
USNESENÍ

z 28. zasedání Zastupitelstva města Olomouce, konaného dne 15. 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 Schválení programu 28. zasedání Zastupitelstva města 
Olomouce

Zastupitelstvo města Olomouce

1. schvaluje
upravený návrh programu 28. zasedání Zastupitelstva města Olomouce

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, primátor města
Bod programu: 1.; hlasování č. 2

2 Kontrola usnesení ZMO
Zastupitelstvo města Olomouce

1. bere na vědomí
informace o plnění usnesení ZMO dle předložené důvodové zprávy

2. prodlužuje
termíny plnění usnesení ZMO dle předložené důvodové zprávy

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, primátor města
Bod programu: 2.; hlasování č. 4

3 Vydání Územního plánu Olomouc
Zastupitelstvo města Olomouce

1. bere na vědomí
důvodovou zprávu v předloženém znění

2. schvaluje
návrh rozhodnutí o námitkách, který je přílohou tohoto usnesení

3. ověřilo
tímto, že Územní plán Olomouc není v rozporu:
1. s Politikou územního rozvoje České republiky, schválenou usnesením vlády České 
republiky č. 929 ze dne 20.7.2009
2. se Zásadami územního rozvoje Olomouckého kraje, vydanými usnesením 
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Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/21/32/2008 dne 22.2.2008, ve znění 
aktualizace č.1, vydané usnesením č. UZ/19/44/2011 dne 22.4.2011,
3. se stanovisky dotčených orgánů a Krajského úřadu Olomouckého kraje

4. vydává
v souladu s ustanovením § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), Územní plán 
Olomouc formou opatření obecné povahy, které je přílohou tohoto usnesení

5. ukládá
odboru koncepce a rozvoje oznámit v souladu s § 173 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád ve znění pozdějších předpisů, vydání Územního plánu Olomouc veřejnou 
vyhláškou
T: ihned
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje

6. bere na vědomí
informaci OKR, že v ploše podmíněné dohodou o parcelaci DP 17, bude na základě 
zaevidované územní studie OKR iniciovat řešení parcelace etapovitě

7. ukládá
odboru koncepce a rozvoje předložit zastupitelstvu návrh na pořízení změny 
územního plánu v ploše podmíněné dohodou o parcelaci DP 17
O:
T:

vedoucí odboru koncepce a rozvoje
prosinec 2014

Předložil: Novotný Martin, člen rady města
Bod programu: 3.; hlasování č. 5 - 9

4 Majetkoprávní záležitosti + dodatek č. 1
Zastupitelstvo města Olomouce

1. nevyhovuje žádosti
pana xxxxxxxxx o prodej pozemku parc. č. st. 433 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. 
Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.

2. nevyhovuje žádosti
manželů xxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 178/4 orná půda o výměře 307 m2 
v k. ú. Černovír, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.

3. nevyhovuje žádosti
pana xxxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 566/7 orná půda o výměře 199 m2 
v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.

4. nevyhovuje žádosti
manželů xxxxxxxxxxxxx o prodej pozemku parc. č. 291/1 orná půda v k. ú. Nemilany, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 5.

5. nevyhovuje žádosti
manželů xxxxxxxxxxxx o prodej pozemků parc. č. st. 32 zastavěná plocha a nádvoří, 
parc. č. 88/2 zahrada, parc. č. 88/11 zahrada a části pozemku parc. č. 88/1 ostat. pl. 
o výměře 16 m2, vše v k. ú. Povel, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 6.



3

6. nevyhovuje žádosti
společnosti AD TRADING, a.s. o prodej pozemku parc. č. 913/42 orná půda a části 
pozemku parc. č. 2118 ostatní plocha o výměře 389 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 7.

7. nevyhovuje žádosti
paní xxxxxxxxxxxxxxxxx o prodej pozemků  parc. č. 913/42 orná půda a parc. č. 2118 
ostatní plocha, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 7.      

8. nevyhovuje žádosti
pana xxxxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxxxxxxx o prodej pozemků parc. č. 518/1 zahrada 
a parc. č. 521 zahrada, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 
č. 8.

9. nevyhovuje žádosti
pana xxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 743 ostatní plocha o výměře 37 m2 
v k. ú. Droždín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 9. 

10. nevyhovuje žádosti
paní xxxxxxxx o prodej  částí pozemků parc. č. 260/3 ostatní plocha o výměře 80 m2, 
parc. č. 289/3 ostatní plocha o výměře 20 m2 a parc. č. 289/2 ostatní plocha o 
výměře 93 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 10. 

11. nevyhovuje žádosti
pana xxxxxx o prodej pozemků parc. č. 150/13 orná půda, parc. č. 150/14 orná půda, 
parc. č. 1192/5 orná půda, parc. č. 1576/1 orná půda, parc. č. 1576/3 orná půda, 
parc. č. 1576/4 orná půda, parc. č. 1576/5 orná půda, parc. č. 1576/7 orná půda, 
parc. č. 1591/12 orná půda, parc. č. 1727 trvalý travní porost, parc. č. 1908/1 trvalý 
travní porost, vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc a pozemků parc. č. 77/7 orná 
půda a parc. č. 92/6 orná půda, vše v k. ú. Pavlovičky, obec Olomouc dle důvodové 
zprávy bod č. 11.

12. nevyhovuje žádosti
manželů xxxxxxxxx o prodej částí pozemků parc. č. 401/9 zahrada o výměře 359 m2, 
parc. č. 401/7 ostat. pl. o výměře 11 m2 a pozemku parc. č. st. 608 zastavěná plocha 
a nádvoří o výměře 13 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod č. 12.

13. nevyhovuje žádosti
paní xxxxxxxxxxxxxx o prodej pozemku parc. č. 7 ostatní plocha v k. ú. Droždín, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 13.

14. nevyhovuje žádosti
manželů xxxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 633/1 ostatní plocha o výměře 
22 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 14.

15. nevyhovuje žádosti
paní xxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 633/1 ostatní plocha o výměře 9 m2 
v k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 15.

16. nevyhovuje žádosti
manželů xxxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 633/1 ostatní plocha o výměře 
24 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 16. 
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17. nevyhovuje žádosti
pana xxxxxxxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 633/1 ostatní plocha o výměře 
14 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc  za kupní cenu ve výši 100 Kč/m2 dle 
důvodové zprávy bod č. 17.   

18. nevyhovuje žádosti
paní xxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 632/3 ostatní plocha o výměře 18 m2 
v k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 18.

19. nevyhovuje žádosti
pana xxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č.  632/3 ostatní plocha o výměře 16 m2 
v k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 19.

20. nevyhovuje žádosti
paní xxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č.  632/3 ostatní plocha o výměře 20 m2 
v k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 20.

21. nevyhovuje žádosti
manželů xxxxxxxxx o směnu pozemku parc. č. 324/12 ostatní plocha  v k. ú. Neředín, 
obec Olomouc v podílovém spoluvlastnictví manželů xxxxxxxxxxxx (ideální podíl 1/2) 
a pana xxxxxxxxxxxx (ideální podíl 1/2) za pozemek parc č. 351/22 orná půda v k. ú. 
Topolany u Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce dle 
důvodové zprávy bod č. 21.

22. nevyhovuje žádosti
společnosti VOLEJBAL OLOMOUC, s.r.o. o zřízení předkupního práva k pozemku 
parc. č. st. 568 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Lazce, obec Olomouc, jehož 
součástí je budova č. p. 468, stavba technického vybavení (Lazecká - C2K3) dle 
důvodové zprávy bod č.22.

23. nevyhovuje žádosti
společnosti VOLEJBAL OLOMOUC, s.r.o. o prodej pozemku parc. č. st. 568 
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Lazce, obec Olomouc, jehož součástí je budova č. 
p. 468, stavba technického vybavení (Lazecká - C2K3) dle důvodové zprávy bod č. 
22.

24. nevyhovuje žádosti
společnosti D-ASINED s.r.o. o prodej pozemku parc. č. st. 568 zastavěná plocha a 
nádvoří v k. ú. Lazce, obec Olomouc, jehož součástí je budova č. p. 468, stavba 
technického vybavení (Lazecká - C2K3) dle důvodové zprávy bod č. 22.

25. nevyhovuje žádosti
společnosti K - stav stavební a.s. o prodej pozemku parc. č. st. 568 zastavěná plocha 
a nádvoří v k. ú. Lazce, obec Olomouc, jehož součástí je budova č. p. 468, stavba 
technického vybavení (Lazecká - C2K3) dle důvodové zprávy bod č. 22.

26. nevyhovuje žádosti
společnosti RWE GasNet, s. r.o. o koupi pozemku parc. č. 321 ostatní plocha 
o výměře 30 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc z vlastnictví společnosti RWE GasNet, 
s.r.o. do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 23. 

27. nevyhovuje žádosti
společnosti TRNY s.r.o. o prodej částí pozemku parc. č. 959/17 ostatní plocha 
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o celkové výměře 358 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 
č. 24.

28. nevyhovuje žádosti
manželů xxxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 404/3 ostatní plocha o výměře 
375 m2 v k. ú. Řepčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 25.

29. nevyhovuje žádosti
Tělocvičné jednoty SOKOL Olomouc o revokaci usnesení ZMO ze dne 16. 6. 2014, 
bod programu 3, bod 2 dodatku č. 1 k důvodové zprávě ve věci schválení prodeje 
části pozemku parc. č. 124/38 ostatní plocha (dle GP parc. č. 124/39 ostatní plocha) 
o výměře 431 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc Tělocvičné jednotě SOKOL 
Olomouc za kupní cenu ve výši 483 292,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 26.

30. nevyhovuje žádosti
Tělocvičné jednoty SOKOL Olomouc o revokaci usnesení ZMO ze dne 16. 6. 2014, 
bod programu 3, bod 2 dodatku č. 1 k důvodové zprávě ve věci  nevyhovění žádosti 
Tělocvičné jednoty SOKOL Olomouc o darování části pozemku parc. č. 124/38 
ostatní plocha (dle GP parc. č. 124/39 ostatní plocha) o výměře 431 m2 v k. ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 26. 

31. revokuje
usnesení ZMO ze dne 20. 4. 2009 bod programu č. 5., bod č. 49. důvodové zprávy 
ve věci schválení odprodeje pozemku parc. č. 99/7 ostat. pl. o výměře 210 m2 v k. ú. 
Holice u Olomouce, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 
175 900,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 27.

32. revokuje
usnesení ZMO ze dne 18. 9. 2013, bod programu 3, bod 3. důvodové zprávy ve věci 
schválení prodeje pozemků parc. č. 170/9 orná půda o výměře 3 786 m2, parc. č. 
170/10 orná půda o výměře 512 m2 a parc. č. 170/8 orná půda o výměře 310 m2, 
vše v k. ú. Povel, obec Olomouc a pozemku parc. č. 798/5 orná půda o výměře 419 
m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc společnosti Marzio, s.r.o. za kupní cenu ve výši 
5 529 700,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 28.

33. revokuje
usnesení ZMO ze dne 18. 9. 2013, bod programu 3, bod 20 důvodové zprávy ve věci 
schválení výkupu 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 z vlastnictví paní 
xxxxxxxxxxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní cenu ve výši 
390 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 29.

34. schvaluje
prominutí úhrady za bezdůvodné obohacení za užívání pozemku parc. č. 158 
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 2 976 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc za 
období od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2014 ve výši 63.540,- Kč bez DPH, 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, se zdůvodněním dle důvodové 
zprávy paní xxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 30.
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35. schvaluje
darování pozemku parc. č. 800/36 ostatní plocha o výměře 352 m2 v k. ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc, na kterém se nachází stavby ve vlastnictví statutárního města 
Olomouce, a to chodník a veřejné osvětlení, které nejsou součástí tohoto pozemku a 
nebudou předmětem převodu, z vlastnictví ČR - Ředitelství silnic a dálnic ČR do 
vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 31. 

36. schvaluje
prodej pozemku parc. č. st. 1200/5 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Nová Ulice, 
obec Olomouc, na kterém se nachází stavba jiného vlastníka – budova bez čp/če, 
garáž, která není součástí tohoto pozemku a nebude proto předmětem převodu, 
panu xxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 16 571,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 33.

37. schvaluje
prodej pozemku parc. č. st. 1200/9 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Nová Ulice, 
obec Olomouc, na kterém se nachází stavba jiného vlastníka - budova bez čp/če, 
garáž, která není součástí tohoto pozemku a nebude proto předmětem převodu, 
panu xxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 16 571,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 34.

38. schvaluje
prodej pozemku parc. č. st. 340 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Klášterní 
Hradisko, obec Olomouc, na kterém se nachází stavba jiného vlastníka, budova bez 
čp/če, garáž, která není součástí tohoto pozemku a nebude proto předmětem 
převodu, manželům xxxxxxxxxx do společného jmění manželů za kupní cenu ve výši 
16 541,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 35.

39. revokuje
usnesení ZMO ze dne 10. 4. 2013 bod programu č. 3., bod č. 25. důvodové zprávy 
ve věci schválení prodeje pozemku parc. č. 158/20 ostat. pl. o výměře 12 m2 v k. ú. 
Neředín, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 28 900,- Kč 
dle důvodové zprávy bod č. 36.

40. schvaluje
prodej pozemku parc. č. 158/20 ostatní plocha v k. ú. Neředín, obec Olomouc, na 
kterém se nachází stavba jiného vlastníka - plot, která není součástí tohoto pozemku 
a nebude předmětem prodeje, manželům xxxxxxxxxxx do společného jmění manželů 
za kupní cenu ve výši 18 480,- Kč dle důvodové zprávy bod č.36.

41. schvaluje
prodej pozemku parc. č. 620/1 zahrada v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, na kterém se 
nachází stavby jiného vlastníka – rozestavěná stavba a studna, které nejsou součástí 
tohoto pozemku a nebudou předmětem převodu, panu xxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 
ve výši 1 048 843,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 37.

42. schvaluje
prodej pozemku parc. č. 1654/4  orná půda o výměře 792 m2 v k. ú. Holice 
u Olomouce, obec Olomouc, na kterém se nachází stavba jiného vlastníka –
rozestavěná stavba, která není součástí tohoto pozemku a nebude předmětem 
převodu, a to ideální podíl 1/2 shora uvedené nemovité věci panu xxxxxxxx za kupní 
cenu ve výši 138 600,- Kč a ideální podíl 1/2 shora uvedené nemovité věci panu 
xxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 138 600,- Kč včetně DPH se zdůvodněním dle 
důvodové zprávy bod č. 38.
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43. schvaluje
zřízení předkupního práva jako práva věcného ve prospěch předkupníka statutárního 
města Olomouce tak, že dlužník pan xxxxxxxxxx je povinen nabídnout předkupníkovi 
statutárnímu městu Olomouc ideální 1 pozemku parc. č. 1654/4  orná půda v k. ú. 
Holice u Olomouce, obec Olomouc ke koupi za kupní cenu 138 600,- Kč, pokud by je 
chtěl zcizit třetí osobě (koupěchtivému), kdy toto předkupní právo se zřizuje na dobu 
určitou do 31. 12. 2021 dle důvodové zprávy bod č. 38. 

44. schvaluje
zřízení předkupního práva jako práva věcného ve prospěch předkupníka statutárního 
města Olomouce tak, že dlužník pan xxxxxxxxxx je povinen nabídnout předkupníkovi 
statutárnímu městu Olomouc ideální 1 pozemku parc. č. 1654/4  orná půda v k. ú. 
Holice u Olomouce, obec Olomouc ke koupi za kupní cenu 138 600,- Kč, pokud by je 
chtěl zcizit třetí osobě (koupěchtivému), kdy toto předkupní právo se zřizuje na dobu 
určitou do 31. 12. 2021 dle důvodové zprávy bod č. 38.

45. schvaluje
prodej částí pozemků parc. č. 1721/40 ostat. pl. (dle GP „díl a“) o výměře 88 m2, 
parc. č. 1721/39 ostat. pl. (dle GP „díl b“) o výměře 1 783 m2, parc. č. 1721/1 ostat. 
pl. (dle GP „díl c“) o výměře 1 313 m2, parc. č. 1721/31 ostat. pl. (dle GP „díl d“) 
o výměře 1 390 m2, parc. č. 1721/28 ostat. pl. (dle GP „díl e“) o výměře 1 021 m2 a 
parc. č. 1721/29 ostat. pl. (dle GP „díl f“) o výměře 415 m2, vše v k. ú. Holice 
u Olomouce, obec Olomouc, na kterých se nachází stavby jiného vlastníka – část 
základových konstrukcí a oplocení, které nejsou součástí těchto částí pozemků a 
nebudou předmětem převodu, společnosti Aqua Industrial s.r.o. za kupní  cenu ve 
výši 2 313 850,- Kč včetně DPH se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 39.

46. schvaluje
zřízení předkupního práva jako práva věcného ve prospěch předkupníka statutárního 
města Olomouce tak, že dlužník společnost Aqua Industrial s.r.o. je povinen 
nabídnout předkupníkovi statutárnímu městu Olomouc části pozemků parc. č. 
1721/40 ostat. pl. (dle GP „díl a“) o výměře 88 m2, parc. č. 1721/39 ostat. pl. (dle GP 
„díl b“) o výměře 1 783 m2, parc. č. 1721/1 ostat. pl. (dle GP „díl c“) o výměře 1 313 
m2, parc. č. 1721/31 ostat. pl. (dle GP „díl d“) o výměře 1 390 m2, parc. č. 1721/28 
ostat. pl. (dle GP „díl e“) o výměře 1 021 m2 a parc. č. 1721/29 ostat. pl. (dle GP „díl 
f“) o výměře 415 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ke koupi za kupní 
cenu 2 313 850,- Kč včetně DPH, pokud by je chtěl zcizit třetí osobě 
(koupěchtivému), kdy toto předkupní právo se zřizuje na dobu určitou do 
31. 12. 2021 dle důvodové zprávy bod č. 39. 

47. schvaluje
prodej části pozemku parc. č. 999 ostat. pl.  (dle GP parc. č. 999/3 ostat. pl.) 
o výměře 70 m2 v k. ú. Hodolany,  obec Olomouc společnosti RWE GasNet, s.r.o.  
za kupní cenu ve výši 79 500,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 40. 

48. schvaluje
zřízení předkupního práva jako práva věcného ve prospěch předkupníka statutárního 
města Olomouce tak, že dlužník společnost RWE GasNet, s. r.o., je povinen 
nabídnout předkupníkovi statutárnímu městu Olomouc část pozemku parc. č. 999 
ostat. pl. (dle GP parc. č. 999/3 ostat. pl.) o výměře 70 m2 v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc ke koupi za kupní cenu ve výši 79 500,- Kč, pokud by je chtěl zcizit třetí 
osobě (koupěchtivému), kdy toto předkupní právo se zřizuje na dobu neurčitou dle 
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důvodové zprávy bod č. 40. 

49. schvaluje
prodej pozemku parc. č. 64/9 ostatní plocha v k. ú. Neředín, obec Olomouc, na 
kterém se nachází stavby jiného vlastníka, zejména oplocení se vstupní brankou, 
brána, zpevněná plocha, a dále inženýrská síť – kabelové vedení NN, které nejsou 
součástí tohoto pozemku a nebudou předmětem převodu, panu xxxxxxxxxx za kupní 
cenu ve výši 104 050,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 41. 

50. schvaluje
prodej části pozemku parc. č. 438/1 ostat. pl. (dle GP parc. č. 438/51 ostat. pl.) 
o výměře 42 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc, na kterém se nachází stavby 
jiného vlastníka - oplocení se zděnou podezdívkou, zděné sloupky s elektroměrem a 
plynoměrem a zpevněný vjezd, které nejsou součástí tohoto pozemku a nebudou 
proto předmětem převodu, manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx do společného jmění 
manželů za kupní cenu ve výši 51 500,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 42. 

51. nevyhovuje žádosti
manželů xxxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 438/1 ostat. pl. (dle GP parc. č. 
438/51 ostat. pl.) o výměře 42 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc za  kupní cenu 
ve výši 21 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 42. 

52. schvaluje
prodej části pozemku parc. č. 691/3 lesní pozemek o výměře 169 m2 (dle GP parc. č. 
691/7 lesní pozemek) v k. ú. Lošov, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
do společného jmění manželů za kupní cenu ve výši 13 568,- Kč dle důvodové 
zprávy bod č. 43. 

53. revokuje
usnesení ZMO ze dne 16. 6. 2014, bod programu 3, bod 12 důvodové zprávy ve věci 
schválení souhlasného prohlášení, ve kterém SMOl uzná vydržení pozemků parc. č. 
189 zahrada o výměře 210 m2 a parc. č. 174 zast. pl. a nádvoří o výměře 160 m2, 
vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc panem xxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 46.

54. neschvaluje
uzavření souhlasného prohlášení, ve kterém SMOl uzná vydržení pozemků parc. č. 
189 zahrada o výměře 210 m2 a parc. č. 174 zast. pl. a nádvoří o výměře 160 m2, 
vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc panem xxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 46.

55. schvaluje
prodej pozemku parc. č. 1222/1 ostatní plocha v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, na 
kterém se nachází stavba jiného vlastníka – oplocení, které není součástí tohoto 
pozemku a nebude předmětem převodu, panu xxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 
56 500,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 47.   

56. nevyhovuje žádosti
pana xxxxxxxxxxx o snížení kupní ceny při prodeji pozemku parc. č. 1222/1 ostat. pl. 
o výměře 106 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc na 31 800,- Kč, tj. 300,- Kč/m2 dle 
důvodové zprávy bod č. 47.

57. revokuje
usnesení ZMO ze dne 13. 12. 2012, bod programu 3, bod 25 důvodové zprávy ve 
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věci schválení prodej pozemku parc. č. 1222/3 ostat. pl. o výměře 33 m2 v k. ú. 
Slavonín, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 53 850,- Kč 
dle důvodové zprávy bod č. 48. 

58. schvaluje
prodej pozemku parc. č. 1222/3 ostatní plocha v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, na 
kterém se nachází stavba jiného vlastníka – oplocení, které není součástí tohoto 
pozemku a nebude předmětem převodu, do společného jmění manželů xxxxxxxxxxx
za kupní cenu ve výši 20 500,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 48.  

59. revokuje
usnesení ZMO ze dne 16. 12. 2013, bod programu 3, bod 24 důvodové zprávy ve 
věci schválení prodeje pozemku parc. č. st. 112/7 zast. pl. o výměře 204 m2 a částí 
pozemku parc. č. 408 zahrada (dle GP parc. č. 408/3 zahrada o výměře 12 m2 a 
parc. č. 408/2 zahrada o výměře 13 m2) v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec 
Olomouc Junáku - svazu skautů a skautek ČR, středisko „ŽLUTÝ KVÍTEK“ Olomouc 
za kupní cenu ve výši 202 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 49.    

60. schvaluje
prodej pozemku parc. č. st. 112/7 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Nové Sady 
u Olomouce, obec Olomouc, na kterém se nachází stavba jiného vlastníka – budova 
bez čp/če, jiná st., která není součástí tohoto pozemku a nebude předmětem 
převodu a částí pozemku parc. č. 408 zahrada (dle GP parc. č. 408/3 zahrada 
o výměře 12 m2 a parc. č. 408/2 zahrada o výměře 13 m2) v k. ú. Nové Sady 
u Olomouce, obec Olomouc pobočnému spolku Junák - svaz skautů a skautek ČR, 
středisko „ŽLUTÝ KVÍTEK“ Olomouc za kupní cenu ve výši 1,- Kč se zdůvodněním 
dle důvodové zprávy bod č. 49.

61. schvaluje
zřízení předkupního práva jako práva věcného ve prospěch předkupníka statutárního 
města Olomouce tak, že dlužník pobočný spolek Junák - svaz skautů a skautek ČR, 
středisko „ŽLUTÝ KVÍTEK“ Olomouc je povinen nabídnout předkupníkovi 
statutárnímu městu Olomouc pozemek parc. č. st. 112/7 zastavěná plocha a nádvoří 
o výměře 204 m2 a části pozemku parc. č. 408 zahrada (dle GP parc. č. 408/3 
zahrada o výměře 12 m2 a parc. č. 408/2 zahrada o výměře 13 m2) o celkové 
výměře 25 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc ke koupi za kupní cenu 
1,-  Kč, pokud by je chtěl zcizit třetí osobě (koupěchtivému), kdy toto předkupní právo 
se zřizuje na dobu neurčitou dle důvodové zprávy bod č. 49.

62. schvaluje
zřízení služebnosti cesty přes pozemky parc. č. st. 112/5 zastavěná plocha a nádvoří 
a parc. č. 417/1 zahrada, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc ve 
prospěch budovy bez č. p./č. e., jiná stavba, na pozemku parc. č. st. 112/7 zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy 
bod č. 49. 

63. revokuje
usnesení ZMO ze dne 20. 8. 2013 bod programu 2., bod 12. důvodové zprávy ve 
věci schválení prodeje části pozemku parc. č. 762/3 zahrada o výměře 45 m2 (dle 
GP parc. č. 762/3 zahrada) v k. ú. Slavonín, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxx
za kupní cenu ve výši 54 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 50. 
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64. revokuje
usnesení ZMO ze dne 20. 8. 2013 bod programu 2., bod 12. důvodové zprávy ve 
věci nevyhovění žádosti manželů xxxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 762/3 
zahrada o výměře 45 m2 (dle GP parc. č. 762/3 zahrada) v k. ú. Slavonín, obec 
Olomouc za kupní cenu ve výši 100,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod č. 50. 

65. schvaluje
prodej části pozemku parc. č. 762/3 zahrada (dle GP parc. č. 762/3 zahrada) 
o výměře 45 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, na kterém se nachází stavba jiného 
vlastníka – oplocení, která není součástí tohoto pozemku a nebude předmětem 
převodu, manželům xxxxxxxxxx do společného jmění manželů za kupní cenu ve výši 
4 500,- Kč se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 50.

66. revokuje
usnesení ZMO ze dne 20. 8. 2013 bod programu 2., bod 13. důvodové zprávy ve 
věci schválení prodeje části pozemku parc. č. 762/3 zahrada o výměře 16 m2 (dle 
GP parc. č. 762/5 zahrada) v k. ú. Slavonín, obec Olomouc paní xxxxxxxxxx za kupní 
cenu ve výši 21 500,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 51. 

67. revokuje
usnesení ZMO ze dne 20. 8. 2013 bod programu 2., bod 13. důvodové zprávy ve 
věci nevyhovění žádosti paní xxxxxxxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 762/3 
zahrada o výměře 16 m2 (dle GP parc. č. 762/5 zahrada) v k. ú. Slavonín, obec 
Olomouc za kupní cenu ve výši 100,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod č. 51. 

68. schvaluje
prodej části pozemku parc. č. 762/3 zahrada (dle GP parc. č. 762/5 zahrada) 
o výměře 16 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, na kterém se nachází stavba jiného 
vlastníka – oplocení, která není součástí tohoto pozemku a nebude předmětem 
převodu, paní xxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 1 600,- Kč se zdůvodněním 
dle důvodové zprávy bod č. 51.

69. schvaluje
směnu části pozemku parc. č. 144/1 ostatní plocha (dle GP parc. č. 144/6 ostatní 
plocha) o výměře 424 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve vlastnictví paní xxxxxxxx
za část pozemku parc. č. 145/1 ostatní plocha (dle GP parc. č.  145/14 ostatní 
plocha) o výměře 407 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního 
města Olomouce s tím, že paní xxxxxxxxxxxxxx uhradí statutárnímu městu Olomouc 
doplatek cenového rozdílu ve výši 1 977,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 52. 

70. nevyhovuje žádosti
paní xxxxxxxxx o směnu části pozemku parc. č. 144/1 ostatní plocha (dle GP parc. č. 
144/6 ostatní plocha) o výměře 424 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve vlastnictví 
paní xxxxxxxxxxxxxxx za část pozemku parc. č. 145/1 ostatní plocha (dle GP parc. č.  
145/14 ostatní plocha) o výměře 407 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve vlastnictví 
statutárního města Olomouce s tím, že směna bude realizována bez doplatku 
cenového rozdílu dle důvodové zprávy bod č. 52.

71. nevyhovuje žádosti
pana xxxxxxxxxxx, paní xxxxxxxxxxx a pana xxxxxxxxxxxx o prodej pozemku parc. č. 
145/1 ostat. pl. o výměře 858 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy 
bod č. 52. 
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72. nevyhovuje žádosti
pana xxxxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 145/1 ostat. pl. o výměře 500 m2 
v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 52.

73. nevyhovuje žádosti
paní xxxxxxxxxxxx o prodej pozemku parc. č. 145/1 ostat. pl. o výměře 858 m2 v k.ú. 
Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 52. 

74. schvaluje
darování ideálního podílu 2/3 pozemku parc. č. st. 1547/1 zastavěná plocha a 
nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, na kterém se nachází stavba jiného 
vlastníka – budova č. p. 1077, bytový dům, která není součástí tohoto pozemku a 
nebude proto předmětem převodu, společnosti Správa nemovitostí Olomouc, a.s. se 
zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 53.

75. schvaluje
prodej pozemku parc. č. st. 344 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Klášterní 
Hradisko, obec Olomouc, na kterém se nachází stavba jiného vlastníka – budova bez 
čp/če, garáž, která není součástí tohoto pozemku a nebude proto předmětem 
převodu, manželům  xxxxxxxxxx do společného jmění manželů za kupní cenu ve výši 
15.541,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 54.  

76. schvaluje
prodej pozemku parc. č. 692/15 ostatní plocha v k. ú. Chomoutov, obec Olomouc, na 
kterém se nachází stavba jiného vlastníka - dlážděná plocha, která není součástí 
tohoto pozemku a nebude proto předmětem převodu, spolku Jachetní klub Olomouc, 
o.s. za kupní cenu ve výši 7 400,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 55.

77. schvaluje
prodej části pozemku parc. č. 50/1 ostatní plocha (dle GP parc. č. 50/4 ostatní 
plocha) o výměře 53 m2 v k. ú. Týneček, obec Olomouc, na které se nachází stavba 
jiného vlastníka, zejména dlážděný vjezd, který není součástí tohoto pozemku a 
nebude předmětem převodu, paní xxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 82 080,- Kč 
včetně DPH dle důvodové zprávy bod č. 56.  

78. schvaluje
směnu části pozemku parc. č. 118/36 trvalý travní porost (dle GP parc. č. 118/59 
trvalý travní porost) o výměře 61 m2 a části pozemku parc. č. 130/4 orná půda (dle 
GP parc. č. 130/40 orná půda) o výměře 50 m2, vše v k. ú. Hejčín, obec Olomouc ve 
společném jmění manželů xxxxxxxxxx, na kterých se nachází stavby jiného vlastníka, 
zejména komunikace, která není součástí těchto pozemků a nebude proto 
předmětem převodu, za části pozemků parc. č. 118/1 trvalý travní porost (dle GP díl 
„c“) o výměře 410 m2, parc. č. 124/1 trvalý travní porost (dle GP díl „b“) o výměře 1 
369 m2 a parc. č. 130/13 orná půda (dle GP díl „a“) o výměře 324 m2, vše v k. ú. 
Hejčín, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce, s tím, že manželé 
xxxxxxxxxxxx uhradí statutárnímu městu Olomouc doplatek cenového rozdílu ve výši 
12 920,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 57.

79. schvaluje
prodej části pozemku parc. č. 616/2 ostatní plocha (dle GP parc. č. 616/8 ostatní 
plocha) o výměře 422 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc, na kterém se nachází 
stavba jiného vlastníka – optické kabelové vedení, které není součástí tohoto 
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pozemku a nebude předmětem převodu společnosti TOOL Construction s.r.o. za 
kupní cenu ve výši 332 500,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 58.

80. schvaluje
prodej části pozemku parc. č. 812/33 orná půda (dle GP parc. č. 812/53 orná půda o 
výměře 970 m2 a parc. č. 812/54 orná půda o výměře 970 m2) o celkové výměře 
1 940 m2, na které se nachází stavby jiného vlastníka – část základových konstrukcí 
a nadzemní kabelové vedení VN, které nejsou součástí tohoto pozemku a nebudou 
předmětem převodu, a části pozemku parc. č. 812/33 orná půda (dle GP parc. č. 
812/55 orná půda) o výměře 970 m2, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc společnosti 
STAFOS – REAL, s.r.o. za kupní cenu ve výši 3 710 250,- Kč dle důvodové zprávy 
bod č. 59.

81. schvaluje
prodej pozemku parc. č. st. 2510 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc, na kterém se nachází stavba jiného vlastníka – rozestavěná budova, která 
není součástí tohoto pozemku a nebude předmětem převodu společnosti INTES 
OLOMOUC, spol. s r.o. za kupní cenu ve výši 277 600,- Kč včetně DPH dle 
důvodové zprávy bod č. 60.

82. schvaluje
prodej části pozemku parc. č. 265/8 ostatní plocha (dle GP parc. č. 265/524 ostatní 
plocha) o výměře 17 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxxx
do společného jmění manželů za kupní cenu ve výši 46 198,- Kč dle důvodové 
zprávy bod č. 61.

83. schvaluje
prodej pozemku parc. č. 993/2 lesní pozemek, na kterém se nachází stavba jiného 
vlastníka, zejména oplocení, které není součástí tohoto pozemku a nebude proto 
předmětem převodu, části pozemku parc. č. 993/1 lesní pozemek (dle GP díl „a“) 
o výměře 1 057 m2, na které se nachází stavby jiného vlastníka, zejména oplocení, 
zahradní účelový objekt a ražená studna, které nejsou součástí tohoto pozemku a 
nebudou proto předmětem převodu, a části pozemku parc. č. 995/4 lesní pozemek 
(dle GP parc. č. 995/7 lesní pozemek) o výměře 643 m2, na které se nachází stavby 
jiného vlastníka, zejména vodovodní přípojka LT 150, vodovodní šachta a podzemní 
kabelové vedení VN, které nejsou součástí tohoto pozemku a nebudou proto 
předmětem převodu, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc společnosti AUTO 
ČECHÁK s.r.o. za kupní cenu ve výši 771 553,- Kč ,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 
62.

84. schvaluje
prodej části pozemku parc. č. 496/2 orná půda (dle GP díl „a“) o výměře 30 m2 v k. ú. 
Droždín, obec Olomouc, na které se nachází stavby jiného vlastníka – oplocení a 
stavba pro chov drůbeže, které nejsou součástí tohoto pozemku a nebudou proto 
předmětem podeje, paní xxxxxxxxxx za kupní cenu 39 676,- Kč dle důvodové zprávy 
bod č. 63.

85. schvaluje
prodej části pozemku parc. č. 496/2 orná půda (dle GP díl „b“) o výměře 23 m2 v k. ú. 
Droždín, obec Olomouc, na které se nachází stavba jiného vlastníka – oplocení, 
která není součástí tohoto pozemku a nebude proto předmětem prodeje, a to ideální 
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podíl 1/2 shora uvedené nemovité věci panu xxxxx za kupní cenu ve výši 15 678,- Kč 
a ideální podíl 1/2 shora uvedené nemovité věci paní xxxxxxxx za kupní cenu ve výši 
15 677,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 63. 

86. schvaluje
koupi přístřešku zastávky MHD a novinového stánku s přípojkou NN umístěných na 
části pozemku parc. č. 736 ostat. pl. o výměře 9 m2 a na části pozemku parc. č. 5/8 
ostat. pl. o výměře 13 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc 
z vlastnictví paní xxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní cenu 
ve výši 150 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 64.

87. schvaluje
koupi části pozemku parc. č. 200/4 ostatní plocha (dle GP parc. č. 200/5 ostatní 
plocha) o výměře 6 m2 v k. ú. Bělidla, obec Olomouc, na které se nachází stavby 
jiného vlastníka -  komunikace (sjezd), kanalizace, včetně revizní šachty a kabelová 
přípojka NN, které nejsou součástí tohoto pozemku a nebudou proto předmětem 
koupě, ze společného jmění manželů xxxxxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města 
Olomouce za kupní cenu ve výši 18 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 65. 

88. nevyhovuje žádosti
společnosti ARPRO spol. s r.o. o uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o uzavření 
budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-B/7/2004/Hoa mezi statutárním městem 
Olomouc a společností ARPRO spol. s r.o. dle důvodové zprávy bod č. 66. 

89. schvaluje
změnu náležitostí plánovací smlouvy na infrastrukturní stavby místní komunikace, 
včetně parkovacích stání a sjezdů, chodníků, veřejného osvětlení, vodovodního řadu, 
jednotné, splaškové a dešťové kanalizace budovaných v rámci stavby „U Dvorů – I. 
etapa“ s xxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 67.

90. schvaluje
změnu náležitostí smlouvy o budoucí darovací smlouvě na pozemek parc. č. 136/92 
orná půda o výměře 802 m2 a části pozemků parc. č. 136/86 orná půda o výměře 
195 m2, parc. č. 136/51 orná půda o výměře 185 m2, parc. č. 136/89 orná půda 
o výměře 316 m2 a parc. č. 136/54 ostatní plocha o výměře 252 m2, vše v k. ú. 
Neředín, obec Olomouc, a na infrastrukturní stavby místní komunikace, včetně 
parkovacích stání a sjezdů, chodníků, veřejného osvětlení, vodovodního řadu a 
jednotné, splaškové a dešťové kanalizace, budované v rámci stavby „U Dvorů – I. 
etapa“ s xxxxxxxxxxxxxxxxx, dle návrhu MPK dle důvodové zprávy bod č. 68.

91. nevyhovuje žádosti
xxxxxxxxxxxx o změnu náležitostí smlouvy o budoucí darovací smlouvě na pozemek 
parc. č. 136/92 orná půda o výměře 802 m2 a části pozemků parc. č. 136/86 orná 
půda o výměře 195 m2, parc. č. 136/51 orná půda o výměře 185 m2, parc. č. 136/89 
orná půda o výměře 316 m2 a parc. č. 136/54 ostatní plocha o výměře 252 m2, vše v 
k. ú. Neředín, obec Olomouc, a na infrastrukturní stavby místní komunikace, včetně 
parkovacích stání a sjezdů, chodníků, veřejného osvětlení, vodovodního řadu a 
jednotné, splaškové a dešťové kanalizace, budované v rámci stavby „U Dvorů – I. 
etapa“ s MVDr. Václavem Lakomým, dle návrhu xxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy 
bod č. 68. 
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92. schvaluje
uzavření plánovací smlouvy na infrastrukturní stavby místní komunikace, včetně 
výhybny, parkovacích stání a vsakovacího pruhu, veřejného osvětlení, vodovodního 
řadu, tlakové splaškové kanalizace, vedení NN a plynovodního řadu budované 
v rámci stavby „Inženýrské sítě pro lokalitu výstavby řadových RD Olomouc –
Slavonín, Topolová ulice“ se společností STAFOS – REAL, s.r.o. dle důvodové 
zprávy bod č. 69.

93. schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na stavby místní komunikace, včetně 
výhybny, parkovacích stání a vsakovacího pruhu, veřejného osvětlení, vodovodního 
řad a tlakové splaškové kanalizace budovaných v rámci stavby „Inženýrské sítě pro 
lokalitu výstavby řadových RD Olomouc – Slavonín, Topolová ulice“ se společností 
STAFOS – REAL, s.r.o., dle důvodové zprávy bod č. 70.

94. nevyhovuje žádosti
společnosti STAFOS – REAL, s.r.o. o uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě 
na stavby místní komunikace, včetně výhybny, parkovacích stání a vsakovacího 
pruhu, veřejného osvětlení, vodovodního řad a tlakové splaškové kanalizace 
budovaných v rámci stavby „Inženýrské sítě pro lokalitu výstavby řadových RD 
Olomouc – Slavonín, Topolová ulice“ se společností STAFOS – REAL, s.r.o., dle 
návrhu  společnosti STAFOS – REAL, s.r.o.  dle důvodové zprávy bod č. 70. 

95. schvaluje
uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-
B/13/2011/Hoa, mezi statutárním městem Olomouc a manžely xxxxxxx dle důvodové 
zprávy bod č. 71.

96. schvaluje
uzavření dodatku č. 2 k plánovací smlouvě č. MAJ-IN-PS/11/2011/Hoa, mezi 
statutárním městem Olomouc a manžely xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 72.

97. schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-
B/5/2013/Hoa, mezi statutárním městem Olomouc a společností Tech Group a.s. dle 
důvodové zprávy bod č. 73.

98. schvaluje
uzavření dodatku č. 1 k plánovací smlouvě č. MAJ-IN-PS/4/2013/Hoa, mezi 
statutárním městem Olomouc a společností Tech Group a.s. dle důvodové zprávy 
bod č. 74.

99. schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-
B/12/2012/Hoa, mezi statutárním městem Olomouc a společností Tech Group a.s. 
dle důvodové zprávy bod č. 75. 

100. schvaluje
uzavření dodatku č. 1 k plánovací smlouvě č. MAJ-IN-PS/7/2012/Hoa, mezi 
statutárním městem Olomouc a společností Tech Group a.s. dle důvodové zprávy 
bod č. 76.
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101. schvaluje
uzavření darovací smlouvy na infrastrukturní stavby SO 300 – kanalizace dešťová, 
SO 301 kanalizace splašková a SO 302 – vodovod vybudované v rámci stavby 
„RADÍKOV – prodloužení stoky splaškové a dešťové kanalizace – prodloužení 
vodovodního řadu“, mezi společností Hotel LAFAYETTE, s.r.o. jako dárcem a 
statutárním městem Olomouc jako obdarovaným dle důvodové zprávy bod č. 77.

102. schvaluje
uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-
B/1/2007/Hoa mezi společností Hotel LAFAYETTE, s.r.o. a statutárním městem 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 77.

103. schvaluje
zřízení služebnosti uložení a provozování vodovodu na pozemcích parc. č. 311/2 
ostatní plocha a parc. č. 311/7 trvalý travní porost, vše v k. ú. Radíkov u Olomouce, 
obec Olomouc ve prospěch statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod 
č. 78. 

104. schvaluje
zřízení služebnosti uložení a provozování dešťové kanalizace na pozemcích parc. č. 
311/2 ostatní plocha a parc. č. 311/7 trvalý travní porost, vše v k. ú. Radíkov 
u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch statutárního města Olomouce dle důvodové 
zprávy bod č. 79.

105. schvaluje
zřízení služebnosti uložení a provozování splaškové kanalizace na pozemcích parc. 
č. 310, parc. č. 311/7, parc. č. 311/15, parc. č 311/16, parc. č. 311/17, vše trvalý 
travní porost a parc. č. 311/2 ostatní plocha, vše v k. ú. Radíkov u Olomouce, obec 
Olomouc ve prospěch statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 80.

106. schvaluje
zřízení služebnosti uložení a provozování splaškové kanalizace na pozemku parc. č. 
307 zahrada v k. ú. Radíkov u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch statutárního 
města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 81.

107. schvaluje
uzavření kupní smlouvy na stavby komunikace, včetně odvodnění, chodníků, 
parkovacích stání, vodovodu, kanalizace a veřejného osvětlení vybudované v rámci 
stavby „Prodloužení veřejné infrastruktury k pozemku parc. č. 1647/1 v k. ú. Holice 
u Olomouce“, na pozemcích  parc. č. 1961/7, parc. č. 1961/1, parc. č. 1647/7,  parc. 
č. 1647/18, parc. č. 1961/11, parc. č. 1961/9 a parc. č. 1647/8, vše ostatní plocha, a 
parc. č. 1647/10 orná půda, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc, mezi 
společností REKOS stavební společnost, spol. s r. o. jako prodávajícím a statutárním 
městem Olomouc jako kupujícím, za kupní cenu 726,- Kč vč. DPH dle důvodové 
zprávy bod č. 82.

108. schvaluje
zřízení služebnosti umístění a provozování parkovacích stání na pozemku parc. č. 
1647/10  orná půda v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch 
statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 83.
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109. nevyhovuje žádosti
společností RIO Media a.s., MERIT GROUP a.s. a FOFRNET spol. s r.o. o snížení 
úhrad za zřízení věcných  břemen uložení a provozování veřejných sítí 
elektronických komunikací dle důvodové zprávy bod č. 84.

110. schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení na 
pozemcích parc. č. 399/85 ostat. pl., parc. č. 399/77 ostat. pl., parc. č. 399/76 ostat. 
pl., parc. č. 392/6 ostat. pl., parc. č. 1001 ostat. pl., parc. č. 999 ostat. pl., parc. č. 996 
ostat. pl., parc. č. 997 ostat. pl., parc. č. 46/2 ostat. pl., vše v k. ú. Hodolany, parc. č. 
1463 ostat. pl., parc. č. 1458/4 ostat. pl., parc. č. 627/2 zahrada, parc. č. 1458/1 
ostat. pl., vše v k. ú. Chválkovice, parc. č. 231/1 ostat. pl., parc. č. 231/2 ostat. pl, 
parc. č. 233 trvalý travní porost, parc. č. 203/1 ostat. pl., parc. č. 30/23 ostat. pl., 
parc. č. 34/8 ostat. pl., vše k. ú. Bělidla, obec Olomouc ve prospěch společnosti RIO 
Media a.s. dle důvodové zprávy bod č. 85. 

111. schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení na 
pozemku parc. č. 125/2 ostatní plocha v  k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti RIO Media a.s. dle důvodové zprávy bod č. 86. 

112. schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a 
provozování optického kabelového vedení na pozemku parc. č. 125/2 ostatní plocha 
v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch společnosti RIO Media a.s. dle 
důvodové zprávy bod č. 86. 

113. schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení na 
pozemcích parc. č. 575/4, parc. č. 575/5, parc. č. 575/6, parc. č. 575/26, parc. č. 
718/7, parc. č. 575/3, parc. č. 555/2, parc. č. 545/7, parc. č. 545/6, parc. č. 545/9, 
parc. č. 604/1, parc. č. 555/7, parc. č. 601/8, parc. č. 601/9, parc. č. 466/2, parc. č. 
459/2, parc. č. 457/1, parc. č. 461/1, parc. č. 600/2, parc. č. 357/20, parc. č. 509/2, 
parc. č. 535/31, parc. č. 509/6, parc. č. 510/5, parc. č. 514/6, parc. č. 509/7 a parc. č. 
525/19, vše ostatní plocha v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc ve 
prospěch společnosti UPC Česká republika, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 87. 

114. schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení na 
pozemcích parc. č.123/13, parc. č. 123/2, parc. č. 123/1, parc. č. 479, parc. č. 93/20, 
parc. č. 93/115, parc. č. 93/86, parc. č. 93/29, parc. č. 328/1, parc. č. 327/1, parc. č. 
323/1, parc. č. 323/2, parc. č. 90/33, parc. č. 94/8, parc. č. 94/91, parc. č. 94/5, parc. 
č. 145/1, parc. č. 124/10, parc. č. 94/33 a parc. č. 94/12, vše ostatní plocha, vše v 
k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch společnosti UPC Česká republika, 
s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 88. 

115. schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení na 
pozemcích parc. č. 341 zahrada, parc. č. 397 zahrada, parc. č. 1931 ostatní plocha, 
parc. č. 1929/1 ostatní plocha, parc. č. 1933 ostatní plocha, parc. č. 635 vodní 
plocha,  parc. č. 636/1 ostatní plocha, parc. č. 1934 ostatní plocha, parc. č. 514 
ostatní plocha, parc. č. 509 ostatní plocha, parc. č. 508/1 ostatní plocha, parc. č. 
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1939/1 ostatní plocha, parc. č. 1939/3 ostatní plocha, parc. č. 1678/99 orná půda a 
parc. č. 1678/233 orná půda, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve 
prospěch společnosti UPC Česká republika, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 89. 

116. schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního optického kabelového 
vedení na pozemcích parc. č. 443/1, 453/13 vše ostatní plocha v k. ú. Hejčín, obec 
Olomouc a parc. č. 1116/1, 1116/4 a 1116/11 vše ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, 
obec Olomouc ve prospěch společnosti MERIT GROUP a.s. dle důvodové zprávy 
bod č. 90. 

117. schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a 
provozování podzemního optického kabelového vedení na pozemcích parc. č. 443/1, 
453/13 vše ostatní plocha v k. ú. Hejčín, obec Olomouc a parc. č. 1116/1, 1116/4 a 
1116/11 vše ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti MERIT GROUP a.s. dle důvodové zprávy bod č. 90. 

118. schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování  optického kabelového vedení na 
pozemcích parc. č. 575/1 ostat. pl. a parc. č. 575/2 ostat. pl., vše v k. ú. Nové Sady 
u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti MERIT GROUP a.s.  dle 
důvodové zprávy bod č. 91. 

119. schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a 
provozování  optického kabelového vedení na pozemcích parc. č. 575/1 ostat. pl. a 
parc. č. 575/2 ostat. pl., vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc ve 
prospěch společnosti MERIT GROUP a.s. dle důvodové zprávy bod č. 91. 

120. schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení na 
pozemku parc. č. 116/14 ostatní plocha v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc ve 
prospěch společností TwigoNet Europe, SE a MERIT GROUP a. s. dle důvodové 
zprávy bod č. 92. 

121. schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení na 
pozemku parc. č. 125/2 ostat. pl. v k. ú. Olomouc – město, obec Olomouc ve 
prospěch společnosti FOFRNET  spol. s r.o. dle důvodové zprávy bod č. 93. 

122. nevyhovuje žádosti
pana xxxxxxxxxxxx o zřízení služebnosti cesty přes pozemek parc. č. 629/1 ostat. pl.,  
služebnosti uložení a provozování kanalizačního vedení, služebnosti uložení a 
provozování vodovodního vedení, služebnosti uložení a provozování podzemního 
kabelového vedení NN, služebnosti uložení a provozování plynárenského zařízení, 
vše na pozemku parc. č. 629/1 ostat. pl. v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc ve 
vlastnictví statutárního města Olomouce ve prospěch pozemků parc. č. 625/4 orná 
půda, parc. č. 625/3 zahrada, parc. č. 626/24 zahrada, parc. č. 626/36 zahrada, parc. 
č. 626/37 ostat. pl., vše  v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 
č. 94.
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123. schvaluje
zřízení služebnosti cesty přes pozemek parc. č. 575/1 ostat. pl. v k. ú. Nové Sady 
u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o. dle 
důvodové zprávy bod č. 95. 

124. schvaluje
zřízení služebnosti uložení a provozování tlakové kanalizace na pozemcích parc. č. 
776/1 orná půda, parc. č. 776/3 orná půda, parc. č. 1157/1 ostat. pl., vše v k. ú. 
Slavonín, obec Olomouc ve prospěch nemovitých věcí, a to pozemku parc. č. 741/7 
zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č. p. 546,  rodinný dům, a 
pozemku parc. č. 741/6 zahrada, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové 
zprávy bod č. 96.

125. schvaluje
zřízení služebnosti uložení a provozování kanalizačního řadu na pozemcích parc. č. 
265/502 a parc. č. 265/503, vše ostatní plocha a umístění a provozování veřejného 
osvětlení na pozemcích parc. č. 265/314, parc. č. 265/493 a parc. č. 265/495, vše 
orná půda, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve vlastnictví společnosti BOOS a.s. 
ve prospěch statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 97.  

126. schvaluje
zřízení služebnosti uložení a provozování kanalizačního a vodovodního řadu na 
pozemku parc. č. 629/2 ostatní plocha v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve vlastnictví 
společnosti 1. Městská akciová společnost, a.s. ve prospěch statutárního města 
Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 97. 

127. schvaluje
zřízení služebnosti umístění a provozování veřejného osvětlení na pozemku parc. č. 
630/5 ostatní plocha v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve vlastnictví společnosti VZ 
stav, spol. s r.o. ve prospěch statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod 
č. 97. 

128. schvaluje
zřízení služebnosti uložení a provozování vodovodní přípojky na pozemcích parc. č. 
1339/6 lesní pozemek a parc. č. 1344 ostatní plocha, vše v k. ú. Droždín, obec 
Olomouc ve prospěch společnosti  AFFLAX REALITY a.s. dle důvodové zprávy bod 
č. 98. 

129. schvaluje
zřízení služebnosti umístění a užívání opěrné nábřežní zdi, opevnění dna a 
přepadového koryta s jalovým žlabem na pozemku  parc. č. 1907/6 ostat. pl. v k. ú. 
Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch budovy č. p. 1, bydlení,  na pozemku 
parc. č. st. 297 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc 
dle důvodové zprávy bod č. 99.  

130. nevyhovuje žádosti
xxxxxxxx o snížení úhrady za zřízení služebnosti umístění a užívání opěrné nábřežní 
zdi, opevnění dna a přepadového koryta s jalovým žlabem na pozemku  parc. č. 
1907/6 ostat. pl. v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch budovy č. p. 
1, bydlení,  na pozemku parc. č. st. 297 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Holice u 
Olomouce, obec Olomouc z 20 000,- Kč bez DPH na 500,- Kč bez DPH dle 
důvodové zprávy bod č. 99.  
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131. schvaluje
zřízení služebnosti uložení a provozování vodovodního a kanalizačního řadu na 
pozemku parc. č. 849/90 ostat. pl. v k. ú. Řepčín, obec Olomouc ve prospěch 
statutárního města Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 100. 

132. schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení na 
pozemcích parc. č. 39/17 trvalý travní porost a  parc. č. 117/2 ostat. pl., vše v k. ú. 
Lazce, parc. č. 1116/4 ostat. pl. v k. ú. Nová Ulice, vše obec Olomouc ve prospěch 
společnosti O2 Czech Republic a. s. dle důvodové zprávy bod č. 101. 

133. schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního telekomunikační 
vedení na pozemku parc. č. 98/6 ostatní plocha v k. ú. Pavlovičky, obec Olomouc ve 
prospěch společnosti O2 Czech Republic a. s. dle důvodové zprávy bod č. 102. 

134. schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a 
provozování telekomunikační vedení na pozemku parc. č. 98/6 ostatní plocha v k. ú. 
Pavlovičky, obec Olomouc ve prospěch společnosti O2 Czech Republic a. s. dle 
důvodové zprávy bod č. 102. 

135. schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení na 
pozemcích parc. č. 592/1 ostat. pl., parc. č. 623/13 ostat. pl., parc. č. 592/3 ostat. pl., 
parc. č. 307/4 trvalý travní porost, parc. č. 307/1 trvalý travní porost, parc. č. 592/4 
ostat. pl., vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti 
O2 Czech Republic a. s. za podmínek dle návrhu ČR - Povodí Moravy s.p. se 
zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 103. 

136. schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování telekomunikačního kabelového 
vedení na pozemku parc. č. 93/20 ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec 
Olomouc ve prospěch společnosti O2 Czech Republic a.s. dle důvodové zprávy bod 
č. 104. 

137. schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a 
provozování telekomunikačního kabelového vedení na pozemku parc. č. 93/20 
ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch společnosti O2 
Czech Republic a.s. dle důvodové zprávy bod č. 104. 

138. schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení na 
pozemku par. č. 89/4 ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve 
prospěch společnosti O2 Czech Republic a.s. dle důvodové zprávy bod č. 105. 

139. schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a 
provozování optického kabelového vedení na pozemku par. č. 89/4 ostatní plocha 
v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch společnosti O2 Czech Republic 
a.s. dle důvodové zprávy bod č. 105. 
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140. schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení na 
pozemcích parc. č. 2004/1, parc. č. 2004/2, parc. č. 2004/7, parc. č. 311/13, parc. č. 
1721/6, parc. č. 1721/19, parc. č. 1721/36, parc. č. 308/1, parc. č. 1721/20, vše ostat. 
pl., v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti O2 Czech 
Republic, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 106. 

141. schvaluje
zřízení věcného břemene  uložení a provozování telekomunikačního kabelového 
vedení na pozemku parc. č. 1406/2 ostat. pl. v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc ve 
prospěch společnosti O2 Czech Republic a.s. za podmínek dle návrhu Olomouckého 
kraje se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 107.  

142. schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení na 
pozemku parc. č. 116/2 ostatní plocha v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc ve 
prospěch společnosti O2 Czech Republic a.s. dle důvodové zprávy bod č. 108. 

143. schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN 
na pozemku parc. č. 713 ostatní plocha v k. ú. Chomoutov, obec Olomouc ve 
prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 109.  

144. schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a 
provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 713 ostatní 
plocha v k. ú. Chomoutov, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, 
a.s. dle důvodové zprávy bod č. 109. 

145. schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN 
na pozemcích parc. č. 320/1 orná půda, parc. č. 354/1 orná půda, parc. č. 344/2 orná 
půda, parc. č. 354/9 ostat. pl. vše v k. ú. Droždín, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s.  dle důvodové zprávy bod č. 110. 

146. schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN 
na pozemcích parc. č. 251/7 orná půda v k. ú. Týneček, obec Olomouc a parc. č. 
163/20 orná půda v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc, umístění a provozování 
venkovního kabelového vedení VN na pozemcích parc. č. 163/18 orná půda, parc. č. 
1616 orná půda, parc. č. 1428/1 ostat. pl., parc. č. 1591/46 orná půda a parc. č. 
1623/1 ostat. pl., vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc, umístění a provozování 
příhradového stožáru na pozemku parc. č. 163/18 orná půda v k. ú. Chválkovice, 
obec Olomouc a umístění a provozování dvou betonových sloupů na pozemcích 
parc. č. 163/20 orná půda  a parc. č. 1591/46 orná půda, vše v k. ú. Chválkovice, 
obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. dle důvodové zprávy 
bod č. 111. 

147. schvaluje
zřízení věcného břemene  uložení a provozování podzemního kabelového vedení 
NN na pozemcích parc.  č. 354 ostat. pl. a parc. č. 781 ostat. pl., vše v k. ú. Nové 
Sady u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. dle 
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důvodové zprávy bod č. 112. 

148. schvaluje
zřízení věcného břemene  uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN 
na  pozemcích parc. č. 350/11,  parc. č. 350/10, parc. č. 350/9,  parc. č. 350/3, parc. 
č. 350/40, parc. č. 350/8, parc. č. 350/2, parc. č. 451/22,  parc. č. 451/17, parc. č. 
451/20, parc. č. 451/21, parc. č. 451/47, vše ostat. pl.,  v k. ú.  Povel, obec Olomouc 
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s.  dle důvodové zprávy bod č. 113. 

149. schvaluje
zřízení věcného břemene  uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN 
na pozemku parc. č. 613/3 ostat. pl. a podzemního kabelového vedení NN na 
pozemku parc. č. 1042 ostat. pl., vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 114. 

150. schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN 
na pozemku  parc. č. 637 ostat. pl. v k. ú. Nemilany, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 115. 

151. schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN 
na pozemcích parc. č. 701/6, parc. č. 1468/12, parc. č. 1468/13, parc. č. 1468/15, 
vše ostat. pl., v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ 
Distribuce, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 116. 

152. schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN 
na pozemcích parc. č. 1963/1, parc. č. 1963/2 a parc. č. 1963/8, vše ostat. pl. v k. ú. 
Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle 
důvodové zprávy bod č. 117. 

153. schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN 
na pozemku parc. č. 1045/24 ostat. pl. v k. ú. Černovír, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 118. 

154. schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN 
na pozemku parc. č. 181/7 ostat. pl. v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc ve  prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 119. 

155. schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN 
na pozemku parc. č. 482 ostat. pl. v k. ú. Droždín, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 120. 

156. schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN 
na pozemcích parc. č. 1521, parc. č. 1543/3, vše ostat. pl. v k. ú. Holice u Olomouce, 
obec Olomouc ve prospěch společnosti  ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy 
bod č. 121. 
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157. schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN  
na pozemcích parc. č. 112/2, parc. č. 22/7, parc. č. 22/1, parc. č. 270, parc. č. 22/3, 
parc. č. 269, parc. č. 274, parc. č. 276, parc. č. 277, parc. č. 231/5, vše ostatní 
plocha, parc. č. 190/2 orná půda,  podzemního kabelového vedení NN na pozemcích 
parc. č. 112/4,  parc. č. 111/1, parc. č. 21/1, parc. č. 22/1, parc. č. 270, parc. č. 22/3, 
parc. č. 269, parc. č. 274, parc. č. 276, parc. č. 277, parc. č. 231/5,  vše ostatní 
plocha v k. ú. Lazce, obec Olomouc  ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. 
dle důvodové zprávy bod č. 122. 

158. schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a 
provozování podzemního kabelového vedení VN  na pozemcích parc. č. 112/2, parc. 
č. 22/7, parc. č. 22/1, parc. č. 270, parc. č. 22/3, parc. č. 269, parc. č. 274, parc. č. 
276, parc. č. 277, parc. č. 231/5, vše ostatní plocha, parc. č. 190/2 orná půda,  
podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 112/4,  parc. č. 111/1, 
parc. č. 21/1, parc. č. 22/1, parc. č. 270, parc. č. 22/3, parc. č. 269, parc. č. 274, parc. 
č. 276, parc. č. 277, parc. č. 231/5,  vše ostatní plocha v k. ú. Lazce, obec Olomouc  
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 122. 

159. schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN 
na pozemku parc. č. 75/71 ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve 
prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 123. 

160. schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a 
provozování podzemního kabelového vedení VN na pozemku parc. č. 75/71 ostatní 
plocha v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ 
Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 123. 

161. schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN 
na pozemku parc. č. 589/5 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc ve 
prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 124. 

162. schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a 
provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 589/5 v k. ú. 
Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. 
s. dle důvodové zprávy bod č. 124. 

163. schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN 
na pozemcích parc. č. 999 a parc. č. 1000, vše ostatní plocha v k. ú.  Hodolany, obec 
Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 
125. 

164. schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a 
provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 999 a parc. 
č. 1000, vše ostatní plocha v k. ú.  Hodolany, obec Olomouc ve prospěch společnosti 
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ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 125. 

165. schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN 
na pozemcích parc. č. 239 ostatní plocha, parc. č. 240 trvalý travní porost, parc. č. 
754/1 ostatní plocha a  parc. č. 786/1 ostatní plocha, vše v k. ú. Chomoutov, obec 
Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 
126.

166. schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN 
na pozemcích parc. č. 1919/3, 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, obec Olomouc ve 
prospěch společnosti ČEZ Distribuce a. s.  dle důvodové zprávy bod č. 127. 

167. schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a 
provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 1919/3, 
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, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ 
Distribuce a. s. dle důvodové zprávy bod č. 127. 

168. schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN 
na pozemcích parc. č. 323/1, parc. č. 297, vše ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, 
obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy 
bod č. 128. 

169. schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN 
na pozemcích parc. č. 868/1, parc. č. 866/4, parc. č. 615/1, parc. č. 809/4, vše ostatní 
plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc a parc. č. 578 ostatní plocha v k. ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc a podzemního kabelového vedení NN na pozemku 
parc. č. 578 ostatní plocha, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 129. 

170. schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN 
na pozemcích parc. č. 293/3, parc. č. 293/5, parc. č. 441/1, parc. č. 441/3, parc. 
č.441/5, parc. č. 441/9, parc. č. 441/10, vše trvalý travní porost, parc. č. 393/3, parc. 
č. 393/7, vše ostatní plocha a parc. č. 294/5 orná půda, vše v k. ú. Droždín, obec 
Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 
130. 

171. schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN 
na pozemku parc. č. 787/1 ostatní  plocha v k. ú.  Chomoutov, obec Olomouc ve 
prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 131. 

172. schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN 
na pozemcích parc. č. 331/1, parc. č. 75/4, parc. č. 76/1, parc. č. 296/2 a parc. č. 
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298/1, vše  ostatní plocha, v k. ú. Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 132. 

173. schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN 
a VN na pozemku parc. č. 265/9 ostatní plocha v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve 
prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 133. 

174. schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN 
na pozemcích parc. č. 592/1, parc. č. 715/8, parc. č. 592/3, parc. č. 592/4 a parc. č. 
593/1, vše ostatní plocha, parc. č. 307/1 a parc. č. 307/4, vše trvalý travní porost v k. 
ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc a podzemního kabelového vedení VN na 
pozemcích parc. č. 345/14, parc. č. 588/2, parc. č. 588/6 a parc. č. 715/12, vše 
ostatní plocha v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc a na pozemku parc. č. 
987/8 ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ 
Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 134. 

175. schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN 
na pozemcích parc. č. 1119/3, parc. č. 1120/5, parc. č. 1138, parc. č. 1136, parc. č. 
1231/1, parc. č. 145, parc. č. 1319/1, parc. č. 206,  parc. č. 1134, parc. č. 1115, parc. 
č. 1132/1, parc. č. 1139, parc. č. 1137, parc. č. 1133/1, parc. č. 1231/6, parc. č. 
424/1, parc. č. 136/3, parc. č. 1229/20, parc. č. 1122,   parc. č. 269, parc. č. 153, 
parc. č. 1229/24, parc. č. 146 a parc. č. 1133/3, vše ostatní plocha, parc. č. 152 
zastavěná plocha a nádvoří,  parc. č. 207 a parc. č. 240, vše trvalý travní porost,  
parc. č. 164 zahrada, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve prospěch společnosti 
ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 135. 

176. schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN 
na pozemku parc. č. 557/6 ostat. pl. v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 136. 

177. schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a 
provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 557/6 ostat. pl. 
v k. ú. Neředín, obec Olomouc  ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. dle 
důvodové zprávy bod č. 136. 

178. schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN 
na pozemku parc. č. 1419/1 ostat. pl. v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 137. 

179. schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a 
provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 1419/1 ostat. 
pl. v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. 
dle důvodové zprávy bod č. 137. 
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180. schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN 
na pozemku parc. č. 460 ostat. pl. v k. ú. Lošov, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 138. 

181. schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a 
provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 460 ostat. pl. v 
k. ú. Lošov, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle 
důvodové zprávy bod č. 138. 

182. schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN 
na pozemcích parc. č. 2/1 zahrada, parc. č. 32 ostat. pl., parc. č. 92 ostat. pl., parc. č.  
684/1 lesní pozemek, parc. č. 2002/15 ostat. pl., vše v k. ú. Lošov, obec Olomouc ve 
prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 139. 

183. schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a 
provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 2/1 zahrada, 
parc. č. 32 ostat. pl., parc. č. 92 ostat. pl., parc. č.  684/1 lesní pozemek, parc. č. 
2002/15 ostat. pl., vše v k. ú. Lošov, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ 
Distribuce, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 139. 

184. schvaluje
zřízení věcného břemene  uložení a provozování podzemního kabelového vedení 
NN na pozemcích parc. č. 1721/65, parc. č. 1647/7, parc. č. 1647/8, parc. č. 1647/2,  
parc. č. 1961/1, vše ostat. pl., parc. č. 1647/6 orná půda, vše v k. ú. Holice 
u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. dle 
důvodové zprávy bod č. 140. 

185. revokuje
usnesení ZMO ze dne 16. 6. 2014 bod programu č. 3, bod č. 30. důvodové zprávy ve 
věci schválení zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního  
kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 373/23 a parc. č. 395/9, vše ostatní 
plocha, v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, 
a. s. dle důvodové zprávy bod č. 141. 

186. revokuje
usnesení ZMO ze dne 16. 6. 2014 bod programu č. 3, bod č. 30. důvodové zprávy ve 
věci schválení uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
uložení a provozování podzemního  kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 
373/23 a parc. č. 395/9, vše ostatní plocha, v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc ve 
prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 141. 

187. schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního  kabelového vedení VN 
na pozemcích parc. č. 373/23 a parc. č. 395/9, vše ostatní plocha, v k. ú. 
Chválkovice, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle 
důvodové zprávy bod č. 141. 
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188. schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a 
provozování podzemního  kabelového vedení VN na pozemcích parc. č. 373/23 a 
parc. č. 395/9, vše ostatní plocha, v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 141. 

189. revokuje
usnesení ZMO ze dne 16. 6. 2014, bod programu 3, bod 18. dodatku č. 1 důvodové 
zprávy ve věci schválení  zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 24/20, 
parc. č. 23/2, parc. č. 125/1, parc. č. 24/23, parc. č. 24/9, vše ostat. pl., parc. č. 
24/25, parc. č. 125/2,  vše zahrada, v k. ú. Lazce, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 142. 

190. schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN 
na pozemcích parc. č. 24/20, parc. č. 23/2, parc. č. 125/1, parc. č. 24/23, parc. č. 
24/9, vše ostat. pl., parc. č. 24/25 a parc. č. 125/2,  vše zahrada, v k. ú. Lazce, obec 
Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 
142. 

191. schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN 
na pozemcích parc. č. 451/17 ostat. pl., parc. č. 451/18 ostat. pl., parc. č. 451/34 
ostat. pl., parc. č. 451/30 ostat. pl., parc. č. 451/21 ostat. pl., parc. č. 451/47 ostat. pl., 
parc. č. 451/24 ostat. pl.,  parc. č. 451/23 ostat. pl., parc. č. 451/25 ostat. pl., parc. č. 
451/33 ostat. pl., parc. č. 451/36 ostat. pl., podzemního kabelového vedení NN na 
pozemcích parc. č. 444/2 ostat. pl., parc. č. 451/35 ostat. pl., parc. č. 443/3 orná 
půda, parc. č. 451/1 zahrada, parc. č. 451/52 ostat. pl., parc. č. 451/26 ostat. pl., 
parc. č. 451/17 ostat. pl., parc. č. 451/18 ostat. pl., parc. č. 451/34 ostat. pl., parc. č. 
451/30 ostat. pl., vše v k. ú. Povel, vše obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ 
Distribuce, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 143. 

192. schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a 
provozování podzemního kabelového vedení VN na pozemcích parc. č. 451/17 ostat. 
pl., parc. č. 451/18 ostat. pl., parc. č. 451/34 ostat. pl., parc. č. 451/30 ostat. pl., parc. 
č. 451/21 ostat. pl., parc. č. 451/47 ostat. pl., parc. č. 451/24 ostat. pl.,  parc. č. 
451/23 ostat. pl., parc. č. 451/25 ostat. pl., parc. č. 451/33 ostat. pl., parc. č. 451/36 
ostat. pl., podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 444/2 ostat. pl., 
parc. č. 451/35 ostat. pl., parc. č. 443/3 orná půda, parc. č. 451/1 zahrada, parc. č. 
451/52 ostat. pl., parc. č. 451/26 ostat. pl., parc. č. 451/17 ostat. pl., parc. č. 451/18 
ostat. pl., parc. č. 451/34 ostat. pl., parc. č. 451/30 ostat. pl., vše v k. ú. Povel, vše 
obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. dle důvodové zprávy 
bod č. 143. 

193. schvaluje
zřízení věcného břemene  uložení a provozování podzemního kabelového vedení 
NN na pozemcích parc. č. 633/1, parc. č. 632/3, parc. č. 634/1, parc. č. 868/3, parc. 
č. 898, parc. č. 1209/1, vše  ostat. pl., podzemního kabelového vedení VN na 
pozemcích parc. č. 633/1, parc. č. 632/3, parc. č. 634/1, parc. č. 868/3, parc. č. 898, 
parc. č. 1209/1, vše  ostat. pl., nadzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. 
č. 633/1 ostat. pl., vše v k. ú. Nemilany, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ 
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Distribuce, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 144. 

194. schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN 
na pozemcích parc. č. 257 a parc. č. 599/9, vše ostatní plocha a parc. č. 235 
zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 145. 

195. schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a 
provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 257 a parc. 
č. 599/9, vše ostatní plocha a parc. č. 235 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. 
Svatý Kopeček, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle 
důvodové zprávy bod č. 145. 

196. schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN 
na pozemcích parc. č. 399/3, parc. č. 399/58,  parc. č. 399/76, parc. č. 399/77, parc. 
č. 403/5, parc. č. 805/4, parc. č. 824/1, parc. č. 824/26, parc. č. 824/27, parc. č. 
829/1, parc. č. 829/2, vše ostatní plocha a parc. č. 395/55 zahrada, vše v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle 
důvodové zprávy bod č. 146. 

197. schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN 
na pozemku parc. č. 309 ostatní plocha v k. ú. Topolany u Olomouce, obec Olomouc 
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 147. 

198. schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN 
na pozemcích parc. č. 1623/1 ostatní plocha, parc. č. 1591/46 orná půda, parc. č. 
1428/1 ostatní plocha, parc. č. 163/18 orná půda a parc. č. 1616 orná půda, vše v k. 
ú. Chválkovice, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle 
důvodové zprávy bod č. 148. 

199. schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN 
na pozemcích parc. č. 842/2 a parc. č. 1089/1, vše ostatní plocha v k. ú. Černovír, 
obec Olomouc a pozemku parc. č. 84 ostatní plocha v k. ú. Klášterní Hradisko, obec 
Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 
149. 

200. schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN 
na pozemcích parc. č. 1045/22 ostatní plocha, parc. č. 1089/1 ostatní plocha, parc. č. 
1089/3 zahrada a parc. č. 1089/4 ostatní plocha a  parc. č. 1089/5 ostatní plocha, 
vše v k. ú. Černovír, obec Olomouc a parc. č. 84 ostatní plocha v k. ú. Klášterní 
Hradisko, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové 
zprávy bod č. 150. 

201. schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN 
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na pozemcích parc. č. 449/1, parc. č. 111/30, parc. č. 111/23, parc. č. 111/22, parc. 
č. 111/34, vše ostatní plocha v k. ú. Hejčín, obec Olomouc a na pozemcích parc. č. 
24/9, parc.č 24/20, parc. č. 24/23, parc. č. 24/24, , parc. č. 66/10,  parc. č. 68/10, 
parc. č. 70/9, parc. č. 95/3, parc. č. 124/2, vše ostatní plocha a parc. č. 24/25, parc. č. 
24/26,  parc. č. 67/1, parc. č. 125/2, vše zahrada, vše v k. ú. Lazce, obec Olomouc a 
mostní konstrukci L 6 (lávce pro pěší)  nad pozemkem parc. č. 77/2  vodní pl. v k. ú. 
Lazce, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové 
zprávy bod č. 151. 

202. revokuje
usnesení ZMO ze dne 16. 6. 2014 bod programu č. 3., bod č. 29. dodatku důvodové 
zprávy ve věci schválení zřízení věcného břemene uložení a provozování 
horkovodního vedení na pozemcích parc. č. 469 orná půda, parc. č. 531/2, parc. č. 
466/11, parc. č. 466/2, parc. č. 420/113, parc. č. 420/108, parc. č. 540/61, parc. č. 
540/26, parc. č. 278/1 a parc. č. 540/62, vše ostatní plocha v k. ú. Neředín a parc. č. 
849/30 orná půda, parc. č. 985/3 trvalý travní porost a parc. č. 849/41 ostatní plocha, 
vše v k. ú. Řepčín, obec Olomouc ve prospěch společnosti Dalkia Česká republika, 
a.s. dle důvodové zprávy bod č. 152. 

203. revokuje
usnesení ZMO ze dne 16. 6. 2014 bod programu č. 3., bod č. 29. dodatku důvodové 
zprávy ve věci schválení uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene uložení a provozování horkovodního vedení na pozemcích parc. č. 469 
orná půda, parc. č. 531/2, parc. č. 466/11, parc. č. 466/2, parc. č. 420/113, parc. č. 
420/108, parc. č. 540/61, parc. č. 540/26, parc. č. 278/1 a parc. č. 540/62, vše ostatní 
plocha v k. ú. Neředín a parc. č. 849/30 orná půda, parc. č. 985/3 trvalý travní porost 
a parc. č. 849/41 ostatní plocha, vše v k. ú. Řepčín, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti Dalkia Česká republika, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 152. 

204. schvaluje
zřízení věcného břemene  uložení a provozování horkovodního vedení na pozemcích 
parc. č. 300/4, parc. č. 310/8, parc. č. 480/29, parc. č. 590/4, parc. č. 631/1, parc. č. 
631/2, parc. č. 792/2, parc. č. 815, parc. č. 295/6 a parc. č. 1065/2, vše  ostat. pl., v k. 
ú. Nová Ulice, parc. č. 105/23, parc. č. 149, parc. č. 150/3, parc. č. 284/1, parc. č. 
284/2, parc. č. 105/2, parc. č. 105/74, parc. č. 105/90, parc. č. 470, vše ostat. pl., v k. 
ú. Olomouc – město, obec Olomouc ve prospěch společnosti Dalkia Česká republika, 
a.s. dle důvodové zprávy bod č. 153. 

205. schvaluje
zřízení věcného břemene spočívající v právu zřídit a provozovat plynárenské 
zařízení, včetně jeho příslušenství, a v právu vstupovat a vjíždět v souvislosti se 
zřízením, rekonstrukcemi, opravami a provozováním plynárenského zařízení a 
plynovodní přípojky na  pozemcích parc. č. 263/2 orná půda a parc. č. 277 ostat. pl., 
vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve  prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o. 
dle důvodové zprávy bod č. 154. 

206. schvaluje
zřízení věcného břemene spočívající v právu zřídit a provozovat plynárenské zařízení 
včetně jeho příslušenství, v právu vstupovat a vjíždět v souvislosti se zřízením, 
stavebními úpravami, opravami a plynárenského zařízení a plynovodních přípojek na 
pozemcích parc. č. 135/1  ostat. pl. v k. ú. Olomouc - město, parc. č. 324/7, parc. č. 
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336/1, parc. č. 336/7, parc. č. 328/1, parc. č. 328/5 a parc. č. 328/7,  vše ostat. pl., 
v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch  společnosti RWE GasNet, s.r.o. dle 
důvodové zprávy bod č.155. 

207. schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování telekomunikačního kabelového 
vedení na pozemcích parc. č. 608/15 ostat. pl., parc. č. 121/28 ostat. pl. a parc. č. 
121/29 ostat. pl., vše v k. ú. Neředín, parc. č. 219/4 ostat. pl. a parc. č. 1061/1 ostat. 
pl., vše v k. ú. Nová Ulice, vše obec Olomouc ve prospěch společnosti České 
Radiokomunikace a.s. dle důvodové zprávy bod č. 156. 

208. schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování horkovodního vedení na pozemcích 
parc. č. 575/3, parc. č. 575/5, parc. č. 575/7, vše ostat. pl., v k. ú. Nové Sady 
u Olomouce, obec  Olomouc ve prospěch společnosti OLTERM & TD Olomouc, a.s. 
dle důvodové zprávy bod č. 157. 

209. schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a 
provozování horkovodního vedení na pozemcích parc. č. 575/3, parc. č. 575/5, parc. 
č. 575/7, vše ostat. pl., v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec  Olomouc ve prospěch 
společnosti OLTERM & TD Olomouc, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 157. 

210. schvaluje
zřízení věcného břemene spočívající v právu zřídit a provozovat plynárenské 
zařízení, včetně jeho příslušenství, a v právu vstupovat a vjíždět v souvislosti se 
zřízením, rekonstrukcemi, opravami a provozováním plynárenského zařízení a 
plynovodních přípojek na pozemcích parc. č. 78/3 ostat. pl. a parc. č. 80 orná půda, 
vše v k. ú. Nový Svět u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti RWE 
GasNet, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 158. 

211. schvaluje
zřízení věcného břemene spočívající v právu zřídit a provozovat plynárenské zařízení 
včetně jeho příslušenství, v právu vstupovat a vjíždět v souvislosti se zřízením, 
stavebními úpravami, opravami a provozováním  plynárenského zařízení a 
plynovodních přípojek na pozemcích parc. č. 116/47, parc. č. 116/48, parc. č. 116/50, 
parc. č. 116/51, parc. č. 116/110 a parc. č. 116/115, vše ostat. pl., v k. ú. Olomouc -
město, obec Olomouc ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o.  dle důvodové 
zprávy bod č. 159. 

212. schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívající v právu 
zřídit a provozovat plynárenské zařízení včetně jeho příslušenství, v právu vstupovat 
a vjíždět v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami a provozováním  
plynárenského zařízení a plynovodních přípojek na pozemcích parc. č. 116/47, parc. 
č. 116/48, parc. č. 116/50, parc. č. 116/51, parc. č. 116/110 a parc. č. 116/115, vše 
ostat. pl., v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc ve prospěch společnosti RWE 
GasNet, s.r.o.  dle důvodové zprávy bod č. 159. 

213. schvaluje
zřízení věcného břemene spočívající v právu zřídit a provozovat plynárenské zařízení 
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včetně jeho příslušenství, v právu vstupovat a vjíždět v souvislosti se zřízením, 
stavebními úpravami, opravami a provozováním  plynárenského zařízení a 
plynovodních přípojek na pozemku parc. č. 1420/4 ostat. pl. v k. ú. Chválkovice, obec 
Olomouc ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o.  dle důvodové zprávy bod č. 
160. 

214. schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívající v právu 
zřídit a provozovat plynárenské zařízení včetně jeho příslušenství, v právu vstupovat 
a vjíždět v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami a provozováním  
plynárenského zařízení a plynovodních přípojek na pozemku parc. č. 1420/4 ostat. 
pl. v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o.  
dle důvodové zprávy bod č. 160. 

215. schvaluje
zřízení věcného břemene spočívající v právu zřídit a provozovat plynárenské zařízení 
včetně jeho příslušenství, v právu vstupovat a vjíždět v souvislosti se zřízením, 
stavebními úpravami, opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodní 
přípojky na  pozemku parc. č. 723 ostat. pl. v k. ú. Nemilany, obec Olomouc ve 
prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 161. 

216. nevyhovuje žádosti
společnosti DELTA servis, s.r.o. o prodej části pozemku parc. č. 246 ostatní plocha 
o výměře 230 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě 
bod č. 1. 

217. nevyhovuje žádosti
ČR - Povodí Moravy, s.p. o prodej pozemků parc. č. 588/2 ostatní plocha, parc. č. 
588/6 ostatní plocha, parc. č. 373/12 orná půda, parc. č. 385/3 trvalý travní porost, 
parc. č. 654/5 ostatní plocha a části pozemku parc. č. 588/4 ostatní plocha o výměře 
305 m2 (dle GP parc. č. 588/10 ostatní plocha), vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, 
obec Olomouc dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod č. 2. 

218. schvaluje
prodej pozemků parc. č. 781/12 ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, na 
kterém se nachází stavba jiného vlastníka - protipovodňová hráz, která není součástí 
tohoto pozemku a nebude proto předmětem převodu, a pozemků parc. č. 298/2 
ostatní plocha, na kterém se nachází stavby jiného vlastníka - zejména kabelové 
vedení NN a podzemní optické kabelové vedení a protipovodňová hráz, které nejsou 
součástí tohoto pozemku a nebudou proto předmětem převodu, parc. č. 298/3 
ostatní plocha, na kterém se nachází stavby jiného vlastníka - zejména 
telekomunikační vedení a protipovodňová hráz, které nejsou součástí tohoto 
pozemku a nebudou proto předmětem převodu, parc. č. 342/4 ostatní plocha, na 
kterém se nachází stavby jiného vlastníka - zejména horkovod a protipovodňová 
hráz, které nejsou součástí tohoto pozemku a nebudou proto předmětem převodu, a 
vodovod, který je ve vlastnictví statutárního města Olomouce a nebude předmětem 
převodu,  parc. č. 345/14 ostatní plocha, na kterém se nachází stavba jiného 
vlastníka – kabelové vedení VN, která není součástí tohoto pozemku a nebude proto 
předmětem převodu, a kanalizace, která je ve vlastnictví statutárního města 
Olomouce a nebude předmětem převodu, parc. č. 385/6 trvalý travní porost, parc. č. 
385/7 trvalý travní porost, parc. č. 385/10 trvalý travní porost, na kterém se nachází 
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stavby jiného vlastníka - zejména protipovodňová hráz, na jejíž koruně se nachází 
komunikace, které nejsou součástí tohoto pozemku a nebudou proto předmětem 
převodu, parc. č. 385/14 trvalý travní porost, parc. č. 385/15 trvalý travní porost, na 
kterém se nachází stavba jiného vlastníka - protipovodňová hráz, která není součástí 
tohoto pozemku a nebude proto předmětem převodu, parc. č. 385/16 trvalý travní 
porost, na kterém se nachází stavba jiného vlastníka - protipovodňová hráz, která 
není součástí tohoto pozemku a nebude proto předmětem převodu, 385/17 trvalý 
travní porost, parc. č. 385/18 trvalý travní porost, na kterém se nachází stavby jiného 
vlastníka - protipovodňová hráz, na jejíž koruně se nachází komunikace, které nejsou 
součástí tohoto pozemku a nebudou proto předmětem převodu, parc. č. 622/16 
zahrada, na kterém se nachází stavba jiného vlastníka – protipovodňová hráz, na 
jejíž koruně se nachází komunikace, která není součástí tohoto pozemku a nebude 
proto předmětem převodu, parc. č. 622/17 trvalý travní porost, na kterém se nachází 
stavba jiného vlastníka – protipovodňová hráz, která není součástí tohoto pozemku a 
nebude proto předmětem převodu, parc. č. 622/18 zahrada na kterém se nachází 
stavba jiného vlastníka – protipovodňová hráz, na jejíž koruně se nachází 
komunikace, která není součástí tohoto pozemku a nebude proto předmětem 
převodu, a kanalizace, která je ve vlastnictví statutárního města Olomouce a nebude 
předmětem převodu, parc. č. 622/20 trvalý travní porost, na kterém se nachází 
stavba jiného vlastníka - protipovodňová hráz, na jejíž koruně se nachází 
komunikace, která není součástí tohoto pozemku a nebude proto předmětem 
převodu, parc. č. 622/21 trvalý travní porost na kterém se nachází stavba jiného 
vlastníka – protipovodňová hráz, na jejíž koruně se nachází komunikace, která není 
součástí tohoto pozemku a nebude proto předmětem převodu, části pozemku parc. 
č. 342/2 ostatní plocha (dle GP parc. č. 342/6 ostatní plocha) o výměře 1 154 m2, na 
které se nachází stavba jiného vlastníka – protipovodňová hráz, která není součástí 
tohoto pozemku a nebude proto předmětem převodu, a kanalizace, která je ve 
vlastnictví statutárního města Olomouce a nebude předmětem převodu, části 
pozemku parc. č. 342/5 ostatní plocha (dle GP díl „c“) o výměře 32 m2, na které se 
nachází stavba jiného vlastníka – protipovodňová hráz, která není součástí tohoto 
pozemku a nebude proto předmětem převodu, části pozemku parc. č. 385/9 trvalý 
travní porost (dle GP parc. č. 385/22) o výměře 3 030 m2, částí pozemku parc. č. 
592/3 ostatní plocha (dle GP díly „a“ a „b“) o celkové výměře 589 m2, na kterých se 
nachází stavby jiného vlastníka - zejména telekomunikační vedení a protipovodňová 
hráz, vč. betonové zdi, které nejsou součástí tohoto pozemku a nebudou proto 
předmětem převodu, a vodovod, který je ve vlastnictví statutárního města Olomouce 
a nebude předmětem převodu, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc 
ČR – Povodí Moravy, s. p. za kupní cenu ve výši 11 819 134,- Kč dle dodatku č. 1 
k důvodové zprávě bod č. 2.

219. revokuje
usnesení ZMO ze dne 27. 4. 2011, bod programu 3, bod 21 dodatku důvodové 
zprávy ve věci schválení odprodeje pozemku parc. č. st. 2270 zast. pl. o výměře 3 
m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc společnosti České dráhy, a. s. za kupní cenu ve 
výši 6 000,- Kč dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod č. 3.

220. schvaluje
směnu části pozemku parc. č. 804/33 ostatní plocha (dle GP díl „a“) o výměře 775 
m2 včetně zpevněné asfaltové plochy, na které se dále nachází stavby jiného 
vlastníka - zejména trakční sloupy tramvajového vedení, vodovod a optické kabelové 
vedení, a dále veřejné osvětlení ve vlastnictví statutárního města Olomouce, které 
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nejsou součástí tohoto pozemku a nebudou předmětem převodu, části pozemku 
parc. č. 834/8 ostatní plocha (dle GP díl „f“) o výměře 972 m2, na které se nachází 
stavba jiného vlastníka – zejména horkovod, který není součástí tohoto pozemku a 
nebude předmětem převodu, části pozemku parc. č. 938/4 ostatní plocha (dle GP díl 
„g“) o výměře 7 m2, části pozemku parc. č. 1062/60 ostatní plocha (dle GP parc. č. 
1062/107 ostatní plocha) o výměře 67 m2, na které se nachází stavba jiného 
vlastníka – optické kabelové vedení, které není součástí tohoto pozemku a nebude 
předmětem převodu, pozemku parc. č. 1162 ostatní plocha, na kterém se nachází 
stavba jiného vlastníka – zejména horkovod, který není součástí tohoto pozemku a 
nebude předmětem převodu, a pozemku parc. č. st. 2270 zastavěná plocha a 
nádvoří, na kterém se nachází stavba jiného vlastníka – zejména budova bez čp/če, 
jiná st., která není součástí tohoto pozemku a nebude předmětem převodu, vše v k. 
ú. Hodolany, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce za část 
pozemku parc. č. 804/42 ostatní plocha (dle GP díl „d“) o výměře 8 m2 v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc ve vlastnictví společnosti Dopravní podnik města 
Olomouce, a.s., na které se nachází stavby jiného vlastníka – zejména chodník a 
optické kabelové vedení, které nejsou součástí tohoto pozemku a nebudou 
předmětem převodu, s tím, že společnost Dopravní podnik města Olomouce, a.s. 
uhradí statutárnímu městu Olomouc doplatek cenového rozdílu ve výši  2 409 715,-
Kč dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod č. 3. 

221. schvaluje
zřízení služebnosti umístění a provozování veřejného osvětlení na nově vzniklém 
pozemku parc. č. 834/8 ostatní plocha v  k. ú. Hodolany, obec Olomouc, vzniklým 
sloučením částí pozemků parc. č. 804/33 ostatní plocha (dle GP díl „a“), parc. č. 
834/8 ostatní plocha (dle GP díl „f“), parc. č. 938/4 ostatní plocha (dle GP díl „g“), 
parc. č. 804/42 ostatní plocha (dle GP díl „c“) a pozemku parc. č. 1162 ostatní 
plocha, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, ve prospěch statutárního města 
Olomouce dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod č. 3. 

222. schvaluje
prodej tramvajové trati - přednádraží na pozemku parc. č. 938/43 ostatní plocha v k. 
ú. Hodolany, obec Olomouc, společnosti Dopravní podnik města Olomouce, a.s. dle 
dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod č. 4. 

223. schvaluje
prodej části pozemku parc. č. 174/5 ostat. pl. (dle GP „díl b“) o výměře 460 m2 v k. ú. 
Chválkovice, obec Olomouc, na které se nachází stavba jiného vlastníka – oplocení, 
které není součástí tohoto pozemku a nebude proto předmětem převodu, a části 
pozemku parc. č. 139/36 ostat. pl. (dle GP „díl a“) o výměře 313 m2 v k. ú. 
Chválkovice, obec Olomouc, na které se nachází stavba jiného vlastníka – část 
zděného přístřešku, studna a oplocení, které nejsou součástí tohoto pozemku a 
nebudou proto předmětem převodu, panu xxxxxx za kupní cenu ve výši 623 500,- Kč 
dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod č. 5. 

224. revokuje
část usnesení ZMO ze dne 23. 9. 2003, bod programu 3.1., bod 31 důvodové zprávy, 
ve věci schválení bezúplatného převodu pozemků k následujícímu využití ve 
veřejném zájmu parc. č. 420/2 ost. pl. o výměře 907 m2, v k.ú. Neředín – účel -
veřejně prospěšná stavba, parc. č. 480/8 ost. pl. o výměře 2565 m2, v k.ú. Neředín –
účel – stávající komunikace a parkoviště pro bytové domy, parc. č. 608/19 ost. pl. 
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o výměře 284 m2, v k.ú. Neředín – účel – pozemek pod stávající komunikací, parc. č. 
608/22 ost. pl. o výměře 76 m2, v k.ú. Neředín – účel – pozemek pod stávající 
komunikací, parc. č. 608/24 ost. pl. o výměře 286 m2, v k.ú. Neředín – účel –
pozemek pod stávající komunikací, parc. č. 608/27 ost, pl. o výměře 1426 m2, v k.ú. 
Neředín – účel – pozemek pod stávající komunikací, parc. č. 608/30 ost. pl. o výměře 
3413 m2, v k.ú. Neředín – účel – pozemek pod stávající komunikací, parc. č. 608/34 
ost. pl. o výměře 2039 m2, v k.ú. Neředín – účel – pozemek pod stávající 
komunikací, ve vlastnictví ČR - Ministerstva obrany ČR do vlastnictví statutárního 
města Olomouce a to z důvodu veřejného zájmu  za podmínek, že po dobu 10 let 
nepřevede statutární město Olomouc vlastnická práva k takto nabytým nemovitostem 
ani zčásti na další subjekty vyjma zpětného bezúplatného převodu těchto nemovitostí 
do vlastnictví České republiky, po dobu 10 let bude statutární město Olomouc 
využívat všechny nemovitosti ve veřejném zájmu, po dobu 10 let nebude tento 
majetek přenechán k dalšímu komerčnímu využití jiným subjektům a po dobu 10-ti let 
bude porušení těchto závazků sankcionováno smluvní pokutou ve výši evidenční 
hodnoty nemovitostí jíž se porušení týká dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod č. 
6. 

225. schvaluje
bezúplatný převod pozemků parc. č. 420/2 o výměře 907 m2, parc. č. 480/8 
o výměře 2 565 m2, parc. č. 608/19 o výměře 284 m2, parc. č. 608/22 o výměře 76 
m2, parc. č. 608/24 o výměře 286 m2, parc. č. 608/27 o výměře 1 426 m2, parc. č. 
608/30 o výměře 3 413 m2 a parc. č. 608/34 o výměře 2 039 m2, vše ostatní plocha 
v k. ú. Neředín, obec Olomouc z vlastnictví ČR - Ministerstva obrany do vlastnictví 
statutárního města Olomouce za podmínek dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod 
č. 6. 

226. nevyhovuje žádosti
společnosti DEVELOP Holding uzavřený investiční fond, a.s. o směnu částí pozemku 
parc. č. 228/23 orná půda o celkové výměře 8 885 m2 v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouc za pozemky parc. č. 228/21 orná 
půda, parc. č. 813/2 ostatní plocha,  parc. č. 824/68 ostatní plocha, za části pozemků  
parc. č. 228/28 orná půda o celkové výměře 362 m2, parc. č. 207/17 orná půda 
o výměře 1 m2 a parc. č. 228/1 orná půda o výměře 373 m2, vše v k. ú. Hodolany, 
obec Olomouc, ve vlastnictví společnosti DEVELOP Holding uzavřený investiční 
fond, a.s. dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod č. 7. 

227. schvaluje
uzavření dohody o zániku závazku vzniklého na základě smlouvy o uzavření budoucí 
darovací smlouvy č. MAJ-IN-B/9/2006/Hoa ve znění dodatků č. 1- č. 5 se společností 
DEVELOP BUILDING s.r.o. dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod č. 8. 

228. schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na stavby vodovodního řadu a 
kanalizace se společností DEVELOP BUILDING s.r.o., jako budoucím dárcem, dle 
dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod č. 9. 

229. schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-
B/4/2011/Hoa, mezi statutárním městem Olomouc a společností F-Munitor, s.r.o. dle 
dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod č. 10. 
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230. schvaluje
uzavření dodatku č. 1 k plánovací smlouvě č. MAJ-IN-PS/2/2011/Hoa, mezi 
statutárním městem Olomouc a společností F-Munitor, s.r.o. dle dodatku č. 1 
k důvodové zprávě bod č. 11. 

231. schvaluje
uzavření darovací smlouvy na stavby SO 01 - komunikace, včetně odbočení 
komunikace k jednotlivým sjezdům, parkovacích stání, chodníku, kontejnerových 
stání, SO 06 - veřejné osvětlení, SO 03 - vodovod a SO 04 - kanalizace s xxxxxxxxxx
jako dárcem dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod č. 12. 

232. schvaluje
koupi pozemku parc. č. 349/1 ostat. pl. o výměře 2770 m2 v  k. ú. Droždín,  obec 
Olomouc z vlastnictví paní xxxx do vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní 
cenu ve výši 1,- Kč dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod č. 13. 

233. schvaluje
uzavření plánovací smlouvy na infrastrukturní stavby místní komunikace, 
parkovacích stání, veřejného osvětlení, vodovodního řadu, splaškové a dešťové 
kanalizace budované v rámci stavby „Inženýrské sítě a komunikace Nemilany – 6 
RD“ s panem xxxxxxxxxx, dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod č. 14. 

234. schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na infrastrukturní stavby místní 
komunikace, parkovacích stání, veřejného osvětlení, vodovodního řadu, splaškové a 
dešťové kanalizace budované v rámci stavby „Inženýrské sítě a komunikace 
Nemilany – 6 RD“ s panem xxxxxxxx, dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod č. 15. 

235. schvaluje
zřízení služebnosti uložení a provozování vodovodu na pozemcích  parc. č. 221/9 
ostat. pl., parc. č. 1502/25 ostat. pl., parc. č. 182/5 orná půda, parc. č. 1967 ostat. pl. 
a tlakové kanalizace na pozemcích parc. č. 1487/2 orná půda, parc. č. 1967 ostat. 
pl., vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc ve prospěch nemovitých věcí,  a to 
pozemků parc. č. 190/4 orná půda a parc. č. 190/3 orná půda, vše v k. ú. 
Chválkovice, obec Olomouc dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod č. 16. 

236. schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti uložení a provozování 
vodovodu na pozemcích  parc. č. 221/9 ostat. pl., parc. č. 1502/25 ostat. pl., parc. č. 
182/5 orná půda, parc. č. 1967 ostat. pl. a tlakové kanalizace na pozemcích parc. č. 
1487/2 orná půda, parc. č. 1967 ostat. pl., vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc ve 
prospěch nemovitých věcí, a to pozemků parc. č. 190/4 orná půda a parc. č. 190/3 
orná půda, vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle dodatku č. 1 k důvodové 
zprávě bod č. 16. 

237. schvaluje
zřízení věcného břemene umístění a provozování nadzemního vedení ZVN na 
pozemku parc. č. 971/10 lesní pozemek v k. ú. Dětřichov nad Bystřicí, obec 
Dětřichov nad Bystřicí ve prospěch společnosti ČEPS, a.s. dle dodatku č. 1 
k důvodové zprávě bod č. 17. 
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238. schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene umístění 
a provozování nadzemního vedení ZVN na pozemku parc. č. 971/10 lesní pozemek 
v k. ú. Dětřichov nad Bystřicí, obec Dětřichov nad Bystřicí ve prospěch společnosti 
ČEPS, a.s. dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod č. 17. 

239. schvaluje
zřízení věcného břemene umístění a provozování nadzemního vedení ZVN na 
pozemcích parc. č. 387/2 lesní pozemek, parc. č. 452/2 lesní pozemek a parc. č. 
507/2 orná půda, vše v k. ú. Arnoltice u Huzové, obec Huzová, ve prospěch 
společnosti ČEPS, a.s. dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod č. 17. 

240. schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene umístění a 
provozování nadzemního vedení ZVN na pozemcích parc. č. 387/2 lesní pozemek, 
parc. č. 452/2 lesní pozemek a parc. č. 507/2 orná půda, vše v k. ú. Arnoltice 
u Huzové, obec Huzová, ve prospěch společnosti ČEPS, a.s. dle dodatku č. 1 
k důvodové zprávě bod č. 17. 

241. schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN 
na pozemcích parc. č. 449/1 ostat. pl. a parc. č. 875/1 ostat. pl., parc. č. 868/1 ostat. 
pl. a parc. č. 1663 zastavěná plocha a nádvoří, podzemního kabelového vedení NN 
na pozemcích parc. č. 449/1 ostat. pl. a parc. č. 875/1 ostat. pl., parc. č. 449/8 ostat. 
pl., parc. č. 449/36 ostat. pl., parc. č. 449/42 ostat. pl., parc. č. 449/43 ostat. pl. a 
parc. č. 2134 ostat. pl., vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a.s. dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod č. 18. 

242. schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a 
provozování podzemního kabelového vedení VN na pozemcích parc. č. 449/1 ostat. 
pl. a parc. č. 875/1 ostat. pl., parc. č. 868/1 ostat. pl. a parc. č. 1663 zastavěná 
plocha a nádvoří, podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 449/1 
ostat. pl. a parc. č. 875/1 ostat. pl., parc. č. 449/8 ostat. pl., parc. č. 449/36 ostat. pl., 
parc. č. 449/42 ostat. pl., parc. č. 449/43 ostat. pl. a parc. č. 2134 ostat. pl., vše v k. 
ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. dle 
dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod č. 18. 

243. schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN 
na pozemcích parc. č. 916 a parc. č. 1053/1, vše ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, 
obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle dodatku č. 1 
k důvodové zprávě bod č. 19. 

244. schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a 
provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 916 a parc. 
č. 1053/1, vše ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s.  dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod č. 19. 

245. schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN 
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na pozemcích parc. č. 487/1 orná půda v k. ú. Neředín, obec Olomouc a parc. č. 
1023 ostatní plocha  v k. ú. Řepčín, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ 
Distribuce, a. s. dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod č. 20. 

246. schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a 
provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 487/1 orná 
půda v k. ú. Neředín, obec Olomouc a parc. č. 1023 ostatní plocha v k. ú. Řepčín, 
obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle dodatku č. 1 
k důvodové zprávě bod č. 20. 

247. schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN 
na pozemcích parc. č. 637 a parc. č. 642, vše ostatní plocha v k. ú. Nemilany, obec 
Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle dodatku č. 1 k důvodové 
zprávě bod č. 21. 

248. nevyhovuje žádosti
společnosti  ČEZ Distribuce, a. s. o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení VN na pozemku parc. č. 1721/31 ostatní plocha v 
k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod č. 
22. 

249. schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN 
na pozemcích parc. č. 1721/30 a parc. č. 1721/67, vše ostatní plocha v k. ú. Holice 
u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle 
dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod č. 22. 

250. schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a 
provozování podzemního kabelového vedení VN na pozemcích parc. č. 1721/30 a 
parc. č. 1721/67, vše ostatní plocha v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve 
prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod 
č. 22. 

251. neschvaluje
podání žaloby o určení vlastnického práva k pozemku parc. č. st. 219 zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc –město, obec Olomouc dle dodatku č. 1 
k důvodové zprávě bod č. 23. 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, primátor města
Bod programu: 5.; hlasování č. 10

5 Majetkoprávní záležitosti OI
Zastupitelstvo města Olomouce

1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu.



37

2. schvaluje
uzavření nájemní a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na části 
pozemků parc.č. 385/8 trvalý travní porost, parc.č. 385/19 trvalý travní porost, parc.č. 
622/3 ostatní plocha, parc.č. 654/1 ostatní plocha a parc.č. 654/2 ostatní plocha, vše 
v k.ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, které jsou ve vlastnictví ČR, právo 
hospodařit Povodí Moravy, s.p. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou, po 
dobu stavby a následného majetkoprávního vypořádání, za nájemné ve výši dle 
důvodové zprávy. Budoucí služebnost spočívající v umístění a provozování stavby 
cyklostezky bude zřízena na dobu neurčitou a za jednorázovou úhradu ve výši dle 
důvodové zprávy, dle bodu 1 předložené důvodové zprávy.

3. schvaluje
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 to  na částech pozemků parc.č. 451/52 ost.pl, parc.č. 443/3 
orná půda, parc.č. 496/2 ost.pl., parc.č. 496/8 ost.pl., parc.č. 496/5 ost.pl., parc.č. 
496/4 ost.pl., parc.č. 496/3 ost.pl, vše v k.ú. Povel, 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 2 předložené 
důvodové zprávy.

4. schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě s RWE 
GasNet, s.r.o. spočívající v právu zřídit a provozovat plynárenské zařízení a v právu 
vstupu a vjezdu v souvislosti se zřizováním provozováním, údržbou, opravami, 
změnami, či odstraněním, a to na částech pozemků parc.č. 451/19, parc.č. 535, 
parc.č. 415/2, parc.č. 311/2, vše v k.ú. Povel, obec Olomouc a parc.č. 735, parc.č. 
5/8, parc.č. 311/2, parc.č. 733, parc.č. 731, parc.č. 5/17, parc.č. 5/18, vše v k.ú. Nové 
Sady u Olomouce, které jsou ve vlastnictví statutárního města Olomouce. Budoucí 
služebnost inženýrské sítě bude zřízena na dobu neurčitou a za jednorázovou 
úhradu ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 3 předložené důvodové zprávy.

5. schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě 
s Telefónica Czech Republic, a.s. spočívající v právu uložení, provozu, údržby a 
oprav podzemního komunikačního vedení  a v právu vstupu a vjezdu za účelem 
umístění a provozování na části pozemku parc.č. 575/7 v k.ú. Nové Sady 
u Olomouce, který je ve vlastnictví statutárního města Olomouc.  Budoucí služebnost 
inženýrské sítě bude zřízena na dobu neurčitou a za jednorázovou úhradu ve výši 
dle důvodové zprávy, dle bodu 4 předložené důvodové zprávy.

6. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 
inženýrské sítě na části pozemku parc.č. 599/8 ostatní plocha v k.ú. Svatý Kopeček, 
obec Olomouc, který je ve vlastnictví Olomouckého kraje, právo hospodařit se 
svěřeným majetkem Správa silnic Olomouckého kraje. Nájemní smlouva bude 
uzavřena na dobu určitou, do doby ukončení stavby za nájemné ve výši dle 
důvodové zprávy a současně budoucí služebnost inženýrské sítě, která bude 
spočívat v právu uložení a provozování kanalizační přípojky a kanalizační šachty a 
v právu vstupu a vjezdu na služebný pozemek za účelem uložení a provozování 
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inženýrské sítě. Budoucí služebnost bude zřízena na dobu neurčitou a za 
jednorázovou úhradu ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 5 předložené důvodové 
zprávy.

7. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy a budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě 
na části pozemku parc.č. 2002/11 ostatní plocha v k.ú. Lošov, obec Olomouc. 
Pozemek je ve vlastnictví Olomouckého kraje, příslušnost k hospodaření náleží 
Správě silnic Olomouckého kraje. Budoucí služebnost inženýrské sítě bude zřízena 
na dobu neurčitou a za cenu dle důvodové zprávy. Nájemní smlouva bude uzavřena 
na dobu určitou, po dobu stavby, za nájemné ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 
6 předložené důvodové zprávy.

8. schvaluje
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 xxxxxxxx
a paní xxxxxx. Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou a za jednodrátovou úplatu 
ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 7 předložené důvodové zprávy.

9. schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení práva stavby na části pozemku parc.č. 37/2 ostatní 
plocha (nově vzniklá parc.č. 37/3 o výměře 29 m2) v k.ú. Pavlovičky, obec Olomouc 
na dobu 99 let, který je ve vlastnictví Lidl Česká republika v.o.s. ve prospěch 
statutárního města Olomouc za jednorázovou úplatu ve výši dle důvodové zprávy, 
dle bodu 8 předložené důvodové zprávy.

10. schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení práva stavby na části pozemku parc.č. 3224/2 ostatní 
plocha v k.ú. Huzová, obec Huzová na dobu 99 let, který je ve vlastnictví ČR, právo 
hospodařit s majetkem státu Lesy České republiky, s.p. ve prospěch statutárního 
města Olomouc za jednorázovou úplatu ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 9 
předložené důvodové zprávy.

11. schvaluje
uzavření smlouvy směnné na část pozemku parc.č. 451/35 (nově vzniklá parc.č.st. 
958/2 zastavěná plocha a nádvoří) v k.ú. Povel, který je ve vlastnictví statutárního 
města Olomouc za část pozemku parc.č. 443/1 orná půda v k.ú. Povel, který je ve 
vlastnictví společnosti STAFOS-REAL s.r.o., dle bodu 10 předložené důvodové 
zprávy.

12. schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na části pozemku parc.č. 776/1 
ostatní plocha v k.ú. Chomoutov, obec Olomouc v rozsahu cca 102 m2 z vlastnictví 
Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje do vlastnictví 
statutárního města Olomouc, dle bodu 11 předložené důvodové zprávy.

13. schvaluje
uzavření kupní smlouvy na část pozemku parc.č. 451/3 ostatní plocha o výměře 22 
m2 v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc. Pozemek je ve vlastnictví Náboženské obce 
Církve československé husitské v Olomouci. Kupní cena bude stanovena ve výši dle 
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důvodové zprávy, dle bodu 12 předložené důvodové zprávy.

14. schvaluje
uzavření kupní smlouvy na část pozemku parc.č. 451/27 ostatní plocha o výměře 0,5 
m2 v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc. Pozemek je ve vlastnictví SK Sigma Olomouc, 
a.s. Kupní cena bude stanovena ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 13 
předložené důvodové zprávy.

15. schvaluje
uzavření kupní smlouvy na část pozemku parc.č. 451/30 ostatní plocha o výměře 3,5 
m2 v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc. Pozemek je ve vlastnictví SK Sigma Olomouc, 
a.s. Kupní cena bude stanovena ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 14 
předložené důvodové zprávy.

16. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy a budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě 
na části pozemků parc.č. 875/19 ostatní plocha a parc.č. 864/13 ostatní plocha oba 
v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc a parc.č. 79/3 ostatní plocha a parc.č. 79/33 ostatní 
plocha oba v k.ú. Olomouc-město, obec Olomouc. Pozemky jsou ve vlastnictví 
Olomouckého kraje, příslušnost k hospodaření náleží Správě silnic Olomouckého 
kraje. Budoucí služebnost inženýrské sítě bude zřízena na dobu neurčitou a za cenu 
dle důvodové zprávy. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou, po dobu 
stavby, za nájemné ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 15 předložené důvodové 
zprávy.

17. schvaluje
uzavření kupní smlouvy na část pozemku parc.č. 219/5 orná půda,  o výměře 16 m2  
v k.ú. Droždín, obec Olomouc. Pozemek je ve spoluvlastnictví xxxxx a xxxxxxxxxxxx. 
Kupní cena bude stanovena ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 16 předložené 
důvodové zprávy.

18. schvaluje
uzavření kupní smlouvy na část pozemku parc.č. 219/3 orná půda,  o výměře 25 m2  
v k.ú. Droždín, obec Olomouc. Pozemek je ve společném jmění manželů xxxxxxxxxx. 
Kupní cena bude stanovena ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 17 předložené 
důvodové zprávy.

19. schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti spočívajícího v právu 
umístění a provozování cyklostezky a v právu vjezdu a vstupu na pozemky za 
účelem umístění, provozování, oprav, úprav, údržby na části pozemku parc.č. 718/42 
v rozsahu cca 69,2 m2 v k.ú. Nové Sady u Olomouce a parc.č. 1025/1 v rozsahu cca 
2,3 m2 v k.ú. Hodolany, obec Olomouc, které jsou ve vlastnictví ČR, příslušnost 
hospodařit s majetkem státu Ředitelství silnic a dálnic ČR ve prospěch statutárního 
města Olomouc. Budoucí služebnost bude zřízena na dobu neurčitou a za 
jednorázovou úhradu ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 1 předloženého dodatku 
č. 1 k důvodové zprávě.  

20. schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě č. BKS/OI/369/2009/PD 
ze dne 12.10.2009 týkající se prodloužení lhůty platnosti smlouvy, dle bodu 2 
předloženého dodatku č. 1 k důvodové zprávě. 
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21. schvaluje
uzavření darovací smlouvy na část pozemku parc.č. 842/3 ostatní plocha (dle GP 
nově vzniklý pozemek parc.č. 842/17 o výměře 28 m2) v k.ú. Hodolany z vlastnictví 
Olomouckého kraje do vlastnictví statutárního města Olomouc, dle bodu 3 
předloženého dodatku č. 1 k důvodové zprávě.

22. schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 
BVB/OI/269/2011/PD ze dne 7.11.2011 k pozemku parc.č. 712 ostatní plocha, v k.ú. 
Droždín, obec Olomouc, uzavřené se spoluvlastníkem xxxxxxxxx, na základě kterého 
se prodlouží platnost smlouvy o 5 let ode dne uzavření dodatku, dle bodu 15 
předloženého dodatku č. 1 k důvodové zprávě. 

23. schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 
BVB/OI/244/2011/PD ze dne 7.11.2011 k pozemku parc.č. 712 ostatní plocha, v k.ú. 
Droždín, obec Olomouc, uzavřené se spoluvlastníkem xxxxxxxxx, na základě kterého 
se prodlouží platnost smlouvy o 5 let ode dne uzavření dodatku, dle bodu 16 
předloženého dodatku č. 1 k důvodové zprávě.

24. schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 
BVB/OI/256/2011/PD ze dne 8.11.2011 k pozemku parc.č. 712 ostatní plocha, v k.ú. 
Droždín, obec Olomouc, uzavřené se spoluvlastníkem xxxxxxxxx, na základě kterého 
se prodlouží platnost smlouvy o 5 let ode dne uzavření dodatku, dle bodu 17 
předloženého dodatku č. 1 k důvodové zprávě. 

25. schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 
BVB/OI/245/2011/PD ze dne 7.11.2011 k pozemku parc.č. 712 ostatní plocha, v k.ú. 
Droždín, obec Olomouc, uzavřené se spoluvlastníkem xxxxxxxxx, na základě kterého 
se prodlouží platnost smlouvy o 5 let ode dne uzavření dodatku, dle bodu 18 
předloženého dodatku č. 1 k důvodové zprávě. 

26. schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 
BVB/OI/246/2011/PD ze dne 4.11.2011 k pozemku parc.č. 711 trvalý travní porost, 
v k.ú. Droždín, obec Olomouc, uzavřené s vlastníky xxxxxxxxxxx, na základě kterého 
se prodlouží platnost smlouvy o 5 let ode dne uzavření dodatku, dle bodu 19 
předloženého dodatku č. 1 k důvodové zprávě.

27. schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 
OI-IP/BVB/000542/2012/Kli ze dne 4.6.2012 k pozemku parc.č. 712 ostatní plocha, 
v k.ú. Droždín, obec Olomouc, uzavřené se spoluvlastníkem xxxxxxxxxxx, na základě 
kterého se prodlouží platnost smlouvy o 5 let ode dne uzavření dodatku, dle bodu 20 
předloženého dodatku č. 1 k důvodové zprávě. 

28. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy a budoucí smlouvy o zřízení služebnosti na část pozemku 
parc.č. 602 vodní plocha v k.ú. Střeň, obec Střeň. Pozemek je ve vlastnictví České 
republiky, příslušnost k hospodaření náleží Povodí Moravy, s.p.
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Budoucí služebnost bude zřízena na dobu neurčitou a za jednorázovou úplatu dle 
důvodové zprávy. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou, ode dne 
účinnosti smlouvy do dne vkladu služebnosti do katastru nemovitostí, za nájemné ve 
výši dle důvodové zprávy, dle bodu 21 předloženého dodatku č. 1 k důvodové 
zprávě.

29. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy a budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě 
na části pozemků parc.č. 1045/48 ostatní plocha a 1059/21 ostatní plocha v k.ú. 
Černovír, obec Olomouc. Pozemky jsou ve vlastnictví Olomouckého kraje, 
příslušnost k hospodaření náleží Správě silnic Olomouckého kraje. Budoucí 
služebnost inženýrské sítě bude zřízena na dobu neurčitou a za cenu dle důvodové 
zprávy. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou, po dobu stavby, za 
nájemné ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 22 předloženého dodatku č. 1 
k důvodové zprávě.

30. schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti umístění a provozování 
stavby cyklostezky na částech pozemků parc.č. 385/15 trvalý travní porost, parc.č. 
385/16 trvalý travní porost a parc.č. 385/18 trvalý travní porost, vše v k.ú. Nové Sady 
u Olomouce, obec Olomouc v budoucím vlastnictví Povodí Moravy, s.p. Budoucí 
služebnost spočívající v umístění a provozování stavby cyklostezky bude zřízena na 
dobu neurčitou a za jednorázovou úhradu dle znaleckého posudku, dle bodu 23 
předloženého dodatku č. 1 k důvodové zprávě.

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, primátor města
Bod programu: 6.; hlasování č. 11, 12

6 Prodej domů + dodatek č. 1
Zastupitelstvo města Olomouce

1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu a dodatek č. 1

2. schvaluje
prodej části pozemku parc. č. 1126  ostatní plocha (dle GP parc. č. 1126/2 ostatní 
plocha) o výměře 76 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, Společenství vlastníků 
jednotek Masarykova tř. 52, Olomouc, za kupní cenu ve výši 51.340,- Kč, dle 
důvodové zprávy bod 1.2.

3. schvaluje
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 7365/135133 xxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 54.148,- Kč,
- podíl o velikosti 6432/135133 xxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 47.288,- Kč,
- podíl o velikosti 107394/135133 xxxxxxx za kupní cenu ve výši 789.562,- Kč,
- podíl o velikosti 13942/135133 xxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 102.502,- Kč, dle 
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důvodové zprávy bod 1.3.

4. schvaluje
zřízení služebnosti cesty k pozemku parc. č. st. 1000 zastavěná plocha a nádvoří v 
k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, přičemž obsahem služebnosti je zajištění 
průchodu veřejnosti přes pozemek parc. č. st. 1000 zastavěná plocha a nádvoří v 
k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc tak, jak je vyznačeno v GP č. 1335-22/2014, ve 
prospěch statutárního města Olomouce, dle důvodové zprávy bod 1.3.

5. nevyhovuje žádosti
pana xxxxxxxxxxxxxxxx ve věci prodeje pozemku parc. č. 109/3 ostatní plocha v k. ú.
Olomouc-město, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 1.3.

6. schvaluje
prodej částí pozemku parc. č. 637/4 ostatní plocha (dle GP díl ,,a“) o výměře 213 m2 
a část pozemku parc. č. 647/3 ostatní plocha (dle GP díl ,,b“) o výměře 74 m2, vše 
v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, za kupní cenu celkem ve výši 394.000,- Kč 
společnosti STEVA trading s.r.o., dle důvodové zprávy bod 1.4.

7. schvaluje
zřízení služebnosti přístupu a užívání pozemku parc. č. 637/4 ostatní plocha v k. ú. 
Nová Ulice, obec Olomouc tak, jak je vyznačeno v GP č. 2048-304/2014, přičemž 
obsahem služebnosti je zřízení, umístění, provoz, kontrola, oprava, údržba, montáž 
(resp. demontáž) a modernizace veřejného osvětlení a přívodních kabelů elektrické 
energie (na pozemku se nachází 1x svítidlo včetně přívodních a odvodních kabelů), 
ve prospěch statutárního města Olomouce, dle důvodové zprávy bod 1.4.

8. schvaluje
prodej pozemku parc. č. st. 1170 zastavěná plocha a nádvoří  v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc, na kterém se nachází stavba jiného vlastníka – budova bez čp/če, garáž, 
která není součástí tohoto pozemku a nebude proto předmětem převodu, panu 
xxxxxxxxxxx za kupní cenu 25.800,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.5.

9. schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na prodej částí pozemku parc. č. 509 
ostatní plocha o celkové výměře 34 m2 v k.  ú. Nová Ulice, obec Olomouc s Bytovým 
družstvem Svornosti 48 a 50 za kupní cenu ve výši 46.000,- Kč, dle důvodové zprávy 
bod 1.6.

10. schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na prodej částí pozemku parc. č. 278 
ostatní plocha o celkové výměře 45 m2 v k.  ú. Nová Ulice, obec Olomouc, se 
Společenstvím vlastníků jednotek v domech Foerstrova 1088/12, 1087/14, 1086/16 
v Olomouci za kupní cenu ve výši 55.500,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.7.

11. nevyhovuje žádosti
Společenství vlastníků domu Žilinská 1097/14 a 1098/16, Olomouc-Nová Ulice ve 
věci prodeje části pozemku parc. č. 1121 ostatní plocha o výměře 894 m2 v k. ú. 
Nová Ulice, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 1.8.

12. nevyhovuje žádosti
pana xxxxxxxxxxx o zřízení služebnosti přístupu, umístění, údržby, kontroly, montáže 
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(demontáže) dřevěného sloupu (opěrný bod) pro umístění radioamatérské drátové 
antény (obojí ve vlastnictví pana xxxxxxxx) k pozemku parc. č. 429/82 ostatní plocha 
v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, ve prospěch pana Miloslava Svozila, dle důvodové 
zprávy bod 1.8.

13. schvaluje
prodej části pozemku parc. č. st. 378/3 zastavěná plocha a nádvoří (dle GP parc. č. 
st. 378/4) o výměře 105 m2, a části pozemku parc. č. st. 378/3 zastavěná plocha a 
nádvoří (dle GP parc. č. st. 378/3) o výměře 357 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, 
obec Olomouc, za kupní cenu celkem ve výši 295.680,- Kč, z toho pozemek dle GP 
parc. č. st. 378/4 za kupní cenu ve výši 67.200,- Kč a pozemek dle GP parc. č. st. 
378/3 za kupní cenu ve výši 228.480,- Kč, do podílového vlastnictví kupujících, 
a to: 
- podíl o velikosti 613/17883 do SJM xxxxxxxxxx za kupní cenu   ve výši 10.135,- Kč,
- podíl o velikosti 743/17883 xxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 12.285,- Kč,
- podíl o velikosti 538/17883 xxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši   8.895,- Kč,
- podíl o velikosti 612/17883 xxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 10.119,- Kč,
- podíl o velikosti 679/17883 xxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 11.227,- Kč,
- podíl o velikosti 529/17883 xxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 8.747,- Kč,
- podíl o velikosti 467/17883 xxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 7.721,- Kč,
- podíl o velikosti 633/17883 xxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 10.466,- Kč,
- podíl o velikosti 774/17883 xxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 12.797,- Kč,
- podíl o velikosti 557/17883 xxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 9.210,- Kč,
- podíl o velikosti 631/17883 xxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 10.433,- Kč,
- podíl o velikosti 703/17883 do SJM xxxxx za kupní cenu ve výši 11.623,- Kč,
- podíl o velikosti 524/17883 xxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 8.664,- Kč,
- podíl o velikosti 480/17883 do SJM xxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 7.936,- Kč,
- podíl o velikosti 639/17883 do SJM xxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 10.565,- Kč,
- podíl o velikosti 785/17883 xxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 12.797,- Kč,
- podíl o velikosti 566/17883 xxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 9.358,- Kč,
- podíl o velikosti 724/17883 xxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 11.971,- Kč,
- podíl o velikosti 759/17883 xxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 12.549,- Kč,
- podíl o velikosti 539/17883 xxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 8.912,- Kč,
- podíl o velikosti 493/17883 xxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 8.151,- Kč,
- podíl o velikosti 4895/17883 xxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 80.937,- Kč, 
dle důvodové zprávy bod 1.9.

14. schvaluje
prodloužení doby splatnosti kupní ceny za ideální podíl o velikosti 16/50 na pozemku 
parc. č. 368/4 zahrada v  k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, paní xxxxxxxxxxxxxxx, a to 
do 30. 9. 2014, dle důvodové zprávy bod 1.10.

15. nevyhovuje žádosti
paní xxxxxxxxxxxxxxxxx o prodloužení splatnosti kupní ceny za jednotku vymezenou 
dle zákona č. 72/1994 Sb., a to bytovou jednotku č. 362/19 v domě č. p. 360, 361, 
362 (Nedvědova 7, 9, 11) na pozemcích parc. č. st. 542, 543, 544, vše zastavěná 
plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 113/7648 na společných 
částech domu č. p. 360, 361, 362 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 113/7648 
na pozemcích parc. č. st. 542, 543, 544, vše zastavěná plocha a nádvoří, vše v  k. ú. 
Povel, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 1.11.
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16. schvaluje
odstoupení od smlouvy o převodu jednotky dle zákona č. 72/1994 Sb., č. OMAJ-
PR/PBJ/001421/2014/Mlc, uzavřené dne 31. 7. 2014 s paní xxxxxxxxxxxxx na prodej 
jednotky vymezené dle zákona č. 72/1994 Sb., a to bytové jednotky č. 362/19 v 
domě č. p. 360, 361, 362 (Nedvědova 7, 9, 11) na pozemcích parc. č. st. 542, 543, 
544, vše zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
113/7648 na společných částech domu č. p. 360, 361, 362 a se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 113/7648 na pozemcích parc. č. st. 542, 543, 544, vše zastavěná 
plocha a nádvoří, vše v  k. ú. Povel, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 1.11.

17. ukládá
odboru majetkoprávnímu zaslat návrh smlouvy na prodej jednotky vymezené dle 
zákona č. 72/1994 Sb., a to bytové jednotky č. 362/19 v domě č. p. 360, 361, 362 
(Nedvědova 7, 9, 11) na pozemcích parc. č. st. 542, 543, 544, vše zastavěná plocha 
a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 113/7648 na společných částech 
domu č. p. 360, 361, 362 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 113/7648 na 
pozemcích parc. č. st. 542, 543, 544, vše zastavěná plocha a nádvoří, vše v  k. ú. 
Povel, obec Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 762.002,- Kč v souladu 
s usnesením Zastupitelstva města Olomouce ze dne 5. 5. 2014, bod 5, část 19, 
xxxxxxxxxxx, dle důvodové zprávy bod 1.11.
T: zasedání ZMO
O: vedoucí majetkoprávního odboru

18. schvaluje
ponechání jednotky vymezené dle zákona č. 89/2012 Sb., a to jednotky č. 515/4, byt, 
v domě č. p. 513, 514, 515 na pozemku parc. č. st. 541 zastavěná plocha a nádvoří 
v k. ú. Lazce, obec Olomouc v majetku statutárního města Olomouce, dle důvodové 
zprávy bod 1.12.

19. revokuje
své usnesení ze dne 5. 5. 2014, bod 5, část 22 ve věci prodeje části pozemku parc. 
č. 406/11 ostatní plocha (dle GP parc. č. 406/25 ostatní plocha) o výměře 237 m2 
v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, do SJM xxxxx, za kupní cenu ve výši  398.000,- Kč, 
dle důvodové zprávy bod 1.13.

20. schvaluje
nepřijetí nabídky pana xxxxxxxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxx na uplatnění předkupního 
práva statutárního města Olomouce k budově bez čp/če na pozemku parc. č. st. 3/2 
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, dle důvodové 
zprávy bod 2.1.

21. schvaluje
prodej ideálního podílu o velikosti 20620/21960 na pozemku parc. č. st. 1042/1 
zastavěná plocha a nádvoří a pozemku parc. č. st. 1042/2 zastavěná plocha a 
nádvoří, oba v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, na kterých se nachází stavba jiného 
vlastníka – budova č. p. 893, 894 (tř. Svornosti 48, 50), která není součástí těchto 
pozemků a nebude proto předmětem převodu, za kupní cenu celkem ve výši 
709.869,- Kč do podílového spoluvlastnictví kupujících, a to:
- podíl o velikosti 608/21960, a to ideální 1/2 xxxxx za kupní cenu ve výši 10.466,- Kč 
a ideální 1/2 xxxxxxxxx za kupní cenu ve výši  10.466,- Kč,
- podíl o velikosti 519/21960 xxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 17.867,- Kč,
- podíl o velikosti 519/21960 xxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 17.867,- Kč,
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- podíl o velikosti 732/21960 xxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 25.200,- Kč,
- podíl o velikosti 608/21960 do SJM xxxxxxxx za kupní cenu ve výši 20.932,- Kč,
- podíl o velikosti 519/21960 xxxxxxxxxxxxxxx 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 xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 25.200,- Kč,
- podíl o velikosti 608/21960 do SJM xxxxxxxx za kupní cenu ve výši 20.932,- Kč,
- podíl o velikosti 519/21960 xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 17.867,- Kč,
- podíl o velikosti 519/21960 xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 17.867,- Kč,
- podíl o velikosti 732/21960 do SJM xxxxxxxx za kupní cenu ve výši 25.200,- Kč,
- podíl o velikosti 608/21960 xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 20.932,- Kč,
- podíl o velikosti 519/21960 xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 17.867,- Kč,
- podíl o velikosti 519/21960 xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 17.867,- Kč,
- podíl o velikosti 732/21960 xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši  25.200,- Kč,
- podíl o velikosti 608/21960 xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 20.931,- Kč,
- podíl o velikosti 492/21960 xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 16.938,- Kč,
- podíl o velikosti 368/21960 do SJM xxxxxxxx za kupní cenu ve výši 12.669,- Kč,
- podíl o velikosti 732/21960 xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 25.200,- Kč,
- podíl o velikosti 519/21960 xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 17.867,- Kč,
- podíl o velikosti 519/21960 xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 17.867,- Kč,
- podíl o velikosti 608/21960 xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 20.931,- Kč,
- podíl o velikosti 732/21960 xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 25.200,- Kč,
- podíl o velikosti 519/21960 xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 17.867,- Kč,
- podíl o velikosti 519/21960 xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 17.867,- Kč,
- podíl o velikosti 732/21960 do SJM xxxxxxxx za kupní cenu ve výši 25.200,- Kč,
- podíl o velikosti 519/21960 xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 17.867,- Kč,
- podíl o velikosti 519/21960 xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 17.867,- Kč,
- podíl o velikosti 608/21960 xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 20.931,- Kč,
- podíl o velikosti 519/21960 do SJM xxxxxxxx za kupní cenu ve výši 17.867,- Kč,
- podíl o velikosti 519/21960 xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 17.867,- Kč,
- podíl o velikosti 608/21960 xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 20.931,- Kč,
- podíl o velikosti 368/21960 xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 12.669,- Kč,
- podíl o velikosti 492/21960 xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 16.938,- Kč,
- podíl o velikosti 608/21960 do SJM xxxxxxxx za kupní cenu ve výši 20.931,- Kč, dle 
dodatku č. 1 důvodové zprávy bod 1.1.

22. schvaluje
prodej pozemku parc. č. 1129 ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, 
Společenství vlastníků jednotek pro dům  Masarykova 940/58 v Olomouci, za kupní 
cenu ve výši 113.500,- Kč, dle dodatku č. 1 důvodové zprávy bod 1.2.

23. schvaluje
prodej částí pozemku parc. č. 1127 ostatní plocha (dle GP parc. č. 1127/3 ostatní 
plocha) o výměře 140 m2, a (dle GP „díl a“ ostatní plocha) o výměře 1 m2, a 
pozemku parc. č. 1128 ostatní plocha v  k. ú. Hodolany, obec Olomouc, Společenství 
vlastníků jednotek pro dům Masarykova 938/54 a 939/56 v Olomouci, za kupní cenu 
celkem ve výši 198.340,- Kč, z toho části pozemku parc. č. 1127 (dle GP parc. č. 
1127/3 a „díl a“) ostatní plocha za 79.565,- Kč, pozemek parc. č. 1128 ostatní plocha 
za 110.435,- Kč, náklady za 8.340,- Kč, dle dodatku č. 1 důvodové zprávy bod 1.3.

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, primátor města
Bod programu: 7.; hlasování č. 13, 14
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7 Rozpočtové změny roku 2014
Zastupitelstvo města Olomouce

1. bere na vědomí
důvodovou zprávu, týkající se rozpočtových změn roku 2014 - část A, část B a část C 
včetně dodatku č. 1

2. schvaluje
rozpočtové změny roku 2014 dle důvodové zprávy - část B a část C včetně dodatku 
č. 1

Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 8.; hlasování č. 15

8 Smlouva o úhradě kompenzace na zajištění dopravní 
obslužnosti území Olomouckého kraje

Zastupitelstvo města Olomouce

1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu

2. schvaluje
smlouvu s Olomouckým krajem dle přílohy č. 1 této důvodové zprávy

3. ukládá
podepsat smlouvu s Olomouckým krajem 
T: září 2014
O: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora

Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 9.; hlasování č. 16

9 Dodatek č. 1 ke smlouvám s obcemi zóny 71 Olomouc
Zastupitelstvo města Olomouce

1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu

2. schvaluje
dodatky smluv s obcemi Bukovany, Bystrovany, Horka nad Moravou, Samotišky, 
Skrbeň dle přílohy č. 1 této důvodové zprávy

3. ukládá
podepsat dodatky s obcemi
T: září 2014
O: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora

Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 10.; hlasování č. 17
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10 Převod majetku dopravci DPMO, a.s. formou naturálního plnění
Zastupitelstvo města Olomouce

1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu

2. schvaluje
převod majetku dle bodu 1. této důvodové zprávy jako naturální plnění kompenzace 
dopravci DPMO, a.s. k 30.9.2014

3. schvaluje
započtení pohledávky vzniklé na základě směnné smlouvy dle bodu 2. upravené 
důvodové zprávy jako naturální plnění kompenzace dopravci DPMO, a.s. v roce 2014

4. schvaluje
postupné započítání pohledávky vzniklé na základě smlouvy o prodeji tramvajové 
trati v přednádraží na pozemku parc. č. 938/43 vůči fakturaci DPMO, a.s. za případné 
nedoplatky do skutečné výše kompenzace bez čistého příjmu  v souladu s platnou 
smlouvou o závazku veřejné služby a kompenzaci z veřejné přepravy cestujících dle 
bodu 3. této důvodové zprávy

Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 11.; hlasování č. 18

11 CIVINET
Zastupitelstvo města Olomouce

1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu

2. schvaluje
postup dle bodu 5 důvodové zprávy

Předložil: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 12.; hlasování č. 19

12 Bytová družstva
Zastupitelstvo města Olomouce

1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu

2. souhlasí
s členstvím Bytového družstva Olomouc, Jiráskova v Bytovém družstvu Olomouc, 
Jižní a s členstvím Bytového družstva Olomouc, Jižní v Bytovém družstvu Olomouc, 
Jiráskova

3. schvaluje
změnu stanov obou družstev dle důvodové zprávy a přílohy důvodové zprávy
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4. deleguje
zástupce SMOl (včetně náhradníků) na členské schůze bytových družstev Bytové 
družstvo Olomouc, Jiráskova a Bytové družstvo Olomouc, Jižní, dle důvodové zprávy

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 13.; hlasování č. 20

13 Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací - škol, 
Smlouvy o bezúplatném převodu majetku příspěvkovým 
organizacím - školám

Zastupitelstvo města Olomouce

1. bere na vědomí
důvodovou zprávu

2. schvaluje
Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací - škol dle příloh důvodové zprávy

3. schvaluje
Smlouvy o bezúplatném převodu majetku příspěvkovým organizacím - školám dle 
příloh důvodové zprávy

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 14.; hlasování č. 21

14 Závazek konečného příjemce - výzva č.49
Zastupitelstvo města Olomouce

1. bere na vědomí
důvodovou zprávu

2. schvaluje
vyčlenění finančních prostředků ve výši 2.510.709,--Kč z rozpočtu města na zajištění 
finančního krytí vlastních zdrojů na realizaci projektu Centrum volnočasových aktivit 
při FZŠ a MŠ Olomouc, Holečkova 10 a každoroční vyčlenění finančních prostředků 
na zajištění udržitelnosti projektu ve výši 63.600,--Kč po dobu 5 let (tj.celkové 
náklady po dobu 5 let činí 318.000,--Kč) od finančního ukončení projektu.

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 15.; hlasování č. 22

15 Projekt SHS ČMS - Města-brány k poznání
Zastupitelstvo města Olomouce

1. bere na vědomí
důvodovou zprávu

2. schvaluje
zapojení statutárního města Olomouc do projektu Města - brány k poznání
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3. pověřuje
Bc. Danielu Horňákovou k zastupování města v tomto projektu a ukládá jí plně 
spolupracovat při tvorbě regionálního produktu – zajištění podkladů (texty, 
fotografie..)

4. schvaluje
spoluúčast města na projektu v maximální výši 30.000,- Kč

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 16.; hlasování č. 23

16 Lesy města Olomouce, a.s. – zvýšení základního kapitálu 
nepeněžitým vkladem

Zastupitelstvo města Olomouce

1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu

2. souhlasí
s nepeněžitým vkladem do společnosti Lesy města Olomouce, a.s. ke splacení 
zvýšení základního kapitálu dle důvodové zprávy

Předložil: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 17.; hlasování č. 24

17 Informace o činnosti kontrolního výboru v I. pololetí 2014
Zastupitelstvo města Olomouce

1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu

2. bere na vědomí
zprávy z kontrol provedených v I. pololetí 2014 

Předložil: kontrolní výbor
Bod programu: 19.; hlasování č. 27

18 Místní referendum
Zastupitelstvo města Olomouce

1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu

2. vyhlašuje
místní referendum o otázce "Souhlasíte s tím, aby statutární město Olomouc učinilo 
veškeré kroky vedoucí k zákazu provozování loterií a sázkových her, zejména 
výherních hracích přístrojů a interaktivních videoloterijních terminálů a jiných 
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obdobných přístrojů uvedených v § 2 písm. e), g), i), j), l), m), a § 50 odst. 3 zákona 
o loteriích a jiných podobných hrách, a to na celém svém území?" a stanoví datum 
konání na 12.12.2014 v době od 14:00 hodin do 22:00 hodin

3. stanovuje
odměnu členům okrskových komisí ve výši předseda 800,- Kč, zapisovatel 750,- Kč, 
člen komise 650,- Kč za 1 den konání místního referenda

4. ukládá
ekonomickému náměstkovi  vyčlenit na nejbližší schůzi Rady města Olomouce  
potřebné finanční prostředky na zajištění nákladů místního referenda
T: září 2014
O: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora

5. ukládá
tajemníkovi organizačně a technicky zabezpečit přípravu a průběh konání místního 
referenda
T: ihned
O: Večeř Jan, Bc., tajemník

Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 20.; hlasování č. 28, 29

19 Obecně závazná vyhláška, kterou se mění a doplňuje obecně 
závazná vyhláška č. 10/2010 o místním poplatku za užívání 
veřejného prostranství, ve znění obecně závazných vyhlášek č. 
16/2010, č. 3/2011,  č. 7/2011, č. 8/2011, č. 4/2012, č. 6/2012, č. 
3/2013 a 1/2014.

Zastupitelstvo města Olomouce

1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu včetně návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se 
mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 10/2010 o místním poplatku za užívání 
veřejného prostranství, ve znění obecně závazných vyhlášek č. 16/2010, č. 3/2011, 
č. 7/2011, č.8/2011, č. 4/2012, č. 6/2012, č. 3/2013 a 1/2014.

2. schvaluje
obecně závaznou vyhlášku č. 3/2014, kterou se mění a doplňuje obecně závazná 
vyhláška č. 10/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění 
obecně závazných vyhlášek č. 16/2010, č. 3/2011, č. 7/2011, č. 8/2011, č. 4/2012, č. 
6/2012, č. 3/2013 a 1/2014. 

Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 21.; hlasování č. 30

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

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




