
 

USNESENÍ 
 

z 131. schůze Rady města Olomouce, konané dne 30. 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) 

 
 

1 Kontrola usnesení RMO 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
informace o plnění usnesení RMO k termínu plnění 30.9.2014 dle důvodové zprávy 
 

2. prodlužuje 
termíny plnění usnesení RMO dle důvodové zprávy 
 

3. vypouští ze sledování 
- část 2 bodu 8 usnesení RMO ze dne 18.11.2013 ve věci cyklodopravy 
- část 3 bodu 50 usnesení RMO ze dne 22.4.2014 ve věci spolupráce města v programu 
Erasmus 
- část 3 bodu 26 usnesení RMO ze dne 19.5.2014 ve věci SMS parkování 
- část 4 bodu 26 usnesení RMO ze dne 19.5.2014 ve věci SMS parkování 
- část 2 bodu 20 usnesení RMO ze dne 23.6.2014 ve věci BEA - Spirituália 
 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, primátor města 
Bod programu: 1. 
 

 

2 Majetkoprávní záležitosti + dodatek č. 1  
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. trvá 
na usnesení RMO ze dne 2. 9. 2014 ve věci doporučení ZMO 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 
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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. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření dohody o způsobu hospodaření mezi statutárním městem Olomouc, společností 
Lesy města Olomouce, a.s. a a ČR - Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR, Správou 
chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví dle důvodové zprávy bod č. 1.2. 
 

3. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření dohody o spolupráci mezi ČR - Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR a 
statutárním městem Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.2.   
 
4. schvaluje 
záměr změnit smlouvu o nájmu č. MAJ-PR-NS/4/2013/Hr, ve znění dodatku č. 1, objektu č. 1 
– zahradní restaurace, objektu č. 3 – promítací kabina, objektu č. 4 – bývalé WC na pozemku 
parc. č. 87/26 ostatní plocha, části pozemku parc. č. 87/26 ostatní plocha o výměře 8 095 m2, 
pozemku parc. č. st. 1380 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 102 m2, jehož součástí je 
budova bez čp/če, obč. vyb. a pozemku parc. č. 87/24 ostatní plocha o výměře 117 m2, vše 
v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc. Změnou smlouvy o nájmu by mělo dojít ke změně 
doby nájmu z doby neurčité s jednoměsíční výpovědní dobou na dobu určitou do 31. 12. 2015 
dle důvodové zprávy bod č. 1.3.  
 

5. souhlasí 
s realizací výměny výkladců nájemcem společností RK Invest s.r.o. v prostoru sloužícím 
podnikání o celkové výměře 720,17 m2 v 1.PP a 1.NP budovy č. p. 433, bydlení, Horní 
náměstí č. o. 21, která je součástí pozemku parc. č. st. 372 zastavěná plocha a nádvoří 
v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc v maximální výši 847 143,03 Kč včetně DPH (tj. 700 
118,21 Kč bez DPH), bez možnosti jakékoliv kompenzace nákladů vynaložených na výměnu 
výkladců  dle důvodové zprávy bod č. 1.4.  
 

6. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření dohody o zrušení kupní smlouvy č. OMAJ-PR/KUP/001785/2014/Slo ze dne 
18. 8. 2014 uzavřené mezi statutárním městem Olomouc a panem xxxxxxx na části pozemků 
parc. č. 314 zahrada (dle GP díl „d“ zahrada) o výměře 687 m2, parc. č. 316/1 orná půda (dle 
GP díl „c“ zahrada) o výměře 512 m2 a parc. č. 316/4 orná půda (dle GP díl „e“ zahrada) 
o výměře 44 m2, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.5. 
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7. doporučuje zastupitelstvu města revokovat 
usnesení ZMO ze dne 16. 6. 2014, bod programu 3, bod 6 dodatku důvodové zprávy ve věci 
schválení prodeje části pozemku parc. č. 314 zahrada (dle GP díl „d“ zahrada) o výměře 
687 m2, jehož součástí je studna, na části pozemku se dále nachází stavby jiného vlastníka - 
inženýrské sítě, a to kabelové vedení NN a optické kabelové vedení, které nejsou součástí 
tohoto pozemku a nebudou předmětem převodu, části pozemku parc. č. 316/1 orná půda (dle 
GP díl „c“ zahrada) o výměře 512 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, na které se nachází 
stavba jiného vlastníka – inženýrská síť – odvod dešťové vody, která není součástí tohoto 
pozemku a nebude předmětem převodu a části pozemku parc. č. 316/4 orná půda (dle GP díl 
„e“ zahrada) o výměře 44 m2, v k. ú. Slavonín, obec Olomouc panu xxxxxxxxx za kupní cenu 
ve výši 1 871 286,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.5. 
 

8. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti pana Romana Maděrky o snížení kupní ceny při prodeji částí pozemků parc. č. 314 
zahrada (dle GP díl „d“ zahrada) o výměře 687 m2, parc. č. 316/1 orná půda (dle GP díl „c“ 
zahrada) o výměře 512 m2 a parc. č. 316/4 orná půda (dle GP díl „e“ zahrada) o výměře 44 
m2, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.5. 
 

9. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření budoucí kupní smlouvy na část pozemku parc. č. 314 zahrada (dle GP díl „d“ 
zahrada) o výměře 687 m2, jehož součástí je studna, kdy na části pozemku se dále nachází 
stavby jiného vlastníka - inženýrské sítě, a to podzemní kabelové vedení NN a 
telekomunikační kabelové vedení, které nejsou součástí tohoto pozemku a nebudou 
předmětem převodu, část pozemku parc. č. 316/1 orná půda (dle GP díl „c“ zahrada) 
o výměře 512 m2, na které se nachází stavba jiného vlastníka – inženýrská síť – odvod 
dešťové vody, která není součástí tohoto pozemku a nebude předmětem převodu a část 
pozemku parc. č. 316/4 orná půda (dle GP díl „e“ zahrada) o výměře 44 m2, vše v k. ú. 
Slavonín, obec Olomouc s panem xxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 1.5. 
 

10. svěřuje 
do správy odboru životního prostředí MMOl zeleň na pozemcích parc. č. 314 zahrada, parc. 
č. 316/1 orná půda a parc. č. 316/4 orná půda, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod č. 1.5. 
 

11. schvaluje 
nájem části pozemku parc. č. 1086/12 ostatní plocha o výměře 4 m2 v  k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc společnosti AB Centre s.r.o. s tím, že nájemní smlouva bude uzavřena až po 
uhrazení celého dluhu dle důvodové zprávy bod č. 1.6. 
 

12. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti společnosti AB Centre s.r.o. o prominutí dlužného nájemného ve výši 23 841,- Kč a 
zákonného úroku z prodlení za užívání části pozemku parc. č. 1086/12 ostatní plocha 
o výměře 4 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.6. 
 

13. ukládá 
odboru majetkoprávnímu v případě neuzavření nájemní smlouvy vyzvat společnost AB 
Centre s.r.o. k vyklizení části pozemku parc. č. 1086/12 ostatní plocha o výměře 4 m2 v  k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc a k uhrazení bezdůvodného obohacení za užívání části pozemku 
parc. č. 1086/12 ostatní plocha o výměře 4 m2 v  k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve výši 
165.280,- Kč bez DPH/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 
26. 7. 2014 do dne vyklizení nebo dne sepsání zápisu o předání a převzetí předmětné části 
pozemku a podat žalobu na vyklizení v případě nevyklizení předmětné části pozemku a podat 
žalobu na zaplacení v případě neuhrazení bezdůvodného obohacení vůči společnosti AB 
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Centre s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 1.6. 
T: prosinec 2014 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
 

14. nevyhovuje žádosti 
paní xxxxxxxxxxxxxxx o uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu č. MAJ-EM-NS-Z/75//2009/Hr, 
kterým dojde ke zrušení výpovědi z nájmu části pozemku parc. č. 246 ostatní plocha o 
výměře 230 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.7.  
 

15. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti společnosti AUTO ČECHÁK s.r.o. o směnu pozemků parc. č. 403/61 ostatní plocha, 
parc. č. 403/62 ostatní plocha a parc. č. 805/7 ostatní plocha, vše v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc ve vlastnictví společnosti AUTO ČECHÁK s.r.o. za pozemky parc. č. 233/2 ostatní 
plocha  a parc. č. 239/5 ostatní plocha, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve vlastnictví 
statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 1.8. 
 

16. nevyhovuje žádosti 
pana xxxxxxxxx o nájem části pozemku parc. č. 233/2 ostatní plocha o výměře 180 m2 v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.8. 
 

17. schvaluje 
předběžný záměr prodat části pozemků parc. č. 233/2 ostatní plocha o výměře 2 456 m2 a 
parc. č. 239/5 ostatní plocha o výměře 160 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, 
na kterých se nachází stavba jiného vlastníka – inženýrská síť – telekomunikační kabelové 
vedení, které není  součástí těchto pozemků a nebude proto předmětem převodu, kdy výměra 
předmětných částí pozemků bude upřesněna až po zpracování GP dle varianty A důvodové 
zprávy bod č. 1.8. 
 

18. schvaluje 
záměr pronajmout pozemek parc. č. st. 191 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 188 m2, 
jehož součástí je budova bez čp/če, tech. vyb., a pozemek parc. č. st. 192 zastavěná plocha 
a nádvoří o výměře 206 m2, jehož součástí je budova bez čp/če, tech. vyb., vše v k. ú. 
Klášterní Hradisko, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.9. . 
 
19. schvaluje 
záměr propachtovat část pozemku parc. č. 31/8 orná půda o výměře 10 120 m2, části 
pozemku parc. č. 31/8 orná půda o celkové výměře 2 290 m2, jejichž součástí jsou skleníky, 
betonové obruby záhonů a zavlažování, část pozemku parc. č. 31/55 orná půda o výměře 
181 m2, jejíž součástí je přístřešek kompostárny s betonovým ohrazením, část pozemku 
parc. č. 31/55 orná půda o výměře 6 m2, jejíž součástí jsou betonové obruby záhonů, část 
pozemku parc. č. 31/54 orná půda o výměře 68 m2, pozemek parc. č. 31/58 orná půda 
o výměře 27 m2, jehož součástí jsou betonové obruby záhonů, a část pozemku parc. č. 31/60 
orná půda o výměře 18 m2, jejíž součástí jsou betonové obruby záhonů, vše v k. ú. Klášterní 
Hradisko, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.9.  
 

20. nevyhovuje žádosti 
Charity Olomouc o schválení využití pozemku parc. č. st. 97 zastavěná plocha a nádvoří 
v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc, jehož součástí je budova č.p. 76, stavba 
technického vybavení, dle důvodové zprávy bod č. 1.10. 
 
21. schvaluje 
výběr nájemce prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 544,93 m2 v 1. NP a 1. PP 
budovy č. p. 27, obč. vyb, Dolní náměstí č. o. 38, která je součástí pozemku parc. č. st. 450/1 
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc mezi panem xxxxxxxxxxxx 
a panem  xxxxxxxxxxxxxxxx formou obálkové metody na výši nájemného, kdy minimální výše 
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nájemného činí 480 000,- Kč bez DPH/rok, kdy ke stanovené výši nájemného bude uplatněna 
daň z přidané hodnoty ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v souladu se zákonem č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů dle důvodové zprávy 
bod č. 1.11.  
 

22. schvaluje 
změnu smlouvy o výpůjčce ze dne 6. 12. 2004, ve znění dodatků, uzavřené s Mateřskou 
školou Olomouc, Žižkovo nám. 3, příspěvkovou organizací na část pozemku parc. č. st. 789 
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, konkrétně pak prostoru 
o celkové výměře 511,76 m2 v 1. PP, 1. NP a 2. NP budovy č. p. 888, objekt k bydlení, ul. 
Žižkovo náměstí č. o. 3, která je součástí tohoto pozemku, dle důvodové zprávy bod č. 1.12. 
 

23. schvaluje 
poskytnutí jako výpůjčky části pozemku parc. č. st. 789 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 
136 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc Mateřské škole Olomouc, Žižkovo nám. 3, 
příspěvkové organizaci dle důvodové zprávy bod č. 1.12.  
 

24. nevyhovuje žádosti 
pana xxxxxxxxxxxx o nájem části pozemku parc. č. st. 789 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc, a nesouhlasí s parkováním osobního vozidla dle důvodové 
zprávy bod č. 1.12.  
 

25. uděluje 
souhlas sdružení Občané pro Olomouc  s dočasným využitím prostor podloubí budovy č.p. 
27, obč. vyb., Dolní náměstí č.o. 38, která je součástí pozemku parc.č.st. 450/1, zast.pl. a 
nádvoří,  v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.13.  
 

26. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti společnosti ARPRO spol. s r.o. o revokaci usnesení ZMO ze dne 15. 9. 2014 bod 
programu č. 5, bod č. 66 důvodové zprávy bod č. 1.14. 
 

27. schvaluje 
nájemné za pronájem infrastrukturních staveb veřejných vodovodů a kanalizací na rok 2015 
ve výši 130.160.000,- Kč bez DPH dle důvodové zprávy bod č. 1.15.  
 

28. ukládá 
odboru investic MMOl zadat vypracování prověřovací studie na  přeložení vodovodního řadu 
z pozemku parc. č. 515/80 ostatní plocha v k. ú. Neředín, obec Olomouc, dle důvodové 
zprávy bod č. 1.16. 
T: březen 2015 
O: vedoucí odboru investic 
 

29. schvaluje 
záměr změnit smlouvu o nájmu částí pozemků parc. č. 1647/2 ostat. pl. o výměře 128 m2, 
parc. č. 1647/3 ostat. pl. o výměře 1 791 m2, parc. č. 1647/4 orná půda o výměře 1 376 m2, 
parc. č. 1647/5 ostat. pl. o výměře 403 m2 a parc. č. 1647/6 orná půda o výměře 449 m2, vše 
v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc. Změnou smlouvy o nájmu by mělo dojít 
k prodloužení doby nájmu z 30. 9. 2015 na 30. 9. 2017 dle důvodové zprávy bod č. 2.1. 
 

30. schvaluje 
záměr změnit smlouvu o budoucí kupní smlouvě na části pozemků parc. č. 1647/2 ostat. pl. 
o výměře 128 m2, parc. č. 1647/3 ostat. pl. o výměře 1 791 m2, parc. č. 1647/4 orná půda 
o výměře 1 376 m2, parc. č. 1647/5 ostat. pl. o výměře 403 m2 a parc. č. 1647/6 orná půda 
o výměře 449 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc. Změnou smlouvy o budoucí 
kupní smlouvě by mělo dojít k prodloužení termínu pro uzavření kupní smlouvy z 30. 9. 2015 
na 30. 9. 2017 dle důvodové zprávy bod č. 2.1. 



 6 

 

31. schvaluje 
záměr prodat pozemek parc. č. 613 ostatní plocha v k. ú. Chomoutov, obec Olomouc na 
kterém se nachází stavba jiného vlastníka - oplocení, které není součástí tohoto pozemku a 
nebude proto předmětem převodu dle důvodové zprávy bod č. 2.2.  
 

32. schvaluje 
předběžný záměr prodat část pozemku parc. č. 1105 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 
26 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc, na kterém se nachází stavba jiného 
vlastníka – stavba přístřešku, která není součástí tohoto pozemku a nebude předmětem 
převodu. Výměra části pozemku bude upřesněna po vyhotovení GP dle důvodové zprávy bod 
č. 2.3. 
 

33. schvaluje 
předběžný záměr prodat část pozemku parc. č. 451/40 ostatní plocha o výměře 14 m2, vč. 
komunikace, v k. ú. Povel, obec Olomouc. Výměra části pozemku bude upřesněna 
po vyhotovení GP dle důvodové zprávy bod č. 2.4. 
 

34. schvaluje 
záměr prodat pozemek parc. č. st. 2026 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc, na kterém se nachází budova bez čp/če, průmyslový objekt, která není součástí 
tohoto pozemku a nebude proto předmětem převodu, pozemek parc. č. st. 2027 zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, na kterém se nachází budova bez čp/če, 
průmyslový objekt, která není součástí tohoto pozemku a nebude proto předmětem převodu, 
pozemek parc. č. st. 2073 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, 
na kterém se nachází budova bez čp/če, jiná stavba, která není součástí tohoto pozemku a 
nebude proto předmětem převodu, pozemek parc. č. st. 2074 zastavěná plocha a nádvoří v 
k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, na kterém se nachází budova bez čp/če, jiná stavba, která 
není součástí tohoto pozemku a nebude proto předmětem převodu, pozemek parc. č. 444/2 
ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, na kterém se nachází zpevněná plocha, 
ocelové kontejnery se zastřešením, otevřený oceloplechový přístřešek, plechový sklad a 
oplocení, které nejsou součástí tohoto pozemku a nebudou proto předmětem převodu a 
pozemek parc. č. 444/4 ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, na kterém se 
nachází oplocení, které není součástí tohoto pozemku a nebude proto předmětem převodu 
dle důvodové zprávy bod č. 2.5.  
 

35. schvaluje 
záměr pronajmout část pozemku parc. č.  1081 ostatní plocha o výměře 2 m2 a část pozemku 
parc. č. 651/3 ostatní plocha o výměře 1 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod č. 2.6. 
 

36. schvaluje 
záměr pronajmout prostor - garážové stání    č. 4 o výměře 21,50 m2 v 1. PP budovy č. p. 
371, byt. dům, ul. Balbínova č. o. 7, 9, která je součástí pozemku parc. č. st. 662 zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.7. 
 

37. schvaluje 
záměr pronajmout prostor - garážové stání    č. 8 o výměře 26,90 m2 v 1. PP budovy č. p. 
371, byt. dům, ul. Balbínova č. o. 7, 9, která je součástí pozemku parc. č. st. 662 zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.8. 
 

38. schvaluje 
záměr pronajmout prostor - garážové stání    č. 14 o výměře 26,90 m2 v 1. PP budovy č. p. 
371, byt. dům, ul. Balbínova č. o. 7, 9, která je součástí pozemku parc. č. st. 662 zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.9. 
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39. schvaluje 
záměr pronajmout prostor - garážové stání    č. 17 o výměře 36,90 m2 v 1. PP budovy č. p. 
371, byt. dům, ul. Balbínova č. o. 7, 9, která je součástí pozemku parc. č. st. 662 zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.10. 
 

40. schvaluje 
záměr pronajmout prostor - garážové stání    č. 7 o výměře 19,20 m2 v 1. PP budovy č. p. 
373, byt. dům, ul. Balbínova č. o. 3, 5, která je součástí pozemku parc. č. st. 667 zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.11. 
 

41. schvaluje 
záměr pronajmout prostor - garážové stání    č. 15 o výměře 15,60 m2 v 1. PP budovy č. p. 
373, byt. dům, ul. Balbínova č. o. 3, 5, která je součástí pozemku parc. č. st. 667 zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.12. 
 

42. schvaluje 
záměr pronajmout prostor - garáž o výměře 17,30 m2 v 1. PP budovy č. p. 217, bydlení, ul. 
Na Trati č. o. 80, která je součástí pozemku parc. č. st. 251/1 zastavěná plocha a nádvoří v 
k. ú. Řepčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.13. 
 

43. schvaluje 
záměr pronajmout prostor – garáž č. 12 o výměře 25,34 m2 v 1. NP budovy bez čp/če, obč. 
vyb., ul. Vrchlického, která je součástí pozemku parc. č. st. 1019/5 zastavěná plocha a 
nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.14. 
 

44. schvaluje 
záměr pronajmout prostor o celkové výměře 57,94 m2 v 2. NP budovy č. p. 367, obč. vyb., 
Horní náměstí č. o. 5, která je součástí pozemku parc. č. st. 326 zastavěná plocha a nádvoří 
v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.15. 
 

45. schvaluje 
záměr pronajmout prostor o celkové výměře 54,20 m2 v 1. NP budovy bez čp/če, obč. vyb., 
Tererovo náměstí, která je součástí pozemku parc. č. st. 1048 zastavěná plocha a nádvoří 
v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.16. 
 

46. schvaluje 
záměr propachtovat část pozemku parc. č. 12/1 ostatní plocha o výměře 8 m2, část pozemku 
parc. č. 127/7 ostatní plocha o výměře 107 m2 a část pozemku parc. č. 163/2 ostatní plocha 
o výměře 127 m2, vše v k. ú. Lazce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.17. 
 
47. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti pana xxxxxx o prodej pozemku parc. č. 933/4 zahrada v k. ú. Řepčín, obec Olomouc, 
popř. jeho části dle důvodové zprávy bod č. 2.18. 
 

48. schvaluje 
záměr propachtovat pozemek parc. č. 933/4 zahrada o výměře 373 m2 v k. ú. Řepčín, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.18.  
 

49. schvaluje 
záměr změnit Smlouvu o nájmu, správě a provozování Plaveckého stadionu č. JS 01/2000 ze 
dne 31. 3. 2000 ve znění dodatků č. 1 - 18 uzavřenou se společností OLTERM & TD 
Olomouc, a. s. Změnou smlouvy o nájmu by mělo dojít ke změně předmětu nájmu, kterým 
nově budou: pozemek parc. č. st. 1125 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 3579 m2, jehož 
součástí je stavba č. p. 1089, obč. vyb., pozemek parc. č. st. 1126 zastavěná plocha a 
nádvoří o výměře 1180 m2, jehož součástí je stavba č. p. 1090, obč. vyb., pozemek parc. č. 
st. 1663 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 224 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, 
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tech. vyb., pozemek parc. č. st. 2500 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 5 m2, jehož 
součástí je stavba bez čp/če, tech vyb., pozemek parc. č. 640 ostatní plocha o výměře 
1655 m2, část pozemku parc. č. 449/1 ostatní plocha o výměře 7709 m2 a části pozemku 
parc. č. 875/1 ostatní plocha o výměře 60 m2 a o výměře 2029 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.19. 
 

50. schvaluje 
záměr pronajmout část pozemku parc. č. st. 1324 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc, konkrétně pak část společných prostor (část střechy) o výměře 2,00 m2 
budovy č. p. 1017, bydlení, ul. I. P. Pavlova č. o. 62, která je součástí tohoto pozemku, obci 
Těšetice dle důvodové zprávy bod č. 2.20. 
 

51. nevyhovuje žádosti 
obce Těšetice o snížení nájemného za nájem části pozemku parc. č. st. 1324 zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, konkrétně pak části společných prostor 
(část střechy) o výměře 2,00 m2 budovy č. p. 1017, bydlení, ul. I. P. Pavlova č. o. 62, která je 
součástí tohoto pozemku dle důvodové zprávy bod č. 2.20. 
 

52. schvaluje 
záměr změnit smlouvu o nájmu nebytových prostor ze dne 16.4.2013 uzavřenou s panem 
xxxxxxxxxxxxxxx na nájem prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 438,71 m2 v 1.PP 
budovy č.p. 889, Masarykova třída 3, která je součástí pozemku parc. č. st. 790 zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc. Změnou smlouvy dojde ke změně 
doby nájmu z doby neurčité s tříměsíční výpovědní dobou na dobu určitou do 31. 12. 2024 
dle důvodové zprávy bod č. 2.21.                                  
 
53. nevyhovuje žádosti 
pana xxxxxx o snížení nájemného prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 438,71 m2 
v 1.PP budovy č.p. 889, Masarykova třída 3, která je součástí pozemku parc. č. st. 790 
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 
č. 2.21.  
 

54. doporučuje zastupitelstvu města revokovat 
usnesení ZMO ze dne 9. 11. 2011, bod programu 3, bod 20 důvodové zprávy ve věci 
schválení prodeje pozemku parc. č. 659/19 ostat. pl. o výměře 186 m2, části pozemku parc. 
č. 652/1 lesní pozemek o výměře 201 m2 (dle GP díl „c“) a části pozemku parc. č. 779/1 
ostat. pl. o výměře 20 m2 (dle GP díl „d“), vše v k. ú. Chomoutov, obec Olomouc Povodí 
Moravy, s.p. za kupní cenu ve výši 206 500,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.22. 
 

55. souhlasí 
s odpočtem zhodnocení nemovité věci ve výši 4.912.832,40 Kč včetně DPH, tj. 4.094.027,- 
Kč bez DPH, z nájemného prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 438,71 m2 
v 1. PP budovy č.p. 889, bytový dům, Masarykova třída č.o. 3, která je součástí pozemku 
parc. č. st. 790 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc 
pronajatého panu Zbyňku Václavíkovi dle důvodové zprávy bod č. 2.21.  
 

56. souhlasí 
s upuštěním od povinnosti uhradit jistotu ve výši tříměsíčního nájemného panem xxxxxxxxxxx 
dle důvodové zprávy bod č. 2.21.  
 

57. schvaluje 
záměr darovat pozemek parc. č. 659/19 ostatní plocha a část pozemku parc. č. 652/1 lesní 
pozemek (dle GP díl „c“) o výměře 201 m2, vše v k. ú. Chomoutov, obec Olomouc, na kterých 
se nachází stavby jiného vlastníka, zejména protipovodňová hráz a inženýrská síť – 
nadzemní kabelové vedení VN, které nejsou součástí těchto pozemků a nebudou proto 
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předmětem převodu dle důvodové zprávy bod č. 2.22. 
 

58. schvaluje 
nájem části pozemku parc. č. 106/11 ostatní plocha o výměře 276 m2, části pozemku parc. č. 
106/12 ostatní plocha o výměře 25 m2, části pozemku parc. č. 123 vodní plocha o výměře 
397 m2 a části pozemku parc. č. 167 vodní plocha o výměře 20 m2, vše v k. ú. Lazce, části 
pozemku parc. č. 33/3 ostatní plocha o výměře 324 m2, části pozemku parc. č. 33/4 ostatní 
plocha o výměře 103 m2 a části pozemku parc. č. 91/1 vodní plocha o výměře 426 m2, vše 
v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc ve vlastnictví České republiky - Povodí Moravy, s.p. 
statutárnímu městu Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.23. 
 

59. schvaluje 
nájem pozemku parc. č. 42/10 zahrada o výměřem 160 m2 v k. ú. Klášterní Hradisko, obec 
Olomouc ve vlastnictví České republiky - Státního pozemkového úřadu statutárnímu městu 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.23. 
 

60. schvaluje 
záměr prodat část pozemku parc. č. 457/1 ostatní plocha (dle GP parc. č. 457/7 ostatní 
plocha) o výměře 34 m2 v k. ú. Hejčín, obec Olomouc, na které se nachází stavba jiného 
vlastníka - schodiště, která není součástí tohoto pozemku a nebude proto předmětem 
převodu dle důvodové zprávy bod č. 2.24. 
 
61. schvaluje 
záměr prodat části pozemků parc. č. 1253/2 lesní pozemek (dle GP parc. č. 1253/28 lesní 
pozemek) o výměře 606 m2 a parc. č. 1219/8 lesní pozemek (dle GP parc. č. 1219/12 lesní 
pozemek) o výměře 343 m2, vše v k. ú. Hynkov, obec Příkazy dle důvodové zprávy bod č. 
2.25. 
 

62. nevyhovuje žádosti 
pobočného spolku Okresního sdružení hasičů ČMS Olomouc o nájem pozemku parc. č. 22/2 
ostatní plocha v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.1.  
 

63. nevyhovuje žádosti 
pana xxxxxxxxxx o nájem části pozemku parc. č. 624/42 ostatní plocha o výměře 8 m2 v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.2.    
 

64. revokuje 
usnesení RMO ze dne 27. 8. 2013, bod programu 2, bod 5.7. důvodové zprávy ve věci 
svěření veřejné zeleně nacházející se na části pozemku parc. č. 181/6 orná půda o výměře 
390 m2 (dle GP parc. č. 181/25 orná půda) v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc do správy 
odboru životního prostředí Magistrátu města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 3.3. 
 

65. schvaluje 
odstoupení od smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS-Z/61/2012/Plh ze dne 27. 11. 2012 na nájem 
části pozemku parc. č.  469 orná půda o výměře 140 m2 v  k. ú. Neředín, obec Olomouc 
uzavřené s paní xxxxxxxx a podání žaloby na zaplacení v případě existujícího dluhu nájemce 
z  titulu užívání předmětu nájmu dle důvodové zprávy bod č. 3.4. 
 

66. bere na vědomí 
změnu náležitostí smlouvy o nájmu pozemků parc. č. 347 ostatní plocha o výměře 469 m2 a 
parc. č. 346 ostatní plocha o výměře 456 m2, vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc 
uzavřené se společností DANTRADE a.s. dle důvodové zprávy bod č. 3.5.  
 

67. schvaluje 
změnu nájemní smlouvy č. 0727/50-06/1365-P, č. MAJ-PR-NS/10/2011/S uzavřené s ČR – 
Ministerstvem obrany dle důvodové zprávy bod č. 3.6. 
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68. schvaluje 
změnu nájemní smlouvy č. 0727/50-06/1304-P, č. MAJ-PR-NS/54/2009/S, ve znění dodatku 
č. 1, uzavřené s ČR – Ministerstvem obrany dle důvodové zprávy bod č. 3.7.  
 
69. schvaluje 
uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu č. MAJ-EM-NS/59/2004/M uzavřené se společností 
ŠKOLAGRO s.r.o., kterým dojde k vyjmutí částí pozemků parc. č. 118/1 trvalý travní porost 
o výměře 410 m2 a parc. č. 130/13 orná půda o výměře 324 m2, vše v k. ú. Hejčín, obec 
Olomouc z předmětu nájmu dle důvodové zprávy bod č. 3.8. 
 

70. schvaluje 
uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu č. MAJ-EM-NS/84/2004/M uzavřené se společností 
ŠKOLAGRO s.r.o., kterým dojde k vyjmutí části pozemku parc. č. 124/1 trvalý travní porost 
o výměře 1 369 m2 v k. ú. Hejčín, obec Olomouc z předmětu nájmu dle důvodové zprávy bod 
č. 3.8. 
 

71. revokuje 
usnesení RMO ze dne 5. 11. 2013 bod programu č. 2., bod č. 3.4. důvodové zprávy ve věci 
schválení pronájmu pozemků parc. č. 1226 ostatní plocha o výměře 156 m2 a parc. č. 1045/3 
zahrada o výměře 111 m2, vše v k. ú. Černovír, obec Olomouc společnosti COSACO TANK 
s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 3.9. 
 

72. revokuje 
usnesení RMO ze dne 19. 5. 2014 bod programu č. 2., bod č. 3.3. důvodové zprávy ve věci 
schválení změny náležitostí smlouvy u pronájmu pozemků parc. č. 1226 ostatní plocha 
o výměře 156 m2 a parc. č. 1045/3 zahrada o výměře 111 m2, vše v k. ú. Černovír, obec 
Olomouc společnosti COSACO TANK s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 3.9.  
 

73. ukládá 
odboru majetkoprávnímu vyzvat společnost COSACO TANK s.r.o. k uhrazení bezdůvodného 
obohacení za užívání pozemků parc. č. 1226 ostatní plocha a parc. č. 1045/3 zahrada, vše 
v k. ú. Černovír, obec Olomouc za období od 12. 11. 2013 do 5. 8. 2014 ve výši 5% z ceny 
pozemku/m2/rok, tj. 63,- 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, a podat žalobu na zaplacení v případě neuhrazení tohoto bezdůvodného obohacení 
vůči společnosti COSACO TANK s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 3.9. 
T: listopad 2014 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
 

74. schvaluje 
nájem pozemků parc. č. st. 25/3 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 10 m2, parc. č. 458/15 
ostatní plocha o výměře 353 m2, vše v k. ú. Hejčín a parc. č. st. 1842/1 zastavěná plocha a 
nádvoří o výměře 68 m2 a parc. č. 114/3 ostatní plocha o výměře 249 m2, vše v k. ú. 
Olomouc-město, vše obec Olomouc ČR - Ministerstvu obrany dle důvodové zprávy bod č. 
3.10. 
 

75. schvaluje 
nájem části pozemku parc. č. 1929/1 ostatní plocha o výměře 5 m2 v k. ú. Holice u 
Olomouce, obec Olomouc paní xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.11. 
 

76. schvaluje 
nájem části pozemku parc. č. 105/46 ostatní plocha o výměře 2 m2 v k. ú. Olomouc-město, 
obec Olomouc obecně prospěšné společnosti JITRO Olomouc, o.p.s. dle důvodové zprávy 
bod č. 3.12. 
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77. schvaluje 
změnu smlouvy o nájmu pozemku parc. č. 164/4 ostat. pl. o výměře 2 425 m2 v k. ú. Hejčín, 
obec Olomouc uzavřené se společností ZAPA beton a.s. dle důvodové zprávy bod č. 3.13.  
 

78. schvaluje 
změnu smlouvy o nájmu částí pozemků parc. č. 140/1 orná půda o výměře 81 m2 a parc. č. 
141 orná půda o výměře 203 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy 
bod č. 3.14. 
 

79. schvaluje 
změnu smlouvy o nájmu části pozemku parc. č. 335/1 ostatní plocha o výměře 26 m2 v k. ú. 
Droždín, obec Olomouc uzavřenou s manželi xxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.15. 
 

80. schvaluje 
nájem části pozemku parc. č. 743 ostatní plocha o výměře 19 m2 v k. ú. Droždín, obec 
Olomouc panu xxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.16.  
 

81. schvaluje 
nájem části pozemku parc. č. 202/37 zahrada o výměře 39 m2 v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.17. 
 

82. schvaluje 
pacht části pozemku parc. č. 995/4 lesní pozemek o výměře 620 m2 v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc manželům xxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.18. 
 
83. schvaluje 
pacht částí pozemků parc. č. 474/1 zahrada o výměře 112 m2 a parc. č. 474/4 zahrada 
o výměře 361 m2, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc paní xxxxxx a paní xxxxxxxxxxxxxxxxx 
dle důvodové zprávy bod č. 3.19. 
 

84. schvaluje 
pacht části pozemku parc. č. 236/25 ostat. pl. o celkové výměře 29 m2 v k. ú. Hejčín, obec 
Olomouc panu xxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.20. 
 

85. schvaluje 
pacht částí pozemků parc. č. 735/26 orná půda o výměře 218 m2, parc. č. 735/27 ostat. pl. 
o výměře 58 m2 a parc. č. 846/1 ostat. pl. o výměře 37 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc paní xxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.21. 
 

86. schvaluje 
uzavření dohody o skončení nájmu částí pozemků parc. č. 735/26 o výměře 242 m2 a parc. č. 
846/1 o výměře 55 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc s paní xxxxxxxxxxx dle důvodové 
zprávy bod č. 3.21. 
 
87. schvaluje 
pacht částí pozemků parc. č. 319/2 orná půda o výměře 154 m2 a parc. č. 319/3 ostat. pl. 
o výměře 90 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxxxx 
dle důvodové zprávy bod č. 3.22. 
 

88. schvaluje 
pacht části pozemku parc. č. 1296/1 ostat. pl. o výměře 208 m2 v k. ú. Slavonín, obec 
Olomouc panu xxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.23. 
 
89. schvaluje 
pacht části pozemku parc. č. 276/22 zahrada o výměře 106 m2 v k. ú. Nové Sady u 
Olomouce, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.24. 
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90. schvaluje 
pacht části pozemku parc. č. 566/7 orná půda o výměře 300 m2 v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc panu xxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.25. 
 
91. schvaluje 
pacht části pozemků parc. č. 1045 ostat. pl. o výměře 18 m2, parc. č. 1046 ostat. pl. o výměře 
33 m2 a parc. č. 228/7 orná půda o výměře 75 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc paní 
xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.26. 
 

92. schvaluje 
pacht části pozemku parc. č. 622/6 zahrada o výměře 149 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, 
obec Olomouc panu xxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.27. 
 

93. schvaluje 
pacht části pozemku parc. č. 566/7 orná půda o výměře 199 m2 v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc panu xxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.28. 
 

94. schvaluje 
pacht pozemku parc. č. 99/7 ostatní plocha o výměře 210 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec 
Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.29. 
 

95. schvaluje 
pacht části pozemku parc. č. 152/4 zahrada o výměře 355 m2 v k. ú. Černovír, obec Olomouc 
panu xxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.30. 
 

96. schvaluje 
nájem prostoru o výměře 16 m2 v 2. NP budovy č. p. 27, obč. vyb., Dolní nám. č. o. 38, která 
je součástí pozemku parc. č. st. 450/1 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, 
obec Olomouc spolku Koalice pro řeky dle důvodové zprávy bod č. 3.31.  
 

97. schvaluje 
změnu smlouvy o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 19. 4. 2002 se společností Česká 
pošta, s.p. 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 dle důvodové zprávy bod 
č. 3.32. 
 

98. schvaluje 
změnu smlouvy o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 2. 6. 2000, ve znění dodatku č. 1, 
se společností Česká pošta, s.p.  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 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy 
bod č. 3.33. 
 

99. schvaluje 
změnu smlouvy o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 19. 4. 2002, ve znění dodatků č. 1 
a č. 2, se společností Česká pošta, s.p. 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 dle 
důvodové zprávy bod č. 3.34.  
 

100. schvaluje 
nájem prostoru - garážového stání č. 2 o výměře 27,50 m2 v 1. PP budovy č. p. 373, byt. 
dům, ul. Balbínova č. o. 3, 5, která je součástí pozemku parc. č. st. 667 zastavěná plocha a 
nádvoří v k. ú. Hejčín, obec Olomouc paní xxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.35. 
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101. nevyhovuje žádosti 
paní xxxxxx o nájem prostoru - garážového stání č. 2 o výměře 27,50 m2 v 1. PP budovy č. p. 
373, byt. dům, ul. Balbínova č. o. 3, 5, která je součástí pozemku parc. č. st. 667 zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.35.  
 

102. schvaluje 
změnu smlouvy o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 16. 10. 1997, ve znění dodatků č. 
1 až č. 4 uzavřené s panem xxxxxxxxxx, na pronájem prostoru sloužícího podnikání o celkové 
výměře 147,71 m2 v 1. PP budovy č. p. 13, bytový dům, Horní náměstí č. o. 18, která je 
součástí pozemku parc. č. st. 436/3 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.36.  
 

103. schvaluje 
nájem prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 43,30 m2 v 1. NP budovy č. p. 67, 
bydlení, ul. Jilemnického č. o. 29, která je součástí pozemku parc. č. st. 80 zastavěná plocha 
a nádvoří v k. ú. Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy 
bod č. 3.37.  
 

104. nevyhovuje žádosti 
pana xxxxxxxxxxx o nájem prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 43,30 m2 v 1. NP 
budovy č. p. 67, bydlení, ul. Jilemnického č. o. 29, která je součástí pozemku parc. č. st. 80 
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy 
bod č. 3.37. 
 

105. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti manželů xxxxxxxxxxx  o prodej části pozemku parc. č.  525 zahrada o výměře 206 m2 
v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.1.  
 

106. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti pana xxxxxxx o uzavření souhlasného prohlášení k pozemku parc. č. 239/2 orná půda 
v k. ú. Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.2. 
 

107. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti pana xxxxxxxxxxxxxx ze dne 15. 9. 2014 doplněné dne 17. 9. 2014 a dne 22. 9. 2014 
dle důvodové zprávy bod č. 4.3.  
 
108. doporučuje zastupitelstvu města 
neschválit přijetí nabídky na koupi budovy č. p. 227 na pozemku parc. č. st. 219 v k. ú. 
Olomouc – město, obec Olomouc z vlastnictví pana xxxxxxx za kupní cenu 9.000.000,- Kč dle 
důvodové zprávy bod č. 4.3. 
 

109. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti pobočného spolku Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko J. E. Kosiny 
Olomouc o prodej pozemku parc. č.  2630/2 trvalý travní porost o výměře 8 038 m2 v k. ú. 
Huzová, obec Huzová dle důvodové zprávy bod č. 4.4. 
 
110. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
prodej pozemku 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, panu xxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu ve výši 
56.000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.5. 
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111. schvaluje 
změnu smlouvy o nájmu č. MAJ-PR-NS/10/2009/Hoř ze dne 7. 4. 2009 ve znění dodatků č. 1 
až 4 uzavřené se společností INTES OLOMOUC, spol. s r.o. dle důvodové zprávy bod č. 4.6. 
 

112. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
změnu smlouvy o budoucí kupní smlouvě č. MAJ-PR-BKS/8/2009/Hoř ze dne 7. 4. 2009 ve 
znění dodatku č. 1 a 2 uzavřené se společností INTES OLOMOUC, spol. s r.o. dle důvodové 
zprávy bod č. 4.6. 
 
113. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
prodej ideálního podílu 742/14097 pozemku parc. č. st. 1839/2 zastavěná plocha a nádvoří 
v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, na kterém se nachází stavba jiného vlastníka, budova 
č. p. 1183, byt. dům, která není součástí tohoto pozemku a nebude proto předmětem 
převodu, paní xxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 15 935,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.7. 
 

114. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-
B/24/2008/Hoa, mezi statutárním městem Olomouc a společností Vision spol. s r.o. dle 
důvodové zprávy bod č. 5.1. 
 

115. schvaluje 
uzavření dodatku č. 58 ke Smlouvě o nájmu, správě a provozování nemovitostí a 
technologických zařízení ze dne 20. 12. 1994 se společností OLTERM & TD Olomouc, a.s. 
dle důvodové zprávy bod č. 5.2. 
 

116. schvaluje 
svěření pozemku 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) do správy společnosti Správa nemovitostí Olomouc, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 
5.2. 
 

117. schvaluje 
svěření pozemku parc. č. 445 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 199 m2 v k. ú. Holice 
u Olomouce, obec Olomouc, jehož součástí je budova bez č.p/č.e., stavba technického 
vybavení (U cukrovaru 8/10) do správy odboru ochrany dle důvodové zprávy bod č. 5.2. 
 

118. schvaluje 
svěření pozemku parc. č. 335 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 220 m2 v k. ú. Holice 
u Olomouce, obec Olomouc, jehož součástí je budova bez č.p/č.e., stavba technického 
vybavení do správy odboru ochrany dle důvodové zprávy bod č. 5.2. 
 
119. schvaluje 
nájem pozemku 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. 5.3.  
 

120. schvaluje 
záměr pronajmout společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s. infrastrukturní stavby 
uvedené v příloze č. 13 této důvodové zprávy bod č. 5.4.  
 
121. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení služebnosti uložení a provozování přípojky vody na pozemku parc. č. 616/8 ostatní 
plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc a zřízení služebnosti uložení a provozování přípojky 
NN na pozemku parc. č. 616/8 ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti HOPR GROUP, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.1. 
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122. revokuje 
usnesení RMO ze dne 31. 5. 2011, bod programu 2., bod 3.31. důvodové zprávy ve věci  
schválení úplatného zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování 
optického kabelového vedení na pozemcích parc. č. 235/25 orná půda, parc. č. 235/39 orná 
půda, parc. č. 536/1 ostat. pl., parc. č. 235/68 ostat. pl., parc. č. 451/17 ostat. pl., parc. č. 
451/25 ostat. pl., parc. č. 350/34 ostat. pl., parc. č.  535 ostat. pl., v  k. ú. Povel,  parc. č. 
800/2 ostat. pl. v k. ú. Nová Ulice, parc. č. 5/8 ostat. pl., parc. č. 5/12 ostat. pl., parc. č. 5/23 
ostat. pl., parc. č. 735 ostat. pl. v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti FOFRNET spol. s r.o. dle důvodové zprávy bod č. 6.2.  
 

123. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení věcného břemene  uložení a provozování optického kabelového vedení na pozemcích 
parc. č. 235/25 orná půda, parc. č.  536/1 ostat. pl., parc. č. 235/68 ostat. pl. a parc. č.  535 
ostat. pl., v  k. ú. Povel,  parc. č. 5/8 ostat. pl., parc. č. 5/12 ostat. pl., parc. č. 735 ostat. pl., 
parc. č. 5/20 ostat. pl., parc. č. 728/12 ostat. pl. a parc. č. 730/2 ostat. pl., vše v k. ú. Nové 
Sady u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti FOFRNET spol. s r.o. dle 
důvodové zprávy bod č. 6.2. 
 

124. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení věcného břemene  uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na 
pozemcích parc. č. 311/1 ostat. pl., parc. č. 316 ostat. pl. a parc. č. 147/2 orná půda, vše v 
k. ú. Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc ve  prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s.  dle 
důvodové zprávy bod č. 6.3. 
 

125. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 311/1 ostat. pl., parc. č. 316 ostat. 
pl. a parc. č. 147/2 orná půda, vše v k. ú. Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc ve  prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.3.  
 

126. doporučuje zastupitelstvu města revokovat 
usnesení ZMO ze dne 16. 6. 2014, bod programu 3, bod č. 96. důvodové zprávy ve věci 
schválení zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení 
NN na pozemcích parc. č. 827/1, parc. č. 827/2, parc. č. 827/3, vše ostatní plocha a uložení a 
provozování podzemního kabelového vedení VN na pozemku parc. č. 827/1 ostatní plocha, 
vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle 
důvodové zprávy bod č. 6.4. 
 

127. doporučuje zastupitelstvu města revokovat 
usnesení ZMO ze dne 16. 6. 2014, bod programu 3, bod č. 96. důvodové zprávy ve věci 
ve věci schválení uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o  zřízení věcného břemene uložení a 
provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 827/1, parc. č. 827/2, 
parc. č. 827/3, vše ostatní plocha a uložení a provozování podzemního kabelového vedení 
VN na pozemku parc. č. 827/1 ostatní plocha, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc 
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.4.  
 

128. doporučuje zastupitelstvu města revokovat 
usnesení ZMO ze dne 16. 6. 2014, bod programu 3, bod č. 96. důvodové zprávy ve věci 
ve věci schválení uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o  zřízení věcného břemene uložení a 
provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 827/1, parc. č. 827/2, 
parc. č. 827/3, vše ostatní plocha a uložení a provozování podzemního kabelového vedení 
VN na pozemku parc. č. 827/1 ostatní plocha, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc 
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.4.  
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129. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN 
na pozemcích parc. č. 827/1, parc. č. 827/2, parc. č. 827/3, vše ostatní plocha a uložení a 
provozování podzemního kabelového vedení VN na pozemku parc. č. 827/1 ostatní plocha, 
vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle 
důvodové zprávy bod č. 6.4.  
 

130. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 827/1, parc. č. 827/2, parc. č. 
827/3, vše ostatní plocha a uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN na 
pozemku parc. č. 827/1 ostatní plocha, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.4.  
 
131. doporučuje zastupitelstvu města revokovat 
usnesení ZMO ze dne 5. 5. 2014, bod programu 3, bod 21. důvodové zprávy ve věci 
schválení zřízení věcného břemene umístění a provozování kioskové trafostanice 
na pozemku parc. č. 827/1 ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a.  s. dle důvodové zprávy bod č. 6.5.  
 

132. doporučuje zastupitelstvu města revokovat 
usnesení ZMO ze dne 5. 5. 2014, bod programu 3, bod 21. důvodové zprávy ve věci 
schválení uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene umístění a 
provozování kioskové trafostanice na pozemku parc. č. 827/1 ostatní plocha v k. ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.  s. dle důvodové zprávy bod 
č. 6.5.  
 

133. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení věcného břemene umístění a provozování kioskové trafostanice na pozemku parc. č. 
827/1 ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ 
Distribuce, a.  s. dle důvodové zprávy bod č. 6.5.   
 

134. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene umístění a provozování 
kioskové trafostanice na pozemku parc. č. 827/1 ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.  s. dle důvodové zprávy bod č. 6.5. 
 

135. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na 
pozemku parc. č. 101/2 ostatní plocha v k. ú. Pavlovičky, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.6.  
 
136. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního kabelového vední NN na pozemku parc. č. 101/2 ostatní plocha v k. ú. 
Pavlovičky, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové 
zprávy bod č. 6.6.  
 

137. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na 
pozemku parc. č. 1224 ostatní plocha v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.7.  
 

138. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
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podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 1224 ostatní plocha v k. ú. 
Slavonín, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy 
bod č. 6.7.  
 

139. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN 
na pozemcích parc. č. 204/2 ostatní plocha v k. ú. Nový Svět u Olomouce, parc. č. 94/40, 
parc. č. 124/6, parc. č. 124/7, parc. č. 124/13, parc. č. 124/38, parc. č. 132/1, vše ostatní 
plocha v k. ú. Olomouc-město, parc. č. 583/11 orná půda, parc. č. 576/2, parc. č. 583/6, parc. 
č. 668/7, parc. č. 804/12, parc. č. 841/2, parc. č. 841/10, parc. č. 841/11, parc. č. 842/5, parc. 
č. 842/7, parc. č. 842/11, parc. č. 859/4, parc. č. 939/1, parc. č. 939/3, parc. č. 964, parc. č. 
967, parc. č. 968, parc. č. 1025/23 a parc. č. 1025/24, vše ostatní plocha v k. ú. Hodolany, 
parc. č. 1907/6 vodní plocha, parc. č. 862 a parc. č. 863, vše zahrada, parc. č. 71/1, parc. č. 
108, parc. č. 857, parc. č. 1922/4, parc. č. 1922/6, parc. č. 1922/14, parc. č. 1923/1, parc. č. 
1923/12, parc. č. 1941/1, parc. č. 1943, parc. č. 1944/1, parc. č. 1944/7, parc. č. 1944/16 a 
parc. č. 1944/17, vše ostatní plocha v k. ú. Holice u Olomouce, vše obec Olomouc 
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.8.  
 
140. doporučuje zastupitelstvu města revokovat 
usnesení ZMO ze dne 8. 3. 2001 ve věci schválení úplatného zřízení věcného břemene 
obsahujícího právo uložení kabelových rozvodů VN na pozemcích parc. č. 87 st. pl. o výměře 
40 m2, parc. č. 1120/5 o výměře 2272 m2, parc. č. 1120/7 o výměře 562 m2, parc. č. 1122 
o výměře 1 624 m2, parc. č. 1127 o výměře 250 m2, parc. č. 1171 o výměře 1 091 m2, parc. 
č. 1231/1 o výměře 22 732 m2, parc. č. 1232 o výměře 11 452 m2, parc. č. 1347  o výměře 
7 936 m2, parc. č. 1348 o výměře 15 666 m2, vše  v k. ú. Slavonín, parc. č. 604/2 o výměře 
12 996 m2, parc. č. 613 o výměře 33 534 m2, parc. č. 1072 o výměře 24 097 m2, parc. č. 
1077 o výměře 10 107 m2, parc. č. 1080 o výměře 7 331 m2, parc. č. 1115 o výměře 
11 499 m2, vše ost. pl., parc. č. 1323 st. pl. o výměře 228 m2, vše v k. ú. Nová Ulice 
ve prospěch Severomoravské energetiky, a.s.  dle důvodové zprávy bod č. 6.9.  
 

141. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN na 
pozemcích parc. č. 604/1, parc. č. 604/2, parc. č. 613/3, parc. č. 907/2, parc. č. 1115/10, parc. 
č. 1070, parc. č. 1072, parc. č. 1077, parc. č. 2117, parc. č. 2118 a parc. č. 2121, vše ostatní 
polocha v k. ú. Nová Ulice, na pozemcích  parc. č. 581/3, parc. č. 581/22, parc. č. 1122, parc. 
č. 1126, parc. č. 1127, parc. č. 1171, parc. č. 1231/1, parc. č. 1232/11, parc. č. 1232/12, vše 
ostatní plocha v k. ú. Slavonín a podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 
1120/5, parc. č. 1347/6, parc. č. 100/10, parc. č. 1347/8, parc. č. 1347/9, parc. č. 1348, vše 
ostatní plocha, parc. č. 130 zastavěná plocha a nádvoří a parc. č. 128 zahrada, vše v k. ú. 
Slavonín, obec Olomouc, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. dle důvodové zprávy 
bod č. 6.9.  
 

142. revokuje 
usnesení RMO ze dne 7. 9. 2010 bod programu 2., bod. 2.20. důvodové zprávy ve věci 
schválení zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování podzemního 
kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 630/1 orná půda a parc. č. 265/207 ostatní 
plocha, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle 
důvodové zprávy bod č. 6.10.  
 
143. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN 
na pozemcích parc. č. 630/1, parc. č. 265/315 a parc. č. 265/207, vše ostatní plocha, v k. ú. 
Neředín, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. dle důvodové zprávy 
bod č. 6.10.  
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144. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení na pozemcích 
parc. č. 5/8, parc. č. 5/11, parc. č. 5/12, parc. č. 5/17, parc. č. 5/18, parc. č. 5/19, parc. č. 
5/20, parc. č. 5/21, parc. č. 5/23, parc. č. 51/11, parc. č. 53/1, parc. č. 575/1, parc. č. 575/2, 
parc. č. 575/3, parc. č. 575/4, parc. č. 575/5, parc. č. 575/6, parc. č. 575/7, parc. č. 575/13, 
parc. č. 575/25, parc. č. 575/26, parc. č. 575/38, parc. č. 606, parc. č. 728/12, parc. č. 728/14, 
parc. č. 730/2, parc. č. 730/4, parc. č. 731, parc. č. 733, parc. č. 734, parc. č. 735, parc. č. 
5/4, parc. č. 5/26 a parc. č. 575/27, vše ostatní plocha v k. ú. Nové Sady u Olomouce, parc. č. 
235/23, parc. č. 235/25, parc. č. 235/28, parc. č. 235/32 a parc. č. 235/39, vše orná půda, 
parc. č. 88/1, parc. č. 88/15, parc. č. 235/61, parc. č. 235/68, parc. č. 235/69, parc. č. 261/1, 
parc. č. 311/14, parc. č. 415/2, parc. č. 451/42, parc. č. 485/2, parc. č. 485/10, parc. č. 497/2, 
parc. č. 535, parc. č. 536/1, parc. č. 536/15 a parc. č. 311/7, vše ostatní plocha v k. ú. Povel, 
obec Olomouc ve prospěch společnosti TwigoNet Europe, SE dle důvodové zprávy bod č. 
6.11. 
 

145. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
optického kabelového vedení na pozemcích parc. č. 5/8, parc. č. 5/11, parc. č. 5/12, parc. č. 
5/17, parc. č. 5/18, parc. č. 5/19, parc. č. 5/20, parc. č. 5/21, parc. č. 5/23, parc. č. 51/11, 
parc. č. 53/1, parc. č. 575/1, parc. č. 575/2, parc. č. 575/3, parc. č. 575/4, parc. č. 575/5, parc. 
č. 575/6, parc. č. 575/7, parc. č. 575/13, parc. č. 575/25, parc. č. 575/26, parc. č. 575/38, 
parc. č. 606, parc. č. 728/12, parc. č. 728/14, parc. č. 730/2, parc. č. 730/4, parc. č. 731, parc. 
č. 733, parc. č. 734, parc. č. 735, parc. č. 5/4, parc. č. 5/26 a parc. č. 575/27, vše ostatní 
plocha v k. ú. Nové Sady u Olomouce, parc. č. 235/23, parc. č. 235/25, parc. č. 235/28, parc. 
č. 235/32 a parc. č. 235/39, vše orná půda, parc. č. 88/1, parc. č. 88/15, parc. č. 235/61, parc. 
č. 235/68, parc. č. 235/69, parc. č. 261/1, parc. č. 311/14, parc. č. 415/2, parc. č. 451/42, 
parc. č. 485/2, parc. č. 485/10, parc. č. 497/2, parc. č. 535, parc. č. 536/1, parc. č. 536/15 a 
parc. č. 311/7, vše ostatní plocha v k. ú. Povel, obec Olomouc ve prospěch společnosti 
TwigoNet Europe, SE dle důvodové zprávy bod č. 6.11. 
 
146. schvaluje 
záměr pronajmout budovu č.p. 1202, Wolkerova č.o. 21, na částech pozemků parc. č. 105/89 
ostatní plocha a parc. č. 264/8 zahrada (dle GP parc. č. st. 1890 zastavěná plocha a nádvoří 
o výměře 460 m2) v k. ú.  Olomouc-město, obec Olomouc, včetně spojovací chodby s terasou 
nad pozemkem parc. č. 264/8 zahrada v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, se všemi 
součástmi a příslušenstvím, zejména přípojkami inženýrských síti, pamětní desku na části 
pozemku parc. č. 105/89 ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, gastro 
zařízení restaurace a další vybavení budovy společnosti Výstaviště Flora Olomouc, a.s. dle 
dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod č. 1.1. 
 

147. schvaluje 
záměr pronajmout část plochy hangáru W1 č. 31 o výměře 61,5 m2 vyznačené pod číslem 6, 
na pozemcích parc. č. st. 1388/1, parc. č. st. 1389/1 a parc. č. st. 1389/2, vše zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod č. 
1.2. 
 

148. schvaluje 
záměr pronajmout části plochy hangárů W1 č. 31 a W2 č. 32 o celkové výměře 123 m2 
vyznačené pod čísly 10 a 14,  na pozemcích parc. č. st. 1388/1, parc. č. st. 1389/1 a parc. č. 
st. 1389/2, vše zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle dodatku č. 1 
k důvodové zprávě bod č. 1.2. 
 

149. schvaluje 
záměr pronajmout část plochy hangáru W2 č. 32 o výměře 41 m2 vyznačené pod číslem 18, 
na pozemcích parc. č. st. 1388/1, parc. č. st. 1389/1 a parc. č. st. 1389/2, vše zastavěná 
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plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod č. 
1.2. 
 

150. schvaluje 
záměr pronajmout část plochy hangáru W2 č. 32 o výměře 41 m2 vyznačené pod číslem 20, 
na pozemcích parc. č. st. 1388/1, parc. č. st. 1389/1 a parc. č. st. 1389/2, vše zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod č. 
1.2. 
  
151. schvaluje 
záměr pronajmout část plochy hangáru W1 č. 31 o výměře 41 m2 vyznačené pod číslem 9,  
na pozemcích parc. č. st. 1388/1, parc. č. st. 1389/1 a parc. č. st. 1389/2, vše zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod č. 
1.2. 
 

152. schvaluje 
záměr pronajmout část plochy hangáru W1 č. 31 o výměře 41 m2 vyznačené pod číslem 8, 
na pozemcích parc. č. st. 1388/1, parc. č. st. 1389/1 a parc. č. st. 1389/2, vše zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod č. 
1.2. 
 

153. schvaluje 
záměr pronajmout část plochy hangáru W2 č. 32 o výměře 41 m2 vyznačené pod číslem 17, 
na pozemcích parc. č. st. 1388/1, parc. č. st. 1389/1 a parc. č. st. 1389/2, vše zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod č. 
1.2. 
 

154. schvaluje 
záměr pronajmout část plochy hangáru W1 č. 31 o výměře 41 m2 vyznačené pod číslem 11,  
na pozemcích parc. č. st. 1388/1, parc. č. st. 1389/1 a parc. č. st. 1389/2, vše zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod č. 
1.2. 
 
155. schvaluje 
záměr pronajmout část plochy hangáru W1 č. 31 o výměře 61,5 m2 vyznačené pod číslem 1, 
na pozemcích parc. č. st. 1388/1, parc. č. st. 1389/1 a parc. č. st. 1389/2, vše zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod č. 
1.2. 
 

156. schvaluje 
záměr pronajmout část plochy hangáru W2 č. 32 o výměře 41 m2 vyznačené pod číslem 19,  
na pozemcích parc. č. st. 1388/1, parc. č. st. 1389/1 a parc. č. st. 1389/2, vše zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod č. 
1.2. 
 

157. schvaluje 
záměr pronajmout část plochy hangáru W1 č. 31 o výměře 30,5 m2 vyznačené pod číslem 5, 
na pozemcích parc. č. st. 1388/1, parc. č. st. 1389/1 a parc. č. st. 1389/2, vše zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod č. 
1.2. 
 

158. schvaluje 
záměr pronajmout část plochy hangáru W2 č. 32 o výměře 61,5 m2 vyznačené pod číslem 
13, na pozemcích parc. č. st. 1388/1, parc. č. st. 1389/1 a parc. č. st. 1389/2, vše zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod č. 
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1.2. 
 

159. schvaluje 
záměr pronajmout části plochy hangáru W1 č. 31 o celkové výměře 184,5 m2 vyznačené pod 
čísly 2, 3 a 12, na pozemcích parc. č. st. 1388/1, parc. č. st. 1389/1 a parc. č. st. 1389/2, vše 
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle dodatku č. 1 k důvodové 
zprávě bod č. 1.2. 
 

160. schvaluje 
záměr pronajmout část plochy hangáru W1 č. 31 o výměře 41 m2 vyznačené pod číslem 4, 
na pozemcích parc. č. st. 1388/1, parc. č. st. 1389/1 a parc. č. st. 1389/2, vše zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod č. 
1.2. 
 

161. schvaluje 
záměr pronajmout část plochy hangáru W1 č. 31 o výměře 41 m2 vyznačené pod číslem 7, 
na pozemcích parc. č. st. 1388/1, parc. č. st. 1389/1 a parc. č. st. 1389/2, vše zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod č. 
1.2. 
 

162. schvaluje 
záměr pronajmout část plochy hangáru W2 č. 32 o výměře 61,5 m2 vyznačené pod číslem 
15, na pozemcích parc. č. st. 1388/1, parc. č. st. 1389/1 a parc. č. st. 1389/2, vše zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod č. 
1.2. 
 

163. schvaluje 
záměr pronajmout část plochy hangáru W2 č. 32 o výměře 82 m2 vyznačené pod číslem 16, 
na pozemcích parc. č. st. 1388/1, parc. č. st. 1389/1 a parc. č. st. 1389/2, vše zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod č. 
1.2. 
  
164. ukládá 
odboru majetkoprávnímu požádat ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 
o vyčíslení smluvní pokuty a nákladů s ní spojených dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod 
č. 1.3. 
T: leden 2015 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
 

165. schvaluje 
záměr prodat část pozemku parc. č. 575/2 ostatní plocha (dle GP parc. č. st. 1220 zastavěná 
plocha a nádvoří) o výměře 29 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, na kterém 
se nachází stavba jiného vlastníka – budova č. p. 617, výroba, která není součástí tohoto 
pozemku a nebude proto předmětem převodu, dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod č. 1.3. 
 
166. schvaluje 
záměr prodat část pozemku parc. č. 575/2 ostatní plocha (dle GP parc. č. st. 1221 zastavěná 
plocha a nádvoří) o výměře 3 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, na kterém 
se nachází stavba jiného vlastníka - propojovací krček mezi budovami č. p. 617, výroba, a č. 
p. 616, jiná stavba, která není součástí tohoto pozemku a nebude proto předmětem převodu, 
dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod č. 1.3. 
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167. souhlasí 
se záměrem spolku Občanského sdružení Lanové centrum PROUD na využití pozemku parc. 
č. 24/9 ostatní plocha v k. ú. Lazce, obec Olomouc dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod č. 
1.4. 
 

168. ukládá 
odboru koncepce a rozvoje pořídit územní studii označenou jako US-02 dle dodatku č. 1 
k důvodové zprávě bod č. 1.4. 
T: říjen 2015 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 

169. svěřuje 
v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní řízení), ve znění pozdějších 
předpisů, část své působnosti odboru majetkoprávnímu Magistrátu města Olomouce 
v záležitostech dle důvodové zprávy. Toto usnesení nahrazuje usnesení RMO ze den 
26. 6. 2007 bod programu 2, bod 5.2. dodatku důvodové zprávy ve věci svěření v souladu 
se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní řízení), ve znění pozdějších předpisů, části 
své působnosti odboru majetkoprávnímu Magistrátu města Olomouce v záležitostech 
uzavírání smluv o právu provést stavbu dle dodatku důvodové zprávy, usnesení RMO ze dne 
31. 5. 2011 bod programu 2, bod 1.14. důvodové zprávy ve věci svěření v souladu se 
zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní řízení), ve znění pozdějších předpisů, části své 
působnosti odboru majetkoprávnímu Magistrátu města Olomouce v záležitostech dle 
důvodové zprávy a usnesení RMO ze dne 10. 2. 2014 bod programu 2, bod 1.2. důvodové 
zprávy ve věci schválení změny svěření části své působnosti odboru majetkoprávnímu 
Magistrátu města Olomouce dle důvodové zprávy, a to vše dle dodatku č. 1 k důvodové 
zprávě bod č. 1.5. 
 

170. pověřuje 
vedoucí odboru majetkoprávního, vedoucí oddělení právního odboru majetkoprávního a 
vedoucí oddělení evidence majetku odboru majetkoprávního podepisováním pachtovních 
smluv, dodatků k pachtovním smlouvám, dohod o skončení pachtu, výpovědí a jiných 
písemností dle bodu I. 1 důvodové zprávy, podepisováním dodatků ke smlouvám dle bodu I. 
2 důvodové zprávy, podepisováním dohod o skončení pachtu, dohod o skončení nájmu a 
dohod o skončení výpůjčky dle bodu I. 3 důvodové zprávy a podepisováním dohod 
o zaplacení bezdůvodného obohacení dle bodu II. důvodové zprávy, dále pověřuje vedoucí 
odboru majetkoprávního a vedoucí oddělení evidence majetku odboru majetkoprávního 
podepisováním souhlasů a smluv o udělení souhlasu s vybudováním stavby dle bodu IV. 
důvodové zprávy a dále pověřuje vedoucí odboru majetkoprávního a vedoucí oddělení 
právního odboru majetkoprávního podepisováním potvrzení o nabytí účinnosti smluv 
vztahujících se k nemovitým věcem ve vlastnictví statutárního města Olomouce dle bodu V. 
důvodové zprávy. Toto usnesení nahrazuje usnesení RMO ze dne 26. 6. 2007 bod programu 
2, bod 5.2. dodatku důvodové zprávy ve věci pověření vedoucí odboru majetkoprávního a 
vedoucí oddělení evidence majetku odboru majetkoprávního podepisováním smluv o právu 
provést stavbu dle dodatku důvodové zprávy, usnesení RMO ze dne 31. 5. 2011 bod 
programu 2, bod 1.14. důvodové zprávy ve věci pověření vedoucí odboru majetkoprávního, 
vedoucí oddělení právního odboru majetkoprávního a vedoucí oddělení evidence majetku 
odboru majetkoprávního podepisováním smluv o nájmu, dodatků ke smlouvám o nájmu, 
dohod o skončení nájmu, výpovědí a odstoupení od smlouvy dle bodu I. 1 důvodové zprávy a 
podepisováním dohod o skončení nájmu a dohod o skončení výpůjčky dle bodu I. 2 důvodové 
zprávy, podepisováním dohod dle bodu II. důvodové zprávy a dále pověření vedoucí odboru 
majetkoprávního a vedoucí oddělení právního odboru majetkoprávního podepisováním smluv 
o nájmu a o výpůjčce a dodatků ke smlouvám dle bodu I. 3 důvodové zprávy, usnesení RMO 
ze dne 12. 6. 2012 bod programu 2, bod 1.9. důvodové zprávy ve věci pověření vedoucí 
odboru majetkoprávního a vedoucí oddělení právního odboru majetkoprávního 
podepisováním smluv o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smluv o zřízení 
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věcného břemene dle důvodové zprávy, usnesení RMO ze dne 14. 8. 2012 bod programu 2, 
bod 1.15. důvodové zprávy ve věci pověření vedoucí odboru majetkoprávního a vedoucí 
oddělení právního odboru majetkoprávního podepisováním smluv o budoucí smlouvě o 
zřízení věcného břemene, smluv o zřízení věcného břemene, návrhů na vklad práv 
odpovídajících věcnému břemeni do katastru nemovitostí a potvrzení o nabytí účinnosti smluv 
u všech  smluv vztahujících se k nemovitému majetku ve vlastnictví či nabývanému 
do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy, a to vše dle dodatku č. 1 
k důvodové zprávě bod č. 1.5. 
 

171. doporučuje zastupitelstvu města 
vzít na vědomí předloženou důvodovou zprávu dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod č. 
1.6. 
 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, primátor města 
Bod programu: 2. 
 

 

3 Majetkoprávní záležitosti - Zimní stadion 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu. 
 

2. schvaluje 
smlouvu o nájmu ve znění dle přílohy č. 1 důvodové zprávy. 
 

3. schvaluje 
zařazení částky 2.420.000,- Kč do soupisu nekrytých požadavků. 
 

4. schvaluje 
vykrytí částky 2.420.000,- Kč dle důvodové zprávy ze soupisu nekrytých požadavků. 
 

5. pověřuje 
odbor vnějších vztahů a informací výkonem funkce správce pronajatého majetku. 
 

6. pověřuje 
primátora JUDr. Martina Majora, MBA, k podpisu smlouvy o nájmu 
 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, primátor města 
Kosatík Ivan, RNDr., člen rady 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 
žádosti družstva Stavební bytové družstvo Olomouc o bezúplatný převod částí pozemku parc. 
č. 559/4 ostatní plocha o celkové výměře 11,25 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc a částí 
pozemku parc. č. 5/8 ostatní plocha o celkové výměře 596,25 m2 v k. ú. Nové Sady u 
Olomouce, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 1.1. 
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3. schvaluje 
prominutí úhrady za bezdůvodné obohacení za užívání částí pozemku parc. č. 559/4 ostatní 
plocha o celkové výměře 11,25 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, za období od 
30. 9. 2012  do  30. 9. 2014 ve výši 788,- Kč  spoluvlastníkům domu č. p. 887 (Stiborova 9) 
na pozemku parc. č. st. 2131 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, 
se zdůvodněním dle důvodové zprávy, dle důvodové zprávy bod 1.1. 
 

4. schvaluje 
prominutí úhrady za bezdůvodné obohacení za užívání částí pozemku parc. č. 5/8 ostatní 
plocha o celkové výměře 11,25 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, za období 
od 30. 9. 2012  do  30. 9. 2014 ve výši 788,- Kč  spoluvlastníkům domu č. p. 664 (Družební 1) 
na pozemku parc. č. st. 994 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec 
Olomouc, se zdůvodněním dle důvodové zprávy, dle důvodové zprávy bod 1.1. 
 

5. schvaluje 
prominutí úhrady za bezdůvodné obohacení za užívání částí pozemku parc. č. 5/8 ostatní 
plocha o celkové výměře 11,25 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, za období 
od 30. 9. 2012  do  30. 9. 2014 ve výši 788,- Kč  spoluvlastníkům domu č. p. 665 (Družební 3) 
na pozemku parc. č. st. 995 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec 
Olomouc, se zdůvodněním dle důvodové zprávy, dle důvodové zprávy bod 1.1. 
 

6. schvaluje 
prominutí úhrady za bezdůvodné obohacení za užívání částí pozemku parc. č. 5/8 ostatní 
plocha o celkové výměře 11,25 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, za období 
od 30. 9. 2012  do  30. 9. 2014 ve výši 788,- Kč  spoluvlastníkům domu č. p. 666 (Družební 5) 
na pozemku parc. č. st. 996 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec 
Olomouc, se zdůvodněním dle důvodové zprávy, dle důvodové zprávy bod 1.1. 
 

7. schvaluje 
prominutí úhrady za bezdůvodné obohacení za užívání částí pozemku parc. č. 5/8 ostatní 
plocha o celkové výměře 11,25 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, za období 
od 30. 9. 2012  do  30. 9. 2014 ve výši 788,- Kč  spoluvlastníkům domu č. p. 679 (Družební 6) 
na pozemku parc. č. st. 1007 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Nové Sady u Olomouce, 
obec Olomouc, se zdůvodněním dle důvodové zprávy, dle důvodové zprávy bod 1.1. 
 

8. schvaluje 
prominutí úhrady za bezdůvodné obohacení za užívání částí pozemku parc. č. 5/8 ostatní 
plocha o celkové výměře 11,25 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, za období 
od 30. 9. 2012  do  30. 9. 2014 ve výši 788,- Kč  spoluvlastníkům domu č. p. 667 (Družební 7) 
na pozemku parc. č. st. 997 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec 
Olomouc, se zdůvodněním dle důvodové zprávy, dle důvodové zprávy bod 1.1. 
 

9. schvaluje 
prominutí úhrady za bezdůvodné obohacení za užívání částí pozemku parc. č. 5/8 ostatní 
plocha o celkové výměře 22,5 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, za období 
od 30. 9. 2012  do  30. 9. 2014 ve výši 1.575,- Kč  spoluvlastníkům domu č. p. 680, 681 
(Družební  8, 10) na pozemku parc. č. st. 1005, st. 1006, oba zastavěná plocha a nádvoří, 
oba v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, se zdůvodněním dle důvodové zprávy, 
dle důvodové zprávy bod 1.1. 
 

10. schvaluje 
prominutí úhrady za bezdůvodné obohacení za užívání částí pozemku parc. č. 5/8 ostatní 
plocha o celkové výměře 22,5 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, za období 
od 30. 9. 2012  do  30. 9. 2014 ve výši 1.575,- Kč  spoluvlastníkům domu č. p. 682, 683 
(Družební 12, 14) na pozemku parc. č. st. 1003, st. 1004, oba zastavěná plocha a nádvoří, 
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oba v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, se zdůvodněním dle důvodové zprávy, 
dle důvodové zprávy bod 1.1. 
 

11. schvaluje 
prominutí úhrady za bezdůvodné obohacení za užívání částí pozemku parc. č. 5/8 ostatní 
plocha o celkové výměře 45 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, za období od 
30. 9. 2012  do  30. 9. 2014 ve výši 3.150,- Kč  spoluvlastníkům domu č. p. 677, 676, 675, 
674 (Družební 16, 18, 20, 22) na pozemku parc. č. st. 1002, st. 1001, st. 1000, st. 999, vše 
zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, 
se zdůvodněním dle důvodové zprávy, dle důvodové zprávy bod 1.1. 
 

12. schvaluje 
prominutí úhrady za bezdůvodné obohacení za užívání částí pozemku parc. č. 5/8 ostatní 
plocha o celkové výměře 11,25 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, za období 
od 30. 9. 2012  do  30. 9. 2014 ve výši 788,- Kč  spoluvlastníkům domu č. p. 678 (Družební 
24) na pozemku parc. č. st. 998 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Nové Sady u Olomouce, 
obec Olomouc, se zdůvodněním dle důvodové zprávy, dle důvodové zprávy bod 1.1. 
 

13. schvaluje 
prominutí úhrady za bezdůvodné obohacení za užívání částí pozemku parc. č. 5/8 ostatní 
plocha o celkové výměře 11,25 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, za období 
od 30. 9. 2012  do  30. 9. 2014 ve výši 788,- Kč  spoluvlastníkům domu č. p. 707, 706 
(Fischerova 8, 10) na pozemku parc. č. st. 744/3, st. 744/4, oba zastavěná plocha a nádvoří, 
oba v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, se zdůvodněním dle důvodové zprávy, 
dle důvodové zprávy bod 1.1. 
 

14. schvaluje 
prominutí úhrady za bezdůvodné obohacení za užívání částí pozemku parc. č. 5/8 ostatní 
plocha o celkové výměře 22,5 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, za období 
od 30. 9. 2012  do  30. 9. 2014 ve výši 1.575,- Kč  spoluvlastníkům domu č. p. 701 
(Fischerova 11, 13) na pozemku st. 793 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Nové Sady u 
Olomouce, obec Olomouc, se zdůvodněním dle důvodové zprávy, dle důvodové zprávy bod 
1.1. 
 

15. schvaluje 
prominutí úhrady za bezdůvodné obohacení za užívání částí pozemku parc. č. 5/8 ostatní 
plocha o celkové výměře 11,25 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, za období 
od 30. 9. 2012  do  30. 9. 2014 ve výši 788,- Kč  spoluvlastníkům domu č. p. 705, 704 
(Fischerova 12, 14) na pozemku parc. č. st. 744/1, st. 744/2, oba zastavěná plocha a nádvoří, 
oba v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, se zdůvodněním dle důvodové zprávy, 
dle důvodové zprávy bod 1.1. 
 

16. schvaluje 
prominutí úhrady za bezdůvodné obohacení za užívání částí pozemku parc. č. 5/8 ostatní 
plocha o celkové výměře 22,5 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, za období 
od 30. 9. 2012  do  30. 9. 2014 ve výši 1.575,- Kč  spoluvlastníkům domu č. p. 700 
(Fischerova 15, 17) na pozemku parc. č. st. 792 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Nové 
Sady u Olomouce, obec Olomouc, se zdůvodněním dle důvodové zprávy, dle důvodové 
zprávy bod 1.1. 
 

17. schvaluje 
prominutí úhrady za bezdůvodné obohacení za užívání částí pozemku parc. č. 5/8 ostatní 
plocha o celkové výměře 22,5 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, za období 
od 30. 9. 2012  do  30. 9. 2014 ve výši 1.575,- Kč  spoluvlastníkům domu č. p. 698 
(Fischerova 16, 18) na pozemku parc. č. st. 794 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Nové 
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Sady u Olomouce, obec Olomouc, se zdůvodněním dle důvodové zprávy, dle důvodové 
zprávy bod 1.1. 
 

18. schvaluje 
prominutí úhrady za bezdůvodné obohacení za užívání částí pozemku parc. č. 5/8 ostatní 
plocha o celkové výměře 22,5 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, za období 
od 30. 9. 2012  do  30. 9. 2014 ve výši 1.575,- Kč  spoluvlastníkům domu č. p. 692, 691 
(Fischerova 19, 21), která je součástí pozemku parc. č. st. 773, st. 774, oba zastavěná plocha 
a nádvoří, oba v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, se zdůvodněním dle důvodové 
zprávy, dle důvodové zprávy bod 1.1. 
 

19. schvaluje 
prominutí úhrady za bezdůvodné obohacení za užívání částí pozemku parc. č. 5/8 ostatní 
plocha o celkové výměře 22,5 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, za období 
od 30. 9. 2012  do  30. 9. 2014 ve výši 1.575,- Kč  spoluvlastníkům domu č. p. 690, 689 
(Fischerova 23, 25) na pozemku parc. č. st. 772, st. 771, oba zastavěná plocha a nádvoří, 
oba v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, se zdůvodněním dle důvodové zprávy, 
dle důvodové zprávy bod 1.1. 
 

20. schvaluje 
prominutí úhrady za bezdůvodné obohacení za užívání částí pozemku parc. č. 5/8 ostatní 
plocha o celkové výměře 22,5 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, za období 
od 30. 9. 2012  do  30. 9. 2014 ve výši 1.575,- Kč  spoluvlastníkům domu č. p. 621, 622 
(Rožňavská 7, 9) na pozemku parc. č. st. 1008, st. 1009, oba zastavěná plocha a nádvoří, 
oba v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, se zdůvodněním dle důvodové zprávy, 
dle důvodové zprávy bod 1.1. 
 

21. schvaluje 
prominutí úhrady za bezdůvodné obohacení za užívání částí pozemku parc. č. 5/8 ostatní 
plocha o celkové výměře 22,5 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, za období 
od 30. 9. 2012  do  30. 9. 2014 ve výši 1.575,- Kč  spoluvlastníkům domu č. p. 643, 644 
(Rožňavská 11, 13) na pozemku parc. č. st. 1010, st. 1011, oba zastavěná plocha a nádvoří, 
oba v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, se zdůvodněním dle důvodové zprávy, 
dle důvodové zprávy bod 1.1. 
 

22. schvaluje 
prominutí úhrady za bezdůvodné obohacení za užívání částí pozemku parc. č. 5/8 ostatní 
plocha o celkové výměře 22,5 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, za období 
od 30. 9. 2012  do  30. 9. 2014 ve výši 1.575,- Kč  spoluvlastníkům domu č. p. 645, 646 
(Rožňavská 15, 17) na pozemku parc. č. st. 1012, st. 1013, oba zastavěná plocha a nádvoří, 
oba v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, se zdůvodněním dle důvodové zprávy, 
dle důvodové zprávy bod 1.1. 
 

23. schvaluje 
prominutí úhrady za bezdůvodné obohacení za užívání částí pozemku parc. č. 5/8 ostatní 
plocha o celkové výměře 33,75 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, za období 
od 30. 9. 2012  do  30. 9. 2014 ve výši 2.363,- Kč  spoluvlastníkům domu č. p. 634, 635, 636 
(Werichova 2, 4, 6) na pozemku parc. č. st. 1014, st. 1015, st. 1016, vše zastavěná plocha a 
nádvoří, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, se zdůvodněním dle důvodové 
zprávy, dle důvodové zprávy bod 1.1. 
 

24. schvaluje 
prominutí úhrady za bezdůvodné obohacení za užívání částí pozemku parc. č. 5/8 ostatní 
plocha o celkové výměře 22,5 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, za období 
od 30. 9. 2012  do  30. 9. 2014 ve výši 1.575,- Kč  spoluvlastníkům domu č. p. 648, 649 
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(Werichova 5, 7) na pozemku parc. č. st. 729, st. 730, oba zastavěná plocha a nádvoří, oba 
v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouce, se zdůvodněním dle důvodové zprávy, dle 
důvodové zprávy bod 1.1. 
 

25. schvaluje 
prominutí úhrady za bezdůvodné obohacení za užívání částí pozemku parc. č. 5/8 ostatní 
plocha o celkové výměře 22,5 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, za období 
od 30. 9. 2012  do  30. 9. 2014 ve výši 1.575,- Kč  spoluvlastníkům domu č. p. 637, 638 
(Werichova 8, 10), která je součástí pozemku parc. č. st. 1017, st. 1018, oba zastavěná 
plocha a nádvoří, oba v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, se zdůvodněním dle 
důvodové zprávy, dle důvodové zprávy bod 1.1. 
 

26. schvaluje 
prominutí úhrady za bezdůvodné obohacení za užívání částí pozemku parc. č. 5/8 ostatní 
plocha o celkové výměře 22,5 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, za období 
od 30. 9. 2012  do  30. 9. 2014 ve výši 1.575,- Kč  spoluvlastníkům domu č. p. 650, 651 
(Werichova 9, 11) na pozemku parc. č. st. 731, st. 732, oba zastavěná plocha a nádvoří, oba 
v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, se zdůvodněním dle důvodové zprávy, dle 
důvodové zprávy bod 1.1. 
 

27. schvaluje 
prominutí úhrady za bezdůvodné obohacení za užívání částí pozemku parc. č. 5/8 ostatní 
plocha o celkové výměře 22,5 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, za období 
od 30. 9. 2012  do  30. 9. 2014 ve výši 1.575,- Kč  spoluvlastníkům domu č. p. 639, 640 
(Werichova 12, 14), která je součástí pozemku parc. č. st. 1019, st. 1020, oba zastavěná 
plocha a nádvoří, oba v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, se zdůvodněním dle 
důvodové zprávy, dle důvodové zprávy bod 1.1. 
 

28. schvaluje 
prominutí úhrady za bezdůvodné obohacení za užívání částí pozemku parc. č. 5/8 ostatní 
plocha o celkové výměře 22,5 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, za období 
od 30. 9. 2012  do  30. 9. 2014 ve výši 1.575,- Kč  spoluvlastníkům domu č. p. 641, 642 
(Werichova 16, 18) na pozemku parc. č. st. 1021, st. 1022, oba zastavěná plocha a nádvoří, 
oba v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, se zdůvodněním dle důvodové zprávy, 
dle důvodové zprávy bod 1.1. 
 

29. schvaluje 
prominutí úhrady za bezdůvodné obohacení za užívání částí pozemku parc. č. 5/8 ostatní 
plocha o celkové výměře 22,5 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, za období 
od 30. 9. 2012  do  30. 9. 2014 ve výši 1.575,- Kč  spoluvlastníkům domu č. p. 656, 657 
(Werichova 19, 21) na pozemku parc. č. st. 736, st. 737, oba zastavěná plocha a nádvoří, oba 
v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, se zdůvodněním dle důvodové zprávy, dle 
důvodové zprávy bod 1.1. 
 

30. schvaluje 
prominutí úhrady za bezdůvodné obohacení za užívání částí pozemku parc. č. 5/8 ostatní 
plocha o celkové výměře 22,5 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, za období 
od 30. 9. 2012  do  30. 9. 2014 ve výši 1.575,- Kč  spoluvlastníkům domu č. p. 658, 659 
(Werichova 23, 25) na pozemku parc. č. st. 738, st. 739, oba zastavěná plocha a nádvoří, oba 
v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouce, se zdůvodněním dle důvodové zprávy, dle 
důvodové zprávy bod 1.1. 
 

31. schvaluje 
prominutí úhrady za bezdůvodné obohacení za užívání částí pozemku parc. č. 5/8 ostatní 
plocha o celkové výměře 33,75 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, za období 
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od 30. 9. 2012  do  30. 9. 2014 ve výši 2.363,- Kč  spoluvlastníkům domu č. p. 660, 661, 662 
(Werichova 27, 29, 31) na pozemku parc. č. st. 740, st. 741, st. 742, vše zastavěná plocha a 
nádvoří, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, se zdůvodněním dle důvodové 
zprávy, dle důvodové zprávy bod 1.1. 
 

32. schvaluje 
záměr prodat pozemek parc. č. st. 197 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Dětřichov nad 
Bystřicí, obec Dětřichov nad Bystřicí, jehož součástí je zejména budova č. p. 132, rodinný 
dům, pozemek parc. č. 209/3 zahrada a pozemek parc. č. 209/2 orná půda, oba v k. ú. 
Dětřichov nad Bystřicí, obec Dětřichov nad Bystřicí, formou obálkové metody. 
Minimální kupní cena předmětných nemovitých věcí je stanovena ve výši  605.000,- Kč.  
Kupní cena je splatná do 20 dnů po uzavření kupní smlouvy, když vybraný kupující je povinen 
kupní smlouvu uzavřít do 60 dnů od rozhodnutí Zastupitelstva města Olomouce o prodeji 
předmětných nemovitých věcí. 
Zájemce ve své nabídce uvede nabízenou kupní cenu předmětných nemovitých věcí a 
budoucí záměr využití. 
Nabídka musí dále obsahovat doklad o složení kauce ve výši 10.000,- Kč na depozitní účet 
statutárního města Olomouce nebo doklad o složení kauce ve výši 10.000,- Kč na pokladně 
Magistrátu města Olomouce, Hynaisova 10, Olomouc a nezbytné údaje o účtu, na který bude 
případně vrácena.  
Nabídka bude podepsána oprávněnou osobou a bude obsahovat nezaměnitelnou identifikaci 
předmětu prodeje a nezaměnitelnou identifikaci zájemce (u právnické osoby název, sídlo a 
IČ, u fyzické osoby jméno, příjmení, datum narození, trvalý pobyt a bydliště). 
Nabídky budou doručeny do 12. 11. 2014 do 17:00 hod. na podatelnu Magistrátu města 
Olomouce,  Hynaisova 10, 779 11 Olomouc. Nabídky budou doručeny v zalepených 
obálkách, na kterých bude výrazně uveden text „NEOTVÍRAT – CENOVÁ NABÍDKA 
DĚTŘICHOV 132“. Na obálkách musí být rovněž uvedeno u právnické osoby název a sídlo 
nebo u fyzické osoby jméno, příjmení a bydliště zájemce pro případné vrácení nabídek.  
Na nabídky přijaté po tomto termínu nebude brán zřetel.  
Prohlídka nemovitých věcí se uskuteční dne 15. 10. 2014 ve 14:30 hod. Informace o 
prodávaných nemovitých věcech, nájemní smlouvě a znaleckém posudku lze získat na 
Magistrátu města Olomouce, odboru majetkoprávním, oddělení majetkových řízení a prodeje 
domů, Hynaisova 10, 779 11  Olomouc, tel. kontakt: 588 488 458, 588 488 455.  
Statutární město Olomouc si vyhrazuje právo změnit či doplnit záměr, popřípadě od něj 
odstoupit, dle důvodové zprávy bod 1.2. 
 

33. schvaluje 
záměr prodat jednotku vymezenou podle zákona č. 72/1994 Sb., a to bytovou jednotku č. 
195/22 v domě č. p. 195 (Dolní nám. 6) na pozemku parc. č. st. 616 zastavěná plocha a 
nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 719/21698 na společných částech domu č. 
p. 195 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 719/21698 na pozemku parc. č. st. 616 
zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, formou obálkové 
metody. Bytová jednotka je obsazena nájemcem na základě nájemní smlouvy. 
Minimální kupní cena předmětných nemovitých věcí je stanovena ve výši 1.153.000,- Kč. 
Kupní cena je splatná do 30 dnů po uzavření kupní smlouvy, když vybraný kupující je povinen 
kupní smlouvu uzavřít do 30 dnů od doručení výzvy k podpisu kupní smlouvy. 
Zájemce ve své nabídce uvede nabízenou kupní cenu  předmětných nemovitých věcí. 
Nabídka musí dále obsahovat doklad o složení kauce ve výši 10.000,- Kč  na depozitní účet 
statutárního města Olomouce, nebo doklad o složení kauce ve výši 10.000,- Kč na pokladně 
Magistrátu města Olomouce, Hynaisova 10, Olomouc a nezbytné údaje o účtu, na který bude 
případně vrácena. Nabídka bude podepsána oprávněnou osobou a bude obsahovat 
nezaměnitelnou identifikaci předmětu prodeje a nezaměnitelnou identifikaci zájemce (u 
právnických osob název, sídlo a IČ, u fyzických osob jméno, příjmení, datum narození, trvalý 
pobyt a bydliště).  
Nabídky budou doručeny do 12. 11. 2014 do 17:00 hod. na podatelnu Magistrátu města 
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Olomouce, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc. Nabídky budou doručeny v zalepených obálkách, 
na kterých bude výrazně uveden text „NEOTVÍRAT – CENOVÁ NABÍDKA DOLNÍ NÁMĚSTÍ 
6“. Na obálkách musí být uvedeno u právnické osoby  název a sídlo nebo u fyzické osoby 
jméno, příjmení a bydliště zájemce pro případné vrácení nabídek. Na nabídky přijaté po tomto 
termínu nebude brán zřetel. Informace o prodávaných nemovitých věcech a znaleckém 
posudku lze získat na Magistrátu města Olomouce, odboru majetkoprávním, oddělení 
majetkových řízení a prodeje domů, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc, tel. kontakt: 588 488 
458, 588 488 456. Prohlídky bytu se uskuteční individuálně po dohodě. 
Statutární město Olomouc si vyhrazuje právo změnit či doplnit záměr, popřípadě od něj 
odstoupit, dle důvodové zprávy bod 1.3. 
 

34. ukládá 
odboru majetkoprávnímu postupovat při prodeji 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 v souladu s přijatým 
usnesením ZMO ze dne 15. 9. 2014, dle důvodové zprávy bod 1.4. 
T: listopad 2014 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
 

35. doporučuje zastupitelstvu města revokovat 
své usnesení ze dne 15. 9. 2014, bod 6, část 3, ve věci schválení prodeje 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 7365/135133 xxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 54.148,- Kč, 
-   podíl o velikosti 6432/135133 xxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 47.288,- Kč, 
-   podíl o velikosti 107394/135133 xxxxxxxx za kupní cenu ve výši 789.562,- Kč, 
-   podíl o velikosti 13942/135133 xxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 102.502,- Kč, 
dle důvodové zprávy bod 1.6. 
 

36. 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 6420/135133 do SJM xxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 47.200,- Kč, 
-   podíl o velikosti 7365/135133 xxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 54.148,- Kč, 
-   podíl o velikosti 6432/135133 xxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 47.288,- Kč, 
-   podíl o velikosti 100974/135133 xxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 742.362,- Kč, 
-   podíl o velikosti 13942/135133 xxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 102.502,- Kč, 
dle důvodové zprávy bod 1.6. 
 

37. doporučuje zastupitelstvu města revokovat 
své usnesení ze dne 15. 9. 2014, bod 6 část 9 ve věci schválení prodeje 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 xxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši  10.466,- Kč, 
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-   podíl o velikosti 519/21960 xxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 17.867,- Kč, 
-   podíl o velikosti 519/21960 xxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 17.867,- Kč, 
-   podíl o velikosti 732/21960 xxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 25.200,- Kč, 
-   podíl o velikosti 608/21960 do SJM xxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 20.932,- Kč, 
-   podíl o velikosti 519/21960 xxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 17.867,-Kč, 
-   podíl o velikosti 519/21960 do SJM xxxxxxxxxxx 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 xxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 20.932,- 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 do SJM xxxxxx za kupní cenu ve výši 25.200,- Kč, 
-   podíl o velikosti 608/21960 xxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 20.932,- Kč, 
-   podíl o velikosti 519/21960 xxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 17.867,- Kč, 
-   podíl o velikosti 519/21960 xxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 17.867,- Kč, 
-   podíl o velikosti 732/21960 xxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši  25.200,- Kč, 
-   podíl o velikosti 608/21960 xxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 20.931,- Kč, 
-   podíl o velikosti 492/21960 xxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 16.938,- Kč, 
-   podíl o velikosti 368/21960 do SJM xxxxxxx za kupní cenu ve výši 12.669,- Kč, 
-   podíl o velikosti 732/21960 xxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 25.200,- Kč, 
-   podíl o velikosti 519/21960 xxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 17.867,- Kč, 
-   podíl o velikosti 519/21960 xxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 17.867,- Kč, 
-   podíl o velikosti 608/21960 xxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 20.931,- Kč, 
-   podíl o velikosti 732/21960 xxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 25.200,- Kč, 
-   podíl o velikosti 519/21960 xxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 17.867,- Kč, 
-   podíl o velikosti 519/21960 xxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 17.867,- Kč, 
-   podíl o velikosti 732/21960 do SJM xxxxxxx za kupní cenu ve výši 25.200,- Kč, 
-   podíl o velikosti 519/21960 xxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 17.867,- Kč, 
-   podíl o velikosti 519/21960 xxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 17.867,- Kč, 
-   podíl o velikosti 608/21960 xxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 20.931,- Kč, 
-   podíl o velikosti 519/21960 do SJM xxxxxxx za kupní cenu ve výši 17.867,- Kč, 
-   podíl o velikosti 519/21960 xxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 17.867,- Kč, 
-   podíl o velikosti 608/21960 xxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 20.931,- Kč, 
-   podíl o velikosti 368/21960 xxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 12.669,- Kč, 
-   podíl o velikosti 492/21960 xxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 16.938,- Kč, 
-   podíl o velikosti 608/21960 do SJM xxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 20.931,- Kč, 
dle důvodové zprávy bod 1.7. 
 

38. 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 xxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši  20.932,- Kč, 
-   podíl o velikosti 519/21960 xxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 17.867,- Kč, 
-   podíl o velikosti 519/21960 xxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 17.867,- Kč, 
-   podíl o velikosti 732/21960 xxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 25.200,- Kč, 
-   podíl o velikosti 608/21960 do SJM xxxxxxx za kupní cenu ve výši 20.932,- Kč, 
-   podíl o velikosti 519/21960 xxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 17.867,-Kč, 
-   podíl o velikosti 519/21960 do SJM xxxxxxx za kupní cenu ve výši  17.867,- Kč, 
-   podíl o velikosti 732/21960 xxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 25.200,- Kč, 
-   podíl o velikosti 608/21960 do SJM xxxxxxx za kupní cenu ve výši 20.932,- Kč, 
-   podíl o velikosti 519/21960 xxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 17.867,- Kč, 
-   podíl o velikosti 519/21960 xxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 17.867,- Kč, 
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-   podíl o velikosti 732/21960 do SJM xxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 25.200,- Kč, 
-   podíl o velikosti 608/21960 xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 20.932,- 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 xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši  25.200,- Kč, 
-   podíl o velikosti 608/21960 xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 20.931,- Kč, 
-   podíl o velikosti 492/21960 xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 16.938,- Kč, 
-   podíl o velikosti 368/21960 do SJM xxxxxxxxxx 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 xxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 20.931,- Kč, 
dle důvodové zprávy bod 1.7. 
 

39. schvaluje 
záměr propachtovat část pozemku parc. č. 380/130 zahrada o výměře 70 m2 v k. ú. Hejčín, 
obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 2.1. 
 

40. schvaluje 
záměr propachtovat pozemek parc. č. 93/57 ostatní plocha o výměře 444 m2 v k. ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 2.2. 
 

41. schvaluje 
nájem části pozemku parc. č. 575/2 ostatní plocha o výměře 2 m2 v k. ú. Neředín, obec 
Olomouc, dle důvodové zprávy bod 2.3. 
 
42. revokuje 
své usnesení ze dne 9. 6. 2014, bod 4, část 13 ve věci schválení pachtu části pozemku parc. 
č. 109/1 zahrada o výměře 32 m2 a části  pozemku parc. č. 109/4 zahrada o výměře 179 m2, 
vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, xxxxxxxx a xxxxxx, dle důvodové zprávy bod 2.4. 
 

43. schvaluje 
pacht části pozemku parc. č. 109/1 zahrada o výměře 32 m2 a části  pozemku parc. č. 109/4 
zahrada o výměře  179 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, xxxxxxxxxxx a 
xxxxxxxxx, dle důvodové zprávy bod 2.4. 
 

44. svěřuje 
pozemek parc. č. 532/1 ostatní plocha o výměře 3316 m2 v k. ú. Svatý Kopeček, obec 
Olomouc, do správy společnosti Správa nemovitostí Olomouc, a.s., dle důvodové zprávy bod 
3.1. 
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Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, primátor města 
Bod programu: 3. 
 

 

5 Majetkoprávní záležitosti OI 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu. 
 

2. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření darovací smlouvy na část pozemku parc.č. 111/1 ostatní plocha o výměře 11 m2 a 
část pozemku parc.č. 112/4 ostatní plocha o výměře 10 m2 oba v k.ú. Lazce, obec Olomouc, 
Pozemky jsou ve vlastnictví statutárního města Olomouce jako dárce do vlastnictví 
Olomouckého kraje jako obdarovaného, dle bodu 1 předložené důvodové zprávy. 
 
3. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření darovací smlouvy na část pozemku parc.č. 112/1 ostatní plocha o výměře 33 m2 a 
část pozemku parc.č. 115/1 ostatní plocha o výměře 34 m2 oba v k.ú. Lazce, obec Olomouc, 
Pozemky jsou ve vlastnictví Olomouckého kraje jako dárce do vlastnictví statutárního města 
Olomouce obdarovaného, dle bodu 2 předložené důvodové zprávy. 
 
4. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy k části pozemků parc.č. 590/23 lesní pozemek a 590/22 lesní 
pozemek, vše v k.ú. Střeň, obec Střeň.  Pozemky jsou ve vlastnictví České republiky, 
příslušnost k hospodaření náleží Lesům České republiky, s.p., dle bodu 3 předložené 
důvodové zprávy. 
 

5. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc.č. 610/3 v k.ú. Nové Sady u 
Olomouce, obec Olomouc, který je ve vlastnictví Olomouckého kraje, právo hospodařit se 
svěřeným majetkem Správa silnic Olomouckého kraje. Nájemní smlouva bude uzavřena na 
dobu určitou a za nájemné ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 4 předložené důvodové 
zprávy. 
 

6. revokuje 
část  usnesení Rady města Olomouce ze dne 2.9.2014 v bodě, kterým bylo schváleno 
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 xxxxxxx a paní xxxxxxxx. Služebnost 
bude zřízena na dobu neurčitou a za jednodrátovou úplatu ve výši dle důvodové zprávy 
a 
doporučuje zastupitelstvu města revokovat část usnesení ze dne 15.9.2014 v bodě, kterým 
bylo schváleno 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 xxxxxx. Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou a za jednodrátovou 
úplatu ve výši 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 ve výlučném vlastnictví paní 



 32 

xxxxxxxxxxxxx. Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou a za jednodrátovou úplatu ve výši 
dle důvodové zprávy, dle bodu 5 předložené důvodové zprávy.  
 
7. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě s Telefónica 
Czech Republic, a.s. za účelem zřízení služebnosti inženýrské sítě spočívající v právu zřídit a 
provozovat, provádět údržbu a opravy podzemního komunikačního vedení a umístění budky 
veřejného telefonního automatu a sloupkového účastnického rozvaděče, a to  na částech 
pozemků parc.č. 76/3 ost.pl, parc.č. 297/1 ostatní plocha, parc.č. 299 ostatní plocha a parc.č. 
336/3 ostatní plocha, vše v k.ú. Nedvězí, obec Olomouc, které jsou ve vlastnictví statutárního 
města Olomouc. Budoucí služebnost bude zřízena na dobu neurčitou a za jednorázovou 
úhradu ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 6 předložené důvodové zprávy. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, primátor města 
Bod programu: 4. 
 

 

6 Veřejná zakázka č. 14062 - Jantarová stezka - 2. část - 
zahájení, komise 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu. 
 

2. schvaluje 
a) v souladu s ust. § 26 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zahájení a podmínky zadávacího 
řízení s názvem „Jantarová stezka – 2. část“ archivní číslo 14062. 
b) seznam zájemců, kterým bude zaslána  výzva k podání nabídky dle DZ. 
 
3. ustavuje 
a) v souladu s ust. § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. komisi pro otevírání obálek ve složení 
dle důvodové zprávy. 
b) v souladu s ust. § 59 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb. komisi pro posouzení kvalifikace 
ve složení dle důvodové zprávy. 
c) v souladu s ust. § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. hodnotící komisi včetně náhradníků 
ve složení dle důvodové zprávy. 
 
4. pověřuje 
primátora JUDr. Martina Majora, MBA 
a) ke schválení konečné verze zadávací dokumentace. 
b) ) k podpisu všech rozhodnutí (s výjimkou usnesení RMO) souvisejících s touto veřejnou 
zakázkou. 
c) k rozhodnutí o případných námitkách stěžovatelů. 
d) k podpisu smlouvy s vítězným uchazečem. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, primátor města 
Bod programu: 5. 
 

 

7 Veřejná zakázka č. 14061 - Werichova - parkovací stání 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu k veřejné zakázce s názvem "Werichova - parkovací stání", archivní číslo 
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14061. 
 

2. pověřuje 
náměstka primátora Ing. Ivo Vlacha po projednání v ZMO k podpisu záznamu o provedení 
předběžné řídící kontroly veřejných výdajů před vznikem závazku k uvedené veřejné 
zakázce. 
 

3. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
realizaci akce v roce 2015 dle důvodové zprávy 
 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, primátor města 
Bod programu: 5. 1. 
 

 

8 Veřejná zakázka č. 14097 - PD Dmychárna - přímé zadání 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu zpracovanou na základě požadavků zadávajícího útvaru 
k veřejné zakázce s názvem „PD dmychána“ archívní číslo 14097 
 

2. schvaluje 
V souladu s článkem 9 vnitřního předpisu č. 1/2013 výzvu jednomu dodavateli. 
 

3. pověřuje 
náměstka primátora Ing. Iva Vlacha k podpisu záznamu o provedení předběžné řídící kontroly 
veřejných výdajů před vznikem závazku k uvedené veřejné zakázce. 
 

4. pověřuje 
primátora JUDr. Martina Majora, MBA k podpisu smlouvy s dodavatelem. 
 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, primátor města 
Bod programu: 5. 2. 
 

 

9 Veřejná zakázka č. 14051 - Neředínská ulice, U Dvora, Letců - 
rekonstrukce komunikace a inženýrských sítí - zadání 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu zpracovanou na základě jednání komisí jmenovaných RMO k veřejné 
zakázce s názvem " Neředínská ulice, U Dvora, Letců - rekonstrukce komunikace a 
inženýrských sítí ", archivní číslo 14051. 
 

2. ukládá 
v případě schválení výběru nejvhodnější nabídky majetkoprávnímu odboru MMOl vyhotovit 
záznam o provedení předběžné řídící kontroly veřejných výdajů před vznikem závazku 
k uvedené veřejné zakázce do 3. 10. 2014. 
T: říjen 2014 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
 

3. pověřuje 
v případě schválení výběru nejvhodnější nabídky náměstka primátora Ing. Iva Vlacha 
k podpisu záznamu o provedení předběžné řídící kontroly veřejných výdajů před vznikem 
závazku k uvedené veřejné zakázce. 
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4. ukládá 
v případě schválení výběru nejvhodnější nabídky náměstku primátora Ing. Ivo Vlachovi 
podepsat záznam o provedení předběžné řídící kontroly veřejných výdajů před vznikem 
závazku k uvedené veřejné zakázce do 10. 10. 2014. 
T: říjen 2014 
O: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
 

5. schvaluje 
v souladu s ust. § 81 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zadání veřejné zakázky uchazeči dle 
návrhu hodnotící komise obsaženém v důvodové zprávě. 
 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, primátor města 
Bod programu: 5. 3. 
 

 

10 Veřejná zakázka č. 14098 - Bezbariérová komunikace, tasa K - 
dodatečné stavební práce - zahájení 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu zpracovanou na základě požadavků zadávacího útvaru k veřejné zakázce 
s názvem "Bezbariérové komunikace, trasa K - dodatečné stavební práce", archivní číslo 
14098. 
 

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

3. pověřuje 
primátora JUDr. Martina Majora, MBA k podpisu smlouvy o dílo, případně dodatků 
ke smlouvě o dílo s vítězným uchazečem. 
 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, primátor města 
Bod programu: 5. 4. 
 
 

11 Veřejná zakázka č. 14098 - Bezbariérové komunikace, trasa K - 
dodatečné stavební práce - zadání 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu k veřejné zakázce s názvem "Bezbariérové komunikace, trasa K", archivní 
číslo 14098. 
 

2. schvaluje 
v souladu s ust. § 81 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zadání veřejné zakázky uchazeči 
dle návrhu obsaženém v důvodové zprávě. 
 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, primátor města 
Bod programu: 5. 5. 
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12 Veřejná zakázka č. 14075 - Služby mobilního operátora 2015 - 
2017 - zahájení, komise 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu. 
 

2. schvaluje 
v souladu s ust. § 26 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zahájení a podmínky zadávacího řízení 
s názvem „Služby mobilního operátora 2015 - 2017“ archivní číslo 14075. 
 

3. ustavuje 
a) v souladu s ust. § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. komisi pro otevírání obálek ve složení 
dle důvodové zprávy. 
b) v souladu s ust. § 59 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb. komisi pro posouzení kvalifikace 
ve složení dle důvodové zprávy. 
c) v souladu s ust. § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. hodnotící komisi včetně náhradníků 
ve složení dle důvodové zprávy. 
 
4. pověřuje 
tajemníka Bc. Jana Večeře 
a) ke schválení konečné verze zadávací dokumentace. 
b) ) k podpisu všech rozhodnutí (s výjimkou usnesení RMO) souvisejících s touto veřejnou 
zakázkou. 
c) k rozhodnutí o případných námitkách stěžovatelů. 
d) k podpisu smlouvy s vítězným uchazečem. 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 5. 6. 
 

 

13 Veřejná zakázka č. 14094 - ČOV - rekonstrukce plynojemu + 
měření bioplynu - zahájení, komise  

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu zpracovanou na základě požadavků zadávajícího útvaru k veřejné 
zakázce s názvem "ČOV - rekonstrukce plynojemu + měření bioplynu", archivní číslo 14094. 
 

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

3. ustavuje 
a) v souladu s ust. § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. komisi pro otevírání obálek ve složení 
dle důvodové zprávy. 
b) v souladu s ust. § 59 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb. komisi pro posouzení kvalifikace 
ve složení dle důvodové zprávy. 
c) v souladu s ust. § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. hodnotící komisi včetně náhradníků 
ve složení dle důvodové zprávy. 
 
4. pověřuje 
primátora JUDr. Martina Majora, MBA 
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a) ke schválení a podpisu konečné verze zadávací dokumentace, 
b) k podpisu všech rozhodnutí (s výjimkou usnesení RMO) souvisejících s touto veřejnou 
zakázkou, 
c) k rozhodnutí o případných námitkách stěžovatelů, 
d) k podpisu smlouvy s vítězným uchazečem vč. případných dodatků. 
 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, primátor města 
Bod programu: 5. 7. 
 

 

14 Veřejná zakázka č. 13099 - Centrum ICT služeb - revokace 
zahájení, komise 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu zpracovanou na základě požadavků zadávajícího útvaru k veřejné 
zakázce s názvem „Centrum ICT služeb“ archivní číslo 13099. 
 

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

3. ustavuje 
a) v souladu s ust. § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. komisi pro otevírání obálek ve složení 
dle důvodové zprávy,  
b) v souladu s ust. § 59 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb. komisi pro posouzení kvalifikace 
ve složení dle důvodové zprávy, 
c) v souladu s ust. § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. hodnotící komisi včetně náhradníků 
ve složení dle důvodové zprávy. 
 
4. pověřuje 
a) náměstka primátora Jana Holpucha, RNDr., Ph.D., ke schválení konečné verze zadávací 
dokumentace, 
b) k  podpisu všech rozhodnutí (s výjimkou usnesení RMO) souvisejících s touto veřejnou 
zakázkou, 
c) k rozhodnutí o případných námitkách stěžovatelů, 
d) k podpisu smlouvy s vítězným uchazečem. 
 

5. ukládá 
odboru informatiky po realizaci dodávky převzít nově vzniklý majetek do správy. 
T: leden 2015 
O: vedoucí odboru informatiky 
 

6. ruší 
usnesení RMO č. 6 ze dne 27.8.2013 
 

Předložil: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 5. 8. 
 

 

15 Rozpočtové změny roku 2014 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu týkající se rozpočtových změn roku 2014 
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2. schvaluje 
rozpočtové změny roku 2014 dle důvodové zprávy 
 

3. ukládá 
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku 2014 
dle důvodové zprávy 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
 

Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 6. 
 

 

16 Škodní a likvidační komise 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
vyřazení nedokončeného majetku z účetní evidence SMOl dle bodu 1 upravené důvodové 
zprávy 
 

3. schvaluje 
vyřazení neupotřebitelného nehmotného majetku z účetní evidence SMOl dle bodu 2 a) - l) 
upravené důvodové zprávy 
 

4. schvaluje 
vyřazení majetku z účetní evidence SMOl dle bodu 3 upravené důvodové zprávy 
 

5. souhlasí 
s prominutím pohledávek do 20.000,- Kč dle bod 4 a) až e) upravené důvodové zprávy 
 

6. nesouhlasí 
s prominutím pohledávky do 20.000,- Kč dle bodu 4 f) až h) upravené důvodové zprávy  
 

 

7. doporučuje 
u pohledávek uvedených v bodě 4 f) až h) zastavit vymáhání a dlužné částky vést na 
podrozvahovém účtu 
 

8. souhlasí 
s upraveným stanoviskem škodní a likvidační komise dle bodu 5.1 upravené důvodové zprávy 
 

9. souhlasí 
s upraveným stanoviskem škodní a likvidační komise dle bodu 5.2.a) důvodové zprávy 
 

10. souhlasí 
s upraveným stanoviskem škodní a likvidační komise dle bodu 5.2.b) upravené důvodové 
zprávy 
 

11. ukládá 
vedoucímu odboru investic prověřit možnost vymoci právní cestou částku dle bodu 5.2.b) 
upravené důvodové zprávy 
T: říjen 2014 
O: vedoucí odboru investic 
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12. souhlasí 
s upraveným stanoviskem škodní a likvidační komise dle bodu 5.2.c) a d) upravené důvodové 
zprávy 
 

13. ukládá 
vedoucímu odboru investic prověřit možnost zahájení vymáhání částky dle bodů 5.2.c) a d) 
upravené důvodové zprávy 
T: říjen 2014 
O: vedoucí odboru investic 
 

14. souhlasí 
s upraveným stanoviskem škodní a likvidační komise dle bodu 5.2.e) upravené důvodové 
zprávy 
 

15. souhlasí 
s upraveným stanoviskem škodní a likvidační komise dle bodu 5.3.a) upravené důvodové 
zprávy 
 

16. souhlasí 
s upraveným stanoviskem škodní a likvidační komise dle bodu 5.3.b) upravené důvodové 
zprávy 
 

17. schvaluje 
vyřazení poškozeného majetku z účetní evidence SMOl dle bodu 6 důvodové zprávy 
 

Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 7. 
 

 

17 Bytové záležitosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu  
 

 

2. schvaluje 
uzavření nájemních smluv na městské byty: 
a) Horní náměstí 21, Olomouc, č.b. 4, o velikosti 1+kk s Českým rozhlasem Olomouc dle 
důvodové zprávy bod 1a) 
b) tř. Kosmonautů 20, Olomouc, č.b. 12, o velikosti 3+1 s xxxxxx dle důvodové zprávy bod 1b) 
c) Holická 51, Olomouc, č.b. 1, o velikosti 1+kk s xxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 1c) 
d) Holická 51, Olomouc, č.b. 24, o velikosti 1+kk s xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 1d) 
e) Černá cesta 18, Olomouc, č.b. 13, o velikosti 3+1 s xxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 2a) 
f) Černá cesta 23, Olomouc, č.b. 13, o velikosti 1+1 s xxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 2b) 
g) Černá cesta 33, Olomouc, č.b. 1, o velikosti 2+1 s xxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 2c) 
h) Pavelčákova 21, Olomouc, č.b. 14, o velikosti 3+1 s xxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 2d) 
ch) Černá cesta 17, Olomouc, č.b. 7, o velikosti 3+1 s xxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 2e) 
i) Synkova 8, Olomouc, č.b. 16, o velikosti 1+1 s xxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 2f) 
j) Sladkovského 1A, Olomouc, č.b. 13, o velikosti 3+1 s xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx dle důvodové 
zprávy bod 3a) 
k) Peškova 2, Olomouc, č.b. 66, o velikosti 2+1 s xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 8a) 
l) tř. Kosmonautů 18, Olomouc, č.b. 17, o velikosti 1+1 s xxxxxx dle důvodové zprávy bod 8b) 
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3. souhlasí 
 
1. s prodloužením nájemních smluv uzavřených na dobu určitou: 
a) na 2 roky nájemci: 
xxxxxxxxxxxxx, U Letiště 4, Olomouc 
xxxxxx, xxxxxx, U Letiště 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, U Letiště 8, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Dolní náměstí 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Jiráskova 9, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Pavelčákova 21, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Synkova 11, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Synkova 13, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, tř. Kosmonautů 12, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, tř. Kosmonautů 16, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, tř. Kosmonautů 20, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Balbínova 3, Olomouc 
Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, Černá cesta 21, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 3, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 3, Olomouc 
xxxxxxx, xxxxx, Černá cesta 33, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, I.P.Pavlova 62, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, 8.května 36, Olomouc 
xxxxxx, xxxxxx, Topolová 1, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Topolová 1, Olomouc 
xxxxxx, xxxxxx, Topolová 1, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Topolová 6, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Topolová 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Topolová 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Topolová 4, Olomouc 
xxxxxx, xxxxxx, Topolová 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Topolová 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Topolová 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Topolová 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Topolová 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Topolová 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Topolová 2, Olomouc 
xxxxxx, xxxxxx, Topolová 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Topolová 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Topolová 2, Olomouc 
xxxxxx, xxxxxx, Topolová 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Topolová 2, Olomouc 
xxxxxx, xxxxxx, Topolová 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Topolová 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Topolová 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Topolová 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Topolová 2, Olomouc 
xxxxx, xxxxxxx, Topolová 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Topolová 9, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1B, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Jiráskova 10B, Olomouc 
 
b) na 2 roky s nájemci -  DPS, bezbariérové byty: 
xxxxxxxxxxxx, Balbínova 3, Olomouc - bezbariérový byt 
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xxxxxxxxxxx, Handkeho 1, Olomouc - bezbariérový byt 
xxxxxxxxxxx, Politických vězňů 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxx, Politických vězňů 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxx, Petr Bernard, Přichystalova 66, Olomouc 
xxxxxxxxxxx, Přichystalova 66, Olomouc 
xxxxxxxxxxx, Přichystalova 64, Olomouc 
xxxxxxxxxxx, Erenburgova 26, Olomouc 
xxxxxxxxxxx, Fischerova 6, Olomouc 
xxxxx, xxxxx, Fischerova 6, Olomouc 
xxxxxxxxxxx, Fischerova 6, Olomouc 
xxxxxxxxxxx, Fischerova 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxx, Příčná 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxx, Příčná 6, Olomouc 
xxxxxxxxxxx, Příčná 6, Olomouc 
 
c) na 1 rok s nájemci: 
xxxxxxxxxxxx, Přichystalova 62, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, Přichystalova 62, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, U Letiště 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, Černá cesta 11, Olomouc 
Charita Olomouc, Černá cesta 11, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, Černá cesta 19, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, Černá cesta 19, Olomouc 
xxxxxx, xxxxx, Topolová 7, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, Přichystalova 62, Olomouc 
 
 d) na půl roku, 3 měsíce s nájemci: 
xxxxxxxxxxx, Pavel Gábor, Ztracená 1, Olomouc 
xxxxxxxxxxx, Černá cesta 27, Olomouc  
xxxxxxxxxxx, Černá cesta 33, Olomouc 
xxxxx, xxxxx, Černá cesta 9, Olomouc 
xxxxxxxxxxx, Černá cesta 9, Olomouc 
xxxxxxxxxxx, Mariánská 8, Olomouc 
xxxxxxxxxxx, Synkova 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxx, tř. Kosmonautů 14, Olomouc 
xxxxxxxxxxx, Balbínova 5, Olomouc 
xxxxxxxxxxx, Černá cesta 12, Olomouc 
xxxxxxxxxxx, Černá cesta 14, Olomouc 
xxxxx, xxxxx, Černá cesta 23, Olomouc 
xxxxx, xxxxx, Černá cesta 29, Olomouc 
xxxxxxxxxxx, Černá cesta 29, Olomouc 
xxxxxxxxxxx, Černá cesta 31, Olomouc 
xxxxxxxxxxx, I.P.Pavlova 62, Olomouc 
xxxxxxxxxxx, I.P.Pavlova 62, Olomouc 
xxxxxxxxxxx, Topolová 2, Olomouc  
xxxxxxxxxxx, Jiráskova 10C, Olomouc 
xxxxxxxxxxx, I.P.Pavlova 62, Olomouc 
xxxxx, xxxxx, Holická 51, Olomouc  
xxxxx, xxxxx, Holická 51, Olomouc 
xxxxx, xxxxx, Holická 51, Olomouc  
xxxxxxxxxxx, Holická 51, Olomouc  
xxxxxxxxxxx, Holická 51, Olomouc 
xxxxxxxxxxx, Holická 51, Olomouc 
xxxxxxxxxxx, Holická 51, Olomouc 
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xxxxxxxxxxx, Holická 51, Olomouc 
xxxxxxxxxxx, Holická 51, Olomouc 
xxxxxxxxxxx, Černá cesta 27, Olomouc - na 3 měsíce 
xxxxxxxxxxx, Fischerova 6, Olomouc - DPS - na 3 měsíce  
xxxxx, xxxxx, Balbínova 7, Olomouc - na 3 měsíce 
xxxxxxxxxxx, Mariánská 7, Olomouc - na 3 měsíce 
xxxxx, xxxxx, Černá cesta 33, Olomouc - na 3 měsíce  
xxxxxxxxxxxx, Ztracená 1, Olomouc - na 3 měsíce 
xxxxxxxxxxxx, Holická 51, Olomouc - na 3 měsíce 
xxxxx, xxxxxx, Holická 51, Olomouc - na 3 měsíce 
xxxxx, xxxxxx, Holická 51, Olomouc - na 3 měsíce  
xxxxx, xxxxxx, Holická 51, Olomouc - na 3 měsíce  
xxxxxxxxxxxx, Holická 51, Olomouc - na 3 měsíce  
xxxxxxxxxxxx, Holická 51, Olomouc - na 3 měsíce 
dle důvodové zprávy bod 4 a, b, c, d) 
 
2. s neprodloužením nájemních smluv uzavřených na dobu určitou: 
xxxxxx, xxxxx, Černá cesta 13, Olomouc  
xxxxxxxxxxxx, Horní náměstí 21, Olomouc  
xxxxxxxxxxxx, Černá cesta 9, Olomouc  
xxxxxxxxxxxx, U Letiště 8, Olomouc  
dle důvodové zprávy bod 5 a, b, c, d) 
 
4. schvaluje 
výpověď z nájmu bytu xxxxxxxxxxxxxx, tř. Kosmonautů 14, Olomouc, č.b. 23, 
dle důvodové zprávy bod 6) 
 
5. souhlasí 
s rozšířením subjektu nájemce o xxxxxxxxxxxxx, byt č. 6 v domě Ztracená 1, Olomouc  
dle důvodové zprávy bod 7a) 
s rozšířením subjektu nájemce o xxxxxxxxxxxx, byt č. 1 v domě Synkova 13, Olomouc  
dle důvodové zprávy bod 7b) 
 
6. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy se zpětnou účinností od 1.8.2014 k bytu č. 25, I.P.Pavlova 62, 
Olomouc  
dle důvodové zprávy bod 9) 
ponechání snížené sazby nájemného u bytu č. 2, 8. května 36, Olomouc  
dle důvodové zprávy bod 10) 
 
7. nevyhovuje 
žádosti o poskytnutí slevy z nájemného u bytu č. 2, Purkyňova 3, Olomouc  
dle důvodové zprávy bod 11) 
 
8. schvaluje 
povinnost nájemců městských bytů před podpisem krátkodobé nájemní smlouvy, tj. uzavírané 
na dobu 6 měsíců, 3 měsíce a 1 měsíc, předložit potvrzení o bezdlužnosti na poplatku za 
komunální odpad  
dle důvodové zprávy bod 13) 
 
9. schvaluje 
postup dle důvodové zprávy bod 14) 
 

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 8. 
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18 Chomoutov - BUS točna 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
další postup dle bodu 2c) upravené důvodové zprávy 
 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, primátor města 
Bod programu: 10. 
 

 

19 Rozvoj Výstaviště Flora - smluvní pokuty 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. souhlasí 
s postupem dle bodu 1a)  a 2a) důvodové zprávy 
 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, primátor města 
Bod programu: 11. 

 
 

20 Moravská vodárenská, a.s. 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. souhlasí 
se změnou plánu dle důvodové zprávy 
 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, primátor města 
Bod programu: 12. 
 

 

21 Palivové hospodářství na Letišti Olomouc - Neředín 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
 navrhované řešení dle důvodové zprávy 
 

3. ukládá 
realizovat nákup dle důvodové zprávy 
T: říjen 2014 
O: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
 

Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 13. 



 43 

22 Zvláštní užívání komunikací 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. souhlasí 
s dalším využitím vyhrazeného parkování v ulici Libušina dle bodu 1. důvodové zprávy 
 

3. nesouhlasí 
se zřízením vyhrazeného parkování v ulici Politických vězňů dle bodu 2. důvodové zprávy 
 

Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 14. 
 

 

23 Petice - přechod pro chodce na ul. Schweitzerova 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
návrh řešení dle důvodové zprávy 
3. ukládá 
odpovědět petentům dle důvodové zprávy 
T: říjen 2014 
O: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
 

4. ukládá 
odboru dopravy zrealizovat přechody pro chodce v ul. Schweitzerova a Polská  
T: dle důvodové zprávy 
O: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
 

Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 15. 
 

24 Výjimka z počtu žáků - ZŠ Heyrovského, ZŠ a MŠ Řezníčkova 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 

2. povoluje 
výjimku z počtu žáků pro příspěvkovou organizaci Základní škola Olomouc, Heyrovského 33 
a pro příspěvkovou organizaci Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1 pro 
školní rok 2014/2015 dle důvodové zprávy 
 

3. ukládá 
informovat o přijatém usnesení ředitele příspěvkových organizací - škol 
T: říjen 2014 
O: vedoucí odboru školství 
 

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 16. 
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25 MŠ Montessori - stanovisko SMOl k zápisu školy do rejstříku 
škol a školských zařízení 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 

2. vydává 
souhlasné stanovisko k zápisu soukromé mateřské školy do rejstříku škol a školských 
zařízení dle důvodové zprávy 
 

3. ukládá 
informovat o přijatém usnesení zřizovatelku mateřské školy 
T: říjen 2014 
O: vedoucí odboru školství 
 

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 17. 
 

 

26 Hodnocení práce ředitelů škol v roce 2015 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
seznam ředitelů škol, kteří budou hodnoceni v roce 2015, dle důvodové zprávy 
 

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 18. 
 

 

27 ITI Olomoucká aglomerace - pokračování přípravy strategie 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. souhlasí 
s postupem dle závěru důvodové zprávy 
 

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 19. 
 

 

28 Povodňová opatření při přívalových srážkách  
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
realizaci projektu dle var. b) důvodové zprávy 
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3. pověřuje 
náměstkyni primátora Mgr. Evu Machovou podpisem smlouvy s dodavatelem dle důvodové 
zprávy 
T: listopad 2014 
O: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora 
 

4. ukládá 
navýšit provozní rozpočet odboru ochrany na rok 2015 dle důvodové zprávy 
T: listopad 2014 
O: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
 

5. ukládá 
předložit Radě města Olomouce ke schváleni koordinované výstupy projektu společně s 
žádostí o dotaci dle důvodové zprávy 
T: březen 2015 
O: vedoucí odboru ochrany 

vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 

Předložil: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 20. 

 
 

29 Projektová dokumentace hasičské zbrojnice Chválkovice a 
Radíkov 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
realizaci dokumentací dle důvodové zprávy 
 

3. doporučuje 
Zastupitelstvu města Olomouce schválit, po ukončeném výběrovém řízení, uzavření smlouvy 
o dílo k dokumentacím zbrojnic dle důvodové zprávy 
 

Předložil: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 21. 
 

 

30 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 paní xxxxxxxxxxxxx, na byt v DPS Fischerova 4,  dle předložené 
důvodové zprávy 
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4. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s paní xxxxxxxxxx, na byt v DPS Přichystalova 64,  dle předložené 
důvodové zprávy 
 
5. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s paní xxxxxxxxxxxxxx, na byt v DPS Fischerova 6, dle předložené 
důvodové zprávy 
 

6. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s panem xxxxxxxxxxxxxxxx, na byt v DPS Příčná 2, dle předložené 
důvodové zprávy 
 
7. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s paní xxxxxxxxxxx a panem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, na byt v DPS 
Přichystalova 64, dle předložené důvodové zprávy 
 

8. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s paní xxxxxxxxxxxxxxx, na bezbariérový byt v ul. Handkeho 1, dle 
předložené důvodové zprávy 
 
9. schvaluje 
žádost paní xxxxxxxxxxxxx o výjimku z Pravidel pro poskytování nájmu bytů zvláštního určení 
- přednostní poskytnutí a uzavření nájmu bytu v Domě s pečovatelskou službou, v ul. 
Fischerova 6, dle předložené důvodové zprávy 
 

Předložil: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 22. 
 

 

31 Dohoda o spolupráci v oblasti OH 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženu důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
uzavření Dohody o spolupráci v oblasti odpadového hospodářství 
 

3. pověřuje 
RNDr. Jana Holpucha, PhDr., náměstka primátora podpisem předložené dohody 
T: říjen 2014 
O: vedoucí odboru životního prostředí 
 

Předložil: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 23. 
 

 

32 Souhlas zřizovatele s odprodejem nepotřebného majetku 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu včetně přílohy 
 

2. souhlasí 
s vyřazením a  převedením nepotřebného majetku příspěvkové organizace Moravská 
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filharmonie  Olomouc do vlastnictví jiné osoby za cenu uvedenou v jednotlivých  protokolech 
o vyřazení dle důvodové zprávy včetně příloh 
 

3. ukládá 
písemně informovat  příspěvkovou  organizaci o přijatém usnesení dle důvodové zprávy 
T: říjen 2014 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 

Předložil: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 24. 
 

 

33 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. 

 
 

34 Návrh Dodatku č. 6 Zřizovací listiny příspěvkové organizace 
Hřbitovy města Olomouce 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu včetně příloh 
 

2. doporučuje zastupitelstvu města 
schválit Dodatek č. 6 ke Zřizovací listině Hřbitovy města Olomouce, příspěvková organizace 
 

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 26. 
 

 

35 Organizační záležitosti - organizační změna v odboru ochrany 
Magistrátu města Olomouce 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
organizační změnu v odboru ochrany Magistrátu města Olomouce dle předložené důvodové 
zprávy s účinností od 1. 10. 2014 
 

3. ukládá 
předložit ke schválení dodatek "Organizačního řádu MMOl a MPO" dle důvodové zprávy 
T: listopad 2014 
O: Večeř Jan, Bc., tajemník 
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Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 27. 
 

 

36 Organizační záležitosti - organizační změna v odboru dopravy 
Magistrátu města Olomouce 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
organizační změnu v odboru dopravy Magistrátu města Olomouce dle předložené důvodové 
zprávy 
 

Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 27. 1. 
 

 

37 Organizační záležitosti - organizační změny v odboru 
koncepce a rozvoje Magistrátu města Olomouce 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. schvaluje 
organizační změny v odboru koncepce a rozvoje Magistrátu města Olomouce dle důvodové 
zprávy s účinností od 1. 1. 2015  
 

2. ukládá 
zpracovat dodatek "Organizačního řádu MMOl a MPO" se zakomponováním změn dle 
důvodové zprávy 
T: listopad 2014 
O: Večeř Jan, Bc., tajemník 
 

3. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

4. ukládá 
po ukončení výběrového řízení na pozici městského architekta předložit RMO návrh 
organizačních změn v odboru koncepce a rozvoje MMOl 
T: prosinec 2014 
O: Večeř Jan, Bc., tajemník 
 

Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 27. 2. 
 

 

38 Organizační záležitosti - "Vnitřní předpis pro stanovení 
podmínek v rámci poskytování a příjmů transferů u 
statutárního města Olomouce" 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. schvaluje 
"Vnitřní předpis pro stanovení podmínek v rámci poskytování a příjmů transferů u statutárního 
města Olomouce" dle předložené důvodové zprávy s účinností od 1. 10. 2014 
 

Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 27. 3. 
 

 

39 Organizační záležitosti - Dodatek č. 11 "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. 11 "Organizačního řádu Magistrátu města Olomouce a Městské policie Olomouc" 
dle předložené důvodové zprávy s účinností od 1. 10. 2014 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 27. 4. 
 

 

40 Změna lesního hospodářského plánu 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. souhlasí 
s předloženou důvodovou zprávou 
 

2. schvaluje 
pořízení změny LHP s ohledem na prodej části lesních pozemků  
 

3. souhlasí 
s rozdělením na 3 LHC dle důvodové zprávy, zpracovatelem změny bude společnost 
TAXONIA CZ, s.r.o 
 

4. pověřuje 
Ing. Davida Janáska, ředitele společnosti Lesy města Olomouce, a.s., aby jménem vlastníka 
jednal ve věci změny LHP. 
 

Předložil: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 28. 
 

 

41 Definitivní MJPR vypořádání rekonstrukce a dostavby 
Pavilonu A VFO 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu. 
 

2. souhlasí 
s postupem dle části 2. důvodové zprávy. 
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3. souhlasí 
s nabytím nebytové jednotky do vlastnictví dle Smlouvy o výstavbě, která je přílohou č. 1 
důvodové zprávy. 
 

4. doporučuje zastupitelstvu města 
schválit nabytí nebytové jednotky do vlastnictví na základě Smlouvy o výstavbě. 
 

5. ukládá 
dopracovat a předložit Smlouvu o výstavbě na jednání ZMO 6. 10. 2014 
T: zasedání ZMO 
O: vedoucí odboru investic 
 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, primátor města 
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 

Bod programu: 30. 
 
 

42      Dopravní omezení 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1.       bere na vědomí 
důvodovou zprávu včetně přílohy 
 
2.       schvaluje 
realizovat dopravní omezení dle varianty 3e+ 
 
3.       ukládá  
připravit konkrétní návrh opatření obecné povahy 
T:       listopad 2014 
O:      vedoucí odboru dopravy 
 
Předložil:            Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu:   31. 
 
 

43 Restrukturalizace úrokového zajištění 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu včetně přílohy 
 

2. souhlasí 
s restrukturalizaci zajištění úrokové sazby u úvěrů dle varianty B 
 

3. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
restrukturalizaci zajištění úrokové sazby u úvěru dle varianty B 
 

Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 32. 
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44 Různé - Petice ul. Vodární 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. ukládá 
odpovědět petentům dle diskuse v RMO 
T: říjen 2014 
O: vedoucí odboru kancelář primátora 
 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, primátor města 
Bod programu: 33. 
 

 

45 Iniciativa Spojme síly pro Sigmu 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
prezentaci zástupců iniciativy Spojme síly pro Sigmu 
 

2. vyjadřuje 
podporu jak analytické části materiálu, tak i vizi v něm obsažené 
 

3. podporuje 
návrh, že v dalším období by mezi zástupci města v orgánech SK Sigma Olomouc, a.s. mohli 
být i zástupci iniciativy Spojme síly pro Sigmu 
 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, primátor města 
Bod programu: 34. 
 

 

46 Různé 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. ukládá 
dořešit problematiku pozemku parc č. 1081/120 v k.ú. Slavonín 
T: říjen 2014 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 

vedoucí odboru životního prostředí 
vedoucí stavebního odboru 
Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 

 

Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 35. 
 

 
 

 

 

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

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

  

 


