USNESENÍ
z 128. schůze Rady města Olomouce, konané dne 2. 9. 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 a ZMO

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
- informace o plnění usnesení RMO k termínu plnění 2. 9. 2014 dle části A) důvodové zprávy
- informace o plnění usnesení ZMO dle části B) důvodové zprávy
2.
prodlužuje
termíny plnění usnesení RMO dle části A) důvodové zprávy
3.
doporučuje zastupitelstvu města
- vzít na vědomí informace o plnění usnesení ZMO dle části B) důvodové zprávy
- prodloužit termíny plnění usnesení ZMO dle části B) důvodové zprávy
4.
vypouští ze sledování
bod15, část 2 usnesení RMO ze dne 7.4.2014, týkající se problematiky Lošov - průtah
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, primátor města
Bod programu: 1.
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Majetkoprávní záležitosti + dodatek č. 1

Rada města Olomouce po projednání:
1.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej pozemků parc. č. 1633/15 lesní pozemek, parc. č. 1653/3 lesní pozemek, parc. č.
1653/6 lesní pozemek, parc. č. 1655/3 lesní pozemek, parc. č. 1655/16 lesní pozemek, parc.
č. 1655/49 lesní pozemek, parc. č. 1655/59 lesní pozemek, parc. č. 1655/63 lesní pozemek,
parc. č. 1657/1 lesní pozemek, parc. č. 1657/4 lesní pozemek, parc. č. 1660/1 lesní pozemek,
parc. č. 1660/2 lesní pozemek, parc. č. 1688/27 ostatní plocha, parc. č. 1688/40 ostatní
plocha, částí pozemku parc. č. 1655/1 lesní pozemek (dle GP parc. č. 1655/81 lesní pozemek
o výměře 211 136 m2, parc. č. 1655/80 lesní pozemek o výměře 2 922 m2, parc. č. 1655/79
lesní pozemek o výměře 41 966 m2, parc. č. 1655/78 lesní pozemek o výměře 36 000 m2)
o celkové výměře 292 024 m2, části pozemku parc. č. 1655/58 lesní pozemek (dle GP parc.
č. 1655/58 lesní pozemek) o výměře 5 071 m2, části pozemku parc. č. 1655/62 lesní
pozemek (dle GP parc. č. 1655/62 lesní pozemek) o výměře 8 812 m2, části pozemku parc.
č. 1633/1 lesní pozemek (dle GP parc. č. 1633/27 lesní pozemek díl „a“) o výměře 25 191 m2
a části pozemku 1633/16 lesní pozemek (dle GP parc. č. 1633/27 lesní pozemek díl „b“)

o výměře 1 689 m2, vše v k. ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou, části pozemku
parc. č. 1219/1 lesní pozemek (dle GP parc. č. 1219/13 lesní pozemek) o výměře 2 771 m2 v
k. ú. Hynkov, obec Příkazy, části pozemku parc. č. 590/31 lesní pozemek (dle GP parc. č.
590/246 lesní pozemek) o výměře 25 440 m2 a částí pozemku parc. č. 590/16 lesní pozemek
(dle GP parc. č. 590/247 lesní pozemek o výměře 98 797 m2, parc. č. 590/248 lesní pozemek
o výměře 6 861 m2) o celkové výměře 105 658 m2, vše v k. ú. Střeň, obec Střeň, parc. č.
1752/51 lesní pozemek, parc. č. 1752/57 lesní pozemek, parc. č. 1752/61 lesní pozemek,
parc. č. 1752/64 lesní pozemek, parc. č. 1752/66 lesní pozemek, parc. č. 1752/67 lesní
pozemek, parc. č. 1752/85 lesní pozemek, parc. č. 1793/9 lesní pozemek, parc. č. 1794/21
trvalý travní porost, parc. č. 1794/22 trvalý travní porost, parc. č. 1794/23 lesní pozemek,
parc. č. 1794/24 lesní pozemek, části pozemku parc. č. 1752/27 lesní pozemek (dle GP parc.
č. 1752/88 lesní pozemek) o výměře 122 532 m2 včetně lesní cesty „Staré Kladničí“ a části
pozemku parc. č. 1752/53 lesní pozemek (dle GP parc. č. 1752/89 lesní pozemek) o výměře
903 m2, vše v k. ú. Štěpánov u Olomouce, obec Štěpánov a částí pozemku parc. č. 610/1
lesní pozemek (dle GP parc. č. 610/8 lesní pozemek o výměře 91 962 m2, parc. č. 610/9
lesní pozemek o výměře 8 000 m2, parc. č. 610/10 lesní pozemek o výměře1 780 m2)
o celkové výměře 101 742 m2, vše v k. ú. Unčovice, obec Litovel ČR - Agentuře pro ochranu
přírody a krajiny České republiky za kupní cenu ve výši 21.000.170,- Kč dle důvodové zprávy
bod č. 1.1.
2.
ukládá
odboru majetkoprávnímu předložit na jednání RMO dne 29. 9. 2014 informace o průběhu
schvalování dle důvodové zprávy bod č. 1.1.
T:
30. 9. 2014
O:
vedoucí majetkoprávního odboru
3.
doporučuje zastupitelstvu města revokovat
usnesení ZMO ze dne 16. 6. 2014, bod programu 3, bod 12 důvodové zprávy ve věci
schválení 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 xxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 1.2.
4.
doporučuje zastupitelstvu města
neschválit 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 xxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 1.2.
5.
revokuje
usnesení RMO ze dne 23. 7. 2013, bod programu 2, bod 1.38. důvodové zprávy ve věci
doporučení ZMO schválit prodej pozemku parc. č. 1222/1 ostat. pl. o výměře 106 m2 v k. ú.
Slavonín, obec Olomouc panu xxxxxxxx za kupní cenu ve výši 106 000,- Kč se zdůvodněním
dle důvodové zprávy bod č. 1.3.
6.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej pozemku 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, panu xxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 56 500,- Kč dle důvodové zprávy
bod č. 1.3.
7.
revokuje
usnesení RMO ze dne 23. 7. 2013, bod programu 2, bod 1.39. důvodové zprávy ve věci
doporučení ZMO revokovat část usnesení ZMO ze dne 13. 12. 2012, bod programu 3, bod 25
důvodové zprávy ve věci výše kupní ceny při prodeji pozemku parc. č. 1222/3 ostat. pl.
o výměře 33 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxx a schválit kupní cenu
ve výši 33 000,- Kč se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 1.4.
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8.
doporučuje zastupitelstvu města revokovat
usnesení ZMO ze dne 13. 12. 2012, bod programu 3, bod 25 důvodové zprávy ve věci
schválení prodej pozemku parc. č. 1222/3 ostat. pl. o výměře 33 m2 v k. ú. Slavonín, obec
Olomouc manželům xxxxx za kupní cenu ve výši 53 850,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.4.
9.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej pozemku 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, do společného jmění manželů xxxxxx za kupní cenu ve výši 20 500,- Kč
dle důvodové zprávy bod č. 1.4.
10. doporučuje zastupitelstvu města revokovat
usnesení ZMO ze dne 16. 12. 2013, bod programu 3, bod 24 důvodové zprávy ve věci
schválení prodeje pozemku parc. č. st. 112/7 zast. pl. o výměře 204 m2 a částí 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 Junáku - svazu skautů a
skautek ČR, středisko „ŽLUTÝ KVÍTEK“ Olomouc za kupní cenu ve výši 202 000,- Kč dle
důvodové zprávy bod č. 1.5.
11. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej pozemku 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 částí 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 pobočnému spolku Junák svaz skautů a skautek ČR, středisko „ŽLUTÝ KVÍTEK“ Olomouc za kupní cenu ve výši 1,- Kč
se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 1.5.
12. doporučuje zastupitelstvu města schválit
zřízení předkupního práva jako práva věcného ve prospěch předkupníka statutárního města
Olomouce tak, že dlužník pobočný spolek Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko
„ŽLUTÝ KVÍTEK“ Olomouc je povinen nabídnout předkupníkovi statutárnímu městu Olomouc
pozemek parc. č. st. 112/7 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 204 m2 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) o celkové výměře 25 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc ke
koupi za kupní cenu 1,- Kč, pokud by je chtěl zcizit třetí osobě (koupěchtivému), kdy toto
předkupní právo se zřizuje na dobu neurčitou dle důvodové zprávy bod č. 1.5.
13. doporučuje zastupitelstvu města revokovat
usnesení ZMO ze dne 20. 8. 2013 bod programu 2., bod 12. důvodové zprávy ve věci
schválení prodeje části pozemku parc. č. 762/3 zahrada o výměře 45 m2 (dle GP parc. č.
762/3 zahrada) v k. ú. Slavonín, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu
ve výši 54 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.6.
14. doporučuje zastupitelstvu města revokovat
usnesení ZMO ze dne 20. 8. 2013 bod programu 2., bod 12. důvodové zprávy ve věci
nevyhovění žádosti manželů xxxxxxxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 762/3 zahrada
o výměře 45 m2 (dle GP parc. č. 762/3 zahrada) v k. ú. Slavonín, obec Olomouc za kupní
cenu ve výši 100,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod č. 1.6.
15. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej části pozemku parc. č. 762/3 zahrada (dle GP parc. č. 762/3 zahrada) o výměře 45 m2
v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, na kterém se nachází stavba jiného vlastníka – oplocení,
která není součástí tohoto pozemku a nebude předmětem převodu, manželům xxxxxxxxxxxxx
do společného jmění manželů za kupní cenu ve výši 4 500,- Kč se zdůvodněním dle
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důvodové zprávy bod č. 1.6.
16. doporučuje zastupitelstvu města revokovat
usnesení ZMO ze dne 20. 8. 2013 bod programu 2., bod 13. důvodové zprávy ve věci
schválení prodeje části pozemku parc. č. 762/3 zahrada o výměře 16 m2 (dle GP parc. č.
762/5 zahrada) v k. ú. Slavonín, obec Olomouc paní xxxxx za kupní cenu ve výši 21 500,- Kč
dle důvodové zprávy bod č. 1.7.
17. doporučuje zastupitelstvu města revokovat
usnesení ZMO ze dne 20. 8. 2013 bod programu 2., bod 13. důvodové zprávy ve věci
nevyhovění žádosti paní xxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 762/3 zahrada o výměře
16 m2 (dle GP parc. č. 762/5 zahrada) v k. ú. Slavonín, obec Olomouc za kupní cenu ve výši
100,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod č. 1.7.
18. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej části pozemku parc. č. 762/3 zahrada (dle GP parc. č. 762/5 zahrada) o výměře 16 m2
v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, na kterém se nachází stavba jiného vlastníka – oplocení,
která není součástí tohoto pozemku a nebude předmětem převodu, paní xxxxxxxxxx za kupní
cenu ve výši 1 600,- Kč se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 1.7.
19. schvaluje
záměr pronajmout část pozemku parc. č. 105/46 ostatní plocha o výměře 2 m2 v k. ú.
Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.8.
20. svěřuje
část pozemku parc. č. 144/1 ostatní plocha (dle GP parc. č. 144/6 ostatní plocha) o výměře
424 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc do správy odboru životního prostředí Magistrátu
města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 1.9.
21. doporučuje zastupitelstvu města schválit
směnu části pozemku parc. č. 144/1 ostatní plocha (dle GP parc. č. 144/6 ostatní plocha)
o výměře 424 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve vlastnictví paní xxxxxxx za část pozemku
parc. č. 145/1 ostatní plocha (dle GP parc. č. 145/14 ostatní plocha) o výměře 407 m2 v k. ú.
Neředín, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce s tím, že paní xxxxxxxxxx
uhradí statutárnímu městu Olomouc doplatek cenového rozdílu ve výši 1 977,- Kč dle
důvodové zprávy bod č. 1.9.
22. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti paní xxxxxxxxxx o směnu části pozemku parc. č. 144/1 ostatní plocha (dle GP parc. č.
144/6 ostatní plocha) o výměře 424 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve vlastnictví paní
xxxxxxxxxxxxx za část pozemku parc. č. 145/1 ostatní plocha (dle GP parc. č. 145/14 ostatní
plocha) o výměře 407 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města
Olomouce s tím, že směna bude realizována bez doplatku cenového rozdílu dle důvodové
zprávy bod č. 1.9.
23. schvaluje
záměr pronajmout pozemek parc. č. st. 568 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 242 m2
v k. ú. Lazce, obec Olomouc, jehož součástí je budova č. p. 468, stavba technického
vybavení (Lazecká - C2K3), společnosti VOLEJBAL OLOMOUC, s.r.o. dle důvodové zprávy
bod č. 1.10.
24. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti společnosti VOLEJBAL OLOMOUC, s.r.o. o zřízení předkupního práva k pozemku
parc. č. st. 568 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Lazce, obec Olomouc, jehož součástí je
budova č. p. 468, stavba technického vybavení (Lazecká - C2K3) dle důvodové zprávy bod č.
1.10.
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25. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti společnosti VOLEJBAL OLOMOUC, s.r.o. o prodej pozemku parc. č. st. 568
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Lazce, obec Olomouc, jehož součástí je budova č. p. 468,
stavba technického vybavení (Lazecká - C2K3) dle důvodové zprávy bod č. 1.10.
26. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti společnosti D-ASINED s.r.o. o prodej pozemku parc. č. st. 568 zastavěná plocha a
nádvoří v k. ú. Lazce, obec Olomouc, jehož součástí je budova č. p. 468, stavba technického
vybavení (Lazecká - C2K3) dle důvodové zprávy bod č. 1.10.
27. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti společnosti K - stav stavební a.s. o prodej pozemku parc. č. st. 568 zastavěná plocha
a nádvoří v k. ú. Lazce, obec Olomouc, jehož součástí je budova č. p. 468, stavba
technického vybavení (Lazecká - C2K3) dle důvodové zprávy bod č. 1.10.
28. doporučuje zastupitelstvu města schválit
darování ideálního podílu 2/3 pozemku parc. č. st. 1547/1 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú.
Hodolany, obec Olomouc, na kterém se nachází stavba jiného vlastníka – budova č. p. 1077,
bytový dům, která není součástí tohoto pozemku a nebude proto předmětem převodu,
společnosti Správa nemovitostí Olomouc, a.s. se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č.
1.11.
29. doporučuje zastupitelstvu města schválit
koupi přístřešku zastávky MHD a novinového stánku s přípojkou NN umístěných na části
pozemku parc. č. 736 ostat. pl. o výměře 9 m2 a na části pozemku parc. č. 5/8 ostat. pl.
o výměře 13 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc z vlastnictví paní
xxxxxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní cenu ve výši 150 000,- Kč
dle důvodové zprávy bod č. 1.12.
30. svěřuje
odboru dopravy MMOl do správy přístřešek zastávky MHD umístěný na částech pozemků
parc. č. 736 ostat. pl. o výměře 9 m2 a parc. č. 5/8 ostat. pl. o výměře 13 m2, vše v k. ú. Nové
Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.12.
31. svěřuje
společnosti Správa nemovitostí Olomouc, a.s. do správy novinový stánek s přípojkou NN
umístěný na částech pozemků parc. č. 736 ostat. pl. o výměře 9 m2 a parc. č. 5/8 ostat. pl.
o výměře 13 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod
č. 1.12.
32. doporučuje zastupitelstvu města schválit
koupi části pozemku parc. č. 200/4 ostatní plocha (dle GP parc. č. 200/5 ostatní plocha)
o výměře 6 m2 v k. ú. Bělidla, obec Olomouc, na které se nachází stavby jiného vlastníka komunikace (sjezd), kanalizace, včetně revizní šachty a kabelová přípojka NN, které nejsou
součástí tohoto pozemku a nebudou proto předmětem koupě, ze společného jmění manželů
xxxxxxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní cenu ve výši 18 000,- Kč
dle důvodové zprávy bod č. 1.13.
33. bere na vědomí
důvodovou zprávu a ukládá odboru majetkoprávnímu MMOl předložit záležitost Radě města
Olomouce po obdržení kompletního stanoviska odboru koncepce a rozvoje MMOl dle
důvodové zprávy bod č. 1.14.
34. bere na vědomí
důvodovou zprávu a ukládá odboru majetkoprávnímu MMOl předložit záležitost Radě města
Olomouce po obdržení kompletního stanoviska odboru koncepce a rozvoje MMOl dle
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důvodové zprávy bod č. 1.15.
35. schvaluje
předběžný záměr prodat část pozemku parc. č. 5/8 ostat. pl. o výměře 40 m2 v k. ú. Nové
Sady u Olomouce, obec Olomouc. Výměra části pozemku bude upřesněna po vyhotovení
GP dle důvodové zprávy bod č. 2.2.
36. schvaluje
záměr prodat pozemek parc. č. 339/13 ostatní plocha v k. ú. Povel, obec Olomouc, na kterém
se nachází stavby jiného vlastníka – kovové oplocení se zděnou podezdívkou, zděný pilíř pro
umístění rozvaděče NN, přípojky inženýrských sítí a betonová dlažba, které nejsou součástí
tohoto pozemku a nebudou předmětem převodu dle důvodové zprávy bod č. 2.3.
37. nevyhovuje žádosti
xxxxxxxxx o prominutí úhrady za bezdůvodné obohacení za užívání pozemku parc. č. 339/13
ostatní plocha o výměře 33 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc za období od 7. 2. 2012 do
7. 2. 2014 ve výši 467,- Kč včetně DPH dle důvodové zprávy bod č. 2.3.
38. schvaluje
záměr změnit smlouvu o nájmu části pozemku parc. č. 335/1 ostatní plocha o výměře 26 m2
v k. ú. Droždín, obec Olomouc uzavřenou s manželi xxxxxxxxxxxx. Změnou smlouvy o nájmu
by mělo dojít k pronájmu další části pozemku parc. č. 335/1 ostatní plocha o výměře 34 m2
v k. ú. Droždín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.4.
39. schvaluje
záměr pronajmout část pozemku parc. č. 202/37 zahrada o výměře 39 m2 v k. ú. Hodolany,
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.5.
40. schvaluje
záměr darovat část pozemku parc. č. 959/1 ostatní plocha (dle GP díl „a“) o výměře 10 m2
v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, na které se nachází stavba jiného vlastníka - budova
trafostanice, která není součástí tohoto pozemku a nebude proto předmětem převodu,
z vlastnictví statutárního města Olomouce do vlastnictví Olomouckého kraje dle důvodové
zprávy bod č. 2.6.
41. ukládá
odboru majetkoprávnímu vyzvat Olomoucký kraj k doložení zápisu o budoucím převzetí
komunikace, která je součástí pozemku parc. č. 959/21 ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec
Olomouc, do správy odboru dopravy MMOl a zápisu o budoucím převzetí veřejného osvětlení
na pozemcích parc. č. 959/17 ostatní plocha, parc. č. 959/41 ostatní plocha a parc. č. 959/18
ostatní plocha, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, do správy odboru dopravy MMOl, neboť
tento zápis je nedílnou součástí darovací smlouvy dle důvodové zprávy bod č. 2.6.
T:
prosinec 2014
O:
vedoucí majetkoprávního odboru
42. schvaluje
záměr změnit smlouvu o nájmu nebytových prostor uzavřenou dne 19. 4. 2002 na nájem
prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 96 m2 v 1. NP a 2. NP budovy č. p. 7, obč.
vyb, nám. Sadové č. o. 26, která je součástí pozemku parc. č. 234 zastavěná plocha a
nádvoří v k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc. Změnou smlouvy o nájmu by mělo dojít
ke změně výše nájemného dle důvodové zprávy bod č. 3.2.
43. schvaluje
záměr změnit smlouvu o nájmu nebytových prostor uzavřenou dne 2. 6. 2000, ve znění
dodatku č. 1, na nájem prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 48 m2 v 1. NP
budovy č. p. 209, obč. vyb, ul. Kyselovská č. o. 74, která je součástí pozemku parc. č. 395
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zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc. Změnou smlouvy o nájmu by
mělo dojít ke změně výše nájemného dle důvodové zprávy bod č. 3.3.
44. schvaluje
záměr změnit smlouvu o nájmu nebytových prostor uzavřenou dne 19. 4. 2002, ve znění
dodatků č. 1 a č. 2, na nájem prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 43 m2 v 1. NP
budovy č. p. 38, bydlení, Náves Svobody č. o. 41, která je součástí pozemku parc. č. 1
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc. Změnou smlouvy
o nájmu by mělo dojít ke změně výše nájemného dle důvodové zprávy bod č. 3.4.
45. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti společnosti RWE GasNet, s. r.o. o koupi pozemku parc. č. 321 ostatní plocha
o výměře 30 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc z vlastnictví společnosti RWE GasNet, s.r.o. do
vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 4.1.
46. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti společnosti TRNY s.r.o. o prodej částí pozemku parc. č. 959/17 ostatní plocha
o celkové výměře 358 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.2.
47. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti manželů xxxxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 404/3 ostatní plocha o výměře
375 m2 v k. ú. Řepčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.3.
48. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej pozemku parc. č. st. 344 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, manželům xxxxxxxxxxxxxxxxx
do společného jmění manželů za kupní cenu ve výši 15.541,- Kč dle důvodové zprávy bod č.
4.4.
49. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej pozemku parc. č. 692/15 ostatní plocha v k. ú. Chomoutov, obec Olomouc, na kterém
se nachází stavba jiného vlastníka - dlážděná plocha, která není součástí tohoto pozemku a
nebude proto předmětem převodu, spolku Jachetní klub Olomouc za kupní cenu ve výši
7 400,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.5.
50. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej části pozemku parc. č. 50/1 ostatní plocha (dle GP parc. č. 50/4 ostatní plocha)
o výměře 53 m2 v k. ú. Týneček, obec Olomouc, na které se nachází stavba jiného vlastníka,
zejména dlážděný vjezd, který není součástí tohoto pozemku a nebude předmětem převodu,
paní xxxxxxxx za kupní cenu ve výši 82 080,- Kč včetně DPH dle důvodové zprávy bod č. 4.6.
51. doporučuje zastupitelstvu města schválit
směnu části pozemku parc. č. 118/36 trvalý travní porost (dle GP parc. č. 118/59 trvalý travní
porost) o výměře 61 m2 a části pozemku parc. č. 130/4 orná půda (dle GP parc. č. 130/40
orná půda) o výměře 50 m2, vše v k. ú. Hejčín, obec Olomouc ve společném jmění manželů
xxxxxxxxxxx, na kterých se nachází stavby jiného vlastníka, zejména komunikace, která není
součástí těchto pozemků a nebude proto předmětem převodu, za části pozemků parc. č.
118/1 trvalý travní porost (dle GP díl „c“) o výměře 410 m2, parc. č. 124/1 trvalý travní porost
(dle GP díl „b“) o výměře 1 369 m2 a parc. č. 130/13 orná půda (dle GP díl „a“) o výměře 324
m2, vše v k. ú. Hejčín, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce, s tím, že
manželé xxxxxxxxxxx uhradí statutárnímu městu Olomouc doplatek cenového rozdílu ve výši
12 920,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.7.
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52. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej části pozemku parc. č. 616/2 ostatní plocha (dle GP parc. č. 616/8 ostatní plocha)
o výměře 422 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc, na kterém se nachází stavba jiného
vlastníka – optické kabelové vedení, které není součástí tohoto pozemku a nebude
předmětem převodu společnosti TOOL Construction s.r.o. za kupní cenu ve výši 332 500,- Kč
dle důvodové zprávy bod č. 4.8.
53. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej části pozemku parc. č. 812/33 orná půda (dle GP parc. č. 812/53 orná půda o výměře
970 m2 a parc. č. 812/54 orná půda o výměře 970 m2) o celkové výměře 1 940 m2, na které
se nachází stavby jiného vlastníka – část základových konstrukcí a nadzemní kabelové
vedení VN, které nejsou součástí tohoto pozemku a nebudou předmětem převodu, a části
pozemku parc. č. 812/33 orná půda (dle GP parc. č. 812/55 orná půda) o výměře 970 m2, vše
v k. ú. Slavonín, obec Olomouc společnosti STAFOS – REAL, s.r.o. za kupní cenu ve výši
3 710 250,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.9.
54. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej pozemku parc. č. st. 2510 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec
Olomouc, na kterém se nachází stavba jiného vlastníka – rozestavěná budova, která není
součástí tohoto pozemku a nebude předmětem převodu společnosti INTES OLOMOUC, spol.
s r.o. za kupní cenu ve výši 277 600,- Kč včetně DPH dle důvodové zprávy bod č. 4.10.
55. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej částí pozemků parc. č. 1721/40 ostat. pl. (dle GP „díl a“) o výměře 88 m2, parc. č.
1721/39 ostat. pl. (dle GP „díl b“) o výměře 1 783 m2, parc. č. 1721/1 ostat. pl. (dle GP „díl c“)
o výměře 1 313 m2, parc. č. 1721/31 ostat. pl. (dle GP „díl d“) o výměře 1 390 m2, parc. č.
1721/28 ostat. pl. (dle GP „díl e“) o výměře 1 021 m2 a parc. č. 1721/29 ostat. pl. (dle GP „díl
f“) o výměře 415 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc, na kterých se nachází
stavby jiného vlastníka – část základových konstrukcí a oplocení, které nejsou součástí těchto
částí pozemků a nebudou předmětem převodu, společnosti Aqua Industrial s.r.o. za kupní
cenu ve výši 2 313 850,- Kč včetně DPH se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 4.11.
56. doporučuje zastupitelstvu města schválit
zřízení předkupního práva jako práva věcného ve prospěch předkupníka statutárního města
Olomouce tak, že dlužník společnost Aqua Industrial s.r.o. je povinen nabídnout
předkupníkovi statutárnímu městu Olomouc části pozemků parc. č. 1721/40 ostat. pl. (dle GP
„díl a“) o výměře 88 m2, parc. č. 1721/39 ostat. pl. (dle GP „díl b“) o výměře 1 783 m2, parc.
č. 1721/1 ostat. pl. (dle GP „díl c“) o výměře 1 313 m2, parc. č. 1721/31 ostat. pl. (dle GP „díl
d“) o výměře 1 390 m2, parc. č. 1721/28 ostat. pl. (dle GP „díl e“) o výměře 1 021 m2 a parc.
č. 1721/29 ostat. pl. (dle GP „díl f“) o výměře 415 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec
Olomouc ke koupi za kupní cenu 2 313 850,- Kč včetně DPH, pokud by je chtěl zcizit třetí
osobě (koupěchtivému), kdy toto předkupní právo se zřizuje na dobu určitou do 31. 12. 2021
dle důvodové zprávy bod č. 4.11.
57. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej části pozemku parc. č. 265/8 ostatní plocha (dle GP parc. č. 265/524 ostatní plocha)
o výměře 17 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxxx do společného jmění
manželů za kupní cenu ve výši 46 198,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.12.
58. revokuje
usnesení RMO ze dne 18. 8. 2014 ve věci uložení odboru majetkoprávnímu vyzvat pana
xxxxxxxxxx k odstranění oplocení, dřevěného zahradního účelového objektu a ražené studny
z části pozemku parc. č. 993/1 lesní pozemek o výměře 73 m2 v k. ú. Hodolany, obec
Olomouc v termínu do 30. 9. 2014 a k uhrazení náhrady bezdůvodného obohacení za užívání
části pozemku parc. č. 993/1 lesní pozemek o výměře 73 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc
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odpovídající nájemnému ve výši 5,- Kč bez DPH/m2/rok, kdy ke stanovené výši
bezdůvodného obohacení bude uplatněna daň z přidané hodnoty ke dni uskutečnění
zdanitelného plnění v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů, za období od 13. 2. 2014 do dne sepsání zápisu o předání a
převzetí předmětné části pozemku a podat žalobu na zaplacení v případě neuhrazení tohoto
bezdůvodného obohacení a žalobu na vyklizení v případě nevyklizení části předmětného
pozemku vůči panu xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 4.13.
59. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej pozemku parc. č. 993/2 lesní pozemek, na kterém se nachází stavba jiného vlastníka,
zejména oplocení, které není součástí tohoto pozemku a nebude proto předmětem převodu,
části pozemku parc. č. 993/1 lesní pozemek (dle GP díl „a“) o výměře 1 057 m2, na které se
nachází stavby jiného vlastníka, zejména oplocení, zahradní účelový objekt a ražená studna,
které nejsou součástí tohoto pozemku a nebudou proto předmětem převodu, a části pozemku
parc. č. 995/4 lesní pozemek (dle GP parc. č. 995/7 lesní pozemek) o výměře 643 m2, na
které se nachází stavby jiného vlastníka, zejména vodovodní přípojka LT 150, vodovodní
šachta a podzemní kabelové vedení VN, které nejsou součástí tohoto pozemku a nebudou
proto předmětem převodu, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc společnosti AUTO ČECHÁK
s.r.o. za kupní cenu ve výši 771 553,- Kč ,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.13.
60. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej části pozemku parc. č. 496/2 orná půda (dle GP díl „a“) o výměře 30 m2 v k. ú.
Droždín, obec Olomouc, na které se nachází stavby jiného vlastníka – oplocení a stavba pro
chov drůbeže, které nejsou součástí tohoto pozemku a nebudou proto předmětem podeje,
paní xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 39 676,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.14.
61. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej části pozemku parc. č. 496/2 orná půda (dle GP díl „b“) o výměře 23 m2 v k. ú.
Droždín, obec Olomouc, na které se nachází stavba jiného vlastníka – oplocení, která není
součástí tohoto pozemku a nebude proto předmětem prodeje, a to ideální podíl 1/2 shora
uvedené nemovité věci panu xxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 15 678,- Kč a ideální podíl 1/2
shora uvedené nemovité věci paní xxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 15 677,- Kč dle důvodové
zprávy bod č. 4.14.
62. ukládá
odboru ekonomickému MMOl zajistit projednání úpravy zřizovací listiny příspěvkové
organizace Hřbitovy města Olomouce spočívající v rozšíření majetku o opuštěná hrobová
zařízení, s kterými má právo příspěvková organizace Hřbitovy města Olomouce hospodařit,
v Zastupitelstvu města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 5.1.
T:
prosinec 2014
O:
vedoucí ekonomického odboru
63. doporučuje zastupitelstvu města schválit
změnu náležitostí 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 xxxxxxxxx
dle důvodové zprávy bod č. 5.2.
64. doporučuje zastupitelstvu města schválit
změnu náležitostí 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,
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budované v rámci stavby „U Dvorů – I. etapa“ s xxxxxxxxxxxx, dle návrhu MPK dle důvodové
zprávy bod č. 5.3.
65. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti xxxxxxxxxxxxx o změnu náležitostí 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 xxxxxxxxxxxxx, dle návrhu xxxxxx
dle důvodové zprávy bod č. 5.3.
66. doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření plánovací smlouvy na infrastrukturní stavby místní komunikace, včetně výhybny,
parkovacích stání a vsakovacího pruhu, veřejného osvětlení, vodovodního řadu, tlakové
splaškové kanalizace, vedení NN a plynovodního řadu budované v rámci stavby „Inženýrské
sítě pro lokalitu výstavby řadových RD Olomouc – Slavonín, Topolová ulice“ se společností
STAFOS – REAL, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 5.4.
67. doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na stavby místní komunikace, včetně výhybny,
parkovacích stání a vsakovacího pruhu, veřejného osvětlení, vodovodního řad a tlakové
splaškové kanalizace budovaných v rámci stavby „Inženýrské sítě pro lokalitu výstavby
řadových RD Olomouc – Slavonín, Topolová ulice“ se společností STAFOS – REAL, s.r.o.,
dle důvodové zprávy bod č. 5.5.
68. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti společnosti STAFOS – REAL, s.r.o. o uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě
na stavby místní komunikace, včetně výhybny, parkovacích stání a vsakovacího pruhu,
veřejného osvětlení, vodovodního řad a tlakové splaškové kanalizace budovaných v rámci
stavby „Inženýrské sítě pro lokalitu výstavby řadových RD Olomouc – Slavonín, Topolová
ulice“ se společností STAFOS – REAL, s.r.o., dle návrhu společnosti STAFOS – REAL, s.r.o.
dle důvodové zprávy bod č. 5.5.
69. schvaluje
uzavření smlouvy o udělení souhlasu s vybudováním stavby příjezdové účelové komunikace
na pozemcích parc. č. 250/2, parc. č. 250/3 a parc. č. 250/4, vše ostatní plocha v k. ú.
Týneček, obec Olomouc s paní xxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 5.6.
70. doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-INB/13/2011/Hoa, mezi statutárním městem Olomouc a manžely xxxxxxxxxxxxxx dle důvodové
zprávy bod č. 5.7.
71. doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření dodatku č. 2 k plánovací smlouvě č. MAJ-IN-PS/11/2011/Hoa, mezi statutárním
městem Olomouc a manžely xxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 5.8.
72. schvaluje
uzavření smlouvy o udělení souhlasu s vybudováním stavby příjezdové účelové komunikace
na pozemku parc. č. 589/3 ost. pl. v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc s panem
xxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 5.9.
73. doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN10

B/5/2013/Hoa, mezi statutárním městem Olomouc a společností Tech Group a.s. dle
důvodové zprávy dle důvodové zprávy bod č. 5.10.
74. doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření dodatku č. 1 k plánovací smlouvě č. MAJ-IN-PS/4/2013/Hoa, mezi statutárním
městem Olomouc a společností Tech Group a.s. dle důvodové zprávy bod č. 5.11.
75. doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-INB/12/2012/Hoa, mezi statutárním městem Olomouc a společností Tech Group a.s. dle
důvodové zprávy bod č. 5.12.
76. doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření dodatku č. 1 k plánovací smlouvě č. MAJ-IN-PS/7/2012/Hoa, mezi statutárním
městem Olomouc a společností Tech Group a.s. dle důvodové zprávy bod č. 5.13.
77. doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření darovací smlouvy na infrastrukturní stavby SO 300 – kanalizace dešťová, SO 301
kanalizace splašková a SO 302 – vodovod vybudované v rámci stavby „RADÍKOV –
prodloužení stoky splaškové a dešťové kanalizace – prodloužení vodovodního řadu“, mezi
společností Hotel LAFAYETTE, s.r.o. jako dárcem a statutárním městem Olomouc jako
obdarovaným dle důvodové zprávy bod č. 5.14.
78. doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-INB/1/2007/Hoa mezi společností Hotel LAFAYETTE, s.r.o. a statutárním městem Olomouc dle
důvodové zprávy bod č. 5.14.
79. doporučuje zastupitelstvu města schválit
zřízení služebnosti uložení a provozování vodovodu na pozemcích parc. č. 311/2 ostatní
plocha a parc. č. 311/7 trvalý travní porost, vše v k. ú. Radíkov u Olomouce, obec Olomouc
ve prospěch statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 5.15.
80. doporučuje zastupitelstvu města schválit
zřízení služebnosti uložení a provozování dešťové kanalizace na pozemcích parc. č. 311/2
ostatní plocha a parc. č. 311/7 trvalý travní porost, vše v k. ú. Radíkov u Olomouce, obec
Olomouc ve prospěch statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 5.16.
81. doporučuje zastupitelstvu města schválit
zřízení služebnosti uložení a provozování splaškové kanalizace na pozemcích parc. č. 310,
parc. č. 311/7, parc. č. 311/15, parc. č 311/16, parc. č. 311/17, vše trvalý travní porost a parc.
č. 311/2 ostatní plocha, vše v k. ú. Radíkov u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch
statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 5.17.
82. doporučuje zastupitelstvu města schválit
zřízení služebnosti uložení a provozování splaškové kanalizace na pozemku parc. č. 307
zahrada v k. ú. Radíkov u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch statutárního města
Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 5.18.
83. doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření kupní smlouvy na stavby komunikace, včetně odvodnění, chodníků, parkovacích
stání, vodovodu, kanalizace a veřejného osvětlení vybudované v rámci stavby „Prodloužení
veřejné infrastruktury k pozemku parc. č. 1647/1 v k. ú. Holice u Olomouce“, na pozemcích
parc. č. 1961/7, parc. č. 1961/1, parc. č. 1647/7, parc. č. 1647/18, parc. č. 1961/11, parc. č.
1961/9 a parc. č. 1647/8, vše ostatní plocha, a parc. č. 1647/10 orná půda, vše v k. ú. Holice
u Olomouce, obec Olomouc, mezi společností REKOS stavební společnost, spol. s r. o. jako
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prodávajícím a statutárním městem Olomouc jako kupujícím, za kupní cenu 726,- Kč vč. DPH
dle důvodové zprávy bod č. 5.19.
84. doporučuje zastupitelstvu města schválit
zřízení služebnosti umístění a provozování parkovacích stání na pozemku parc. č. 1647/10
orná půda v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch statutárního města
Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 5.20.
85. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti společností RIO Media a.s., MERIT GROUP a.s. a FOFRNET spol. s r.o. o snížení
úhrad za zřízení věcných břemen uložení a provozování veřejných sítí elektronických
komunikací dle důvodové zprávy bod č. 6.1.
86. doporučuje zastupitelstvu města schválit
zřízení služebnosti umístění a užívání opěrné nábřežní zdi, opevnění dna a přepadového
koryta s jalovým žlabem na pozemku parc. č. 1907/6 ostat. pl. v k. ú. Holice u Olomouce,
obec Olomouc ve prospěch budovy č. p. 1, bydlení, na pozemku parc. č. st. 297 zastavěná
plocha a nádvoří v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 6.2.
87. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti xxxxxxxxx o snížení úhrady za zřízení služebnosti umístění a užívání opěrné nábřežní
zdi, opevnění dna a přepadového koryta s jalovým žlabem na pozemku parc. č. 1907/6 ostat.
pl. v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch budovy č. p. 1, bydlení, na
pozemku parc. č. st. 297 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Holice u Olomouce, obec
Olomouc z 20 000,- Kč bez DPH na 500,- Kč bez DPH dle důvodové zprávy bod č. 6.2.
88. revokuje
usnesení RMO ze dne 19. 4. 2011, bod programu 2., bod 2.1. dodatku k důvodové zprávě ve
věci schválení úplatného zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování
telekomunikačního kabelového vedení na pozemku parc. č. 1406/2 ostat. pl. v k. ú.
Chválkovice, obec Olomouc ve prospěch společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.
s tím, že úhrada za zřízení věcného břemene bude uhrazena investorem stavby Olomouckým
krajem dle důvodové zprávy bod č. 6.3.
89. doporučuje zastupitelstvu města revokovat
usnesení ZMO ze dne 16. 6. 2014, bod programu 3, bod 18. dodatku č. 1 důvodové zprávy ve
věci schválení 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.
90. doporučuje zastupitelstvu města schválit
zřízení věcného břemene uložení a provozování telekomunikačního kabelového vedení
na pozemku parc. č. 1406/2 ostat. pl. v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc ve prospěch
společnosti O2 Czech Republic a.s. za podmínek dle návrhu Olomouckého kraje se
zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 6.3.
91. doporučuje zastupitelstvu města schválit
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN
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 a 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.
92. doporučuje zastupitelstvu města schválit
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN
na pozemcích parc. č. 451/17 ostat. pl., parc. č. 451/18 ostat. pl., parc. č. 451/34 ostat. pl.,
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parc. č. 451/30 ostat. pl., parc. č. 451/21 ostat. pl., parc. č. 451/47 ostat. pl., parc. č. 451/24
ostat. pl., parc. č. 451/23 ostat. pl., parc. č. 451/25 ostat. pl., parc. č. 451/33 ostat. pl., parc.
č. 451/36 ostat. pl., podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 444/2 ostat.
pl., parc. č. 451/35 ostat. pl., parc. č. 443/3 orná půda, parc. č. 451/1 zahrada, parc. č. 451/52
ostat. pl., parc. č. 451/26 ostat. pl., parc. č. 451/17 ostat. pl., parc. č. 451/18 ostat. pl., parc. č.
451/34 ostat. pl., parc. č. 451/30 ostat. pl., vše v k. ú. Povel, vše obec Olomouc ve prospěch
společnosti ČEZ Distribuce, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.5.
93. doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
podzemního kabelového vedení VN na pozemcích parc. č. 451/17 ostat. pl., parc. č. 451/18
ostat. pl., parc. č. 451/34 ostat. pl., parc. č. 451/30 ostat. pl., parc. č. 451/21 ostat. pl., parc. č.
451/47 ostat. pl., parc. č. 451/24 ostat. pl., parc. č. 451/23 ostat. pl., parc. č. 451/25 ostat. pl.,
parc. č. 451/33 ostat. pl., parc. č. 451/36 ostat. pl., podzemního kabelového vedení NN na
pozemcích parc. č. 444/2 ostat. pl., parc. č. 451/35 ostat. pl., parc. č. 443/3 orná půda, parc.
č. 451/1 zahrada, parc. č. 451/52 ostat. pl., parc. č. 451/26 ostat. pl., parc. č. 451/17 ostat. pl.,
parc. č. 451/18 ostat. pl., parc. č. 451/34 ostat. pl., parc. č. 451/30 ostat. pl., vše v k. ú. Povel,
vše obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. dle důvodové zprávy bod č.
6.5.
94. revokuje
usnesení RMO ze dne 17. 10. 2011, bod programu 2., bod 3.19. důvodové zprávy ve věci
schválení úplatného zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování
horkovodního vedení na pozemcích parc. č. 124/12 ostat. pl., parc. č. 124/21 ostat. pl., parc.
č. 124/6 ostat. pl., parc. č. 124/4 ostat. pl., parc. č. 125/10 ostat. pl., parc. č. 125/9 ostat. pl.,
parc. č. 131 ostat. pl., parc. č. 104/5 ostat. pl., parc. č. 134/3 ostat. pl., parc. č. 125/2 ostat.
pl., parc. č. 125/20 ostat. pl., parc. č. 105/54 ostat. pl., parc. č. 105/18 ostat. pl., parc. č.
105/23 ostat. pl., parc. č. 150/3 ostat. pl., parc. č. 116/12 ostat. pl., parc. č. 105/46 ostat. pl.,
parc. č. 105/45 ostat. pl., parc. č. 105/31 ostat. pl., parc. č. 105/30 ostat. pl., parc. č. 149
ostat. pl., parc. č. 75/73 ostat. pl., parc. č. 75/83 ostat. pl., parc. č. 75/71 ostat. pl., parc. č.
75/72 ostat. pl., parc. č. 75/135 ostat. pl., parc. č. 116/4 ostat. pl., parc. č. 284/2 ostat. pl.,
parc. č. 284/1 ostat. pl., parc. č. 75/115 ostat. pl., vše v k. ú. Olomouc - město, parc. č. 792/2
ostat. pl., parc. č. 631/2 ostat. pl., parc. č. 815 ostat. pl., parc. č. 480/29 ostat. pl., parc. č.
300/4 ostat. pl., parc. č. 590/4 ostat. pl., parc. č. 289/9 ostat. pl., parc. č. 631/1 ostat. pl., parc.
č. 310/8 ostat. pl., vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti Dalkia
Česká republika, a.s. za jednorázovou úhradu ve výši 2 107 400,- Kč + DPH 421 480,- Kč dle
důvodové zprávy bod č. 6.6.
95. doporučuje zastupitelstvu města schválit
zřízení věcného břemene uložení a provozování horkovodního vedení na pozemcích parc. č.
300/4, parc. č. 310/8, parc. č. 480/29, parc. č. 590/4, parc. č. 631/1, parc. č. 631/2, parc. č.
792/2, parc. č. 815, parc. č. 295/6 a parc. č. 1065/2, vše ostat. pl., v k. ú. Nová Ulice, parc. č.
105/23, parc. č. 149, parc. č. 150/3, parc. č. 284/1, parc. č. 284/2, parc. č. 105/2, parc. č.
105/74, parc. č. 105/90, parc. č. 470, vše ostat. pl., v k. ú. Olomouc – město, obec Olomouc
ve prospěch společnosti Dalkia Česká republika, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.6.
96. revokuje
usnesení RMO dne 9. 4. 2013, 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 pozemcích parc. č. 263/2 orná půda a parc. č. 277 ostat. pl., vše v k. ú. Hodolany, obec
Olomouc ve prospěch společnosti SMP Net, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 6.7.
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97. revokuje
usnesení RMO ze dne 25. 6. 2013, bod programu 2., bod 3.17 důvodové zprávy ve věci
schválení změny smluvních podmínek u 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 plynovodní přípojky na pozemcích parc. č. 263/2 orná půda a parc. č.
277 ostat. pl., vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch společnosti SMP Net, s.r.o.
dle důvodové zprávy bod č. 6.7.
98. doporučuje zastupitelstvu města schválit
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 plynovodní přípojky na pozemcích parc.
č. 263/2 orná půda a parc. č. 277 ostat. pl., vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch
společnosti RWE GasNet, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 6.7.
99. revokuje
usnesení RMO ze dne 16. 10. 2012, bod programu 2., bod 3.31 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. 135/1 ostat. pl. v k. ú. Olomouc - město, parc.
č. 324/7, parc. č. 336/1, parc. č. 336/7, parc. č. 328/1, parc. č. 328/5, parc. č. 328/7, vše
ostat. pl., vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti SMP Net, s.r.o. dle
důvodové zprávy bod č. 6.8.
100. doporučuje zastupitelstvu města schválit
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 plynárenského zařízení a plynovodních přípojek na pozemcích parc. č. 135/1
ostat. pl. v k. ú. Olomouc - město, parc. č. 324/7, parc. č. 336/1, parc. č. 336/7, parc. č. 328/1,
parc. č. 328/5 a parc. č. 328/7, vše ostat. pl., v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch
společnosti RWE GasNet, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 6.8.
101. doporučuje zastupitelstvu města schválit
zřízení věcného břemene uložení a provozování telekomunikačního kabelového vedení
na pozemcích parc. č. 608/15 ostat. pl., parc. č. 121/28 ostat. pl. a parc. č. 121/29 ostat. pl.,
vše v k. ú. Neředín, parc. č. 219/4 ostat. pl. a parc. č. 1061/1 ostat. pl., vše v k. ú. Nová Ulice,
vše obec Olomouc ve prospěch společnosti České Radiokomunikace a.s. dle důvodové
zprávy bod č. 6.9.
102. revokuje
usnesení RMO ze dne 24. 3. 2009, bod programu 9., bod 1.5. důvodové zprávy ve věci
schválení úplatného zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování
zemního kabelového vedení VN na pozemcích parc. č. 1209/1 ostat. pl., parc. č. 868/3 orná
půda, parc. č. 898 ostat. pl., parc. č. 634/1 ostat. pl., parc. č. 633/1 ostat. pl., vše v k. ú.
Nemilany a parc. č. 1317 ostat. pl. v k. ú. Slavonín, vše obec Olomouc ve prospěch
společnosti ČEZ Distribuce, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.10.
103. revokuje
usnesení RMO ze dne 24. 3. 2009, bod programu 9., bod 1.5. důvodové zprávy ve věci
schválení úplatného zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování
zemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 633/1 ostat. pl. a parc. č. 632/3 ostat.
pl., vše v k. ú. Nemilany, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. dle
důvodové zprávy bod č. 6.10.
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104. revokuje
usnesení RMO ze dne 24. 3. 2009, bod programu 9., bod 1.5. důvodové zprávy ve věci
schválení úplatného zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování
venkovního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 633/1 ostat. pl. v k. ú. Nemilany a
parc. č. 1317 ostat. pl. v k. ú. Slavonín, vše obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ
Distribuce, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.10.
105. doporučuje zastupitelstvu města schválit
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN
na pozemcích parc. č. 633/1, parc. č. 632/3, parc. č. 634/1, parc. č. 868/3, parc. č. 898, parc.
č. 1209/1, vše ostat. pl., podzemního kabelového vedení VN na pozemcích parc. č. 633/1,
parc. č. 632/3, parc. č. 634/1, parc. č. 868/3, parc. č. 898, parc. č. 1209/1, vše ostat. pl.,
nadzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 633/1 ostat. pl., vše v k. ú.
Nemilany, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. dle důvodové zprávy
bod č. 6.10.
106. doporučuje zastupitelstvu města schválit
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN
na pozemcích parc. č. 257 a parc. č. 599/9, vše ostatní plocha a parc. č. 235 zastavěná
plocha a nádvoří, vše v k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ
Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.11.
107. doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 257 a parc. č. 599/9, vše ostatní
plocha a parc. č. 235 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.11.
108. doporučuje zastupitelstvu města schválit
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN
na pozemcích parc. č. 399/3, parc. č. 399/58, parc. č. 399/76, parc. č. 399/77, parc. č. 403/5,
parc. č. 805/4, parc. č. 824/1, parc. č. 824/26, parc. č. 824/27, parc. č. 829/1, parc. č. 829/2,
vše ostatní plocha a parc. č. 395/55 zahrada, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.12.
109. doporučuje zastupitelstvu města schválit
zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení na pozemku
parc. č. 116/2 ostatní plocha v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc ve prospěch společnosti
O2 Czech Republic a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.13.
110. doporučuje zastupitelstvu města schválit
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN
na pozemku parc. č. 309 ostatní plocha v k. ú. Topolany u Olomouce, obec Olomouc
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.14.
111. doporučuje zastupitelstvu města schválit
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN
na pozemcích parc. č. 1623/1 ostatní plocha, parc. č. 1591/46 orná půda, parc. č. 1428/1
ostatní plocha, parc. č. 163/18 orná půda a parc. č. 1616 orná půda, vše v k. ú. Chválkovice,
obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č.
6.15.
112. doporučuje zastupitelstvu města schválit
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN
na pozemcích parc. č. 842/2 a parc. č. 1089/1, vše ostatní plocha v k. ú. Černovír, obec
Olomouc a pozemku parc. č. 84 ostatní plocha v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc
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ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.16.
113. revokuje
usnesení RMO ze dne 27. 3. 2012, bod programu 2., bod č. 3.19. důvodové zprávy ve věci
schválení úplatného zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování
podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 1045/22 ostat. pl., parc. č. 1089/1
ostat. pl., parc. č. 1089/3 zahrada a parc. č. 1089/4 ostat. pl., vše v k. ú. Černovír, obec
Olomouc a parc. č. 84 ostat. pl. v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc ve prospěch
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.17.
114. doporučuje zastupitelstvu města schválit
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN
na pozemcích parc. č. 1045/22 ostatní plocha, parc. č. 1089/1 ostatní plocha, parc. č. 1089/3
zahrada a parc. č. 1089/4 ostatní plocha a parc. č. 1089/5 ostatní plocha, vše v k. ú.
Černovír, obec Olomouc a parc. č. 84 ostatní plocha v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.17.
115. doporučuje zastupitelstvu města schválit
zřízení služebnosti uložení a provozování vodovodního a kanalizačního řadu na pozemku
parc. č. 849/90 ostat. pl. v k. ú. Řepčín, obec Olomouc ve prospěch statutárního města
Olomouc v 6.18.
116. revokuje
usnesení RMO ze dne 17. 1. 2012, bod programu 2., bod č. 3.20. důvodové zprávy ve věci
schválení úplatného zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování
podzemního kabelového vedení VN na pozemcích parc. č. 449/1, parc. č. 111/30, parc. č.
111/23, parc. č. 111/22, vše ostat. pl. v k. ú. Hejčín, obec Olomouc, pozemcích parc. č. 124/2,
parc. č. 24/24, parc. č. 24/9, parc. č. 24/23, parc. č. 24/20, parc. č. 95/3, parc. č. 70/9, parc. č.
66/10, parc. č. 68/10, vše ostat. pl. v k. ú. Lazce, pozemcích parc. č. 24/26, parc. č. 67/1, vše
zahrada v k. ú. Lazce, obec Olomouc a mostní konstrukce L 6 nad pozemkem parc. č. 77/2
vodní pl. v k. ú. Lazce, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle
důvodové zprávy bod č. 6.19.
117. doporučuje zastupitelstvu města schválit
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN
na pozemcích parc. č. 449/1, parc. č. 111/30, parc. č. 111/23, parc. č. 111/22, parc. č. 111/34,
vše ostatní plocha v k. ú. Hejčín, obec Olomouc a na pozemcích parc. č. 24/9, parc.č 24/20,
parc. č. 24/23, parc. č. 24/24, , parc. č. 66/10, parc. č. 68/10, parc. č. 70/9, parc. č. 95/3,
parc. č. 124/2, vše ostatní plocha a parc. č. 24/25, parc. č. 24/26, parc. č. 67/1, parc. č.
125/2, vše zahrada, vše v k. ú. Lazce, obec Olomouc a mostní konstrukci L 6 (lávce pro pěší)
nad pozemkem parc. č. 77/2 vodní pl. v k. ú. Lazce, obec Olomouc ve prospěch společnosti
ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.19.
118. bere na vědomí
předložený návrh dohody o způsobu hospodaření dle přílohy č. 1 dodatku č. 1 k důvodové
zprávě bod č. 1.1.
119. souhlasí
se zveřejněním záměru prodat pozemek parc. č. 781/12 ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec
Olomouc, na kterém se nachází stavba jiného vlastníka - protipovodňová hráz, která není
součástí tohoto pozemku a nebude proto předmětem převodu, a pozemky parc. č. 298/2
ostatní plocha, na kterém se nachází stavby jiného vlastníka - zejména kabelové vedení NN a
podzemní optické kabelové vedení a protipovodňová hráz, které nejsou součástí tohoto
pozemku a nebudou proto předmětem převodu, parc. č. 298/3 ostatní plocha, na kterém
se nachází stavby jiného vlastníka - zejména telekomunikační vedení, nízkotlaký plynovod a
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protipovodňová hráz, které nejsou součástí tohoto pozemku a nebudou proto předmětem
převodu, parc. č. 342/4 ostatní plocha, na kterém se nachází stavby jiného vlastníka zejména horkovod a protipovodňová hráz, které nejsou součástí tohoto pozemku a nebudou
proto předmětem převodu, a vodovod, který je ve vlastnictví statutárního města Olomouce a
nebude předmětem převodu, parc. č. 345/14 ostatní plocha, na kterém se nachází stavba
jiného vlastníka – kabelové vedení VN, která není součástí tohoto pozemku a nebude proto
předmětem převodu, a kanalizace, která je ve vlastnictví statutárního města Olomouce a
nebude předmětem převodu, parc. č. 385/6 trvalý travní porost, na kterém se nachází stavba
jiného vlastníka – plynovod, která není součástí tohoto pozemku a nebude proto předmětem
převodu, parc. č. 385/7 trvalý travní porost, parc. č. 385/10 trvalý travní porost, na kterém se
nachází stavby jiného vlastníka - zejména plynovod a protipovodňová hráz, na jejíž koruně se
nachází komunikace, které nejsou součástí tohoto pozemku a nebudou proto předmětem
převodu, parc. č. 385/14 trvalý travní porost, parc. č. 385/15 trvalý travní porost, na kterém se
nachází stavby jiného vlastníka - zejména plynovod a protipovodňová hráz, které nejsou
součástí tohoto pozemku a nebudou proto předmětem převodu, parc. č. 385/16 trvalý travní
porost, na kterém se nachází stavby jiného vlastníka - zejména plynovod a protipovodňová
hráz, které nejsou součástí tohoto pozemku a nebudou proto předmětem převodu, 385/17
trvalý travní porost, parc. č. 385/18 trvalý travní porost, na kterém se nachází stavby jiného
vlastníka - zejména plynovod a protipovodňová hráz, na jejíž koruně se nachází komunikace,
které nejsou součástí tohoto pozemku a nebudou proto předmětem převodu, parc. č. 622/16
zahrada, na kterém se nachází stavba jiného vlastníka – protipovodňová hráz, na jejíž koruně
se nachází komunikace, která není součástí tohoto pozemku a nebude proto předmětem
převodu, parc. č. 622/17 trvalý travní porost, na kterém se nachází stavba jiného vlastníka –
protipovodňová hráz, která není součástí tohoto pozemku a nebude proto předmětem
převodu, parc. č. 622/18 zahrada na kterém se nachází stavba jiného vlastníka –
protipovodňová hráz, na jejíž koruně se nachází komunikace, která není součástí tohoto
pozemku a nebude proto předmětem převodu, a kanalizace, která je ve vlastnictví
statutárního města Olomouce a nebude předmětem převodu, parc. č. 622/20 trvalý travní
porost, na kterém se nachází stavba jiného vlastníka - protipovodňová hráz, na jejíž koruně
se nachází komunikace, která není součástí tohoto pozemku a nebude proto předmětem
převodu, parc. č. 622/21 trvalý travní porost na kterém se nachází stavba jiného vlastníka –
protipovodňová hráz, na jejíž koruně se nachází komunikace, která není součástí tohoto
pozemku a nebude proto předmětem převodu, část pozemku parc. č. 342/2 ostatní plocha
(dle GP parc. č. 342/6 ostatní plocha) o výměře 1 154 m2, na kterém se nachází stavba
jiného vlastníka – protipovodňová hráz, která není součástí tohoto pozemku a nebude proto
předmětem převodu, a kanalizace, která je ve vlastnictví statutárního města Olomouce a
nebude předmětem převodu, část pozemku parc. č. 342/5 ostatní plocha (dle GP díl „c“)
o výměře 32 m2, na kterém se nachází stavba jiného vlastníka – protipovodňová hráz, která
není součástí tohoto pozemku a nebude proto předmětem převodu, část pozemku parc. č.
385/9 trvalý travní porost (dle GP parc. č. 385/22) o výměře 3 030 m2, části pozemku parc. č.
592/3 ostatní plocha (dle GP díly „a“ a „b“) o celkové výměře 589 m2, na kterém se nachází
stavby jiného vlastníka - zejména telekomunikační vedení a protipovodňová hráz, vč.
betonové zdi, které nejsou součástí tohoto pozemku a nebudou proto předmětem převodu, a
vodovod, který je ve vlastnictví statutárního města Olomouce a nebude předmětem převodu,
vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod č.
1.2.
120. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti ČR - Povodí Moravy, s.p. o prodej pozemků parc. č. 588/2 ostatní plocha, parc. č.
588/6 ostatní plocha, parc. č. 373/12 orná půda, parc. č. 385/3 trvalý travní porost, parc. č.
654/5 ostatní plocha a části pozemku parc. č. 588/4 ostatní plocha o výměře 305 m2 (dle GP
parc. č. 588/10 ostatní plocha), vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle
dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod č. 1.2..
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Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, primátor města
Bod programu: 2.

3

Pravidla pro nakládání s opuštěnými hrobovými zařízeními

Rada města Olomouce po projednání:
1.
schvaluje
Pravidla pro nakládání s opuštěnými hrobovými zařízeními dle přílohy č. 1 této důvodové
zprávy.
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, primátor města
Bod programu: 2. 1.

4

Prodej domů

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
nabídce společnosti MUROM a.s. ve věci prodeje pozemku parc. č. st. 107 zastavěná plocha
a nádvoří v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc, jehož součástí je budova č. p. 96 (Černá
cesta 31), bydlení, prostřednictvím bytového družstva OLO-HAM-BYT, bytové družstvo,
za kupní cenu ve výši 27.000.000,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.1.
3.
doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
nabídce společnosti MUROM a.s. ve věci prodeje pozemku parc. č. st. 108 zastavěná plocha
a nádvoří v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc, jehož součástí je budova č. p. 97 (Černá
cesta 33), bydlení, prostřednictvím bytového družstva CHOM-PAL-BYT, bytové družstvo,
za kupní cenu ve výši 27.000.000,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.2.
4.
revokuje
své usnesení ze dne 18. 8. 2014, bod 36, část 8, ve věci schválení záměru prodat pozemek
parc. č. 405/2 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Radíkov u Olomouce, obec Olomouc, jehož
součástí je budova č. p. 101 (Na Pevnůstce 2A), obč. vyb., dle důvodové zprávy bod 1.3.
5.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na prodej částí pozemku parc. č. 509 ostatní
plocha o celkové výměře 34 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc s Bytovým družstvem
Svornosti 48 a 50 za kupní cenu ve výši 46.000,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.4.
6.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na prodej částí pozemku parc. č. 278 ostatní
plocha o celkové výměře 45 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, se Společenstvím
vlastníků jednotek v domech Foerstrova 1088/12, 1087/14, 1086/16 v Olomouci za kupní
cenu ve výši 55.500,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.5.
7.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej pozemku parc. č. st. 1000 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec
Olomouc, na kterém se nachází stavba jiného vlastníka – budova č. p. 720 (Šantova 4), která
není součástí tohoto pozemku a nebude proto předmětem převodu, za kupní cenu celkem
ve výši 993.500,- Kč, do podílového spoluvlastnictví kupujících, a to:
- podíl o velikosti 7356/135133 xxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 54.148,- Kč,

18

- podíl o velikosti 6432/135133 xxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 47.288,- Kč,
- podíl o velikosti 107394/135133 xxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 789.562,- Kč,
- podíl o velikosti 13942/135133 xxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 102.502,- Kč,
dle důvodové zprávy bod 1.6.
8.
schvaluje
změnit smlouvu o nájmu na pronájem pozemku parc. č. st. 1000 zastavěná plocha a nádvoří
o výměře 768 m2 a pozemku parc. č. 109/3 ostatní plocha o výměře 248 m2, vše v k. ú.
Olomouc-město, obec Olomouc, uzavřenou s panem xxxxxxxxxxx. Změnou smlouvy o nájmu
dojde ke změně subjektu nájmu z dosavadních nájemců xxxxxxxxxxxx na nájemce xxxxxxxx,
xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx, dále k vyjmutí pozemku parc. č. st. 1000
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 768 m2 z předmětu nájmu této smlouvy a k upřesnění
výměry pronajímaného pozemku parc. č. 109/3 ostatní plocha z 248 m2 na 250 m2, vše v k.
ú. Olomouc-město, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 1.6.
9.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
zřízení služebnosti cesty k pozemku parc. č. st. 1000 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú.
Olomouc-město, obec Olomouc, přičemž obsahem služebnosti je zajištění průchodu
veřejnosti přes pozemek parc. č. st. 1000 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-město,
obec Olomouc tak, jak je vyznačeno v GP č. 1335-22/2014, ve prospěch statutárního města
Olomouce, dle důvodové zprávy bod 1.6.
10. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej částÍ pozemku parc. č. 637/4 ostatní plocha (dle GP díl ,,a“) o výměře 213 m2 a část
pozemku parc. č. 647/3 ostatní plocha (dle GP díl ,,b“) o výměře 74 m2, vše v k. ú. Nová
Ulice, obec Olomouc, za kupní cenu celkem ve výši 394.000,- Kč společnosti STEVA trading
s.r.o., dle důvodové zprávy bod 1.7.
11. doporučuje zastupitelstvu města schválit
zřízení služebnosti přístupu a užívání pozemku parc. č. 637/4 ostatní plocha v k. ú. Nová
Ulice, obec Olomouc tak, jak je vyznačeno v GP č. 2048-304/2014, přičemž obsahem
služebnosti je zřízení, umístění, provoz, kontrola, oprava, údržba, montáž (resp. demontáž) a
modernizace veřejného osvětlení a přívodních kabelů elektrické energie (na pozemku
se nachází 1x svítidlo včetně přívodních a odvodních kabelů), ve prospěch statutárního
města Olomouce, dle důvodové zprávy bod 1.7.
12. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej pozemku parc. č. st. 1170 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec
Olomouc, na kterém se nachází stavba jiného vlastníka – budova bez čp/če, garáž, která není
součástí tohoto pozemku a nebude proto předmětem převodu, za kupní cenu 25.800,- Kč
panu xxxxxxxxxxxxxxx, dle důvodové zprávy bod 1.8.
13. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej ideálního podílu o velikosti 20620/21960 na pozemku parc. č. st. 1042/1 zastavěná
plocha a nádvoří a pozemku parc. č. st. 1042/2 zastavěná plocha a nádvoří, oba v k. ú. Nová
Ulice, obec Olomouc, na kterých se nachází stavba jiného vlastníka – budova č. p. 893, 894
(tř. Svornosti 48, 50), která není součástí těchto pozemků a nebude proto předmětem
převodu, za kupní cenu celkem ve výši 709.869,- Kč do podílového spoluvlastnictví
kupujících, a to:
- podíl o velikosti 608/21960, a to ideální 1/2 xxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 10.466,- Kč
a ideální 1/2 xxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 10.466,- Kč,
- podíl o velikosti 519/21960 xxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 17.867,- Kč,
- podíl o velikosti 519/21960 xxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 17.867,- Kč,
- podíl o velikosti 732/21960 xxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 25.200,- Kč,
- podíl o velikosti 608/21960 do SJM xxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 20.932,- Kč,
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- podíl o velikosti 519/21960 xxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 17.867,-Kč,
- podíl o velikosti 519/21960 do SJM xxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 17.867,- Kč,
- podíl o velikosti 732/21960 xxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 25.200,- Kč,
- podíl o velikosti 608/21960 do SJM xxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 20.932,- Kč,
- podíl o velikosti 519/21960 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 17.867,- Kč,
- podíl o velikosti 519/21960 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 17.867,- Kč,
- podíl o velikosti 732/21960 do SJM xxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 25.200,- Kč,
- podíl o velikosti 608/21960 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 20.932,- Kč,
- podíl o velikosti 519/21960 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 17.867,- Kč,
- podíl o velikosti 519/21960 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 17.867,- Kč,
- podíl o velikosti 732/21960 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 25.200,- Kč,
- podíl o velikosti 608/21960 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 20.931,- Kč,
- podíl o velikosti 492/21960 xxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 16.938,- Kč,
- podíl o velikosti 368/21960 do SJM xxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 12.669,- Kč,
- podíl o velikosti 732/21960 xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 25.200,- Kč,
- podíl o velikosti 519/21960 xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 17.867,- Kč,
- podíl o velikosti 519/21960 xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 17.867,- Kč,
- podíl o velikosti 608/21960 xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 20.931,- Kč,
- podíl o velikosti 732/21960 xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 25.200,- Kč,
- podíl o velikosti 519/21960 xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 17.867,- Kč,
- podíl o velikosti 519/21960 xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 17.867,- Kč,
- podíl o velikosti 732/21960 do SJM xxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 25.200,- Kč,
- podíl o velikosti 519/21960 xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 17.867,- Kč,
- podíl o velikosti 519/21960 xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 17.867,- Kč,
- podíl o velikosti 608/21960 xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 20.931,- Kč,
- podíl o velikosti 519/21960 do SJM xxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 17.867,- Kč,
- podíl o velikosti 519/21960 xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 17.867,- Kč,
- podíl o velikosti 608/21960 xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 20.931,- Kč,
- podíl o velikosti 368/21960 xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 12.669,- Kč,
- podíl o velikosti 492/21960 xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 16.938,- Kč,
- podíl o velikosti 608/21960 do SJM xxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 20.931,- Kč,
dle důvodové zprávy bod 1.9.
14. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti Společenství vlastníků domu Žilinská 1097/14 a 1098/16, Olomouc-Nová Ulice
ve věci prodeje části pozemku parc. č. 1121 ostatní plocha o výměře 894 m2 v k. ú. Nová
Ulice, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 1.10.
15. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti xxxxxxxxxxxxxxxx o zřízení služebnosti přístupu, umístění, údržby, kontroly, montáže
(demontáže) dřevěného sloupu (opěrný bod) pro umístění radioamatérské drátové antény
(obojí ve vlastnictví xxxxxx) k pozemku parc. č. 429/82 ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec
Olomouc, ve prospěch xxxxxxxxxxxxx, dle důvodové zprávy bod 1.10.
16. schvaluje
záměr prodat podíl o velikosti 22636/23370 na pozemku parc. č. st. 611 zastavěná plocha a
nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc, na kterém se nachází stavba jiného vlastníka –
budova č. p. 535 (Jílová 14), která není součástí tohoto pozemku a nebude proto předmětem
převodu, dle důvodové zprávy bod 1.11.
17. nevyhovuje
nabídce pana xxxxxxxxxx a nabídce pana xxxxxxxxxxxx na pronájem pozemku parc. č. 531/2
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 747 m2 v k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc, jehož
součástí je budova č. p. 233 (Křičkova 4), jiná stavba, pronájem části pozemku parc. č. 531/1
ostatní plocha o výměře 8499 m2 a části pozemku parc. č. 532/1 ostatní plocha o výměře
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273 m2, a propachtování části pozemku parc. č. 532/1 ostatní plocha o výměře 3025 m2, vše
v k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 2.1.
18. ukládá
společnosti Správa nemovitostí Olomouc, a.s. jednat s KMČ č. 25 Svatý Kopeček a připravit
návrh budoucího využití předmětných nemovitých věcí v intencích původního zadání, dle
důvodové zprávy bod 2.1.
T:
30. 9. 2014
O:
ředitel Správy nemovitostí Olomouc, a.s.
19. schvaluje
pacht pozemku parc. č. 101/1 zahrada o výměře 759 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc,
Společenství pro dům Václava III. 338/14, 339/16, 772 00 Olomouc, a Společenství vlastníků
Hanušova 340/2 a 341/4, dle důvodové zprávy bod 2.2.
20. doporučuje zastupitelstvu města schválit
ponechání jednotky vymezené dle zákona č. 89/2012 Sb., a to jednotky č. 515/4, byt, v domě
č. p. 513, 514, 515 na pozemku parc. č. st. 541 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Lazce,
obec Olomouc v majetku statutárního města Olomouce, dle důvodové zprávy bod 3.1.
21. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti paní xxxxxxxxxxxxxxxxxx o prodloužení splatnosti kupní ceny za jednotku vymezenou
dle zákona č. 72/1994 Sb., a to bytovou jednotku č. 362/19 v domě č. p. 360, 361, 362
(Nedvědova 7, 9, 11) na pozemcích parc. č. st. 542, 543, 544, vše zastavěná plocha a
nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 113/7648 na společných částech domu č. p.
360, 361, 362 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 113/7648 na pozemcích parc. č. st.
542, 543, 544, vše zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Povel, obec Olomouc, dle
dodatku č. 1 důvodové zprávy bod 1.1. varianta A
22. doporučuje zastupitelstvu města schválit
odstoupení od smlouvy o převodu jednotky dle zákona č. 72/1994 Sb., č. OMAJPR/PBJ/001421/2014/Mlc, uzavřené dne 31. 7. 2014 s paní xxxxxxxxxxxx na prodej jednotky
vymezené dle zákona č. 72/1994 Sb., a to bytové jednotky č. 362/19 v domě č. p. 360, 361,
362 (Nedvědova 7, 9, 11) na pozemcích parc. č. st. 542, 543, 544, vše zastavěná plocha a
nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 113/7648 na společných částech domu č. p.
360, 361, 362 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 113/7648 na pozemcích parc. č. st.
542, 543, 544, vše zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Povel, obec Olomouc,
dle dodatku č. 1 důvodové zprávy bod 1.1., varianta A
23. doporučuje zastupitelstvu města
uložit odboru majetkoprávnímu zaslat návrh smlouvy na prodej jednotky vymezené dle
zákona č. 72/1994 Sb., a to bytové jednotky č. 362/19 v domě č. p. 360, 361, 362
(Nedvědova 7, 9, 11) na pozemcích parc. č. st. 542, 543, 544, vše zastavěná plocha a
nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 113/7648 na společných částech domu č. p.
360, 361, 362 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 113/7648 na pozemcích parc. č. st.
542, 543, 544, vše zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Povel, obec Olomouc za kupní
cenu celkem ve výši 762.002,- Kč v souladu s usnesením Zastupitelstva města Olomouce ze
dne 5. 5. 2014, bod 5, část 19, xxxxxxx, dle dodatku č. 1 důvodové zprávy bod 1.1, varianta A
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, primátor města
Bod programu: 3.
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Majetkoprávní záležitosti OI

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu.
2.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření smlouvy o zřízení práva stavby na části pozemku parc.č. 37/2 ostatní plocha (nově
vzniklá parc.č. 37/3 o výměře 29 m2) v k.ú. Pavlovičky, obec Olomouc na dobu 99 let, který je
ve vlastnictví Lidl Česká republika v.o.s. ve prospěch statutárního města Olomouc
za jednorázovou úplatu ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 1 předložené důvodové
zprávy.
3.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření smlouvy o zřízení práva stavby na části pozemků parc.č. 718/42 v rozsahu cca
69,2 m2 v k.ú. Nové Sady u Olomouce a parc.č. 1025/1 v rozsahu cca 2,3 m2 v k.ú.
Hodolany, obec Olomouc, které jsou ve vlastnictví ČR, příslušnost hospodařit s majetkem
státu Ředitelství silnic a dálnic ČR ve prospěch statutárního města Olomouc, na dobu 99 let a
za jednorázovou úhradu ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 2 předložené důvodové
zprávy.
4.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření smlouvy o zřízení práva stavby na části pozemku parc.č. 3224/2 ostatní plocha
v k.ú. Huzová, obec Huzová na dobu 99 let, který je ve vlastnictví ČR, právo hospodařit
s majetkem státu Lesy České republiky, s.p. ve prospěch statutárního města Olomouc
za jednorázovou úplatu ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 3 předložené důvodové
zprávy.
5.
revokuje
část usnesení Rady města Olomouce ze dne 30.6.2009 v bodě, kterým bylo schváleno
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu umístění a provozování
kanalizačního vedení na pozemku parc.č. 431 orná půda v k.ú. Svatý Kopeček, obec
Olomouc a v právu vstupu a vjezdu osob a techniky v souvislosti s jejím umístěním,
provozem, opravami, údržbou, úpravami, změnami nebo odstraněním, který je v podílovém
spoluvlastnictví pana xxxxxxxxxxxxxx a paní xxxxxxxx. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu
neurčitou a za cenu dle důvodové zprávy
a
doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské
sítě na části pozemku parc.č. 431 orná půda v k.ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc za účelem
umístění a provozování kanalizačního vedení a v právu vstupu a vjezdu na služebný
pozemek ve prospěch statutárního města Olomouc. Pozemek je v podílovém spoluvlastnictví
paní xxxxxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou
a za jednodrátovou úplatu ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 4 předložené důvodové
zprávy.
6.
schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o právu provést stavbu ze dne 23.6.2014s vlastníkem
pozemku Výstaviště Flora Olomouc, a.s. , dle bodu 5 předložené důvodové zprávy.
7.
schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce nemovitostí uzavřené dne 8.7.2014
s vlastníkem pozemku Výstaviště Flora Olomouc, a.s., dle bodu 6 předložené důvodové
zprávy.
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8.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření kupní smlouvy na část pozemku parc.č. 451/3 ostatní plocha o výměře 22 m2 v k.ú.
Nová Ulice, obec Olomouc. Pozemek je ve vlastnictví Náboženské obce Církve
československé husitské v Olomouci. Kupní cena bude stanovena ve výši dle důvodové
zprávy, dle bodu 7 předložené důvodové zprávy.
9.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření kupní smlouvy na část pozemku parc.č. 451/27 ostatní plocha o výměře 0,5 m2
v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc. Pozemek je ve vlastnictví SK Sigma Olomouc, a.s. Kupní
cena bude stanovena ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 8 předložené důvodové zprávy.
10. doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření kupní smlouvy na část pozemku parc.č. 451/30 ostatní plocha o výměře 3,5 m2
v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc. Pozemek je ve vlastnictví SK Sigma Olomouc, a.s. Kupní
cena bude stanovena ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 9 předložené důvodové zprávy.
11. schvaluje
uzavření smlouvy o právu provést stavbu na části pozemku parc. č. 451/27 ostatní plocha a
parc. č. 451/30 ostatní plocha, vše v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc, ve vlastnictví SK Sigma
Olomouc, a.s., dle bodu 10 předložené důvodové zprávy.
12. schvaluje
uzavření smlouvy o právu provést stavbu na části pozemků pozemcích parc.č. 875/19 ostatní
plocha a parc.č. 864/13 ostatní plocha oba v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc a parc.č. 79/3
ostatní plocha a parc.č. 79/33 ostatní plocha oba v k.ú. Olomouc-město, obec Olomouc.
Pozemky jsou ve vlastnictví Olomouckého kraje, příslušnost k hospodaření náleží Správě
silnic Olomouckého kraje, dle bodu 11 předložené důvodové zprávy.
13. doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření nájemní smlouvy a budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě na části
pozemků parc.č. 875/19 ostatní plocha a parc.č. 864/13 ostatní plocha oba v k.ú. Nová Ulice,
obec Olomouc a parc.č. 79/3 ostatní plocha a parc.č. 79/33 ostatní plocha oba v k.ú.
Olomouc-město, obec Olomouc. Pozemky jsou ve vlastnictví Olomouckého kraje, příslušnost
k hospodaření náleží Správě silnic Olomouckého kraje. Budoucí služebnost inženýrské sítě
bude zřízena na dobu neurčitou a za cenu dle důvodové zprávy. Nájemní smlouva bude
uzavřena na dobu určitou, po dobu stavby, za nájemné ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu
12 předložené důvodové zprávy.
14. doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření kupní smlouvy na část pozemku parc.č. 219/5 orná půda, o výměře 16 m2 v k.ú.
Droždín, obec Olomouc. Pozemek je ve spoluvlastnictví xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx. Kupní cena
bude stanovena ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 13 předložené důvodové zprávy.
15. doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření kupní smlouvy na část pozemku parc.č. 219/3 orná půda, o výměře 25 m2 v k.ú.
Droždín, obec Olomouc. Pozemek je ve společném jmění manželů xxxxxxxxxxxx. Kupní cena
bude stanovena ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 14 předložené důvodové zprávy.
16. schvaluje
uzavření budoucí smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení k dodávce elektrické
energie s ČEZ Distribuce a.s. za cenu dle důvodové zprávy, dle bodu 15 předložené
důvodové zprávy.
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, primátor města
Bod programu: 4.
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Veřejná zakázka č. 14051 - Neředínská ulice, U Dvora, Letců rekonstrukce komunikace a inženýrských sítí - vyloučení
uchazečů

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu zpracovanou k veřejné zakázce s názvem " Neředínská ulice, U Dvora,
Letců - rekonstrukce komunikace a inženýrských sítí ", archivní číslo 14051.
2.
vylučuje
v souladu s ust. § 76 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb. uchazeče, kteří nesplnili požadavky
zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách, dle návrhu hodnotící komise, obsaženém
v důvodové zprávě.
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, primátor města
Bod programu: 5.

7

Rozpočtové změny roku 2014

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
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
4.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
rozpočtové změny roku 2014 dle důvodové zprávy - část B
Předložil:
Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 6.

8

Rozpočtové změny roku 2014
Olomouc, příspěvková organizace

-

Moravská

filharmonie

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu včetně přílohy
2.
schvaluje
návrh rozpočtové změny dle důvodové zprávy
3.
ukládá
ekonomickému odboru předložit na nejbližší schůzi Rady města Olomouce rozpočtovou
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změnu dle důvodové zprávy
T:
30. 9. 2014
O:
vedoucí ekonomického odboru
Předložil:

Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 6. 1.

9

Bytové záležitosti

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na městský byt:
Černá cesta 5, Olomouc, č.b. 4, o velikosti 1+1 s xxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 1)
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 7.

10

Mlýnský potok - jez

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
postup dle bodu D důvodové zprávy
3.
ukládá
OI zajistit provedení zadávacího řízení na zhotovitele odstranění torza nadzemní části MVE
T:
říjen 2014
O:
vedoucí odboru investic
4.
ukládá
odboru investic ihned zajistit rozpočtovou změnu na odstranění torza nadzemní části MVE.
T:
8. 9. 2014
O:
vedoucí odboru investic
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, primátor města
Bod programu: 8.

11

Legionářská - smlouva s ČEZ Distribuce, a.s.

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
pro další postup variantu C2) důvodové zprávy
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3.
ukládá
odboru investic postupovat dle varianty C2) důvodové zprávy
T:
8. 9. 2014
O:
vedoucí odboru investic
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, primátor města
Bod programu: 9.

12

Horní náměstí - odběrná místa

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
se zadáním realizace odběrných míst přímým zadáním firmě Elektromontáže Blesk, s.r.o.
3.
ukládá
odboru investic uzavřít SOD na realizaci odběrných míst dle důvodové zprávy
T:
30. 9. 2014
O:
vedoucí odboru investic
4.
ukládá
odboru kancelář tajemníka převzetí odběrných míst do majetkové evidence města a hradit
energii a provádět správu, údržbu a opravy na těchto zařízeních, jejichž části jsou v režii
SMOl
T:
prosinec 2014
O:
vedoucí odboru kancelář tajemníka
5.
ukládá
odboru OVVI převzetí odběrných míst do provozování
T:
prosinec 2014
O:
vedoucí odboru vnějších vztahů a informací
6.
ukládá
odboru investic neprodleně provést rozpočtovou změnu dle důvodové zprávy
T:
ihned
O:
vedoucí odboru investic
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, primátor města
Bod programu: 10.

13

ZŠ Mozartova - hřiště

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
uzavření smlouvy o realizaci přeložky dle bodu C1) důvodové zprávy
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3.
ukládá
odboru investic SMOl zajistit uzavření smlouvy o realizaci přeložky dle bodu C1) důvodové
zprávy
T:
30. 9. 2014
O:
vedoucí odboru investic
4.
ukládá
odboru investic a odboru ekonomickému ihned zajistit rozpočtovou změnu dle bodu C 2)
důvodové zprávy
T:
8. 9. 2014
O:
vedoucí odboru investic
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, primátor města
Bod programu: 11.

14

Projekt „Riziková území při extrémních přívalových srážkách“

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
zpracování vzorového projektu dle důvodové zprávy
3.
ukládá
zpracovat návrh implementace závěrů projektu do územně plánovacích podkladů dle
důvodové zprávy a předložit jako samostatný bod Radě města Olomouce
T:
prosinec 2014
O:
vedoucí odboru koncepce a rozvoje
4.
ukládá
zajistit aktualizaci povodňové dokumentace města dle důvodové zprávy
T:
prosinec 2014
O:
vedoucí odboru ochrany
5.
ukládá
seznámit zástupce městských částí a veřejnost s výstupy analýzy dle důvodové zprávy
T:
prosinec 2014
O:
vedoucí odboru ochrany
Předložil:
Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora
Bod programu: 12.

15

Příspěvky ochrana obyvatel

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
příspěvky v oblasti ochrany obyvatel dle upravené důvodové zprávy včetně rozpočtových
změn
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3.
ukládá
informovat o přijatém usnesení žadatele
T:
8. 9. 2014
O:
vedoucí odboru ochrany
4.
ukládá
předložit k podpisu smlouvy o poskytnutí příspěvků v souladu s Pravidly pro poskytování
finanční podpory z rozpočtu statutárního města Olomouce
T:
30. 9. 2014
O:
vedoucí odboru ochrany
5.
pověřuje
podepsat smlouvy o poskytnutí příspěvků v souladu s Pravidly pro poskytování finanční
podpory z rozpočtu statutárního města Olomouce
T:
30. 9. 2014
O:
Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora
Předložil:
Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora
Bod programu: 13.

16

Informace o činnosti kontrolního výboru v I. pololetí 2014

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
Předložil:
kontrolní výbor
Bod programu: 14.

17

Bytové záležitosti DPS

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy s panem xxxxxxxx, na byt v DPS Přichystalova 68, dle předložené
důvodové zprávy
3.
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy s xxxxxxxxxx na byt v DPS Fischerova 6, dle předložené důvodové
zprávy
Předložil:
Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora
Bod programu: 15.

18

Zvláštní užívání komunikací

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
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2.
souhlasí
se zřízením vyhrazeného parkování v ulici Legionářská dle upravené důvodové zprávy
Předložil:
Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 17.

19

Studie - ul. Barvířská

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
postupovat dle varianty C důvodové zprávy
Předložil:
Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 18.

20

Dodatek č. 1 ke smlouvě o zajištění služby AFIS

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
dodatek č. 1 ke smlouvě o zajištění služby AFIS č. j. OD/SLU/001420/2013/Var dle přílohy č.
1 této důvodové zprávy
3.
ukládá
podepsat dodatek č. 1
T:
8. 9. 2014
O:
Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Předložil:
Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 19.

21

Dodatek č. 1 ke smlouvě o prosté správě cizího majetku

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
dodatek č. 1 ke smlouvě o prosté správě cizího majetku č.j. OD/INO/001492/2014 dle přílohy
č. 1 této důvodové zprávy
3.
ukládá
podepsat dodatek č. 1
T:
8. 9. 2014
O:
Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Předložil:

Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
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Bod programu: 20.

22

Letecký den - organizace

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
účast JSDH Olomouc na akci Letecký den Olomouc 2014 za podmínek dle bodu 1) důvodové
zprávy
3.
schvaluje
postup vybírání úhrad za dočasné umístění prodejních stánků/atrakcí dle bodu 2) důvodové
zprávy
4.
schvaluje
smlouvu o dočasném umístění prodejního stánku/atrakce na Letišti Olomouc - Neředín dle
Přílohy č. 1 důvodové zprávy
T:
8. 9. 2014
O:
Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
5.
schvaluje
plnou moc pro JUDr. Dítě dle Přílohy č. 2 důvodové zprávy
6.
ukládá
podepsat schválenou plnou moc
T:
8. 9. 2014
O:
Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
7.
ukládá
správci podepsat příslušné smlouvy o dočasném umístění stánku/atrakce na Letišti Olomouc
- Neředín
T:
30. 9. 2014
O:
Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
8.
schvaluje
ceník za dočasné užívání plochy pro prodejní stánek/atrakce v rámci leteckého dne na Letišti
Olomouc - Neředín dle Přílohy č. 5 důvodové zprávy
Předložil:
Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 21.

23

VFO - Dodatky Smlouvy o poskytnutí dotace

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
uzavření dodatku č.1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace projektu Dostavba areálu VFO –
pavilon A2 (reg.č. CZ.1.12/2.1.00/28.01412), a dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace
projektu Příjezdová komunikace a parkoviště (reg.č. CZ.1.12/2.1.00/28.01411), které jsou
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přílohou důvodové zprávy.
3.
pověřuje
náměstka primátora RNDr. Ladislava Šnevajse k podpisu dodatků Smluv o poskytnutí dotace
na individuální projekty Dostavba areálu VFO – pavilon A2 (reg.č. CZ.1.12/2.1.00/28.01412) a
Příjezdová komunikace a parkoviště (reg.č. CZ.1.12/2.1.00/28.01411)
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 22.

24

Zapojení základních škol do projektu - výzva č.51

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 23.

25

IPRM - hodnocení projektu

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
bodové hodnocení projektu ZŠ Hálkova – přístavba učeben uvedené v bodu 2.2. důvodové
zprávy
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 24.

26

Malé projekty

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
přidělení příspěvků dle upravené důvodové zprávy
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, primátor města
Bod programu: 25.

27

Návrh programu 28. zasedání Zastupitelstva města Olomouce

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
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2.
schvaluje
návrh programu 28. zasedání ZMO dle upravené důvodové zprávy
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, primátor města
Bod programu: 26.

28

Pojmenování nové ulice - Slavonín

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou upravenou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s navrženým názvem ulice dle upravené důvodové zprávy
3.
ukládá
předložit navržený název ulice dle upravené důvodové zprávy na zasedání ZMO
T:
nejbližší zasedání ZMO
O:
Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Předložil:
Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 27.

29

Změny v KMČ

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
odvolává
člena KMČ č. 13 Olomouc - Nová Ulice dle důvodové zprávy
3.
jmenuje
člena KMČ č. 13 Olomouc - Nová Ulice dle důvodové zprávy
4.
ukládá
informovat předsedu a členy příslušné KMČ o schválených změnách
T:
8. 9. 2014
O:
vedoucí odboru vnějších vztahů a informací
Předložil:
Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 28.

30

Harmonogram bruslení veřejnosti 2014-2015

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
dodatek č. 18 ke Smlouvě o správě, nájmu a provozu Plaveckého stadionu v Olomouci dle
předložené důvodové zprávy
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Předložil:
Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 29.

31

Dodatek číslo 18 PSO

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
dodatek č. 18 Smlouvy o správě, nájmu a provozu Plaveckého stadionu v Olomouci dle
předložené důvodové zprávy
3.
ukládá
podepsat dodatek č. 18 Smlouvy o správě, nájmu a provozu Plaveckého stadionu v Olomouci
T:
8. 9. 2014
O:
Major Martin, JUDr., MBA, primátor města
Předložil:
Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 30.
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Výzva 09 - organizační struktura projektu

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
novou strukturu řízení projektu a její personální obsazení dle bodu 2 předložené důvodové
zprávy
3.
pověřuje
tajemníka MMOl Bc. Jana Večeře jmenovat členy projektové struktury na úrovni výkonných
výborů a realizačních skupin
Předložil:

Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 31.
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Organizační záležitosti - organizační změny
koncepce a rozvoje Magistrátu města Olomouce

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
a) organizační změny dle bodu III. důvodové zprávy s účinností od 2. 9. 2014
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v

odboru

3.
ukládá
předložit RMO návrh na návazné organizační změny
T:
8. 9. 2014
O:
Večeř Jan, Bc., tajemník
4.
ukládá
zpracovat dodatek "Organizačního řádu MMOl a MPO" se zakomponováním změn dle
důvodové zprávy
T:
říjen 2014
O:
Večeř Jan, Bc., tajemník
Předložil:
Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 32.

34

Organizační záležitosti - organizační změny v odboru kancelář
tajemníka a odboru správních činností Magistrátu města
Olomouce

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
výsledky výběrového řízení na obsazení funkce vedoucího odboru kancelář tajemníka a
vedoucího odboru správních činností dle předložené důvodové zprávy
2.
jmenuje
do funkce vedoucí odboru kancelář tajemníka Magistrátu města Olomouce Ing. Sylvii
Novákovou s účinností od 3. 9. 2014
3.
jmenuje
do funkce vedoucí odboru správních činností Magistrátu města Olomouce JUDr. Alenu
Daubnerovou s účinností od 3. 9. 2014
Předložil:
Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 32. 1.
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Organizační záležitosti - organizační změny v odboru agendy
řidičů a motorových vozidel Magistrátu města Olomouce

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
a) organizační změnu v odboru agendy řidičů a motorových vozidel Magistrátu města
Olomouce s účinností od 5. 9. 2014
b) zařazení částky dle důvodové zprávy do soupisu nekrytých požadavků v roce 2014
Předložil:
Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 32. 2.
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Organizační záležitosti - Dodatek č. 10 "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. 10 "Organizačního řádu Magistrátu města Olomouce a Městské policie Olomouc"
dle předložené důvodové zprávy s účinností od 3. 9. 2014
Předložil:
Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 32. 3.
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Organizační záležitosti - Dodatek č. 1 "Podpisového řádu
statutárního města Olomouce"

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
Dodatek č. 1 "Podpisového řádu statutárního města Olomouce" dle předložené důvodové
zprávy s účinností od 3. 9. 2014
Předložil:
Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 32. 4.
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Organizační záležitosti - Dodatek č. 3 "Vnitřního předpisu o
sociálním fondu Magistrátu města Olomouce"

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
Dodatek č. 3 "Vnitřního předpisu o sociálním fondu Magistrátu města Olomouce" dle
předložené důvodové zprávy s účinností od 3. 9. 2014
Předložil:
Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 32. 5.

39

Organizační záležitosti - Dodatek č. 1 "Vnitřního předpisu o
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zaměstnanců
statutárního města Olomouce"

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu

35

2.
schvaluje
Dodatek č. 1 "Vnitřního předpisu o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
zaměstnanců statutárního města Olomouce" dle předložené důvodové zprávy s účinností
od 3. 9. 2014
Předložil:
Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 32. 6.
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Organizační záležitosti - Dodatek č. 7 "Vnitřního předpisu o
zajištění havarijní služby statutárního města Olomouce

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
Dodatek č. 7 "Vnitřního předpisu o zajištění havarijní služby statutárního města Olomouce"
dle předložené důvodové zprávy s účinností od 3. 9. 2014
Předložil:
Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 32. 7.
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Organizační záležitosti - "Vnitřní předpis statutárního města
Olomouce o střetu zájmů"

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
"Vnitřní předpis statutárního města Olomouce o střetu zájmů" dle předložené důvodové
zprávy s účinností od 3. 9. 2014
Předložil:
Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 32. 8.
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Organizační záležitosti - "Metodický pokyn k evidenci podpor
De minimis do centrálního registru podpor malého rozsahu"

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu a "Metodický pokyn k evidenci podpor De minimis do
centrálního registru podpor malého rozsahu"
2.
ukládá
tajemníkovi MMOl zajistit u vedoucích odborů MMOl určení kompetentního zaměstnance k
agendě podpor De minimis
T:
8. 9. 2014
O:
Večeř Jan, Bc., tajemník
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3.
ukládá
odboru vnějších vztahů a informací vyměnit ve webové aplikaci čestné prohlášení, tzn. zrušit
stávající o přijatých podporách formou De minimis v předcházejících 3 letech a nahradit jej
novým prohlášením o propojenosti s ostatními podniky
T:
8. 9. 2014
O:
vedoucí odboru vnějších vztahů a informací
Předložil:
Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 32. 9.
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Organizační záležitosti - Dodatek č. 1 "Pravidel pro
poskytování finanční podpory z rozpočtu statutárního města
Olomouce"

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
Dodatek č. 1 "Pravidel pro poskytování finanční podpory z rozpočtu statutárního města
Olomouce" dle předložené důvodové zprávy s účinností od 3. 9. 2014
Předložil:
Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 32. 10.
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Organizační záležitosti - "Metodický pokyn pro posuzování
finančních podpor poskytovaných z rozpočtu statutárního
města Olomouce"

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu a "Metodický pokyn pro posuzování finančních podpor
poskytovaných z rozpočtu statutárního města Olomouce"
2.
ukládá
tajemníkovi MMOl zajistit u vedoucích odborů MMOl určení kompetentního zaměstnance k
agendě posuzování veřejné podpory
T:
30. 9. 2014
O:
Večeř Jan, Bc., tajemník
3.
ukládá
ekonomickému odboru MMOl zorganizovat interní školení kompetentních zaměstnanců k
metodickému pokynu
T:
30. 9. 2014
O:
vedoucí ekonomického odboru
Předložil:
Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 32. 11.
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Organizační záležitosti - Dodatek č. 2 "Vnitřního předpisu o
stravování pro zaměstnance Magistrátu města Olomouce a
dlouhodobě uvolněné členy Zastupitelstva města Olomouce"

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
Dodatek č. 2 "Vnitřního předpisu o stravování pro zaměstnance Magistrátu města Olomouce
a dlouhodobě uvolněné členy Zastupitelstva města Olomouce" dle předložené důvodové
zprávy s účinností od 3. 9. 2014
Předložil:
Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 32. 12.

46

Organizační záležitosti - organizační změna v odboru kancelář
primátora Magistrátu města Olomouce

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
a) organizační změnu v odboru kancelář primátora Magistrátu města Olomouce s účinností
od 1. 10. 2014
b) zařazení částky dle důvodové zprávy do soupisu nekrytých požadavků v roce 2014
Předložil:
Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 32. 13.
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Městský bál

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
termín konání městského plesu dne 10. 1. 2015
3.
schvaluje
konání městského plesu v prostorách Výstaviště Flora Olomouc, a. s. - pavilon A
4.
ukládá
odboru kancelář primátora uzavřít na uvedený termín závaznou objednávku
T:
30. 9. 2014
O:
vedoucí odboru kancelář primátora
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5.
ukládá
řediteli VFO, a. s. předložit Radě města Olomouce koncept programu městského plesu pro
nadcházející sezónu
T:
listopad 2014
O:
ředitel Výstaviště Flora Olomouc, a.s.
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, primátor města
Bod programu: 34.
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Výjimka z počtu dětí - Základní škola a Mateřská škola
Olomouc, Řezníčkova 1

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
povoluje
výjimku z počtu dětí pro školní rok 2014/2015 pro příspěvkovou organizaci Základní škola a
Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1 dle důvodové zprávy
3.
ukládá
informovat o přijatém usnesení ředitele příspěvkové organizace
T:
30. 9. 2014
O:
vedoucí odboru školství
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 35.
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MPO - žádost

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu včetně příloh
2.
schvaluje
předloženou dohodu o splátkách
3.
pověřuje
primátora SMOl JUDr. Martina Majora, MBA k podpisu dohody o splátkách a v případě jejího
neplnění vymáhání dlužné částky prostřednictvím ekonomického odboru MMOl
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, primátor města
Bod programu: 36.
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Projekt Aenigma

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
zařazení částky 100.000,-Kč do nekrytých požadavků
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3.
ukládá
zařadit částku 200.000,-Kč do návrhu rozpočtu na rok 2015
T:
říjen 2014
O:
Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Předložil:
Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 37.
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Prezentace studie umělého vodáckého kanálu

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
prezentované výsledky vyhledávací studie na umělý vodácký kanál
2.
vyslovuje
podporu realizaci prezentovaného záměru umělého vodáckého kanálu
3.
ukládá
ve spolupráci s realizátory projektu předložit návrh souvisejících majetkoprávních kroků
T:
leden 2015
O:
vedoucí majetkoprávního odboru
Předložil:
Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 38.
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Různé - Projekt SHS ČMS - Města -brány poznání

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
se zapojením SMOl do projektu dle upravené DZ
3.
ukládá
předložit projekt dle upravené DZ k projednání ZMO
T:
zasedání ZMO
O:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 40.
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Různé - Referendum - průběžná zpráva

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
Předložil:
Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 41.

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

Ing. Ivo Vlach v. r.
1. náměstek primátora
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