USNESENÍ
z 121. schůze Rady města Olomouce, konané dne 9. 6. 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)
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Kontrola usnesení RMO

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
informace o plnění usnesení RMO k termínu plnění 9.6.2014 dle upravené důvodové zprávy
2. prodlužuje
termíny plnění usnesení RMO dle upravené důvodové zprávy
3. vypouští ze sledování
část 9 bodu 2 usnesení Rady města Olomouce z 22.4.2014 týkající se majetkoprávních
záležitostí
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, primátor města
Bod programu: 1.
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Majetkoprávní záležitosti

Rada města Olomouce po projednání:
1. schvaluje
1.1. záměr prodat pozemek parc. č. 1222/1 ostatní plocha v k. ú. Slavonín, obec Olomouc,
na kterém se nachází stavba jiného vlastníka – oplocení, které není součástí tohoto
pozemku a nebude předmětem převodu dle důvodové zprávy bod č. 1.1.
1.2. záměr prodat pozemek parc. č. 1222/3 ostatní plocha v k. ú. Slavonín, obec Olomouc,
na kterém se nachází stavba jiného vlastníka – oplocení, které není součástí tohoto
pozemku a nebude předmětem převodu dle důvodové zprávy bod č. 1.2.
1.3. záměr prodat část pozemku parc. č. 762/3 zahrada o výměře 45 m2 (dle GP parc. č.
762/3 zahrada) v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, na kterém se nachází stavba jiného
vlastníka – oplocení, která není součástí tohoto pozemku a nebude předmětem převodu dle
důvodové zprávy bod č. 1.3.
1.4. záměr prodat část pozemku parc. č. 762/3 zahrada o výměře 16 m2 (dle GP parc. č.
762/5 zahrada) v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, na kterém se nachází stavba jiného
vlastníka – oplocení, která není součástí tohoto pozemku a nebude předmětem převodu dle
důvodové zprávy bod č. 1.4.

1.5. záměr prodat pozemek parc. č. st. 112/7 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Nové Sady
u Olomouce, obec Olomouc, na kterém se nachází stavba jiného vlastníka – budova bez
čp/če, jiná st., která není součástí tohoto pozemku a nebude předmětem převodu a části
pozemku parc. č. 408 zahrada (dle GP parc. č. 408/3 zahrada o výměře 12 m2 a parc. č.
408/2 zahrada o výměře 13 m2) v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové
zprávy bod č. 1.5.
1.6. záměr pronajmout pozemek parc. č. 444/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 4 m2
v k. ú. Hlubočky, obec Hlubočky paní xxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 1.6.
1.7. předběžný záměr prodat část pozemku parc. č. 999 ostat. pl. o výměře 70 m2 v k. ú.
Hodolany, obec Olomouc. Výměra části pozemku bude upřesněna po vyhotovení GP dle
důvodové zprávy bod č. 2.1.
1.8. záměr prodat pozemek parc. č. st. 340 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Klášterní
Hradisko, obec Olomouc, na kterém se nachází stavba jiného vlastníka, budova bez čp/če,
garáž, která není součástí tohoto pozemku a nebude proto předmětem převodu dle
důvodové zprávy bod č. 2.2.
1.9. záměr propachtovat pozemky parc. č. 930/16 orná půda o výměře 7 652 m2, parc. č.
905/80 orná půda o výměře 354 m2, parc. č. 1014/1 ostatní plocha o výměře 1 781 m2 a
parc. č. 1182/2 orná půda o výměře 485 m2, vše v k. ú. Řepčín, obec Olomouc dle důvodové
zprávy bod č. 2.3.
1.10. záměr propachtovat pozemek parc. č. 492/13 orná půda o výměře 15 426 m2 v k. ú.
Cholina, obec Cholina dle důvodové zprávy bod č. 2.4.
1.11. záměr pronajmout prostory sloužící podnikání o celkové výměře 20,45 m2 v 1. NP
budovy č. p. 259, rodinný dům, která je součástí pozemku parc. č. st. 387 zastavěná plocha
a nádvoří v k. ú. Huzová, obec Huzová, společnosti Lesy města Olomouce, a.s. dle
důvodové zprávy bod č. 2.5.
1.12. záměr změnit smlouvu o nájmu částí pozemků parc. č. 776/1 orná půda o výměře
3 204 m2 a parc. č. 776/3 orná půda o výměře 369 m2, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc
uzavřené se společností Domov seniorů Modřice a.s. Změnou smlouvy o nájmu by mělo dojít
k vyjmutí části pozemku parc. č. 776/3 orná půda o výměře 57 m2 v k. ú. Slavonín, obec
Olomouc z předmětu nájmu této smlouvy dle důvodové zprávy bod č. 2.6.
1.13. výpověď z nájmu prostoru sloužícího podnikání o výměře 79,16 m2 v 1. NP budovy č.p.
1017, bydlení, která je součástí pozemku parc. č. st. 1324, zastavěná plocha a nádvoří,
v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc, pronajatého xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.4.
1.14. odstoupení od smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS-Z/36/2012/Hr ze dne 3. 12. 2012 na
nájem části pozemku parc. č. 761/12 ostatní plocha o výměře 256 m2 v k. ú. Hodolany,
obec Olomouc uzavřené s panem xxxxxxxxxxxxxxxx a podání žaloby na zaplacení v případě
existujícího dluhu nájemce z titulu užívání předmětu nájmu dle důvodové zprávy bod č. 3.5.
1.15. nájem pozemku parc. č. 768/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 293 m2, části
pozemku parc. č. 768/1 ostat. pl. o výměře 9 152 m2, části pozemku parc. č. 770/1 orná
půda o výměře 442 m2 a části pozemku parc. č. 1247/63 ostat. pl. o výměře 256 m2, vše v
k. ú. Nemilany, obec Olomouc Fotbalovému klubu Nemilany dle důvodové zprávy bod č. 3.9.
1.16. nájem pozemku parc. č. 85/32 ostat. pl. o výměře 12 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec
Olomouc panu xxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.10.
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1.17. nájem pozemku parc. č. 85/32 ostat. pl. o výměře 12 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec
Olomouc společnosti VPO Protivanov, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 3.10.
1.18. nájem prostoru o celkové výměře 113,22 m2 v 1. NP budovy č. p. 551, obč. vyb, ul.
Sokolská č. o. 48, která je součástí pozemku parc. č. st. 42/2 zastavěná plocha a nádvoří
v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc spolku Hudební Institut dle důvodové zprávy bod č.
3.11.
1.19. nájem části 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 společnosti Rio Media a.s. dle důvodové zprávy bod č. 3.12.
1.20. nájem části pozemku parc. č. st. 891 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Nové Sady u
Olomouce, obec Olomouc, konkrétně pak prostoru 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,
společnosti OLTERM & TD Olomouc, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 3.13.
1.21. uzavření smlouvy o umístění technologie tepelného zdroje 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), se společností OLTERM & TD
Olomouc, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 3.13.
1.22. uzavření smlouvy budoucí o dodávce tepelné energie 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), se společností OLTERM & TD
Olomouc, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 3.13.
1.23. uzavření smlouvy o udělení souhlasu s výměnou podzemního hydrantu DN 80 za
nadzemní hydrant DN 100 na pozemku parc. č. 2004/3 ostatní plocha v k. ú. Holice u
Olomouce, obec Olomouc se společností Senior Flexonics Czech s.r.o. dle důvodové zprávy
bod č. 5.3.
2. nevyhovuje žádosti
2.1. paní xxxxxxxxxxxxxx o nájem pozemku parc. č. 1882/5 trvalý travní porost v k. ú. Holice
u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.8.
2.2. paní xxxxxxxxxxxxxx o pacht části pozemku parc. č. 875/1 ostat. pl. o výměře 6 735 m2
v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.1.
2.3. spolku Oblastní unie neslyšících Olomouc o prodloužení doby nájmu u pronájmu
prostoru o celkové výměře 784,15 m2 v 1. PP, 1. NP a 2. NP budovy č. p. 972, víceúčel, ul.
Jungmannova č. o. 25, která je součástí pozemku parc. č. st. 1116 zastavěná plocha a
nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc do 30. 9. 2037 dle důvodové zprávy bod č. 3.2.
2.4. společnosti Přirozenou cestou s.r.o. o prodloužení výpovědní doby u nájmu prostoru
sloužícího podnikání o celkové výměře 62,40 m2 v 1. NP budovy č. p. 192, obč. vyb, Dolní
nám. č. o. 8, 9, která je součástí pozemku parc. č. st. 614 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú.
Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.3.
2.5. společnosti Devil Horse s.r.o. o změnu doby nájmu z doby neurčité na dobu určitou, do
31. 12. 2021 u smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS/116/2013/Ml ze dne 31. 12. 2013 na část
pozemku parc. č. 233/2 ostatní plocha o výměře 860 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc
dle důvodové zprávy bod č. 4.2.
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3. revokuje
3.1. usnesení RMO ze dne 25. 6. 2013, bod programu 2, bod 2.12. důvodové zprávy ve věci
schválení bezúplatného zřízení věcného břemene obsahující právo chůze a jízdy přes
pozemky parc. č. st. 112/5 zast. pl. a parc. č. 417/1 zahrada, vše v k. ú. Nové Sady
u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch budovy bez č. p. / č. e., jiná stavba na pozemku
parc. č. st. 112/7 zast. pl. v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví
Junáku - svazu skautů a skautek ČR, středisko "ŽLUTÝ KVÍTEK" Olomouc dle důvodové
zprávy bod č. 1.5.
3.2. usnesení RMO ze dne 6. 9. 2011, bod programu 2, bod 3.8 důvodové zprávy ve věci
schválení úplatného zřízení věcného břemene spočívající v právu zřídit a provozovat
plynárenské zařízení včetně jeho příslušenství, v právu vstupovat a vjíždět v souvislosti se
zřízením, stavebními úpravami, opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodní
přípojky na pozemku parc. č. 200/1 ostat. pl. v k. ú. Bělidla, obec Olomouc ve prospěch
společnosti SMP Net, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 6.10.
3.3. usnesení RMO ze dne 16. 8. 2010, bod programu 2., bod 2.20. důvodové zprávy ve věci
schválení úplatného zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování
podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 842/1 ostat. pl. v k. ú. Černovír,
obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. dle důvodové zprávy bod č.
6.17.
3.4. usnesení RMO ze dne 8. 3. 2011 bod programu 2., bod 2.11. důvodové zprávy ve věci
schválení úplatného zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování
podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 1012 ostat. pl. a parc. č. 1013
ostat. pl., vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc a parc. č. 1460/1 ostat. pl. a parc. č. 1460/2
ostat. pl., vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.
s. dle důvodové zprávy bod č. 6.20.
3.5. usnesení RMO ze dne 27. 8. 2013, bod programu 2., bod 3.22. důvodové zprávy ve
věci schválení úplatného zřízení věcného břemene spočívající v právu zřídit a provozovat
plynárenské zařízení, včetně jeho příslušenství, a v právu vstupovat a vjíždět v souvislosti se
zřízením, rekonstrukcemi, opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodních
přípojek na pozemcích parc. č. 618/1, parc. č. 424/1, parc. č. 619/1, parc. č. 324/7, parc. č.
355/3, parc. č. 303/3, parc. č. 361/8, parc. č. 422, vše ostat. pl., parc. č. 410/6 zahrada, parc.
č. 364/16 zahrada, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti SMP Net,
s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 6.21.
3.6. usnesení RMO ze dne 27. 8. 2013, bod programu 2., bod 3.22. 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 pozemcích parc. č. 618/1, parc. č. 424/1,
parc. č. 619/1, parc. č. 324/7, parc. č. 355/3, parc. č. 303/3, parc. č. 361/8, parc. č. 422, vše
ostat. pl., parc. č. 410/6 zahrada, parc. č. 364/16 zahrada, vše v k. ú. Nová Ulice, obec
Olomouc ve prospěch společnosti SMP Net, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 6.21.
3.7. usnesení RMO ze dne 23. 4. 2013, bod programu 2., bod 3.23. důvodové zprávy ve věci
schválení úplatného zřízení věcného břemene spočívající v právu zřídit a provozovat
plynárenské zařízení včetně jeho příslušenství, v právu vstupovat a vjíždět v souvislosti se
zřízením, stavebními úpravami, opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodní
přípojky na pozemku parc. č. 84 ostat. pl. v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc ve
prospěch společnosti SMP Net, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 6.22.
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3.8. usnesení RMO ze dne 23. 4. 2013, bod programu 2., bod 3.23 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 plynovodní přípojky na pozemku parc. č. 84 ostat. pl. v k. ú. Klášterní
Hradisko, obec Olomouc ve prospěch společnosti SMP Net, s.r.o. dle důvodové zprávy bod
č. 6.22.
3.9. usnesení RMO ze dne 11. 6. 2013, bod programu 2., bod 3.23. důvodové zprávy ve věci
schválení úplatného 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 pozemcích parc. č. 135/1 ostat. pl. v k. ú. Olomouc - město, parc. č. 614/3,
parc. č. 413/10, parc. č. 328/2, parc. č. 416/1, parc. č. 324/7, parc. č. 422, vše ostat. pl., v k.
ú. Nová ulice, vše obec Olomouc ve prospěch společnosti SMP Net, s.r.o. dle důvodové
zprávy bod č. 6.23.
3.10. usnesení RMO ze dne 11. 6. 2013, bod programu 2., bod 3.23 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, a v právu
vstupovat a vjíždět v souvislosti se zřízením, rekonstrukcemi, opravami a provozováním
distribuční soustavy a plynovodních přípojek na pozemcích parc. č. 135/1 ostat. pl. v k. ú.
Olomouc - město, parc. č. 614/3, parc. č. 413/10, parc. č. 328/2, parc. č. 416/1, parc. č.
324/7, parc. č. 422, vše ostat. pl., v k. ú. Nová ulice, vše obec Olomouc ve prospěch
společnosti SMP Net, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 6.23.
3.11. usnesení RMO ze dne 27. 1. 2014 bod programu 2., bod 3.8 důvodové zprávy ve věci
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 plynárenského zařízení a plynovodních přípojek
na pozemcích parc. č. 499 ostat. pl., parc. č. 779/18 orná půda a parc. č. 1935 ostat. pl., vše
v k. ú. Holice obec Olomouc ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o. dle důvodové
zprávy bod č. 6.24.
3.12. usnesení RMO ze dne 19. 5. 2014, bod programu 2., bod 6.49 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. 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.
6.25.
4. svěřuje
pozemek parc. č. 415/4 ostat. pl. o výměře 549 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc včetně hrací
plochy do správy odboru životního prostředí Magistrátu města Olomouce dle důvodové
zprávy bod č. 3.8.
5. bere na vědomí
5.1. změnu náležitostí smlouvy o nájmu části pozemku parc. č. 1721/10 orná půda o výměře
52 415 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc uzavřené s ČR – Státní
rostlinolékařskou správou dle důvodové zprávy bod č. 3.6.
5.2. změnu náležitostí smlouvy o nájmu části pozemku parc. č. 1419/2 ostatní plocha
o výměře 10 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc uzavřené se společností DANTRADE
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a.s. dle důvodové zprávy bod č. 3.7.
5.3. důvodovou zprávu bod č. 4.4.
6. doporučuje zastupitelstvu města schválit
6.1. zřízení služebnosti cesty přes pozemky parc. č. st. 112/5 zastavěná plocha a nádvoří a
parc. č. 417/1 zahrada, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch
budovy bez č. p./č. e., jiná stavba, na pozemku parc. č. st. 112/7 zastavěná plocha a nádvoří
v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.5.
6.2. prodej části pozemku parc. č. 124/38 ostatní plocha (dle GP parc. č. 124/39 ostatní
plocha) o výměře 431 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc Tělocvičné jednotě SOKOL
Olomouc za kupní cenu ve výši 483 292,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.7.
6.3. prodej pozemku parc. č. 1882/5 trvalý travní porost v k. ú. Holice u Olomouce, obec
Olomouc paní xxxxxxxx za kupní cenu ve výši 57 420,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.8.
6.4. prodej pozemku 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 včetně technologie parní
předávací stanice a pozemku parc. č. 1721/64 ostatní plocha v k. ú. Holice u Olomouce,
obec Olomouc, jehož součástí je zejména komunikace, parkovací stání, chodník a oplocení
a infrastrukturních staveb, 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; Univerzitě
Palackého v Olomouci za kupní cenu ve výši 18 000 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č.
1.9.
6.5. 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, a to
v rozsahu NTL a STL plynovodů na pozemcích parc. č. 999 ostat. pl., parc. č. 995/4 lesní
pozemek a parc. č. 997 ostat. pl., vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch
společnosti RWE GasNet, s. r.o. dle důvodové zprávy bod č. 2.1.
6.6. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o 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, a to v rozsahu NTL a STL plynovodů na pozemcích parc.
č. 999 ostat. pl., parc. č. 995/4 lesní pozemek a parc. č. 997 ostat. pl., vše v k. ú. Hodolany,
obec Olomouc ve prospěch společnosti RWE GasNet, s. r.o. dle důvodové zprávy bod č.
2.1.
6.7. prodej pozemku 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, panu
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xxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 112 860,- Kč vč. DPH a pozemku 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, panu xxxxxxxx za kupní cenu ve výši 538 813,- Kč
(vč. nákladů) dle důvodové zprávy bod č. 4.3.
6.8. prodej části pozemku parc. č. 314 zahrada (dle GP díl „d“ zahrada) o výměře 687 m2,
jehož součástí je studna, na části pozemku se dále nachází stavby jiného vlastníka inženýrské sítě, a to kabelové vedení NN a optické kabelové vedení, které nejsou součástí
tohoto pozemku a nebudou předmětem převodu, části pozemku parc. č. 316/1 orná půda
(dle GP díl „c“ zahrada) o výměře 512 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, na které se
nachází stavba jiného vlastníka – inženýrská síť – odvod dešťové vody, která není součástí
tohoto pozemku a nebude předmětem převodu a části pozemku parc. č. 316/4 orná půda
(dle GP díl „e“ zahrada) o výměře 44 m2, v k. ú. Slavonín, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxx
za kupní cenu ve výši 1 871 286,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.4.
6.9. prodej pozemku 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, pozemků 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 části 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 společnosti NOVÁ SLADOVNA, a.s. za kupní cenu ve výši 7
762 620,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.5.
6.10. zřízení služebnosti umístění a provozování jednoho kusu trakčního stožáru tramvajové
trati na pozemku parc. č. 288 zahrada a služebnosti cesty přes pozemky parc. č. 288
zahrada a parc. č. 464 ostatní plocha, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve
prospěch společnosti Dopravní podnik města Olomouce, a. s. dle důvodové zprávy bod č.
4.5.
6.11. prodej pozemku parc. č. st. 1578 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec
Olomouc, na kterém se nachází stavba jiného vlastníka - budova č. p. 963, byt. dům, která
není součástí tohoto pozemku a nebude proto předmětem převodu, a to ideální podíl
211/10551 shora uvedené nemovité věci paní xxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 19 798,- Kč
včetně DPH, ideální podíl 937/38687 shora uvedené nemovité věci panu xxxxxxxxx za kupní
cenu ve výši 23 978,- Kč včetně DPH, ideální podíl 2317/116061 shora uvedené nemovité
věci paní xxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 19 764,- Kč včetně DPH, ideální podíl 1569/77374
shora uvedené nemovité věci paní xxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 20 075,- Kč včetně DPH,
ideální podíl 4502/116061 shora uvedené nemovité věci manželům xxxxxxxx do společného
jmění manželů za kupní cenu ve výši 38 402,- Kč včetně DPH, ideální podíl 485948/1508793
shora uvedené nemovité věci panu xxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 318 858,- Kč včetně
DPH, ideální podíl 1113/77374 shora uvedené nemovité věci panu xxxxxxxxxx za kupní cenu
ve výši 14 241,- Kč včetně DPH, ideální podíl 1003/77374 shora uvedené nemovité věci paní
xxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 12 833,- Kč včetně DPH, ideální podíl 4685/232122 shora
uvedené nemovité věci manželům xxxxxxxxxxx do společného jmění manželů za kupní cenu
ve výši 19 982,- Kč včetně DPH, ideální podíl 30974/502931 shora uvedené nemovité věci
manželům xxxxxxxxxxxxxxx do společného jmění manželů za kupní cenu ve výši 60 971,- Kč
včetně DPH, ideální podíl 494/38687 shora uvedené nemovité věci panu xxxxxxxxx za kupní
cenu ve výši 12 641,- Kč včetně DPH, ideální podíl 99745/3017586 shora uvedené nemovité
věci panu xxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 32 724,- Kč včetně DPH, ideální podíl 937/38687
shora uvedené nemovité věci paní xxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 23 978,- Kč včetně DPH,
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ideální podíl 494/38687 shora uvedené nemovité věci paní xxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši
12 641,- Kč včetně DPH, ideální podíl 6667/232122 shora uvedené nemovité věci manželům
xxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 28 435,- Kč včetně DPH, ideální podíl 556/38687 shora
uvedené nemovité věci paní xxxxxxxx za kupní cenu ve výši 14 228,- Kč včetně DPH, ideální
podíl 6631/232122 shora uvedené nemovité věci paní xxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši
28 281,- Kč včetně DPH, ideální podíl 1561/77374 shora uvedené nemovité věci panu
xxxxxxxx za kupní cenu ve výši 19 973,- Kč včetně DPH, ideální podíl 47929/1508793 shora
uvedené nemovité věci manželům xxxxxxxxxxx do společného jmění manželů za kupní cenu
ve výši 31 449,- Kč včetně DPH, ideální podíl 494/38687 shora uvedené nemovité věci paní
xxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 12 641,- Kč včetně DPH, ideální podíl 2792/116061 shora
uvedené nemovité věci panu xxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 23 816,- Kč včetně DPH,
ideální podíl 3367/232122 shora uvedené nemovité věci panu xxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu
ve výši 14 360,- Kč včetně DPH, ideální podíl 2236/116061 shora uvedené nemovité věci
panu xxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 19 073,- Kč včetně DPH, ideální podíl 2236/116061
shora uvedené nemovité věci paní xxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 19 073,- Kč včetně DPH,
ideální podíl 211/10551 shora uvedené nemovité věci manželům xxxxxxxxxxx do společného
jmění manželů za kupní cenu ve výši 19 798,- Kč včetně DPH, ideální podíl 42045/1005862
shora uvedené nemovité věci manželům xxxxxxxxxx do společného jmění manželů za kupní
cenu ve výši 41 382,- Kč včetně DPH, ideální podíl 3367/232122 shora uvedené nemovité
věci manželům xxxxxxxxxx do společného jmění manželů za kupní cenu ve výši 14 360,- Kč
včetně DPH, ideální podíl 4502/116061 shora uvedené nemovité věci paní xxxxxxx za kupní
cenu ve výši 38 402,- Kč včetně DPH a ideální podíl 2645/77374 shora uvedené nemovité
věci paní xxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 33 843,- Kč včetně DPH dle důvodové zprávy
bod č. 4.6.
6.12. koupi pozemku parc. č. 312/3 ostatní plocha o výměře 4 238 m2 v k. ú. Hejčín, obec
Olomouc z vlastnictví společnosti Kaskády Hejčín s.r.o. do vlastnictví statutárního města
Olomouce za kupní cenu ve výši 1,- Kč včetně DPH dle důvodové zprávy bod č. 4.7.
6.13. směnu pozemků 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 (dle GP parc. č. 308/2 a parc. č. 308/4)
o výměře 180 m2 a částí 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. s tím, že společnost PTÁČEK - správa, a.s. uhradí
statutárnímu městu Olomouc doplatek cenového rozdílu ve výši 1 050 000,- Kč dle důvodové
zprávy bod č. 4.8.
6.14. zřízení služebnosti cesty přes pozemky parc. č. 306/38 orná půda a parc. č. 308/2
ostatní plocha, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch pozemku parc. č.
306/20 orná půda v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.8.
6.15. uzavření plánovací smlouvy na infrastrukturní stavby místní komunikace, veřejného
osvětlení, vodovodního řadu a dešťové kanalizace budovaných v rámci stavby
„Rekonstrukce a dostavba OLC PTÁČEK – správa, a.s.“ se společností PTÁČEK – správa,
a.s., dle důvodové zprávy bod č. 4.9.
6.16. uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na stavby místní komunikace, veřejného
osvětlení, vodovodního řadu a dešťové kanalizace budované v rámci stavby „Rekonstrukce a
dostavba OLC PTÁČEK – správa, a.s.“ se společností PTÁČEK – správa, a.s., dle důvodové
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zprávy dle důvodové zprávy bod č. 4.10.
6.17. uzavření plánovací smlouvy na infrastrukturní stavby místní komunikace, včetně
parkovacích stání a sjezdů, chodníků, veřejného osvětlení, vodovodního řadu, jednotné,
splaškové a dešťové kanalizace budovaných v rámci stavby „U Dvorů – I. etapa“ s xxxxxxxx,
dle důvodové zprávy bod č. 5.1.
6.18. uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na pozemek parc. č. 136/92 orná půda
o výměře 802 m2 a části pozemků parc. č. 136/86 orná půda o výměře 195 m2, parc. č.
136/51 orná půda o výměře 185 m2, parc. č. 136/89 orná půda o výměře 316 m2 a parc. č.
136/54 ostatní plocha o výměře 252 m2, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc, a na
infrastrukturní stavby místní komunikace, včetně parkovacích stání a sjezdů, chodníků,
veřejného osvětlení, vodovodního řadu a jednotné, splaškové a dešťové kanalizace,
budované v rámci stavby „U Dvorů – I. etapa“ s xxxxxxxx, dle důvodové zprávy bod č. 5.2.
6.19. zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN
na pozemku parc. č. 146/1 ostat. pl. v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.1.
6.20. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a
provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 146/1 ostat. pl. v k. ú.
Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové
zprávy bod č. 6.1.
6.21. zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení na
pozemcích parc. č. 624/3, parc. č. 624/38, parc. č. 938/43, parc. č. 624/41, parc. č. 624/39
a parc. č. 624/17, vše ostat. pl., v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch společnosti
MERIT GROUP a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.2.
6.22. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a
provozování optického kabelového vedení na pozemcích parc. č. 624/3, parc. č. 624/38,
parc. č. 938/43, parc. č. 624/41, parc. č. 624/39 a parc. č. 624/17, vše ostat. pl., v k. ú.
Hodolany, obec Olomouc ve prospěch společnosti MERIT GROUP a.s. dle důvodové zprávy
bod č. 6.2.
6.23. zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN
na pozemku parc. č. 1751 ostat. pl., podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc.
č. 120/4, parc. č. 125/2, parc. č. 120/6, vše ostat. pl., v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve
prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.3.
6.24. zřízení věcného břemene uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN na pozemku parc. č.
1751 ostat. pl., podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 120/4, parc. č.
125/2, parc. č. 120/6, vše ostat. pl., v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch společnosti
ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.3.
6.25. zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 24/20, parc. č. 23/2, parc. č. 125/1,
parc. č. 24/23, parc. č. 24/9, vše ostat. pl., parc. č. 24/25, parc. č. 125/2, vše zahrada, v k. ú.
Lazce, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy
bod č. 6.4.
6.26. zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN
na pozemcích parc. č. st. 1092/3 zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 959/7 ostat. pl., parc.
č. 959/3 ostat. pl., vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ
Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.5.
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6.27. zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN a
NN na pozemcích parc. č. 1679/25 ostat. pl., parc. č. 1963/1 ostat. pl. a parc. č. 1963/7 ostat.
pl., podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 1685/18 orná půda, parc. č.
1685/16 orná půda, parc. č. 1699/2 orná půda, parc. č. 1698/1 orná půda, parc. č. 1695/8
ostat. pl., parc. č. 1963/8 ostat. pl., parc. č. 1687/1 ostat. pl., parc. č. 1963/2 ostat. pl., vše
v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s.
dle důvodové zprávy bod č. 6.6.
6.28. zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení na
pozemcích parc. č. 499/3 ostat. pl., parc. č. 515/2 ostat. pl., parc. č. 540/50 ostat. pl., vše v
k. ú. Neředín, parc. č. 607/1 ostat. pl., parc. č. 485/2 ostat. pl. parc. č. 520/1 ostat. pl., parc.
č. 513 ostat. pl. , parc. č. 555/2 ostat. pl., vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, ve prospěch
společnosti RIO Media a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.7.
6.29. zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN
na pozemcích parc. č. 105/27 ostat. pl. a parc. č. 105/24 ostat. pl., vše v k. ú. Olomouc město, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. dle důvodové zprávy
bod č. 6.8.
6.30. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a
provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 105/27 ostat. pl. a
parc. č. 105/24 ostat. pl., vše v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc ve prospěch
společnosti ČEZ Distribuce, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.8.
6.31. zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN
na pozemku parc. č. 596 ostat. pl. v k. ú. Droždín, obec Olomouc ve prospěch společnosti
ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.9.
6.32. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a
provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 596 ostat. pl. v k. ú.
Droždín, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy
bod č. 6.9.
6.33. zřízení věcného břemene spočívající v právu zřídit a provozovat plynárenské zařízení
včetně jeho příslušenství, v právu vstupovat a vjíždět v souvislosti se zřízením, stavebními
úpravami, opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodní přípojky na pozemku
parc. č. 200/1 ostat. pl. v k. ú. Bělidla, obec Olomouc ve prospěch společnosti RWE GasNet,
s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 6.10.
6.34. zřízení věcného břemene spočívající v právu zřídit a provozovat plynárenské zařízení
včetně jeho příslušenství, v právu vstupovat a vjíždět v souvislosti se zřízením,
rekonstrukcemi, opravami a provozováním plynárenského zařízení a plynovodních přípojek
na pozemcích parc. č. 34/6, parc. č. 20/2, parc. č. 434/8, parc. č. 804/5, parc. č. 806/1, parc.
č. 808/1, parc. č. 808/2, parc. č. 808/3, vše ostat. pl., vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve
prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 6.11.
6.35. 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 pozemcích parc. č. 34/6, parc. č. 20/2, parc. č. 434/8,
parc. č. 804/5, parc. č. 806/1, parc. č. 808/1, parc. č. 808/2, parc. č. 808/3, vše ostat. pl., vše
v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o. dle důvodové
zprávy bod č. 6.11.
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6.36. zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN
na pozemcích parc. č. 776/1 orná půda, parc. č. 1154 ostat. pl. a parc. č. 1232/12 ostat. pl.,
vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. dle
důvodové zprávy bod č. 6.12.
6.37. zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN
na pozemku parc. č. 98/5 ostatní plocha v k. ú. Pavlovičky, obec Olomouc ve prospěch
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.13.
6.38. zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN
na pozemku parc. č. 497/1 ostatní plocha a podzemního kabelového vedení NN
na pozemcích parc. č. 497/1 a parc. č. 513, vše ostatní plocha v k. ú. Povel, obec Olomouc
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.14.
6.39. zřízení věcného břemene uložení a provozování horkovodního vedení na pozemcích
parc. č. 469 orná půda, parc. č. 531/2, parc. č. 466/11, parc. č. 466/2, parc. č. 420/113, parc.
č. 420/108, parc. č. 540/61, parc. č. 540/26, parc. č. 278/1 a parc. č. 540/62, vše ostatní
plocha v k. ú. Neředín a parc. č. 849/30 orná půda, parc. č. 985/3 trvalý travní porost a parc.
č. 849/41 ostatní plocha, vše v k. ú. Řepčín, obec Olomouc ve prospěch společnosti Dalkia
Česká republika, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.15.
6.40. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a
provozování horkovodního vedení na pozemcích parc. č. 469 orná půda, parc. č. 531/2,
parc. č. 466/11, parc. č. 466/2, parc. č. 420/113, parc. č. 420/108, parc. č. 540/61, parc. č.
540/26, parc. č. 278/1 a parc. č. 540/62, vše ostatní plocha v k. ú. Neředín a parc. č. 849/30
orná půda, parc. č. 985/3 trvalý travní porost a parc. č. 849/41 ostatní plocha, vše v k. ú.
Řepčín, obec Olomouc ve prospěch společnosti Dalkia Česká republika, a.s. dle důvodové
zprávy bod č. 6.15.
6.41. zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN
na pozemku parc. č. 1468/13 ostat. pl. v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc ve prospěch
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.16.
6.42. zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN
na pozemku parc. č. 842/1 ostat. pl. v k. ú. Černovír, obec Olomouc ve prospěch společnosti
ČEZ Distribuce, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.17.
6.43. zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN
na pozemku parc. č. 527/2 orná půda v k. ú. Černovír, obec Olomouc ve prospěch
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.18.
6.44. zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN
na pozemku parc. č. 399/77 ostat. pl. v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.19.
6.45. zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN
na pozemku parc. č. 1012 ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc a na pozemcích
parc. č. 1460/1 a parc. č. 1460/2, vše ostatní plocha, v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc ve
prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.20.
6.46. 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
pozemcích parc. č. 618/1, parc. č. 424/1, parc. č. 619/1, parc. č. 324/7, parc. č. 355/3, parc.
č. 303/3, parc. č. 361/8, parc. č. 422, vše ostat. pl., parc. č. 410/6 zahrada, vše v k. ú. Nová
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Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o. dle důvodové zprávy bod
č. 6.21.
6.47. 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 pozemcích parc. č. 618/1, parc. č. 424/1, parc. č. 619/1,
parc. č. 324/7, parc. č. 355/3, parc. č. 303/3, parc. č. 361/8, parc. č. 422, vše ostat. pl., parc.
č. 410/6 zahrada, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti RWE
GasNet, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 6.21.
6.48. zřízení věcného břemene spočívající v právu zřídit a provozovat plynárenské zařízení
včetně jeho příslušenství, v právu vstupovat a vjíždět v souvislosti se zřízením, stavebními
úpravami, opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodní přípojky na pozemku
parc. č. 84 ostat. pl. v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc ve prospěch společnosti
RWE GasNet, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 6.22.
6.49. 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 plynovodní přípojky na pozemku parc. č. 84 ostat. pl. v k. ú. Klášterní Hradisko,
obec Olomouc ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č.
6.22.
6.50. 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
pozemcích parc. č. 135/1 ostat. pl. v k. ú. Olomouc - město, parc. č. 614/3, parc. č. 413/10,
parc. č. 328/2, parc. č. 416/1, parc. č. 324/7, parc. č. 422, vše ostat. pl., v k. ú. Nová Ulice,
obec Olomouc ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č.
6.23.
6.51. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o 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 pozemcích parc. č. 135/1 ostat. pl. v k. ú. Olomouc město, parc. č. 614/3, parc. č. 413/10, parc. č. 328/2, parc. č. 416/1, parc. č. 324/7, parc. č.
422, vše ostat. pl., v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti RWE
GasNet, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 6.23.
6.52. 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 plynárenského zařízení a plynovodních přípojek
na pozemcích parc. č. 499 ostat. pl., parc. č. 779/18 orná půda a parc. č. 1935 ostat. pl., vše
v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o. dle
důvodové zprávy bod č. 6.24.
6.53. 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. 6.25.
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6.54. zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN
na pozemcích parc. č. st. 127 zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 64 zastavěná plocha a
nádvoří, parc. č. 202/37, parc. č. 214/1, parc. č. 384/56, parc. č. 384/66, parc. č. 809/2, parc.
č. 809/3, vše zahrada, parc. č. 46/2, parc. č. 51/3, parc. č. 51/4, parc. č. 51/7, parc. č. 52/1,
parc. č. 52/4, parc. č. 52/5, parc. č. 52/8, parc. č. 52/9, parc. č. 52/11, parc. č. 52/12, parc. č.
52/13, parc. č. 53/1, parc. č. 53/4, parc. č. 214/2, parc. č. 384/78, parc. č. 399/3, parc. č.
399/58, parc. č. 399/68, parc. č. 399/76, parc. č. 399/77, parc. č. 399/78, parc. č. 399/84,
parc. č. 399/85, parc. č. 809/1, parc. č. 809/4, parc. č. 810/1, parc. č. 821/1, parc. č. 824/4,
parc. č. 824/29 a parc. č. 824/73, vše ostatní plocha, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve
prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.26.
6.55. zřízení věcného břemene uložení a provozování horkovodního vedení na pozemcích
parc. č. 1023 ostatní plocha a parc. č. 849/8 orná půda, vše v k. ú. Řepčín, obec Olomouc
ve prospěch společnosti Dalkia Česká republika, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.27.
6.56. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a
provozování horkovodního vedení na pozemcích parc. č. 1023 ostatní plocha a parc. č.
849/8 orná půda, vše v k. ú. Řepčín, obec Olomouc ve prospěch společnosti Dalkia Česká
republika, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.27.
6.57. zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN
na pozemku parc. č. 111/1 ostat. pl. v k. ú. Lošov, obec Olomouc ve prospěch společnosti
ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.28.
6.58. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a
provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 111/1 ostat. pl. v k. ú.
Lošov, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy
bod č. 6.28.
6.59. zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN
na pozemcích parc. č. 419/3, parc. č. 419/12, parc. č. 427/2, parc. č. 441/3, vše ostat. pl., v
k. ú. Hejčín, na pozemcích parc. č. 447/26, parc. č. 447/29, parc. č. 612/1, parc. č. 614/28 a
parc. č. 616/8, vše ostat. pl., v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ
Distribuce, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.29.
7. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
7.1. žádosti paní xxxxxxxxxxxxxxxxx o snížení kupní ceny při prodeji pozemku parc. č. 444/2
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 4 m2 v k. ú. Hlubočky, obec Hlubočky z 6 500,- Kč na
1 200,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.6.
7.2. žádosti Tělocvičné jednoty SOKOL Olomouc o darování části pozemku parc. č. 124/38
ostatní plocha (dle GP parc. č. 124/39 ostatní plocha) o výměře 431 m2 v k. ú. Olomoucměsto, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.7.
7.3. žádosti pana xxxxxxx o prodej pozemku parc. č. 1882/5 trvalý travní porost v k. ú. Holice
u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.8.
7.4. žádosti pana xxxxxxxxxxxx o započtení uhrazeného nájemného za nájem částí pozemků
parc. č. 314 zahrada o výměře 670 m2 a parc. č. 316/1 orná půda o výměře 506 m2, vše v
k. ú. Slavonín, obec Olomouc za období od 12. 8. 2009 do 31. 3. 2013 ve výši 63 682,- Kč na
kupní cenu při prodeji části pozemku parc. č. 314 zahrada (dle GP díl „d“ zahrada) o výměře
687 m2, části pozemku parc. č. 316/1 orná půda (dle GP díl „c“ zahrada) o výměře 512 m2,
části pozemku parc. č. 316/4 orná půda (dle GP díl „e“ zahrada) o výměře 44 m2, vše v k. ú.
Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.4.
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7.5. žádosti paní xxxxxxxxx o zřízení služebnosti cesty přes pozemky parc. č. 2004/6 ostatní
plocha, parc. č. 2004/7 ostatní plocha a parc. č. 2004/1 ostatní plocha, vše v k. ú. Holice u
Olomouce, obec Olomouc ve prospěch pozemku parc. č. 306/20 orná půda v k. ú. Holice u
Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.8.
8. doporučuje zastupitelstvu města revokovat
8.1. usnesení ZMO ze dne 16. 12. 2013, bod programu 3, bod 15 ve věci schválení prodeje
pozemku parc. č. 444/2 zast. pl. o výměře 4 m2 v k. ú. Hlubočky, obec Hlubočky paní
xxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 6 500,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.6.
8.2. usnesení ZMO ze dne 18. 9. 2013, bod programu 3, bod 33 důvodové zprávy ve věci
schválení prodeje pozemku parc. č. st. 1578 zast. pl. o výměře 660 m2 v k. ú. Neředín, obec
Olomouc, a to ideální podíl 211/10551 paní xxxxxx za kupní cenu ve výši 19 798,- Kč, ideální
podíl 3367/464244 shora uvedené nemovitosti panu xxxxx za kupní cenu ve výši 7 180,- Kč,
ideální podíl 2236/116061 shora uvedené nemovitosti paní xxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši
19 073,- Kč, ideální podíl 937/38687 shora uvedené nemovitosti panu xxxxxxx za kupní cenu
ve výši 23 978,- Kč, ideální podíl 1569/77374 shora uvedené nemovitosti paní xxxxxxxxxxxxx
za kupní cenu ve výši 20 075,- Kč, ideální podíl 2317/116061 shora uvedené nemovitosti
panu xxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 19 764,- Kč, ideální podíl 1149827/3017586 shora
uvedené nemovitosti panu xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 377 233,- Kč, ideální podíl
1113/77374 shora uvedené nemovitosti panu xxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 14 241,- Kč,
ideální podíl 1003/77374 shora uvedené nemovitosti paní xxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši
12 833,- Kč, ideální podíl 4685/232122 shora uvedené nemovitosti manželům xxxxxxxxxxxxx
za kupní cenu ve výši 19 982,- Kč, ideální podíl 30974/502931 shora uvedené nemovitosti
manželům xxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 60 971,- Kč, ideální podíl 494/38687 shora
uvedené nemovitosti panu xxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 12 641,- Kč, ideální podíl
99745/3017586 shora uvedené nemovitosti panu xxxxxxx za kupní cenu ve výši 32 724,- Kč,
ideální podíl 937/38687 shora uvedené nemovitosti paní xxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši
23 978,- Kč, ideální podíl 494/38687 shora uvedené nemovitosti paní xxxxxxx za kupní cenu
ve výši 12 641,- Kč, ideální podíl 6667/232122 shora uvedené nemovitosti manželům
xxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 28 435,- Kč, ideální podíl 556/38687 shora uvedené
nemovitosti paní xxxxxxx za kupní cenu ve výši 14 228,- Kč, ideální podíl 6631/232122 shora
uvedené nemovitosti paní xxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 28 281,- Kč, ideální podíl
47929/1508793 shora uvedené nemovitosti manželům xxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši
31 449,- Kč, ideální podíl 494/38687 shora uvedené nemovitosti paní xxxxxxx za kupní cenu
ve výši 12 641,- Kč, ideální podíl 2792/116061 shora uvedené nemovitosti panu xxxxxxxxxxx
za kupní cenu ve výši 23 816,- Kč, ideální podíl 3367/464244 shora uvedené nemovitosti
paní xxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 7 180,- Kč, ideální podíl 3367/232122 shora uvedené
nemovitosti panu xxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 14 360,- Kč, ideální podíl 2236/116061
shora uvedené nemovitosti panu xxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 19 073,- Kč, ideální podíl
211/10551 shora uvedené nemovitosti manželům xxxxxxx za kupní cenu ve výši 19 798,- Kč,
ideální podíl 42045/1005862 shora uvedené nemovitosti manželům xxxxxxxxx za kupní cenu
ve výši 41 382,- Kč, ideální podíl 4502/116061 shora uvedené nemovitosti paní xxxxxxxxxxx
za kupní cenu ve výši 38 402,- Kč a ideální podíl 2645/77374 shora uvedené nemovitosti
paní xxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 33 843,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.6.
8.3. usnesení ZMO ze dne 9. 11. 2011, bod programu 3, bod 32 důvodové zprávy ve věci
schválení darování pozemku parc. č. 312/3 o výměře 233 m2, části pozemku parc. č. 292/2
o výměře 3 299 m2 (dle GP díl "c"), částí pozemku parc. č. 292/5 o celkové výměře 80 m2
(dle GP díly "f" a "h"), částí pozemku parc. č. 309 o celkové výměře 261 m2 (dle GP díly "k"
a "m") a částí pozemku parc. č. 310/1 o celkové výměře 365 m2 (dle GP díly "o" a "q"), vše
orná půda v k. ú. Hejčín, obec Olomouc z vlastnictví společnosti Kaskády Hejčín s.r.o. do
vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 4.7.
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Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, primátor města
Bod programu: 2.

3

Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací v majetku
SMOl

Rada města Olomouce po projednání:
1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací v majetku SMOl dle přílohy důvodové
zprávy.
2. ukládá
ekonomickému odboru přejmenovat kapitolu nazvanou „MOVO, a.s.“ na kapitolu nazvanou
„Prostředky z nájemného určené na obnovu vodovodů a kanalizací v majetku SMOl“.
T: 14. 7. 2014
O: vedoucí ekonomického odboru
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, primátor města
Bod programu: 2. 1.

4

Prodej domů + dodatek

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
předběžný záměr prodat pozemek parc. č. 2359 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 88 m2
v k. ú. Grygov, obec Grygov, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná stavba a část pozemku
parc. č. 1992 lesní pozemek o výměře 367 m2, v k. ú. Grygov, obec Grygov. Výměra části
pozemku parc. č. 1992 lesní pozemek bude upřesněna až po zpracování GP, dle důvodové
zprávy bod 1.1.
3. doporučuje zastupitelstvu města schválit
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, BYTOVÉMU
DRUŽSTVU AVION OLOMOUC, za kupní cenu ve výši 45.030.000,- Kč, dle důvodové
zprávy bod 1.2.
4. ukládá
společnosti Správa nemovitostí Olomouc, a. s. neobsazovat byty v budově č. p. 359
(Politických vězňů 2), která je součástí pozemku parc. č. st. 573 zastavěná plocha a nádvoří
v k. ú. Neředín, obec Olomouc, v případě jejich uvolnění, dle důvodové zprávy bod 1.2.
T: 23. 6. 2014
O: ředitel Správy nemovitostí Olomouc, a.s.
5. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej ideálního podílu o velikosti 514/39459 pozemku parc. č. st. 1012 zastavěná plocha a
nádvoří, na kterém se nachází stavba jiného vlastníka, budova č. p. 721 byt. dům, která není
součástí tohoto pozemku, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, společnosti Minun
s.r.o., za kupní cenu ve výši 23.409,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.3.
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6. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodat části 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, do SJM xxxxxxxxx, za kupní cenu ve výši
277.000,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.4.
7. schvaluje
uzavření dohody o skončení nájmu části pozemku parc. č. 609/5 zahrada o výměře 231 m2
v k. ú. Hodolany, obec Olomouc s manžely xxxxxxxxx, dohodou ke dni nabytí účinnosti kupní
smlouvy, dle důvodové zprávy bod 1.4.
8. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej pozemku parc. č. st. 1262 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec
Olomouc, na kterém se nachází stavba (garáž) jiného vlastníka, která není součástí tohoto
pozemku, paní xxxxxxxxx, za kupní cenu ve výši 10.700,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.5.
9. schvaluje
nájem pozemku parc. č. 93/56 ostatní plocha o výměře 469 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec
Olomouc, Společenství vlastníků jednotek domu Nábřeží 754, Olomouc, dle důvodové
zprávy bod 2.1.
10. schvaluje
nájem pozemku parc. č. 291 zahrada o výměře 163 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec
Olomouc, Společenství vlastníků Polská 208/68, Olomouc-město, dle důvodové zprávy bod
2.2.
11. schvaluje
pacht pozemku parc. č. 536/2 zahrada o výměře 191 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce,
obec Olomouc, panu xxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxxx, dle důvodové zprávy bod 2.3.
12. schvaluje
pacht pozemku parc. č. 507 zahrada o výměře 51 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc,
Společenství vlastníků pro dům Ibsenova 106/9, Olomouc - Povel, dle důvodové zprávy bod
2.4.
13. schvaluje
pacht části pozemku parc. č. 109/1 zahrada o výměře 32 m2 a části pozemku parc. č. 109/4
zahrada o výměře 179 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, xxxxxxxxxxxxx a
xxxxxxxxxx, dle důvodové zprávy bod 2.5.
14. schvaluje
pacht části pozemku parc. č. 21/13 zahrada o výměře 104 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc,
panu xxxxxxxxxxx, dle důvodové zprávy bod 2.6.
15. schvaluje
uzavření dohody o skončení nájmu části pozemku parc. č. 21/13 zahrada o výměře 104 m2
v k. ú. Lazce, obec Olomouc s paní xxxxxxxxxxxxxxxx, dohodou ke dni nabytí účinnosti nové
pachtovní smlouvy, dle důvodové zprávy bod 2.6.
16. schvaluje
pacht části pozemku parc. č. 21/14 zahrada o výměře 54 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc,
panu xxxxxxxxxxx, dle důvodové zprávy bod 2.7.
17. schvaluje
uzavření dohody o skončení nájmu části pozemku parc. č. 21/14 zahrada o výměře 54 m2
v k. ú. Lazce, obec Olomouc s paní xxxxxxxxxxxxxxx, dohodou ke dni nabytí účinnosti nové
pachtovní smlouvy, dle důvodové zprávy bod 2.7.
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18. schvaluje
pacht části pozemku parc. č. 607/28 zahrada o výměře 167 m2 v k. ú. Hodolany, obec
Olomouc, paní xxxxxxxxx a panu xxxxxxxxxx, dle důvodové zprávy bod 2.8.
19. schvaluje
uzavření dohody o skončení nájmu části pozemku parc. č. 607/28 zahrada o výměře 167 m2
v k. ú. Hodolany, obec Olomouc s panem xxxxxxxxxxx, dohodou ke dni nabytí účinnosti nové
pachtovní smlouvy, dle důvodové zprávy bod 2.8.
20. schvaluje
pacht části pozemku parc. č. 607/28 zahrada o výměře 180 m2 v k. ú. Hodolany, obec
Olomouc, paní xxxxxxxxxxx, dle důvodové zprávy bod 2.9.
21. schvaluje
uzavření dohody o skončení nájmu části pozemku parc. č. 607/28 zahrada o výměře 180 m2
v k. ú. Hodolany, obec Olomouc s paní xxxxxxxxxxxxx, dohodou ke dni nabytí účinnosti nové
pachtovní smlouvy, dle důvodové zprávy bod 2.9.
22. schvaluje
pacht části pozemku parc. č. 380/130 orná půda o výměře 52,50 m2 v k. ú. Hejčín, obec
Olomouc, panu xxxxxxxxxxx, dle důvodové zprávy bod 2.10.
23. schvaluje
změnu smlouvy o nájmu části pozemku parc. č. 46 zahrada o výměře 280 m2 v k. ú. Lazce,
obec Olomouc. Změnou smlouvy o nájmu dojde ke změně subjektu nájmu z dosavadních
nájemců paní xxxxxxxxxxxxx, pana xxxxxxxxxx, pana xxxxxxxx, pana xxxxxxxx, pana xxxxx,
paní xxxxxxxxx a pana xxxxxxxxxxxxxxxx na nájemce pana xxxxxxxx, pana xxxxxxxxx, pana
xxxxxxxxxx, pana xxxxxxxxxxxx, paní xxxxxx, pana xxxxxxxxx a pana xxxxxxxxx, dle
důvodové zprávy bod 2.11.
24. doporučuje zastupitelstvu města schválit
zřízení služebnosti uložení a provozování dešťové kanalizační přípojky a splaškové
kanalizační přípojky, jejíž součástí je čerpací stanice splaškové kanalizace na pozemku parc.
č. 120/4 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 dodatku č. 1 důvodové
zprávy bod 1.1.
25. doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti uložení a provozování dešťové
kanalizační přípojky a splaškové kanalizační přípojky, jejíž součástí je čerpací stanice
splaškové kanalizace na pozemku parc. č. 120/4 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 dodatku č. 1 důvodové zprávy bod 1.1.
26. schvaluje
záměr pronajmout část pozemku parc. č. 125/2 ostatní plocha o výměře 24 m2 a část
pozemku parc. č. 120/4 ostatní plocha o výměře 1 m2 vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc,
dle dodatku č. 1 důvodové zprávy bod 1.1.
27. schvaluje
předběžný záměr prodat část pozemku parc. č. 125/2 ostatní plocha o výměře 24 m2 v k. ú.
Hodolany, obec Olomouc. Výměra části pozemku bude upřesněna až po vybudování
nového vstupního schodiště a po zpracování GP, dle dodatku č. 1 důvodové zprávy bod 1.1.
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28. schvaluje
předběžný záměr prodat část pozemku parc. č. 120/4 ostatní plocha o výměře 1 m2 v k. ú.
Hodolany, obec Olomouc Výměra části pozemku bude upřesněna až po vybudování
anglického dvorku pro vzduchotechniku a klimatizaci a po zpracování GP, dle dodatku č. 1
důvodové zprávy bod č. 1.1.
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, primátor města
Bod programu: 3.

5

Veřejná zakázka č. 14059 - Hasičská zbrojnice Topolany,
zahájení, komise

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu zpracovanou na základě požadavků zadávajícího útvaru k veřejné
zakázce s názvem „Hasičská zbrojnice Topolany“ archivní číslo 14059.
2. schvaluje
zahájení a podmínky zadávacího řízení.
3. ustavuje
a)
komisi pro otevírání obálek a pro posouzení kvalifikace ve složení dle důvodové
zprávy,
b)
hodnotící komisi včetně náhradníků ve složení dle upravené důvodové zprávy.
4. pověřuje
primátora Martina Majora, JUDr., MBA
a)
ke schválení konečné verze zadávací dokumentace,
b)
k podpisu všech rozhodnutí (s výjimkou usnesení RMO) souvisejících s touto
veřejnou zakázkou,
c)
k podpisu smlouvy s vítězným uchazečem.
5. schvaluje
Převzetí nově vybudovaného majetku hasičské zbrojnice do majetkové evidence města
odborem majetkoprávním.
Svěření nově vybudovaného majetku – objektu hasičské zbrojnice do správy SNO a.s.
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, primátor města
Bod programu: 4.

6

Veřejná zakázka č. 14063 - Dodávka 2 vozidel pro MPO na
leasing 2014 - zahájení, komise

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu zpracovanou na základě požadavků zadávajícího útvaru k veřejné
zakázce s názvem „Dodávka 2 vozidel pro MPO na leasing 2014“ archivní číslo 14063.
2.
a)

schvaluje
v souladu s ust. § 26 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zahájení a podmínky
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zadávacího řízení,
b)
seznam zájemců, kterým bude zaslána
zprávy.

výzva k podání nabídky dle důvodové

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 Martina Majora, JUDr., 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 SOD, případně dodatku ke smlouvě o dílo s vítězným uchazečem.
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, primátor města
Bod programu: 4. 1.

7

Veřejná zakázka č. 14067 - Dodatečné stavební práce Moravská
cyklotrasa na území ORP Olomouc, k.ú. Povel IV. - zahájení,
komise

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 III.“, archivní číslo 14058 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: 4. 2.
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8

Veřejná zakázka č. 13101 - Digitalizace archivů a Document
management systém - vyloučení, zadání

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu zpracovanou na základě jednání komisí jmenovaných RMO k veřejné
zakázce s názvem „Digitalizace archivů a Document management systém“, archivní číslo
13101.
2. vylučuje
v souladu s ust. § 60 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. uchazeče, který nesplnil kvalifikaci
v požadovaném rozsahu dle návrhu komise pro posouzení kvalifikace obsaženém
v důvodové zprávě.
3. schvaluje
v souladu s ust. § 81 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zadání veřejné zakázky uchazeči dle
návrhu hodnotící komise obsaženém v důvodové zprávě.
Předložil:
Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 4. 3.

9

Veřejná zakázka č. 13128 - Integrovaný systém nakládání
s odpady v Olomouci - překladiště Chválkovice - zahájení,
komise - revokace II

Rada města Olomouce po projednání:
1. revokuje
část 2 a část 3 bodu 7 usnesení Rady města Olomouce ze dne 24.3.2014.
2. schvaluje
v souladu s ust. § 26 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. změny zahájení a podmínky
zadávacího řízení dle důvodové zprávy.
3. ustavuje
v souladu s ust. § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. hodnotící komisi včetně náhradníků
ve složení dle důvodové zprávy.
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, primátor města
Bod programu: 4. 4.

10

Veřejná zakázka č. 14061 - Werichova - parkovací stání

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu.
2. schvaluje
- termín realizace veřejné zakázky ve variantě B.
- předání nově vzniklého majetku do správy dle textu důvodové zprávy.
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, primátor města
Bod programu: 4. 5.
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Veřejná zakázka č. 14016 - ZŠ Hálkova - přístavba učeben revokace zahájení, komise

Rada města Olomouce po projednání:
1. schvaluje
v souladu s ust. § 26 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zahájení a podmínky zadávacího řízení
s názvem „ZŠ Hálkova- přístavba učeben“ archivní číslo 14016
2. ustavuje
a) v souladu s ust. § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. komisi pro otevírání obálek ve
složení dle důvodové zprávy.
b) v souladu s ust. § 59 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb. komisi pro posouzení kvalifikace ve
složení dle důvodové zprávy
c) v souladu s ust. § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. hodnotící komisi včetně náhradníků
ve složení dle důvodové zprávy.
d) pracovní skupinu dle čl .VIII důvodové zprávy.
3. 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.
4. ruší
usnesení RMO bod č. 13 ze dne 19.5.2014
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, primátor města
Bod programu: 4. 6.

12

Rozpočtové změny roku 2014

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu týkající se rozpočtových změn roku 2014 - část A a část B
2. schvaluje
rozpočtové změny roku 2014 dle důvodové zprávy - část A
3. ukládá
a) seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku
2014 dle důvodové zprávy - část A
b) předložit Zastupitelstvu města Olomouce ke schválení rozpočtové změny roku 2014 dle
důvodové zprávy - část B
T: nejbližší zasedání ZMO
O: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Předložil:
Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 5.
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13

Bytové záležitosti

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
uzavření nájemních smluv na městské byty:
a) Černá cesta 31, Olomouc, č.b. 32, o velikosti 3+1 s xxxxxx dle důvodové zprávy bod 1a)
b) Synkova 4, Olomouc, č.b. 12, o velikosti 1+0 s xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 1b)
c) Synkova 4, Olomouc, č.b. 20, o velikosti 3+1 s xxxxxxx, xxxx dle důvodové zprávy bod 1c)
d) Holická 51, Olomouc, č.b. 6, o velikosti 1+kk s xxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 1d)
e) tř. Kosmonautů 14, Olomouc, č.b. 20, o velikosti 3+1 s xxxxx dle důvodové zprávy bod 2a)
f) Mariánská 8, Olomouc, č.b. 2, o velikosti 3+1 s xxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 2b)
g) Černá cesta 14, Olomouc, č.b. 14, o velikosti 2+kk s xxxxxxx dle důvodové zprávy bod 2c)
h) Černá cesta 9, Olomouc, č.b. 15, o velikosti 2+1 s xxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 2d)
3. souhlasí
s rozšířením subjektu na straně nájemce o xxxxxxxxx, byt č. 6 v domě Ztracená 1, Olomouc
dle důvodové zprávy bod 3)
4. schvaluje
výpověď z nájmu bytu:
xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, Černá cesta 33, Olomouc, č.b. 10
dle důvodové zprávy bod 4)
5. revokuje
rozhodnutí Rady města Olomouce ze dne 19.5.2014 ve věci neprodloužení nájemní smlouvy
k bytu č. 8, Peškova 2, Olomouc
dle důvodové zprávy bod 5)
6. souhlasí
s prodloužením nájemní smlouvy uzavřené na dobu určitou 3 měsíce s nájemcem xxxxxxxx,
Peškova 2, Olomouc za podmínky
dle důvodové zprávy bod 5)
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 6.

14

Jantarová stezka

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu.
2. schvaluje
další postup dle bodu B) c) důvodové zprávy
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, primátor města
Bod programu: 9.
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Protipovodňová ochrana - lávky pro pěší

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
další postup dle varianty C.3 důvodové zprávy
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, primátor města
Bod programu: 10.

16

Operační program
aglomerace

Technická

pomoc

-

ITI

Olomoucké

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
členy Řídícího výboru ITI a Pracovních skupin ITI dle důvodové zprávy
3. souhlasí
s postupem dle závěru důvodové zprávy
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 12.

17

IPRM - hodnocení projektů, změna v Řídícím výboru

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
bodové hodnocení projektu Rekonstrukce a oprava podchodu pod vozovkou ulice Foerstrova
uvedené v bodu A.2.2. důvodové zprávy
3. schvaluje
bodové hodnocení projektu Heydukova - rekonstrukce komunikace uvedené v bodu A.2.2.
důvodové zprávy
4. schvaluje
bodové hodnocení projektu Povel - Jižní spojka uvedené v bodu A.2.2. důvodové zprávy
5. schvaluje
bodové hodnocení projektu ZŠ Nedvědova – hřiště uvedené v bodu A.2.2. důvodové zprávy
6. schvaluje
bodové hodnocení projektu ZŠ Mozartova – hřiště uvedené v bodu A.2.2. důvodové zprávy
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7. schvaluje
bodové hodnocení projektu Centrum volnočasových aktivit při FZŠ a MŠ Olomouc,
Holečkova 10 uvedené v bodu A.2.2. důvodové zprávy
8. schvaluje
bodové hodnocení projektu Freestyle park Olomouc uvedené v bodu A.2.2. důvodové zprávy
9. schvaluje
bodové hodnocení projektu MŠ Zeyerova – suterén uvedené v bodu A.2.2. důvodové zprávy
10. schvaluje
změny v Řídících výborech IPRM dle části B důvodové zprávy
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 13.

18

Povolení výjimky - pěší zóna

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. souhlasí
s povolením výjimky dle upravené přílohy důvodové zprávy
Předložil:
Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 14.

19

Předzahrádky

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení GARNET v ulici
Lazecká 88, Olomouc, v rozsahu 7,2 m2 pro žadatele p. xxxxxx, Vodární 1, 779 00 Olomouc,
na dobu od 16.6. do 31.10. 2014.
3. souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení TABULOVÝ VRCH v
ulici Stupkova 14, Olomouc, v rozsahu 95,04m2 pro žadatele p. xxxxxxxxxxx, Chelčického 3,
779 00 Olomouc, na dobu od 1.7. do 31.10. 2014.
Předložil:
Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 15.

24
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Příspěvky v oblasti drobných veřejně prospěšných aktivit s
výší příspěvku do 5 000,--Kč

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. revokuje
část usnesení Rady města Olomouce ze dne 10.2.2014, bod usnesení č.20, dle části A)
důvodové zprávy
3. schvaluje
příspěvky v oblasti drobných veřejně prospěšných aktivit s výší příspěvku do 5.000,--Kč dle
přílohy důvodové zprávy včetně rozpočtových změn
T: 23. 6. 2014
O: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
4. ukládá
informovat o přijatém usnesení žadatele
T: 23. 6. 2014
O: vedoucí odboru školství
5. ukládá
podepsat smlouvy o poskytnutí příspěvků v souladu s Pravidly pro poskytování podpor
statutárním městem Olomouc
T: 23. 6. 2014
O: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 17.

21

Navýšení kapacity mateřských škol

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. souhlasí
s návrhem na rozšíření kapacity mateřských škol dle bodu 1 a 2 důvodové zprávy
3. ukládá
předložit Radě města Olomouce návrh finančního krytí rekonstrukce prostor dle bodu 1 a 2
důvodové zprávy
T: 23. 6. 2014
O: vedoucí odboru školství
vedoucí ekonomického odboru
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 18.

25
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Výsledky konkurzních řízení, jmenování ředitelů škol

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. jmenuje
na pracovní místo ředitele Mateřské školy Olomouc, kpt.Nálepky 10 ke dni 1.7.2014 na dobu
určitou 6 let uchazeče dle závěru části A) důvodové zprávy
3. jmenuje
na pracovní místo ředitele Mateřské školy Olomouc, Wolkerova 34 ke dni 1.1.2015 na dobu
určitou 6 let uchazeče dle závěru části B) důvodové zprávy
4. jmenuje
na pracovní místo ředitele Fakultní základní školy a Mateřské školy Olomouc, Holečkova 10
ke dni 1.1.2015 na dobu určitou 6 let uchazeče dle závěru části C) důvodové zprávy
5. ukládá
informovat o přijatém usnesení uchazeče, kteří se zúčastnili konkurzních řízení
T: 23. 6. 2014
O: vedoucí odboru školství
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 19.

23

Mateřská škola Olomouc, Žižkovo nám. 3 - Petice rodičů,
Petice zaměstnanců MŠ

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. souhlasí
s návrhy odpovědí petentům dle přílohy č.2 a přílohy č.4 důvodové zprávy
3. ukládá
informovat petenty o přijatém usnesení
T: 23. 6. 2014
O: vedoucí odboru školství
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 20.

24

Finanční zajištění oprav, úprav a technického zajištění na
zimním stadionu v souvislosti s extraligou ledního hokeje

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
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2. souhlasí
s postupem dle předložené důvodové zprávy
3. zařazuje
částku 3.200.000,-Kč do soupisu nekrytých požadavků
4. ukládá
předložit materiál o finančním zajištění oprav na ZS v souvislosti s extraligou ledního hokeje
na nejbližší jednání ZMO
T: nejbližší zasedání ZMO
O: Kosatík Ivan, RNDr., člen rady města
5. doporučuje
Zastupitelstvu města Olomouce schválit postup dle důvodové zprávy
Předložil:
Kosatík Ivan, RNDr., člen rady města
Bod programu: 21.

25

HCO - žádost o finanční příspěvek

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. souhlasí
s poskytnutím příspěvku dle důvodové zprávy
3. ukládá
předložit ZMO návrh na schválení příspěvku dle důvodové zprávy
T: nejbližší zasedání ZMO
O: vedoucí odboru kancelář primátora
4. doporučuje zastupitelstvu města
schválit příspěvek dle důvodové zprávy
5. ukládá
ekonomickému odboru předložit ZMO rozpočtovou změnu dle důvodové zprávy
T: nejbližší zasedání ZMO
O: vedoucí ekonomického odboru
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, primátor města
Bod programu: 21. 1.

26

Night Run 2014

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
uspořádání sportovně společenské akce Night Run a Avon běh dle varianty B) důvodové
zprávy
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Předložil:
Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 22.

27

Žádost o schválení zahraniční cesty pro JSDH Droždín
a Radíkov

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. souhlasí
se zahraniční cestou
3. pověřuje
náměstkyni primátora Mgr. Evu Machovou k podpisu žádanky o přepravu k zahraniční cestě
hasičských vozidel OLB 3374, 4M8 1421
T: 23. 6. 2014
O: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora
Předložil:
Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora
Bod programu: 24.

28

Kontrola hospodaření u ZŠ a MŠ Svatý Kopeček, Dvorského za
rok 2013

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
Předložil:
Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora
Bod programu: 25.

29

Podpora dospělého hokeje v Olomouci v roce 2013

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
Předložil:
Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora
Bod programu: 25. 1.

28

30

Využití veřejné finanční podpory v roce 2013 na provoz
zimního stadionu

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
Předložil:
Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora
Bod programu: 25. 2.
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Podpora mládežnického hokeje v Olomouci v roce 2013

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
Předložil:
Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora
Bod programu: 25. 3.
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Moravské divadlo Olomouc p.o.- souhlas se stavebními
úpravami

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu včetně příloh
2. souhlasí
s provedením stavebních úprav dle důvodové zprávy
Předložil:
Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 26.

33

Přihláška do výběrového řízení na sněm SHS ČMS 2015

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. souhlasí
s podáním přihlášky do výběrového řízení na spolupořadatele sněmu SHS ČMS v roce 2015
3. stanovila
garantem příprav sněmu SHS ČMS 2015 Bc. Danielu Horňákovou, vedoucí odboru vnějších
vztahů a informací
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 27.

29
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IPRM – zařazení projektu

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
zařazení projektového námětu dle bodu 1.1. důvodové zprávy do IPRM Atraktivní a
konkurenceschopná Olomouc
3. souhlasí
s postupem dle závěru důvodové zprávy
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 28.

35

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

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2. doporučuje zastupitelstvu města
delegovat zástupce SMOl (včetně náhradníka) na valnou hromadu OLTERM & TD Olomouc,
a. s.dle upravené důvodové zprávy
3. ukládá
předložit radou doporučený návrh na delegování zástupců SMOl na nejbližší zasedání ZMO
T: nejbližší zasedání ZMO
O: vedoucí odboru kancelář primátora
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, primátor města
Bod programu: 29.

36

Malé projekty

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2. schvaluje
poskytnutí příspěvků dle upravené důvodové zprávy
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, primátor města
Bod programu: 30.

30
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Organizační záležitosti - organizační změna v odboru koncepce
a rozvoje Magistrátu města Olomouce

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
a) organizační změnu v odboru koncepce a rozvoje Magistrátu města Olomouce s účinností
od 1.7.2014
b) zařazení částky dle důvodové zprávy do soupisu nekrytých požadavků v roce 2014
Předložil:
Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 31.
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Organizační záležitosti - organizační změny v odboru dopravy
Magistrátu města Olomouce

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
organizační změny v odboru dopravy Magistrátu města Olomouce s účinností od 1. 9. 2014
Předložil:
Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 31. 1.

39

Organizační záležitosti - Dodatek č. 8 "Organizačního řádu
Magistrátu města Olomouce a Městské policie Olomouc"

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
Dodatek č. 8 "Organizačního řádu Magistrátu města Olomouce a Městské policie Olomouc"
dle předložené důvodové zprávy s účinností od 15. 6. 2014
Předložil:
Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 31. 2.
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40

Organizační záležitosti - volby do zastupitelstev obcí a do
Senátu Parlamentu ČR

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. stanovila
odboru interního auditu a kontroly pravomoc registračního úřadu
•
v rozsahu § 12 odst. 1 písm. a) - d), písm. g) a písm. i), § 12 odst. 2 – 9 a § 13
zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů a
•
v rozsahu § 13 odst. 1 písm. a) – f) a písm. j) a § 13 odst. 2 a 3 zákona č. 247/1995
Sb., o volbách do Parlamentu České republiky, ve znění pozdějších předpisů
3. ukládá
vedoucímu odboru interního auditu a kontroly ihned určit složení pracovních skupin
k výkonu činnosti registračního úřadu pro volby do zastupitelstev obcí konané v Olomouci,
v obcích správního obvodu pověřeného úřadu Olomouc a pro volby do Senátu Parlamentu
ČR v senátním volebním obvodu č. 66.
T: 23. 6. 2014
O: vedoucí odboru interního auditu a kontroly
4. ukládá
rozpracovat výše uvedené usnesení do organizačních norem MMOl
T: 23. 6. 2014
O: Večeř Jan, Bc., tajemník
Předložil:
Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 31. 3.
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Organizační záležitosti

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. ukládá
předložit návrh organizační změny dle důvodové zprávy
T: 23. 6. 2014
O: Večeř Jan, Bc., tajemník
Předložil:
Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 31. 4.
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SK Sigma Olomouc, a.s. - změny v orgánech společnosti,
změna stanov

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. doporučuje zastupitelstvu města
delegovat zástupce SMOl (včetně náhradníků) na valnou hromadu SK Sigma Olomouc, a.s.
s platností pro nejbližší termín valné hromady i případný náhradní termín dle důvodové
zprávy
3. doporučuje zastupitelstvu města
navrhnout zástupce SMOl JUDr. Martina Majora, MBA do dozorčí rady a zástupce SMOl Ing.
Ivo Vlacha do představenstva SK Sigma Olomouc, a.s. dle důvodové zprávy
4. ukládá
předložit radou doporučený návrh na delegování zástupce SMOl na valnou hromadu a
zástupců obce do představenstva a dozorčí rady SK Sigma Olomouc, a.s. na nejbližší
jednání zastupitelstva města
T: nejbližší zasedání ZMO
O: Major Martin, JUDr., MBA, primátor města
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, primátor města
Bod programu: 32.

JUDr. Martin Major MBA v. r.
primátor města Olomouce

RNDr. Ladislav Šnevajs v. r.
náměstek primátora
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