/26 ostat. pl., parc. 
č. 321 zahrada, vše v k. ú. Povel, obec Olomouc ve prospěch společnosti RWE GasNet, 
s.r.o.  dle důvodové zprávy bod č. 6.40. 
 
8.78. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívající v právu 
zřídit a provozovat plynárenské zařízení včetně jeho příslušenství, v právu vstupovat a 
vjíždět v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami a provozováním distribuční 
soustavy a plynovodních přípojek na pozemku  parc. č. 323/1 ostat. pl. v k. ú. Olomouc - 
město a na pozemcích parc. č. 497/1 ostat. pl., parc. č. 339/45 ostat. pl., parc. č. 341/15 
ostat. pl., parc. č. 328/26 ostat. pl., parc. č. 321 zahrada, vše v k. ú. Povel, obec Olomouc ve 
prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o.  dle důvodové zprávy bod č. 6.40. 
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8.79. zřízení věcného břemene spočívající v právu zřídit a provozovat plynárenské zařízení 
včetně jeho příslušenství, v právu vstupovat a vjíždět v souvislosti se zřízením, stavebními 
úpravami, opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodních přípojek na 
pozemcích parc. č. 75/83 ostat. pl., parc. č. 75/71 ostat. pl. a parc. č. 75/72 ostat. pl., vše v 
k. ú. Olomouc – město, obec Olomouc ve prospěch  společnosti RWE GasNet, s.r.o.  dle 
důvodové zprávy bod č. 6.41. 
 
8.80. zřízení věcného břemene spočívající v právu zřídit a provozovat plynárenské zařízení 
včetně jeho příslušenství, v právu vstupovat a vjíždět v souvislosti se zřízením, stavebními 
úpravami, opravami a provozováním plynárenského zařízení a plynovodních přípojek na 
pozemcích parc. č. 202/2,  parc. č. 202/1, parc. č 200/1, parc. č. 200/3, parc. č. 231/1, vše  
ostat. pl., v k. ú. Bělidla, obec Olomouc ve  prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o.  dle 
důvodové zprávy bod č. 6.42. 
 
8.81. zřízení věcného břemene spočívající v právu zřídit a provozovat plynárenské zařízení 
včetně jeho příslušenství, v právu vstupovat a vjíždět v souvislosti se zřízením, stavebními 
úpravami, opravami a provozováním plynárenského zařízení a plynovodních přípojek na 
pozemcích parc. č. 792/2  ostat. pl. v k. ú. Nová Ulice, parc. č. 270/1,  parc. č. 270/2, parc. č. 
284/1, parc. č. 284/2, vše ostat. pl., parc. č. 264/9 zahrada a parc. č. 285/5 ostat. pl., vše 
v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch  společnosti RWE GasNet, s.r.o.  dle 
důvodové zprávy bod č. 6.43. 
 
8.82. zřízení věcného břemene spočívající v právu zřídit a provozovat plynárenské zařízení 
včetně jeho příslušenství, v právu vstupovat a vjíždět v souvislosti se zřízením, stavebními 
úpravami, opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodních přípojek na  
pozemku parc. č. 331/1 ostat. pl. v k. ú. Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch  
společnosti RWE GasNet, s.r.o.  dle důvodové zprávy bod č. 6.44. 
 
8.83. zřízení věcného břemene spočívající v právu zřídit a provozovat plynárenské zařízení 
včetně jeho příslušenství, v právu vstupovat a vjíždět v souvislosti se zřízením, stavebními 
úpravami, opravami a provozováním plynárenského zařízení a plynovodní přípojky na 
pozemcích parc. č. 291/11 ostat. pl., parc. č. 319/1 ostat. pl. a parc. č. 349/2 ostat. pl., vše v 
k. ú. Droždín, obec Olomouc ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o.  dle důvodové 
zprávy bod č. 6.45. 
 
8.84. zřízení věcného břemene spočívající v právu zřídit a provozovat plynárenské zařízení 
včetně jeho příslušenství, v právu vstupovat a vjíždět v souvislosti se zřízením, stavebními 
úpravami, opravami a provozováním plynárenského zařízení a plynovodních přípojek na 
pozemcích parc. č. 613/3 ostat. pl., parc. č. 2117 ostat. pl., parc. č. 2118 ostat. pl., parc. č. 
2121 ostat. pl., vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti RWE GasNet 
s.r.o.  dle důvodové zprávy bod č. 6.46. 
 
8.85. zřízení věcného břemene spočívající v právu zřídit a provozovat plynárenské zařízení 
včetně jeho příslušenství, v právu vstupovat a vjíždět v souvislosti se zřízením, stavebními 
úpravami, opravami a provozováním plynárenského zařízení a plynovodní přípojky na 
pozemcích parc. č. 1951/1 ostat. pl., parc. č. 1953/1 ostat. pl., parc. č. 1954 ostat. pl. a parc. 
č. 1955/3 ostat. pl., vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti  
RWE GasNet, s.r.o.  dle důvodové zprávy bod č. 6.47. 
 
8.86. zřízení věcného břemene spočívající v právu zřídit a provozovat plynárenské zařízení 
včetně jeho příslušenství, v právu vstupovat a vjíždět v souvislosti se zřízením, stavebními 
úpravami, opravami a provozováním plynárenského zařízení a plynovodní přípojky na 
pozemcích parc. č. 87/15, parc. č. 116/46, parc. č. 116/53, parc. č. 116/109, parc. č. 116/48, 
parc. č. 116/56, parc. č. 116/54 a parc. č. 116/52, vše ostat. pl., vše v k. ú. Olomouc - město, 
obec Olomouc ve prospěch společnosti  RWE GasNet, s.r.o.  dle důvodové zprávy bod č. 
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6.48. 
 
8.87. zřízení věcného břemene spočívající v právu zřídit a provozovat plynárenské zařízení 
včetně jeho příslušenství, v právu vstupovat a vjíždět v souvislosti se zřízením, stavebními 
úpravami, opravami a provozováním plynárenského zařízení a plynovodních přípojek na 
pozemcích parc. č. 1647/7,  parc. č. 1647/8,  parc. č. 1647/2,  parc. č. 1961/1, parc. č. 
1721/65, vše ostat. pl. a parc. č. 1647/6 orná půda, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec 
Olomouc ve prospěch společnosti RWE GasNet s.r.o.  dle důvodové zprávy bod č. 6.49. 
 
8.88. zřízení věcného břemene spočívající v právu zřídit a provozovat plynárenské zařízení 
včetně jeho příslušenství, v právu vstupovat a vjíždět v souvislosti se zřízením, stavebními 
úpravami, opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodních přípojek na 
pozemku parc. č. 148/3 ostat. pl. v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc ve prospěch  
společnosti RWE GasNet, s.r.o.  dle důvodové zprávy bod č.  6.50.  
 
9. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
9.1. žádosti pana xxxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 599/1 ostatní plocha o výměře 
400 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.5. 
 
9.2. žádosti společnosti AUTO HÉGR, a.s. o prodej částí pozemků parc. č. 599/1 ostatní 
plocha o výměře 797 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc, parc. č. 240/8 ostatní plocha o 
výměře 152 m2 a parc. č. 238/1 ostatní plocha o výměře 126 m2, vše v  k. ú. Nová Ulice, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.5. 
 
9.3. žádosti manželů xxxxxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 401/3 zahrada o výměře 
355 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.2. 
 
9.4. žádosti pana xxxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 1295 ostatní plocha o výměře 
10 m2 v k. ú. Lošov, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.4.  
 
9.5. žádosti společnosti KOVO DRUŽSTVO Olomouc o prodej pozemku parc. č. 55/14 ostat. 
pl. v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.8. 
 
10. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
usnesení ZMO ze dne 19. 9. 2012, bod programu 3, bod 54 důvodové zprávy ve věci 
schválení uzavření souhlasného prohlášení mezi statutárním městem Olomouc a  xxxxxxxxx, 
ve kterém oba zúčastnění prohlašují, že pozemky parc. č. 189 zahrada o výměře 210 m2 a 
parc. č. 174 zast. pl. a nádvoří o výměře 160 m2, vše v k. ú.  Slavonín, obec Olomouc, 
nepřešly dle zákona č. 172/1991 Sb., z vlastnictví státu do vlastnictví statutárního města 
Olomouce, ale jsou ve vlastnictví xxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 4.1.  
 
11. schvaluje 
záměr změnit Smlouvu o nájmu a provozování tepelného zdroje č 500011104 ze dne 
16.2.2004 ve znění dodatků č. 1 - 4 uzavřenou se společností OLTERM&TD Olomouc, a. s. 
Změnou smlouvy o nájmu by mělo dojít k prodloužení doby nájmu do 31.12.2019, ke snížení 
nájemného a k udělení souhlasu s provedením technického zhodnocení nájemcem. 
 
12. ukládá 
Moravskému divadlu Olomouc dořešit ve spolupráci s odborem investic postup dle zákona o 
veřejných zakázkách 
T: 2. 6. 2014 
O: ředitel Moravského divadla Olomouc 

vedoucí odboru investic 
Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, primátor města 
Bod programu: 2. 
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3 Prodej dom ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
záměr prodat pozemek parc. č. st. 573 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec 
Olomouc, jehož součástí je budova č. p. 359 (Politických vězňů 2), bytový dům, dle 
důvodové zprávy bod 1.1. 
 
3. schvaluje 
záměr prodat ideální podíl o velikosti 514/39459 na pozemku parc. č. st. 1012 zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 1.2. 
 
4. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti společnosti GRASO a.s. ve věci prodeje části pozemku parc. č. 109/1 zahrada 
o výměře 315 m2 a části pozemku parc. č. 109/4 zahrada o výměře 310 m2, vše v k. ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 1.3. 
 
5. schvaluje 
záměr prodat část pozemku parc. č. 609/5 ostatní plocha (dle GP parc. č. 609/6 ostatní 
plocha) o výměře 215 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 1.4. 
 
6. schvaluje 
záměr prodat části pozemku parc. č. 1127 ostatní plocha (dle GP parc. č. 1127/3 ostatní 
plocha) o výměře 140 m2, a (dle GP „díl a“) o výměře 1 m2, a pozemek parc. č. st. 1128 
ostatní plocha o výměře 199 m2, vše v  k. ú. Hodolany, obec Olomouc, dle důvodové zprávy 
bod 1.5. 
 
7. schvaluje 
záměr prodat část pozemku parc. č. 1126 ostatní plocha (dle GP parc. č. 1126/2 ostatní 
plocha) o výměře 76 m2 v  k. ú. Hodolany, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 1.6. 
 
8. ukládá 
Správě nemovitostí Olomouc, a. s. opětovně iniciovat založení společenství vlastníků 
jednotek v domě č. p. 722 (Vančurova 3) na pozemku parc. č. st. 1009 zastavěná plocha a 
nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 1.7. 
T: 14. 7. 2014 
O: ředitel Správy nemovitostí Olomouc, a.s. 
 
9. revokuje 
své usnesení ze dne 7. 4. 2014, bod 3, část 9, ve věci schválení záměru prodat jednotku 
vymezenou podle zákona č. 72/1994 Sb., a to bytovou jednotku č. 722/2 v domě č. p. 722 
(Vančurova 3) na pozemku parc. č. st. 1009 zastavěná plocha a nádvoří, 
se spoluvlastnickým podílem o velikosti 768/7352 na společných částech domu č. p. 722 a 
se spoluvlastnickým podílem o velikosti 768/7352 na pozemku parc. č. st. 1009 zastavěná 
plocha a nádvoří, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, formou obálkové metody, dle 
důvodové zprávy bod 1.7. 
 
10. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej jednotky vymezené podle zákona č. 72/1994 Sb., a to bytové jednotky č. 1109/4 
v domě č. p. 1108, 1109 (Sokolská 27, 29) na pozemcích parc. č. st. 16/1, 16/2, oba 
zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 738/7916 na 
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společných částech domu č. p. 1108, 1109 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
738/7916 na pozemcích parc. č. st. 16/1, 16/2, oba zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc, panu xxxxxxxxxxxx, za kupní cenu ve výši 903.500,- Kč, dle 
důvodové zprávy bod 1.8. 
 
11. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
nabídce pana xxxxxxxxxxx ze dne 24. 3. 2014 ve výši 855.000,- Kč ve věci prodeje  jednotky 
vymezené podle zákona č. 72/1994 Sb., a to bytové jednotky č. 1109/4 v domě  č. p. 1108, 
1109 (Sokolská 27, 29) na pozemcích parc. č. st. 16/1, 16/2, oba zastavěná plocha a 
nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 738/7916 na společných částech domu č. p. 
1108, 1109 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 738/7916 na pozemcích parc. č. st. 
16/1, 16/2, oba zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, dle 
důvodové zprávy bod 1.8. 
 
12. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
nabídkám společnosti FINBER, s.r.o. ze dne 24. 3. 2014 ve výši 833.000,- Kč, ze dne 26. 3. 
2014 ve výši 870.000,- Kč a ze dne 5. 5. 2014 ve výši 880.000,- Kč ve věci prodeje  jednotky 
vymezené podle zákona č. 72/1994 Sb., a to bytové jednotky č. 1109/4 v domě  č. p. 1108, 
1109 (Sokolská 27, 29) na pozemcích parc. č. st. 16/1, 16/2, oba zastavěná plocha a 
nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 738/7916 na společných částech domu č. p. 
1108, 1109 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 738/7916 na pozemcích parc. č. st. 
16/1, 16/2, oba zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, dle 
důvodové zprávy bod 1.8. 
 
13. ukládá 
odboru ekonomickému zajistit okamžité vrácení kauce ve výši 10.000,- Kč společnosti 
FINBER, s.r.o., dle důvodové zprávy bod 1.8. 
T: 9. 6. 2014 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 
14. nevyhovuje žádosti 
pana xxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxxxxx o  prominutí úhrady za bezdůvodné užívání pozemku 
parc. č. 536/2 zahrada o výměře 191 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc za 
období od 14. 4. 2012 do 14. 4. 2014 ve výši 2.311,- Kč včetně DPH, dle důvodové zprávy 
bod 2.1. 
 
15. schvaluje 
záměr propachtovat pozemek parc. č. 536/2 zahrada o výměře 191 m2 v k. ú. Nové Sady 
u Olomouce, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 2.1. 
 
16. schvaluje 
záměr propachtovat pozemek parc. č. 507 zahrada o výměře 51 m2 v  k. ú. Povel, obec 
Olomouc, dle důvodové zprávy bod 2.2. 
 
 
17. schvaluje 
záměr pronajmout pozemek parc. č. 93/56 ostatní plocha o výměře 469 m2 v k. ú. Olomouc-
město, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 2.3. 
 
18. schvaluje 
záměr pronajmout pozemek parc. č. 291 zahrada o výměře 163 m2 v k. ú. Olomouc-město, 
obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 2.4. 
 
19. schvaluje 
záměr propachtovat část pozemku parc. č. 109/1 zahrada o výměře 32 m2 a část  pozemku 
parc. č. 109/4 zahrada o výměře  179 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, dle 
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důvodové zprávy bod 2.5. 
 
20. schvaluje 
záměr změnit smlouvu o nájmu části pozemku parc. č. 46 zahrada o výměře 280 m2 v k. ú. 
Lazce, obec Olomouc. Změnou smlouvy o nájmu by mělo dojít ke změně subjektu nájmu z 
dosavadních nájemců paní xxxxxxx, pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, pana xxxxxxxxxxxxxx, pana 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, pana xxxxxxxxxxxx, paní xxxxxxxx a pana xxxxxxxxxx na nájemce pana 
xxxxxxxxxxxx, pana xxxxxxxxxxxxxx, pana xxxxxxxxxxxxxx, pana xxxxxxxxxxx, paní xxxxxxx, 
pana xxxxxxxxx a pana xxxxxxxxxxx, dle důvodové zprávy bod 2.6. 
 
21. schvaluje 
záměr propachtovat část pozemku parc. č. 21/13 zahrada o výměře 104 m2 v k. ú. Lazce, 
obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 2.7. 
 
22. schvaluje 
záměr propachtovat část pozemku parc. č. 21/14 zahrada o výměře 54 m2 v k. ú. Lazce, 
obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 2.8. 
 
23. schvaluje 
záměr propachtovat část pozemku parc. č. 607/28 zahrada o výměře 167 m2 v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 2.9. 
 
24. schvaluje 
záměr propachtovat část pozemku parc. č. 607/28 zahrada o výměře 180 m2 v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 2.10. 
 
25. schvaluje 
záměr propachtovat část pozemku parc. č. 380/130 orná půda o výměře 52,50 m2 v k. ú. 
Hejčín, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 2.11. 
 
26. bere na v ědomí 
nabídku pana xxxxx a ukládá JUDr. Martinu Majorovi, MBA a RNDr. Janu Holpuchovi Ph.D., 
Ing. Ivo Vlachovi a RNDr. Ladislavu Šnevajsovi projednat s žadatelem podmínky doručené 
nabídky, dle důvodové zprávy bod 2.12. 
T: 2. 6. 2014 
O: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., nám ěstek primátora 

Major Martin, JUDr., MBA, primátor m ěsta 
Šnevajs Ladislav, RNDr., nám ěstek primátora 
Vlach Ivo, Ing., nám ěstek primátora 

 
27. schvaluje 
pronájem části pozemku parc. č. 1126 ostatní plocha o výměře 10 m2 a části pozemku parc. 
č. 861/1 ostatní plocha o výměře 9 m2, oba v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, Společenství 
vlastníků jednotek Masarykova třída 52, Olomouc, dle důvodové zprávy bod 2.13. 
 
28. schvaluje 
pronájem části střechy budovy č. p. 889 (Masarykova 3) o výměře 25,75 m2, která je 
součástí pozemku parc. č. st. 790 zastavěná plocha a nádvoří v  k. ú. Olomouc-město, obec 
Olomouc, panu xxxxxxxxxxx, dle důvodové zprávy bod 2.14. 
 
29. schvaluje 
změnu smlouvy o nájmu na pronájem části pozemku parc. č. st. 308 zastavěná plocha a 
nádvoří o výměře 130 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, uzavřenou s paní xxxxxxx, 
dle důvodové zprávy bod 2.15. 
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30. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti Společenství vlastníků pro dům Polívkova 42, 44, 46, Olomouc ve věci zřízení 
předkupního práva k pozemku parc. č. 296/33 ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc, dle důvodové zprávy bod 2.16. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, primátor města 
Bod programu: 3. 
 
 
 
4 Majetkoprávní záležitosti OI  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu. 
 
2. schvaluje 
uzavření smlouvy o právu provést stavbu na části pozemku parc.č.st.29/2 zastavěná plocha 
a nádvoří v k.ú. Pavlovičky, obec Olomouc, který je ve spoluvlastnictví pana xxxxxxxx a pana 
xxxxxxxxxxx, dle bodu 1 předložené důvodové zprávy. 
 
3. schvaluje 
uzavření  smlouvy o právu provést stavbu na části pozemku parc.č. 33 zahrada v k.ú. 
Pavlovičky, obec Olomouc, který je ve vlastnictví pana xxxxxxxxxxxx, dle bodu 2 předložené 
důvodové zprávy.  
 
4. schvaluje 
uzavření smlouvy o právu provést stavbu na rekonstrukci komunikace-příjezdové cesty ve 
vlastnictví paní xxxxxxxxx, která se nachází na pozemku parc.č. 808/1 v k.ú. Hodolany, obec 
Olomouc, který je ve vlastnictví statutárního města Olomouc, dle bodu 3 předložené 
důvodové zprávy. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, primátor města 
Bod programu: 4. 
 
 
 
5 Veřejná zakázka č. 14047 - Dodatečné stavební práce 

Fischerova 2, 4, 6 - zateplení fasády, vým ěna oken a vstup ů - 
zadání  

Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu k veřejné zakázce s názvem "Dodatečné stavební práce Fischerova 2, 4, 
6 - zateplení fasády, výměna oken a vstupů" archivní číslo 14047. 
 
2. schvaluje 
v souladu s ust. § 81 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zadání veřejné zakázky uchazeči dle 
návrhu obsaženém v důvodové zprávě. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, primátor města 
Bod programu: 5. 
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6 Veřejná zakázka č. 14043 - Dodatečné stavební práce Moravská 

cyklotrasa na území ORP Olomouc, k.ú. Povel - zadán í 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu k veřejné zakázce s názvem "Dodatečné stavební práce Moravská 
cyklotrasa na území ORP Olomouc, k.ú. Povel", archivní číslo 14043. 
 
2. schvaluje 
v souladu s ust. § 81 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zadání veřejné zakázky uchazeči dle 
návrhu obsaženém v důvodové zprávě. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, primátor města 
Bod programu: 5. 1. 
 
 
7 Veřejná zakázka č. 14031 - Nákup elektrické energie pro rok 

2015 - zahájení, komise  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu zpracovanou na základě požadavků zadávajícího útvaru k veřejné 
zakázce s názvem „Nákup elektrické energie pro rok 2015“, archivní číslo 14031. 
 
2. schvaluje 
postup dle důvodové zprávy. 
 
3. pověřuje 
a) tajemníka Bc. Jana Večeře  k  podpisu všech rozhodnutí (s výjimkou usnesení RMO) 
souvisejících s touto veřejnou zakázkou, 
b) ostatní členy RMO k podpisu smluv o společném zadávání s městskými organizacemi, 
které mají ve své kompetenci. 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 5. 2. 
 
 
8 Veřejná zakázka č. 14057 - Dodatečné stavební práce Moravská 

cyklotrasa na území ORP Olomouc, k.ú. Povel II.  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
Zahájení a podmínky zadávacího řízení s názvem „Dodatečné stavební práce Moravská 
cyklotrasa na území ORP Olomouc, k.ú. Povel II.“, archivní číslo 14057 ve variantě A. 
  
2. pověřuje 
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, 
a) k rozhodnutí o případných námitkách stěžovatelů, 
b) k podpisu smlouvy o dílo, případně dodatků ke smlouvě o dílo s vítězným 
uchazečem. 
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Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, primátor města 
Bod programu: 5. 3. 
 
 
 
9 Veřejná zakázka č. 14051 - Neředínská ulice, U Dvora, Letc ů - 

rekonstrukce komunikace a inženýrských sítí -  zahájení, 
komise  

Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu zpracovanou na základě požadavků zadávajícího útvaru k veřejné 
zakázce s názvem „Neředínská ulice, U Dvora, Letců - rekonstrukce komunikace a 
inženýrských sítí“ archivní číslo 14051. 
 
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 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 rozhodnutí o případných námitkách stěžovatelů, 
d) k podpisu smlouvy a příp. jejich dodatků s vítězným uchazečem. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, primátor města 
Bod programu: 5. 4. 
 
 
 
10 Veřejná zakázka č. 14034  ČOV - měření bioplynu -  zahájení, 

komise  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu zpracovanou na základě požadavků zadávajícího útvaru k veřejné 
zakázce s názvem „ČOV – měření bioplynu“ archivní číslo 14034. 
 
2. schvaluje 
a) v souladu s ust. § 26 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zahájení a podmínky 
zadávacího řízení,  
b) seznam zájemců, kterým bude zaslána  výzva k podání nabídky dle důvodové 
zprávy. 
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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 JUDr. Martina Majora 
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. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, primátor města 
Bod programu: 5. 5. 
 
 
 
11 Veřejná zakázka č. 14035 - ČOV - rekonstrukce hrubých česlí -  

zahájení, komise  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu zpracovanou na základě požadavků zadávajícího útvaru k veřejné 
zakázce s názvem „ČOV – rekonstrukce hrubých česlí“ archivní číslo 14035. 
 
2. schvaluje 
a) v souladu s ust. § 26 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zahájení a podmínky 
zadávacího řízení,  
b) seznam zájemců, kterým bude zaslána  výzva k podání nabídky dle důvodové 
zprávy. 
 
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 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 rozhodnutí o případných námitkách stěžovatelů. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, primátor města 
Bod programu: 5. 6. 
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12 Veřejná zakázka č. 14056 - Rozvoj výstavišt ě Flora -  dodate čné 
stavební práce V., zahájení, komise  

Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
Zahájení a podmínky zadávacího řízení s názvem „Rozvoj výstaviště Flora - dodatečné 
stavební práce V.“, archivní číslo 14056 ve variantě A  
  
2. pověřuje 
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 rozhodnutí o případných námitkách stěžovatelů, 
d) k podpisu smlouvy o dílo, případně dodatků ke smlouvě o dílo s vítězným 
uchazečem. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, primátor města 
Bod programu: 5. 7. 
 
 
 
13 Veřejná zakázka č. 14016 - ZŠ Hálkova - p řístavba u čeben -  

zahájení, komise  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu zpracovanou na základě požadavků zadávajícího útvaru k veřejné 
zakázce s názvem „ZŠ Hálkova – přístavba učeben“ archivní číslo 14016. 
 
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 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 rozhodnutí o případných námitkách stěžovatelů, 
d) k podpisu smlouvy s vítězným uchazečem. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, primátor města 
Bod programu: 5. 8. 
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14 Rozpočtové zm ěny roku 2014  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu týkající se rozpočtových změn roku 2014 
 
2. schvaluje 
rozpočtové změny roku 2014 dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku 2014 
dle důvodové zprávy 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Vlach Ivo, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 6. 
 
 
15 EIB - revize/konverze úrokové sazby  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta 
zmocnit RMO ke schválení nových parametrů v rámci revize/konverze úrokové sazby dle 
bodu č. 3 důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
předložit na zasedání ZMO návrh zmocnit RMO ke schválení nových parametrů v rámci 
revize/konverze úrokové sazby dle bodu č. 3 důvodové zprávy 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Vlach Ivo, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 7. 
 
 
16 Výroční zprávy  p říspěvkových organizací za rok 2013  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu včetně příloh č.1, 1A  a 2 
 
2. schvaluje 
výši mimořádné odměny za rok 2013 pro ředitele příspěvkových organizací dle přílohy č. 1A 
důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
předložit Radě města Olomouce v dubnu  roku 2015 výroční zprávy o činnosti organizace za 
rok 2014 
T: duben 2015 
O: vedoucí ekonomického odboru 
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4. ukládá 
zpracovat výroční zprávy o činnosti organizace v průběhu března roku 2015 dle pokynu 
ekonomického odboru 
T: březen 2015 
O: ředitelé p říspěvkových organizací 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 

Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 

Bod programu: 8. 
 
 
 
17 Schvalování ú četních záv ěrek a finan čního vypo řádání 

příspěvkových organizací  (vy jma školských subjekt ů) , jejichž 
zřizovatelem je SMOl za ú četní období  2013  

Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu včetně všech příloh 
 
2. schvaluje 
a) účetní závěrky příspěvkových organizací Moravské divadlo Olomouc, Moravská 
filharmonie Olomouc, Knihovna města Olomouce, Zoologická zahrada Olomouc, Hřbitovy 
města Olomouce, Divadla hudby Olomouc,  sestavené k 31.12.2013 v souladu se zákonem 
o účetnictví č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 220/2013 Sb., 
 
b) finanční vypořádání roku 2013 příspěvkových organizací uvedených v příloze č. 6 
důvodové zprávy  
 
c) nařízený odvod Moravské filharmonii Olomouc, příspěvkové organizaci dle důvodové 
zprávy 
 
3. pověřuje 
náměstka primátora RNDr. Jana Holpucha, Ph.D., k podpisu Protokolu o schvalování účetní 
závěrky příspěvkové organizace Moravské divadlo Olomouc, Moravská filharmonie 
Olomouc, Knihovna města Olomouce, Divadlo hudby Olomouc a Zoologické zahrady 
Olomouc; 
náměstka primátora RNDr. Ladislava Šnevajse podpisem Protokolu o schvalování účetní 
závěrky příspěvkové organizace Hřbitovy města Olomouce ( příloha č. 5)   
 
4. ukládá 
informovat o přijatém usnesení ředitele příspěvkových organizací  
T: 23. 6. 2014 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 

Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 

Bod programu: 9. 
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18 Bytové záležitosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou  důvodovou  zprávu   
 
2. schvaluje 
uzavření nájemních smluv na městské byty: 
a) Balbínova 5, Olomouc, č.b. 19, o velikosti 3+kk s xxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 1a) 
b) Synkova 4, Olomouc, č.b. 20, o velikosti 3+1 s xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 1b) 
c) Polská 57, Olomouc, č.b. 5, o velikosti 2+1 s xxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 1c) 
d) Černá cesta 31, Olomouc, č.b. 29, o velikosti 2+1 se xxxxx dle důvodové zprávy bod 1d) 
e) Černá cesta 14, Olomouc, č.b. 12, o velikosti 3+1 s xxxxx a xxxxxxxx dle důvodové zprávy 
bod 1e) 
f) Černá cesta 15, Olomouc, č.b. 15, o velikosti 2+1 s xxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 1f) 
g) Černá cesta 18, Olomouc, č.b. 11, o velikosti 2+1 s xxxxxxx dle  důvodové zprávy bod 1g) 
h) Černá cesta 12, Olomouc, č.b. 1, o velikosti 3+1 s xxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 1h) 
ch) Politických vězňů 2, Olomouc, č.b. 8, o velikosti 1+1 s xxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 
1ch) 
i) Holická 51, Olomouc, č.b. 9, o velikosti 2+kk s xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 1i) 
j) Synkova 4, Olomouc, č.b. 19, o velikosti 3+1 se xxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 1j) 
k) U Letiště 8, Olomouc, č.b. 3, o velikosti 2+1 s xxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 2a) 
l) Balbínova 5, Olomouc, č.b. 1, o velikosti 2+kk s xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 2b) 
 
3. souhlasí 
1. s prodloužením nájemních smluv uzavřených na dobu určitou: 
a) na 2 roky nájemci: 
xxxxxxx, xxxxxxxxx, Černá cesta 1, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 12, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 13, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 25, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 33, Olomouc 
xxxxxxxxx, xxxxxxx, Černá cesta 33, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Horní náměstí 18, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Mariánská 7, Olomouc 
xxxxxxxx, xxxxxxxx, Na Trati 82, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Synkova 4, Olomouc 
xxxxxxx, xxxxxxxxx, Synkova 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Synkova 8, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Synkova 13, Olomouc 
xxxxxxxx, xxxxxxxx, tř. Kosmonautů 16, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, tř. Kosmonautů 16, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Polská 57, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, U Letiště 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Jiráskova 9, Olomouc 
xxxxxxxx, xxxxxxxx, I.P.Pavlova 62, Olomouc 
xxxxxxxx, xxxxxxxx, Topolová, 2, Olomouc 
xxxxxxxx, xxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc 
xxxxxxxx, xxxxxxxx, Topolová 6, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1A, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1D, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 6, Olomouc 
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b) na 2 roky s nájemci -  DPS: 
xxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, Peškova 1, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, Přichystalova 64, Olomouc 
xxxxx, xxxxxx, Příčná 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, Peškova 1, Olomouc  
xxxxx, xxxxxx, Fischerova 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, Peškova 1, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, Peškova 1, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, Příčná 8, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, Peškova 1, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, Handkeho 1, Olomouc – bezbariérový byt 
xxxxxxxxxxxx, Erenburgova 26, Olomouc  
xxxxxxxxxxxx, Družební 4, Olomouc - bezbariérový byt 
 
c) na 1 rok s nájemci: 
xxxxxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, U Letiště 6, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, U Letiště 8, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, Ztracená 1, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, tř. Kosmonautů 20, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, tř. Kosmonautů 20, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, Na Trati 82, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, Horní nám. 18, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, Černá cesta 31, Olomouc 
xxxxx, xxxxxx, Černá cesta 23, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, Černá cesta 21, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, Černá cesta 18, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, Balbínova 3, Olomouc 
 
 d) na půl roku, 3 měsíce, 1 měsíc s nájemci: 
xxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1E, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Topolová 1, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Topolová 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 62, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Příčná 8, Olomouc - DPS 
xxxxxxxxxxxxx, Ostružnická 9/11, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, tř. Kosmonautů 18, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, tř. Kosmonautů 18, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Synkova 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 21, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 21, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 17, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 11, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Balbínova 7, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 1, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, U Letiště 2, Olomouc - na 1 měsíc 
xxxxxxxxxxxxx, I.P.Pavlova 62, Olomouc - na 3 měsíce 
xxxxxxxxxxxxx, U Letiště 2, Olomouc - na 3 měsíce 
xxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 33, Olomouc - na 3 měsíce 
xxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 17, Olomouc - na 3 měsíce 
xxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 66, Olomouc - DPS - na 3 měsíce 
xxxxx, xxxxxxx, Sladkovského 1E, Olomouc - na 3 měsíce 
xxxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 2, Olomouc - na 3 měsíce 
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xxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 23, Olomouc - na 3 měsíce 
xxxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 2, Olomouc - na 3 měsíce  
xxxxxxx, xxxxxx, Černá cesta 3, Olomouc - na 3 měsíce  
xxxxxxx, xxxxxx, Černá cesta 19, Olomouc - na 3 měsíce  
xxxxxxx, xxxxxx, Jiráskova 10C, Olomouc - na 3 měsíce  
xxxxxxx, xxxxxx,  Jiráskova 10C, Olomouc - na 3 měsíce   
dle důvodové zprávy bod 3 a, b, c, d) 
 
2. s neprodloužením nájemních smluv uzavřených na dobu určitou: 
xxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 62, Olomouc  
xxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 27, Olomouc  
xxxxxxxxxxxxx, U Letiště 8, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Ztracená 1, Olomouc  
xxxxxxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc  
dle důvodové zprávy bod 4 a, b, c, d, e) 
 
3. s převedením nájemní smlouvy po odstěhování nájemce: 
xxxxxxxxxxxx, Ztracená 1, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 5) 
 
4. nevyhovuje žádosti 
o snížení nájemného na 52,- Kč/m2/měsíc u bytu č. 4 v domě Mariánská 8, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 6)  
 
5. schvaluje 
výpověď z nájmu bytu: 
xxxxxxxxxxx, tř. Kosmonautů 16, Olomouc, č.b. 6 
dle důvodové zprávy bod 7) 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 10. 
 
 
 
19 OZV o cenové map ě 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu k návrhu obecně závazné vyhlášky o Cenové mapě 
stavebních pozemků na území statutárního města Olomouce (2014/2015) 
 
2. ukládá 
předložit návrh obecně závazné vyhlášky o Cenové mapě stavebních pozemků na území 
statutárního města Olomouce (2014/2015) na nejbližším zasedání ZMO 
T: zasedání ZMO 
O: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., nám ěstek primátora 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta 
vydat obecně závaznou vyhlášku, kterou se vydává Cenová mapa stavebních pozemků na 
území statutárního města Olomouce (2014/2015) 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 11. 
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20 Horní nám ěstí  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
zahájení zpracování projektové dokumentace na zřízení 2 odběrných míst na Horním 
náměstí pro sezónní aktivity a to formou přímého zadání firmě Elektromontáže Blesk z 
důvodu urychlení akce. Firma Elektromotáže Blesk realizovala i odběrné místo na Dolním 
náměstí. 
 
3. ukládá 
odboru ekonomickému vykrytí z rezervy částky 34.546,- Kč na PD  
T: 2. 6. 2014 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 
4. schvaluje 
opravu kabeláže VO a připoložení silového kabelu dle bodu 2 DZ 
 
5. ukládá 
odboru ekonomickému zajistit rozpočtovou změnou z odboru dopravy částku 223.000 + 
240.000 + 94.600 =  557.600,- Kč 
T: 2. 6. 2014 
O: vedoucí ekonomického odboru 

vedoucí odboru dopravy 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, primátor města 
Bod programu: 13. 
 
 
 
21 Tramvajová tra ť II. etapa  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu. 
 
2. ukládá 
předložit důvodovou zprávu na nejbližším jednání Zastupitelstva města Olomouce. 
T: zasedání ZMO 
O: vedoucí odboru investic 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, primátor města 
Bod programu: 14. 
 
 
 
22 Povolení výjimky - p ěší zóna  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. souhlasí 
s povolením výjimky dle upravené přílohy důvodové zprávy 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 15. 
 
 
 
23 Svátky písní - parkování  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
vyhovět žádosti Festa Musicale Olomouce dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 16. 
 
 
24 Předzahrádky  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení MĚŠŤANSKÝ 
PIVOVAR v ulici  Riegrova 22, Olomouc, v rozsahu 32 m2 pro žadatel  pí. xxxxxxxxxxxxxxxx, 
Werichova 8, 779 00 Olomouc,   na dobu  od 23.5 do 31.10.  2014.   
 
3. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení CUKRÁRNA AIDA v 
ulici Horní náměstí 4, Olomouc, v rozsahu 50m2 pro žadatele p. xxxxxxxxxxxxx, Sušilova 2a, 
796 01 Prostějov, na dobu od 23.5. do 31.10.  2014.    
 
4. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení Herna–bar–MERLIN v 
ulici  Masarykova 5, Olomouc, v rozsahu 15,2 m2 pro žadatele p. xxxxxxxxxx, Masarykova 5,  
779 00 Olomouc,  na dobu  od 23.5. do 24.10. 2014.   
 
5. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení WHITE BAR v ulici  
Selské náměstí 1, Olomouc, v rozsahu 12,6 + 3 m2 pro žadatele p. xxxxx, Horní náměstí 15, 
785 01 Šternberk,  na dobu  od 23.5. do 30.9. 2014.   
 
6. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení BAR Q7 v ulici  
Rožňavská 8, Olomouc, v rozsahu 39 m2 pro žadatelku  pí xxxxxxx, Sídliště Osvobození 21, 
682 01 Vyškov - Dědice,  na dobu  od 23.5. do 31.10.  2014.   
 
7. revokuje 
své usnesení ze dne 6.4. 2010 a nesouhlasí s umístěním předzahrádky U Kejklíře v ulici 
Ztracená 2 pro žadatele f.PAVLÍK Group s.r.o. a požaduje okamžité odstranění této 
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předzahrádky. 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 17. 
 
 
 
25 Protipovod ňová ochrana IIB etapa, most Masarykova  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
odboru investic pořídit projektovou dokumentaci dle upravené důvodové zprávy 
T: 23. 6. 2014 
O: vedoucí odboru investic 
 
3. ukládá 
připravit rozpočtovou změnu na jednání RMO 2. 6. 2014 
T: 2. 6. 2014 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 19. 
 
 
 
26 SMS parkování  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
odboru investic realizovat zadávací řízení na pořízení služby SMS parkování 
T: 9. 6. 2014 
O: vedoucí odboru investic 
 
3. ukládá 
odboru dopravy předložit návrh úprav Nařízení č. 10/2011 o placeném parkování 
v návaznosti na schválené změny 
T: 9. 6. 2014 
O: vedoucí odboru dopravy 

vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
4. ukládá 
odboru dopravy předložit časové, technické a finanční podmínky úprav dopravního značení 
ZPS 
T: 9. 6. 2014 
O: vedoucí odboru dopravy 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, primátor města 
Bod programu: 22. 
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27 Využití podpory poskytnuté z rozpo čtu statutárního m ěsta 
Olomouce v roce 2013 n a projekt "Úprava tréninkových prostor 
- TŠ LOLA´S DANCE OLOMOUC"  

Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 23. 
 
 
 
28 Audit investi ční akce re konstrukce ZŠ a MŠ Svatoplukova 11, 

Olomouc - 1.etapa  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
realizovat navrhovaná nápravná opatření dle části IV.B předložené Zprávy č.1/2014 o 
zjištěních z vykonaného auditu 
T: září 2014 
O: vedoucí odboru investic 
 
Předložil: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 24. 
 
 
 
29 Využití podpory poskytnuté Klubu sportovních potáp ěčů 

Olomouc  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu. 
 
2. ukládá 
přijmout nápravná opatření dle důvodové zprávy. 
T: 23. 6. 2014 
O: vedoucí odboru vn ějších vztah ů a informací 
 
Předložil: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 25. 
 
 
30 Bytové záležitosti DPS  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
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2. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s paní xxxxxxxxxxxxx, na byt v DPS Fischerova 2, dle předložené 
důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s panem xxxxxxxxxxx, na byt v DPS Fischerova 6, dle předložené 
důvodové zprávy 
 
4. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s xxxxxxxx, na byt v DPS Fischerova 4, dle předložené důvodové 
zprávy 
 
Předložil: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 26. 

 
 

 
31 Jantarová stezka 2. část, MŠ Jílová a ZŠ Nedv ědova EO -  

Smlouvy o poskytnutí dotace  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. revokuje 
bod programu č. 36, usnesení č. 41 ze dne 27.8.2013 
 
3. souhlasí 
s přijetím dotace dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace č.j. 115D222002697/2 a dle Smlouvy č. 
12118533 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí 
2007-2013 na realizaci projektu CZ.1.02/3.2.00/12.14098 "MŠ Jílová 43, Olomouc - 
energetická opatření" 
 
4. souhlasí 
s přijetím dotace dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace č.j. 115D222002338/2 a dle Smlouvy č. 
12119313 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí 
2007-2013 na realizaci projektu CZ.1.02/3.2.00/12.13769 "ZŠ Nedvědova 17, Olomouc - 
energetická opatření" 
 
5. souhlasí 
s přijetím dotace na realizaci projektu CZ.1.12/1.3.00/31.01531 Jantarová stezka 2. část za 
podmínek uvedených v návrhu smlouvy o poskytnutí dotace na individuální projekt z 
Regionálního operačního programu soudržnosti Střední Morava 
 
6. pověřuje 
náměstka primátora RNDr. Ladislava Šnevajse k podpisu Smluv č. 12118533 a č. 12119313 
o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR v rámci OPŽP pro projekty "MŠ Jílová 43, Olomouc - 
energetická opatření" a "ZŠ Nedvědova 17, Olomouc - energetická opatření" a k podpisu 
Smlouvy o poskytnutí dotace č. ÚRR D-2013/0085/OKP na individuální projekt Jantarová 
stezka 2. část 
 
7. schvaluje 
složení realizačních týmů dle bodů 2 a 3 důvodové zprávy 
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8. souhlasí 
s postupem dle závěru důvodové zprávy 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 27. 
 
 
 
32 Příprava strategie ITI -  Olomoucká aglomerace: Rozhodnutí o 

poskytnutí dotace  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
Rozhodnutí o poskytnutí dotace z OPTP včetně Podmínek realizace projektu 
 
3. pověřuje 
náměstka primátora RNDr. Ladislava Šnevajse k podpisu Podmínek rozhodnutí realizace 
projektu Příprava integrované strategie pro ITI - Olomoucká aglomerace 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 28. 
 
 
 
33 IPRM – zařazení projekt ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
zařazení projektových námětů dle bodu 1.1. důvodové zprávy do IPRM Atraktivní a 
konkurenceschopná Olomouc a dle bodu 2 důvodové zprávy do IPRM Revitalizace a 
regenerace sídliště 
 
3. souhlasí 
s postupem dle závěru důvodové zprávy 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 29. 
 
 
 
34 Delegování zástupce SmOl na valnou hromadu a do spr ávní 

rady sdružení OK4EU  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. deleguje 
RNDr. Ladislava Šnevajse, náměstka primátora, jako zástupce SmOl do správní rady 
zájmového sdružení právnických osob "OK4EU" , dle DZ 
 
3. deleguje 
RNDr. Ladislava Šnevajse, náměstka primátora, jako zástupce SmOl na valné hromadě 
zájmového sdružení právnických osob "OK4EU",jako náhradníka  Ing. Ivo Vlacha, náměstka 
primátora, dle DZ 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 30. 
 
 
 
35 Souhlas z řizovatele s odprodejem nepot řebného majetku  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu včetně přílohy 
2. souhlasí 
s převedením nepotřebného majetku příspěvkové organizace Moravské divadlo  Olomouc do 
vlastnictví jiné osoby za cenu uvedenou v protokolu o vyřazení dle důvodové zprávy včetně 
příloh 
 
3. ukládá 
písemně informovat  příspěvkovou  organizaci o přijatém usnesení dle důvodové zprávy 
T: 2. 6. 2014 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 31. 
 
 
 
36 Malé projekty  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
poskytnutí příspěvků dle upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, primátor města 
Bod programu: 33. 
 
 
 
37 Organiza ční záležitosti - SVJ  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. ukládá 
tajemníkovi ihned zajistit omluvu neúčasti na shromáždění SVJ 
T: 2. 6. 2014 
O: Večeř Jan, Bc., tajemník 
 
3. ukládá 
vedoucí majetkoprávního odboru svolat v termínu 14 dní jednání dle důvodové zprávy 
T: 2. 6. 2014 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 34. 
 
 
38 Smlouva na zajišt ění zpracování výsledk ů voleb 2014  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
" Smlouvu na zajištění technické podpory zpracování výsledků voleb " 
 
3. ukládá 
podepsat " Smlouvu na zajištění technické podpory zpracování výsledků voleb " 
T: 2. 6. 2014 
O: Večeř Jan, Bc., tajemník 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 34. 1. 
 
 
 
39 Europe Direct 2014  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu střediska Europe Direct. 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 35. 
 
 
 
40 Rozpracování usnesení a podn ětů z diskuze z 26. zasedání 

ZMO, konaného 5.5.2014  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. ukládá 
k bodu 11 části 2 usnesení ZMO z 5.5.2014 – Víceleté financování projektů:   
- ZMO ukládá uzavřít smlouvy o poskytnutí podpor v rámci víceletého financování dle 
důvodové zprávy v souladu s Pravidly pro poskytování podpor statutárním městem Olomouc 
T: 2. 6. 2014 
O: vedoucí odboru sociálních v ěcí 
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vedoucí odboru vn ějších vztah ů a informací 
 
2. ukládá 
k bodu 11 část 3 usnesení ZMO z 5.5.2014 - Víceleté financování projektů: 
- ZMO ukládá odborům sociálních věcí a vnějších vztahů a informací předložit ZMO při 
schvalování rozpočtu na následující rok ke schválení návrhy na poskytnutí víceletých podpor 
z rozpočtu SMOl dle důvodové zprávy 
T: září 2014 
O: vedoucí odboru sociálních v ěcí 

vedoucí odboru vn ějších vztah ů a informací 
 
3. ukládá 
k bodu 20 části 3 usnesení ZMO z 5.5.2014 - Přejmenování části ulice: 
- ZMO ukládá informovat příslušné instituce o změně názvu v části ulice dle stanovených 
směrnic 
T: 2. 6. 2014 
O: vedoucí odboru vn ějších vztah ů a informací 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, primátor města 
Bod programu: 36. 

 
 

 
41 Změna Statutu KM Č 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
změnu Statutu KMČ dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 37. 
 
 
 
42 Projekt Unitown  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
účast města na projektu dle důvodové zprávy 
 
3. souhlasí 
s přípravou účasti města do sítě měst Unitown 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 

Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 38. 
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43 Delegování zástupc ů SMOl na členské sch ůze bytových 
družstev  

Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta 
delegovat zástupce SMOl (včetně náhradníků) na členské schůze bytových družstev Bytové 
družstvo Olomouc, Jiráskova a Bytové družstvo Olomouc, Jižní dle upravené důvodové 
zprávy 
 
3. ukládá 
předložit  radou doporučený návrh na delegování zástupců SMOl (včetně náhradníků) na 
členské schůze bytových družstev a návrh na změnu stanov obou družstev na nejbližší 
jednání ZMO 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 39. 

 
 

 
44 Udělení souhlasu s realizací investice -  OLTERM&TD Olomouc, 

a. s. 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s realizací investice "Rozšíření turniketového systému Plaveckého stadionu Olomouc" 
v předpokládaném objemu investičních nákladů dle přílohy důvodové zprávy 
 
Předložil: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 40. 
 
 
 
 
 
 
 
JUDr. Martin Major, MBA  v. r.                                                 Ing. Ivo Vlach v. r. 
primátor m ěsta Olomouce                                                       1. náměstek primátora 

 

 


