
 

USNESENÍ 
 

z 11. schůze Rady města Olomouce, konané dne 3. 3. 2015 
 
 
Poznámka: 
- zveřejněna je upravená verze Usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu 
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 
v platném znění; 
- do úplné verze Usnesení mohou občané města Olomouce v případě potřeby 
nahlédnout na organizačním oddělení (1. patro radnice, dveře č. 12) 

 
 

 

1 Kontrola usnesení RMO a ZMO 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
- informace o plnění usnesení RMO k termínu plnění 3. 3. 2015 dle části A) důvodové zprávy 
- informace o plnění usnesení ZMO dle části B) důvodové zprávy 
 

2. prodlužuje 
termíny plnění usnesení RMO dle části A) důvodové zprávy 
 

3. doporučuje zastupitelstvu města 
- vzít na vědomí informace o plnění usnesení ZMO dle části B) důvodové zprávy 
- prodloužit termíny plnění usnesení ZMO dle části B) důvodové zprávy 
 

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 1. 
 

 
 

2 Majetkoprávní záležitosti 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. revokuje 
své usnesení ze dne 27. 1. 2015, bod 2, část 4 ve věci doporučení ZMO schválit prodej 
pozemku parc. č. st. 621 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, 
jehož součástí je budova č. p. 200, Dolní náměstí 2, bytový dům, po jednotkách vymezených 
dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, takto: 
- jednotku č. 200/103, ateliér, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 860/18078  
na společných částech shora uvedené nemovité věci xxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 
1.786.760,- Kč, 
- jednotku č. 200/104, ateliér, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 865/18078 na 
společných částech shora uvedené nemovité věci xxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 
1.746.770,- Kč, 
- jednotku č. 200/6, byt, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 835/18078 na společných 
částech shora uvedené nemovité věci do SJM xxxxxxx za kupní cenu ve výši 1.654.709,- Kč, 
- jednotku č. 200/7, byt, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 777/18078 na společných 
částech shora uvedené nemovité věci xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 1.864.590,- Kč, 
- jednotku č. 200/11, byt, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1030/18078 na společných 
částech shora uvedené nemovité věci do SJM xxxxxxx za kupní cenu ve výši 2.205.108,- Kč, 
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- jednotku č. 200/101, jiný nebytový prostor, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
4012/18078 na společných částech shora uvedené nemovité věci obálkovou metodou, 
- jednotku č. 200/102, jiný nebytový prostor, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
3201/18078 na společných částech shora uvedené nemovité věci obálkovou metodou, 
- jednotku č. 200/1, byt, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 569/18078 na společných 
částech shora uvedené nemovité věci obálkovou metodou, 
- jednotku č. 200/2, byt, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 796/18078 na společných 
částech shora uvedené nemovité věci obálkovou metodou, 
- jednotku č. 200/3, byt, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 752/18078 na společných 
částech shora uvedené nemovité věci obálkovou metodou, 
- jednotku č. 200/4, byt, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1304/18078 na společných 
částech shora uvedené nemovité věci obálkovou metodou, 
- jednotku č. 200/5, byt, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 577/18078 na společných 
částech shora uvedené nemovité věci obálkovou metodou,  
- jednotku č. 200/8, byt, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1355/18078 na společných 
částech shora uvedené nemovité věci obálkovou metodou, 
- jednotku č. 200/9, byt, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 518/18078 na společných 
částech shora uvedené nemovité věci obálkovou metodou, 
- jednotku č. 200/10, byt, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 627/18078 na společných 
částech shora uvedené nemovité věci obálkovou metodou dle důvodové zprávy bod č. 1.1. 
 

2. revokuje 
své usnesení ze dne 18. 8. 2014, část 36, bod 16, ve věci doporučení ZMO schválit uzavření 
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti zřízení, umístění, provozu, kontroly, opravy, 
údržby, montáže (resp. demontáže) a modernizace tepelného zdroje, tepelných rozvodů a 
technologií, vedení el. energie a připojení na kanalizaci, přípojku zemního plynu, studené 
vody, odkouření vč. komínové cesty a na odběrné tepelné zařízení domu za účelem výroby a 
rozvodu tepelné energie k jednotce č. 200/103, přičemž obsahem služebnosti je přístup a 
užívání společných prostor budovy č. p. 200, která je součástí pozemku parc. č. st. 621 
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, a služebnosti stezky 
jednotce č. 200/103, přičemž obsahem služebnosti je zajištění průchodu veřejnosti podloubím 
budovy č. p. 200, která je součástí pozemku parc. č. st. 621 zastavěná plocha a nádvoří 
v k. ú. Olomouc–město, obec Olomouc, vše ve prospěch statutárního města Olomouce 
s panem xxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 1.1. 
 

3. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
ponechání jednotky vymezené dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to: jednotky č. 
200/103, ateliér, v domě  č. p. 200, Dolní náměstí 2, který je součástí pozemku parc. č. st. 
621 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, v majetku 
statutárního města Olomouce, dle důvodové zprávy bod č. 1.1. 
 

4. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
 prodej pozemku parc. č. st. 621 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec 
Olomouc, jehož součástí je budova č. p. 200, Dolní náměstí 2, bytový dům, po jednotkách 
vymezených dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, takto: 
- jednotku č. 200/104, ateliér, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 865/18078 na 
společných částech shora uvedené nemovité věci xxxx za kupní cenu ve výši 1.746.770,- Kč, 
- jednotku č. 200/6, byt, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 835/18078 na společných 
částech shora uvedené nemovité věci do SJM xxxxxxx za kupní cenu ve výši 1.654.709,- Kč, 
- jednotku č. 200/7, byt, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 777/18078 na společných 
částech shora uvedené nemovité věci xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 1.864.590,- Kč, 
- jednotku č. 200/11, byt, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1030/18078 na společných 
částech shora uvedené nemovité věci do SJM xxxxxxx za kupní cenu ve výši 2.205.108,- Kč, 
- jednotku č. 200/101, jiný nebytový prostor, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
4012/18078 na společných částech shora uvedené nemovité věci obálkovou metodou, 
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- jednotku č. 200/102, jiný nebytový prostor, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
3201/18078 na společných částech shora uvedené nemovité věci obálkovou metodou, 
- jednotku č. 200/1, byt, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 569/18078 na společných 
částech shora uvedené nemovité věci obálkovou metodou, 
- jednotku č. 200/2, byt, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 796/18078 na společných 
částech shora uvedené nemovité věci obálkovou metodou, 
- jednotku č. 200/3, byt, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 752/18078 na společných 
částech shora uvedené nemovité věci obálkovou metodou, 
- jednotku č. 200/4, byt, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1304/18078 na společných 
částech shora uvedené nemovité věci obálkovou metodou, 
- jednotku č. 200/5, byt, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 577/18078 na společných 
částech shora uvedené nemovité věci obálkovou metodou,  
- jednotku č. 200/8, byt, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1355/18078 na společných 
částech shora uvedené nemovité věci obálkovou metodou, 
- jednotku č. 200/9, byt, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 518/18078 na společných 
částech shora uvedené nemovité věci obálkovou metodou.    
- jednotku č. 200/10, byt, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 627/18078 na společných 
částech shora uvedené nemovité věci obálkovou metodou, dle důvodové zprávy bod č. 1.1. 
 

5. schvaluje 
doplnění postupu při řešení žádostí podaných v souvislosti s vybudováním nových lodžií nad 
pozemky ve vlastnictví statutárního města Olomouce a prováděním zateplení budov na 
pozemcích ve vlastnictví statutárního města Olomouce schváleného dne 18. 8. 2014 
o uzavírání nájemních smluv za účelem vybudování a užívání lodžií a upřesnění náležitosti 
termínu uzavření kupní smlouvy dle důvodové zprávy bod č. 1.2. 
 

6. doporučuje zastupitelstvu města revokovat 
své usnesení ze dne 15. 9. 2014, bod programu 7, bod 1.6. důvodové zprávy ve věci 
schválení 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 č. 
1.2. 
 

7. revokuje 
své usnesení ze dne 8. 9. 2014, bod programu 3, bod 1.3. důvodové zprávy ve věci schválení 
nájmu částí pozemku parc. č. 509 ostatní plocha o celkové výměře 11 m2 v k. ú. Nová Ulice, 
obec Olomouc, Bytovému družstvu Svornosti 48 a 50, dle důvodové zprávy bod č. 1.2. 
 

8. schvaluje 
záměr prodat části pozemku parc. č. 509 ostatní plocha o celkové výměře 34 m2 v k.  ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod č. 1.2. 
 

9. schvaluje 
záměr pronajmout části pozemku parc. č. 509 ostatní plocha o celkové výměře 34 m2 v k.  ú. 
Nová Ulice, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod č. 1.2. 
 

10. schvaluje 
záměr pronajmout části pozemku parc. č. 509 ostatní plocha o celkové výměře 11 m2 v k.  ú. 
Nová Ulice, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod č. 1.2. 
 

11. schvaluje 
nájem pozemku parc. č. 120/5 ostatní plocha o výměře 1,73 m2 v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc panu xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx, dle důvodové zprávy bod č. 1.3. 
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12. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
prodej ideálního podílu o velikosti 22636/23370 na pozemku parc. č. st. 611 zastavěná plocha 
a nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc, na kterém se nachází budova č. p. 535, Jílová 14, 
ve spoluvlastnictví kupujících, za kupní cenu celkem ve výši 468.024,- Kč do podílového 
spoluvlastnictví kupujících, a to: 
– podíl o velikosti 556/23370 shora uvedené nemovité věci do SJM xxxxxxxxxx za kupní cenu 
ve výši 11.500,- Kč, 
– podíl o velikosti 734/23370 shora uvedené nemovité věci do SJM xxxxxxxxxx za kupní cenu 
ve výši 15.176,- Kč, 
– podíl o velikosti 734/23370 shora uvedené nemovité věci xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 
ve výši 15.176,- Kč, 
– podíl o velikosti 734/23370 shora uvedené nemovité věci do SJM xxxxxxxxxx za kupní cenu 
ve výši 15.176,- Kč, 
– podíl o velikosti 734/23370 shora uvedené nemovité věci xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 
ve výši 15.176,- Kč, 
– ideální 1/2 podílu o velikosti 734/23370 shora uvedené nemovité věci xxxxxx za kupní cenu 
ve výši 7.588,- Kč a ideální 1/2  podílu o velikosti 734/23370 shora uvedené nemovité věci 
xxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 7.588,- Kč, 
– podíl o velikosti 734/23370 shora uvedené nemovité věci xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 
ve výši 15.176,- Kč, 
– podíl o velikosti 734/23370 shora uvedené nemovité věci do SJM xxxxxxxxxx za kupní cenu 
ve výši 15.176,- Kč, 
– podíl o velikosti 734/23370 shora uvedené nemovité věci xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 
ve výši 15.176,- Kč, 
– podíl o velikosti 734/23370 shora uvedené nemovité věci xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 
ve výši 15.176,- Kč, 
– podíl o velikosti 794/23370 shora uvedené nemovité věci xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 
ve výši 16.420,- Kč, 
– podíl o velikosti 734/23370 shora uvedené nemovité věci do SJM xxxxxxxxxx za kupní cenu 
ve výši 15.176,- Kč, 
– podíl o velikosti 734/23370 shora uvedené nemovité věci xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 
ve výši  15.176,- Kč, 
– podíl o velikosti 734/23370 shora uvedené nemovité věci do SJM xxxxxxxxxx za kupní cenu 
ve výši 15.176,- Kč, 
– podíl o velikosti 734/23370 shora uvedené nemovité věci do SJM xxxxxxxxxx za kupní cenu 
ve výši 15.176,- Kč, 
– podíl o velikosti 734/23370 shora uvedené nemovité věci xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 
ve výši 15.176,- Kč, 
– podíl o velikosti 734/23370 shora uvedené nemovité věci do SJM xxxxxxxxxx za kupní cenu 
ve výši 15.176,- Kč, 
– podíl o velikosti 734/23370 shora uvedené nemovité věci xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 
ve výši 15.176,- Kč, 
– podíl o velikosti 734/23370 shora uvedené nemovité věci xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 
ve výši 15.176,- Kč, 
– podíl o velikosti 734/23370 shora uvedené nemovité věci xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 
ve výši 15.176,- Kč, 
– podíl o velikosti 734/23370 shora uvedené nemovité věci xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 
ve výši 15.176,- Kč, 
– podíl o velikosti 734/23370 shora uvedené nemovité věci xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 
ve výši 15.176,- Kč, 
– podíl o velikosti 734/23370 shora uvedené nemovité věci xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 
ve výši 15.176,- Kč, 
– podíl o velikosti 734/23370 shora uvedené nemovité věci do SJM xxxxxxxxxx za kupní cenu 
ve výši 15.176,- Kč, 
– ideální 1/2 podílu o velikosti 734/23370 shora uvedené nemovité věci xxxxxx za kupní cenu 
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ve výši 7.588,- Kč a ideální 1/2 podílu o velikosti 734/23370 shora uvedené nemovité věci 
xxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 7.588,- Kč, 
– podíl o velikosti 734/23370 shora uvedené nemovité věci do SJM xxxxxxxxxx za kupní cenu 
ve výši 15.176,- Kč, 
– podíl o velikosti 734/23370 shora uvedené nemovité věci do SJM xxxxxxxxxx za kupní cenu 
ve výši 15.176,- Kč, 
– podíl o velikosti 734/23370 shora uvedené nemovité věci xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 
ve výši 15.176,- Kč, 
– podíl o velikosti 734/23370 shora uvedené nemovité věci do SJM xxxxxxxxxx za kupní cenu 
ve výši 15.176,- Kč, 
– podíl o velikosti 734/23370 shora uvedené nemovité věci xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 
ve výši 15.176,- Kč, 
– podíl o velikosti 734/23370 shora uvedené nemovité věci do SJM xxxxxxxxxx za kupní cenu 
ve výši 15.176,- Kč, dle důvodové zprávy bod č. 1.4. 
 

13. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti manželů xxxxxxxx o prodloužení splatnosti kupní ceny na dobu neurčitou za jednotku 
vymezenou podle zákona č. 72/1994 Sb., a to bytovou jednotku č. 195/5 v domě č. p. 195, 
Dolní náměstí 6, na pozemku parc. č. st. 616 zastavěná plocha a nádvoří se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 1054/21698 na společných částech domu č. p. 195 a se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 1054/21698 na pozemku parc. č. st. 616 zastavěná plocha a nádvoří 
v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod č. 1.6. 
 

14. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
odstoupení od smlouvy o převodu jednotky dle zákona č. 72/1994 Sb., č. OPD-S/73/2012/Ml, 
uzavřené dne 26. 3. 2013 s manželi xxxxxxxxxxxxxxxxxx na prodej jednotky vymezené podle 
zákona č. 72/1994 Sb., a to bytové jednotky č. 195/5 v domě č. p. 195, Dolní náměstí 6, na 
pozemku parc. č. st. 616 zastavěná plocha a nádvoří se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
1054/21698 na společných částech domu č. p. 195 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
1054/21698 na pozemku parc. č. st. 616 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, 
obec Olomouc a souhlasit se záměrem prodat předmětnou jednotku formou  obálkové 
metody, dle důvodové zprávy bod č. 1.6. 
 

15. revokuje 
své usnesení ze dne 2. 6. 2014, bod 3, část 15, ve věci schválení změny Smlouvy o nájmu 
nemovitostí ze dne 10. 5. 2006, ve znění dodatku č. 1 a č. 2, na pronájem nemovitosti č. p. 23 
a pozemku parc. č. 454 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1105 m2, vše v k. ú. 
Chomoutov, obec Olomouc. Změnou smlouvy o nájmu mělo dojít ke změně výše nájemného 
a rozsahu předmětu nájmu u pozemku parc. č. 454 zastavěná plocha a nádvoří, z výměry 
1105 m2 na výměru 1106 m2, v k. ú. Chomoutov, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod č. 
1.7. 
 

16. doporučuje zastupitelstvu města 
vzít na vědomí důvodovou zprávu a schválit ponechání pozemku parc. č. 454 zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Chomoutov, obec Olomouc, jehož součástí je zejména budova č. p. 
23, Štěpánovská 10, bydlení, v majetku statutárního města Olomouce, dle důvodové zprávy 
bod č. 1.7. 
 

17. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
prodej jednotky vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., a to jednotky č. 514/6, byt, v domě č. 
p. 513, 514, 515, Synkova 11, 13, 15, který je součástí pozemku parc. č. st. 541 zastavěná 
plocha a nádvoří, v k. ú. Lazce, obec Olomouc, nájemci xxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 
953.992,- Kč. Součástí předmětné jednotky je spoluvlastnický podíl o velikosti 7357/185835 
na společných částech předmětné nemovité věci, dle důvodové zprávy bod č. 1.8. 
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18. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
prodej ideálního podílu o velikosti 608/21960 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, 
do podílového spoluvlastnictví kupujících, a to ideální podíl o velikosti 304/21960 shora 
uvedených pozemků panu xxxxxx za kupní cenu ve výši 10.466,- Kč a ideální podíl o velikosti 
304/21960 shora uvedených pozemků paní xxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 10.465,- Kč, 
dle důvodové zprávy bod č. 1.9. 
 

19. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
prodej části pozemku parc. č. 637/4 ostatní plocha (dle GP díl ,,a“) o výměře 213 m2, jehož 
součástí je veřejná účelová komunikace a části pozemku parc. č. 647/3 ostatní plocha (dle 
GP díl ,,b“) o výměře 74 m2, jehož součástí je veřejná účelová komunikace, 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 č. 1.10. 
 

20. schvaluje 
záměr poskytnout jako výpůjčku část pozemku parc. č. 1219/1 lesní pozemek o výměře 
1,20 m2 v k. ú. Hynkov, obec Příkazy a část pozemku parc. č. 1653/4 lesní pozemek 
o výměře 1,20 m2 v k. ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou, dle důvodové zprávy 
bod č. 2.1. 
 

21. schvaluje 
prominutí úhrady bezdůvodného obohacení za užívání částí pozemků v k. ú. Nové Sady u 
Olomouce, obec Olomouc stávajícími nájemci za dva roky zpětně přede dnem 
předcházejícím dni nabytí účinnosti nových pachtovních smluv se zdůvodněním dle důvodové 
zprávy v rozsahu dle  přílohy č. 2 důvodové zprávy bod č. 2.2. 
 

22. neschvaluje 
vrácení přeplatku na nájemném u nájmu části pozemku parc. č. 265/7 orná půda o výměře 
437 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc paní xxxxxxxxxxx ve výši 384,- Kč dle 
přílohy č. 2 důvodové zprávy bod č. 2.2. 
 

23. schvaluje 
záměr propachtovat část pozemku parc. č. 265/7 orná půda o výměře 434 m2 v k. ú. Nové 
Sady u Olomouce, obec Olomouc, jehož součástí je studna s pumpou, dle důvodové zprávy 
bod č. 2.2. 
 

24. nevyhovuje žádosti 
paní xxxxxxxxxx týkající se možnosti umístění dočasné stavby zahradního účelového objektu 
o výměře do 16 m2 zastavěné plochy na  části pozemku parc. č. 265/7 orná půda o výměře 
434 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod č. 2.2. 
 

25. schvaluje 
záměr propachtovat část pozemku parc. č. 265/7 orná půda o výměře 437 m2 v k. ú. Nové 
Sady u Olomouce, obec Olomouc paní xxxxxxxxxxxxx, dle důvodové zprávy bod č. 2.2. 
 

26. schvaluje 
záměr propachtovat části pozemků parc. č. 265/7 orná půda o výměře 313 m2 a parc. č. 
265/8 ostat. pl. o výměře 28 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, dle 
důvodové zprávy bod č. 2.2. 
 

27. schvaluje 
záměr propachtovat část pozemku parc. č. 265/7 orná půda o výměře 270 m2 v k. ú. Nové 
Sady u Olomouce, obec Olomouc paní xxxxxxxxxxxxx, dle důvodové zprávy bod č. 2.2. 
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28. schvaluje 
záměr propachtovat část pozemku parc. č. 265/7 orná půda o výměře 238 m2 v k. ú. Nové 
Sady u Olomouce, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxx, dle důvodové zprávy bod č. 2.2. 
 

29. schvaluje 
záměr propachtovat části pozemků parc. č. 265/7 orná půda o výměře 233 m2 a parc. č. 
265/8 ostat. pl. o výměře 14 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc paní 
xxxxxxxxxxxxxx, dle důvodové zprávy bod č. 2.2. 
 

30. schvaluje 
záměr propachtovat části pozemků parc. č. 265/7 orná půda o výměře 233 m2 a parc. č. 
265/8 ostat. pl. o výměře 14 m2 , vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc paní 
xxxxxxxxxxxxxx, dle důvodové zprávy bod č. 2.2. 
 

31. schvaluje 
záměr propachtovat části pozemků parc. č. 265/7 orná půda o výměře 190 m2 a parc. č. 
265/8 ostat. pl. o výměře 12 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc paní 
xxxxxxxxxxxxxxx, dle důvodové zprávy bod č. 2.2. 
 

32. schvaluje 
záměr propachtovat části pozemků parc. č. 265/7 orná půda o výměře 157 m2 a parc. č. 
265/8 ostat. pl. o výměře 11 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc panu 
xxxxxxxxxxxxxxx, dle důvodové zprávy bod č. 2.2. 
 

33. schvaluje 
záměr propachtovat části pozemků parc. č. 265/7 orná půda o výměře 262 m2 a parc. č. 
265/8 ostat. pl. o výměře 18 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, dle 
důvodové zprávy bod č. 2.2. 
 

34. schvaluje 
záměr propachtovat části pozemků parc. č. 265/7 orná půda o výměře 120 m2, parc. č. 265/8 
ostat. pl. o výměře 10 m2 a  parc. č. 276/21 ostat. pl. o výměře 90 m2 vše v k. ú. Nové Sady 
u Olomouce, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxx, dle důvodové zprávy bod č. 2.2. 
 

35. schvaluje 
záměr propachtovat část pozemku parc. č. 276/22 orná půda o výměře 71 m2 v k. ú. Nové 
Sady u Olomouce, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxx, dle důvodové zprávy bod č. 2.2. 
 

36. revokuje 
usnesení RMO ze dne 18. 8. 2014, bod programu 27, bod 3.35. důvodové zprávy ve věci  
schválení pachtu části pozemku parc. č. 633/1 ostatní plocha o výměře 41 m2 v k. ú. 
Nemilany, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxx, dle důvodové zprávy bod č. 2.3. 
 

37. schvaluje 
záměr propachtovat část pozemku parc. č. 633/1 ostatní plocha o výměře 42 m2 v k. ú. 
Nemilany, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod č. 2.3. 
 

38. revokuje 
usnesení RMO ze dne 18. 8. 2014, bod programu 27, bod 3.37. důvodové zprávy ve věci 
schválení pachtu části pozemku parc. č.  632/3 ostatní plocha o výměře 16 m2 v k. ú. 
Nemilany, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxx, dle důvodové zprávy bod č. 2.4. 
 

39. schvaluje 
záměr propachtovat část pozemku parc. č.  632/3 ostatní plocha o výměře 16 m2 v k. ú. 
Nemilany, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod č. 2.4. 
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40. revokuje 
usnesení RMO ze dne 18. 8. 2014, bod programu 27, bod 3.41. důvodové zprávy ve věci 
schválení pachtu části pozemku parc. č. 632/3 ostatní plocha o výměře 20 m2 v k. ú. 
Nemilany, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxx, dle důvodové zprávy bod č. 2.5. 
 

41. schvaluje 
záměr propachtovat část pozemku parc. č. 632/3 ostatní plocha o výměře 20 m2 v k. ú. 
Nemilany, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod č. 2.5. 
 

42. revokuje 
usnesení RMO ze dne 18. 8. 2014, bod programu 27, bod 3.38. důvodové zprávy ve věci 
schválení pachtu části pozemku parc. č.  632/3 ostatní plocha o výměře 20 m2 v k. ú. 
Nemilany, obec Olomouc paní xxxxxxxxxxxxx, dle důvodové zprávy bod č. 2.6. 
 

43. schvaluje 
záměr propachtovat část pozemku parc. č.  632/3 ostatní plocha o výměře 22 m2 v k. ú. 
Nemilany, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod č. 2.6. 
 

44. schvaluje 
poskytnutí jako výpůjčky částí pozemků parc. č. 1255/2 orná půda o výměře 1716 m2 a parc. 
č. 1256/3 orná půda o výměře 565 m2, vše v k. ú. Droždín, obec Olomouc pobočnému spolku 
Sboru dobrovolných hasičů v Droždíně se zdůvodněním dle důvodové zprávy, dle důvodové 
zprávy bod č. 3.1. 
 

45. schvaluje 
pacht části pozemku parc. č. 487/4 ostatní plocha o výměře 80 m2 v k. ú. Neředín, obec 
Olomouc panu xxxxxxxxxxxx, dle důvodové zprávy bod č. 3.2. 
 

46. revokuje 
usnesení RMO ze dne 18. 8. 2014, bod programu č. 27, bod 3.30. důvodové zprávy ve věci 
schválení pachtu části pozemku parc. č. 633/1 ostatní plocha o výměře 9 m2 v k. ú. 
Nemilany, obec Olomouc paní xxxxxxxxxxxxx, dle důvodové zprávy bod č. 3.3. 
 

47. schvaluje 
pacht části pozemku parc. č. 633/1 ostatní plocha o výměře 9 m2 v k. ú. Nemilany, obec 
Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxxx, dle důvodové zprávy bod č. 3.3. 
 

48. schvaluje 
pacht pozemku parc. č. 46/59 zahrada o výměře 281 m2 v k. ú. Klášterní Hradisko, obec 
Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxxxx, dle důvodové zprávy bod č. 3.4. 
 

49. schvaluje 
uzavření dohody o skončení nájmu pozemku parc. č. 46/59 zahrada o výměře 281 m2 v k. ú. 
Klášterní Hradisko, obec Olomouc s panem xxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy, dle důvodové 
zprávy bod č. 3.4. 
 

50. schvaluje 
pacht části pozemku parc. č. 338/3 zahrada o výměře 233 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc 
paní xxxxxxxxxxxxxxxxx, dle důvodové zprávy bod č. 3.5. 
 

51. schvaluje 
nájem části pozemku parc. č. 861/1 ostatní plocha o výměře 8 m2 v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxxx, dle důvodové zprávy bod č. 3.6. 
 

52. schvaluje 
nájem části pozemku parc. č. 1105 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 26 m2 v k. ú. Holice 
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u Olomouce, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx, dle důvodové zprávy 
bod č. 3.7. 
 

53. schvaluje 
nájem části pozemku parc. č. 637 ostatní plocha o výměře 6 m2 v k. ú. Nemilany, obec 
Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxx a panu xxxxxxxxxxx, dle důvodové zprávy bod č. 3.8. 
 

54. schvaluje 
nájem části pozemku parc. č. 463/1 ostat. pl. o výměře 340 m2 v k. ú. Hejčín, obec Olomouc 
manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxx, dle důvodové zprávy bod č. 3.9. 
 

55. schvaluje 
nájem částí pozemků parc. č. 624/22 ostatní plocha o výměře 116 m2 a parc. č. 624/4 ostatní 
plocha o celkové výměře 40 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc společnosti MERIT 
REAL a.s., dle důvodové zprávy bod č. 3.10. 
 

56. schvaluje 
nájem části pozemku parc. č. st. 1324 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc, konkrétně pak část společných prostor (část střechy) o výměře 2 m2 budovy č. p. 
1017, bydlení, ul. I. P. Pavlova č. o. 62, která je součástí tohoto pozemku, společnosti fx-
net.cz internet s.r.o., dle důvodové zprávy bod č. 3.11. 
 

57. schvaluje 
nájem prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 41,00 m2 v 1. NP budovy č.p. 294 
(obč.vyb.), Karafiátova č.o. 6, která je součástí pozemku parc. č. st. 362 zastavěná plocha a 
nádvoří v k.ú. Neředín, obec Olomouc, společnosti PhDr. Dagmar Konečná s.r.o., dle 
důvodové zprávy bod č. 3.12. 
 

58. schvaluje 
podnájem prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 41,00 m2 v 1. NP budovy č.p. 294 
(obč.vyb.), Karafiátova č.o. 6, která je součástí pozemku parc. č. st. 362 zastavěná plocha a 
nádvoří v k.ú. Neředín, obec Olomouc pro xxxxxxxxxxxxx, Pampaedia servis s.r.o. a 
xxxxxxxxxxxx, dle důvodové zprávy bod č. 3.12. 
 

59. schvaluje 
změnu smlouvy o nájmu nebytového prostoru č. 2 o výměře 19,43 m2 a nebytového prostoru 
č. 3 o výměře 18,72 m2 v podchodu olomouckého přednádraží pod pozemky parc. č. 804/31 
ostat. pl., parc. č. st. 770 zast. pl. a parc. č. 804/3 ostat. pl., vše v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc uzavřené s paní xxxxxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.13. 
 

60. bere na vědomí 
důvodovou zprávu bod č. 3.14. 
 

61. souhlasí 
s umístěním a provozováním sítě elektronických komunikací v objektu č.p. 1202 (víceúčelová 
stavba) na pozemku parc. č. st. 1890 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Olomouc-město, 
obec Olomouc společností RIO Media a.s., za podmínek dle důvodové zprávy bod č. 3.15. 
 

62. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti manželů xxxxxxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 560 ostatní plocha o výměře 
19 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod č. 4.1. 
 

63. souhlasí 
s postupem dle důvodové zprávy bod 4.1. 
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64. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti pana xxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 545/2 zahrada o výměře 122 m2 v k. ú. 
Slavonín, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod č. 4.2. 
 

65. nevyhovuje žádosti 
pana xxxxxxxxxxxxxx o nájem části pozemku parc. č. 545/2 zahrada o výměře 122 m2 v k. ú. 
Slavonín, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod č. 4.2. 
 

66. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření dodatku č. 1 ke kupní smlouvě a smlouvě o zřízení věcného břemene č. MAJ-PR-
KS/38/2012/S, kterým dojde k prodloužení termínu pro předložení kolaudačního souhlasu na 
2 bytové domy o celkové kapacitě 29 bytových jednotek vybudované na pozemku parc. č. 
51/1 ostat. pl. v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc z 30. 4. 2015 na 31. 10. 2016, dle 
důvodové zprávy bod č. 4.3.   
 

67. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
darování pozemku parc. č. 659/19 ostatní plocha a části pozemku parc. č. 652/1 lesní 
pozemek (dle GP díl „c“) o výměře 201 m2, vše v k. ú. Chomoutov, obec Olomouc, na kterých 
se nachází stavba jiného vlastníka, inženýrská síť – nadzemní kabelové vedení VN, která 
není součástí těchto pozemků a nebude proto předmětem převodu, a stavba protipovodňové 
hráze ve vlastnictví obdarovaného, z vlastnictví statutárního města Olomouce do vlastnictví 
Povodí Moravy, s.p. se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 4.4. 
 

68. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
prodej pozemku parc. č. st. 2026 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc, na kterém se nachází budova bez čp/če, průmyslový objekt ve vlastnictví 
kupujícího, pozemku parc. č. st. 2027 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc, na kterém se nachází budova bez čp/če, průmyslový objekt ve vlastnictví 
kupujícího, pozemku parc. č. st. 2073 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc, na kterém se nachází budova bez čp/če, jiná stavba ve vlastnictví kupujícího, 
pozemku parc. č. st. 2074 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, na 
kterém se nachází budova bez čp/če, jiná stavba ve vlastnictví kupujícího, pozemku parc. č. 
444/2 ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, na kterém se nachází stavby, 
zejména zpevněná plocha, ocelové kontejnery se zastřešením, otevřený oceloplechový 
přístřešek, plechový sklad a oplocení ve vlastnictví kupujícího a pozemku parc. č. 444/4 
ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, na kterém se nachází stavba oplocení ve 
vlastnictví kupujícího, společnosti MR areál Litovelská s.r.o. za kupní cenu ve výši 4 203 993,- 
Kč, dle důvodové zprávy bod č. 4.5. 
 

69. schvaluje 
uzavření dohody o skončení nájmu části pozemku parc. č. 444/2 ostatní plocha o výměře 2 
478 m2, nyní pozemky parc. č. st. 2026 zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 2027 
zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 2073 zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 2074 
zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 444/4 ostatní plocha a část pozemku parc. č. 444/2 
ostatní plocha o výměře 1 802 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, se společností K - 
elektric s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 4.5. 
 

70. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
prodej části pozemku parc. č. 457/1 ostatní plocha (dle GP parc. č. 457/7 ostatní plocha) 
o výměře 34 m2 v k. ú. Hejčín, obec Olomouc, na které se nachází stavby, zejména stavba 
schodiště a zpevněná plocha ve vlastnictví pana xxxxxx a stavba jiného vlastníka - podzemní 
telekomunikační kabelové vedení, které nejsou součástí tohoto pozemku a nebudou proto 
předmětem převodu, a to ideální podíl 1/2 shora uvedené nemovité věci panu xxxxxxxxxxxxx 
za kupní cenu ve výši 19 021,- Kč a ideální podíl 1/2 shora uvedené nemovité věci panu 
xxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 19 021,- Kč, dle důvodové zprávy bod č. 4.6. 
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71. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
prodej částí pozemků parc. č. 1253/2 lesní pozemek (dle GP parc. č. 1253/28 lesní pozemek) 
o výměře 606 m2 a parc. č. 1219/8 lesní pozemek (dle GP parc. č. 1219/12 lesní pozemek) 
o výměře 343 m2, vše v k. ú. Hynkov, obec Příkazy panu xxxxxxxxxxx, za kupní cenu ve výši 
20 243,- Kč, dle důvodové zprávy bod 4.7. 
 

72. schvaluje 
změnu smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS/17/2013/Plh ze dne 1. 7. 2013, ve znění dodatků č. 1 
až č. 7 uzavřené se společností Lesy města Olomouce, a.s. spočívající ve vyjmutí částí 
pozemků parc. č. 1253/2 lesní pozemek (dle GP parc. č. 1253/28 lesní pozemek) o výměře 
606 m2 a parc. č. 1219/8 lesní pozemek (dle GP parc. č. 1219/12 lesní pozemek) o výměře 
343 m2, vše v k. ú. Hynkov, obec Příkazy z předmětu nájmu této smlouvy, dle důvodové 
zprávy bod č. 4.7. 
 

73. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
prodej části pozemku parc. č. 5/8 ostatní plocha (dle GP parc. č. 5/59 ostatní plocha) 
o výměře 2 189 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, na které se nachází 
rozestavěná stavba objektu k bydlení a občanské vybavenosti ve vlastnictví kupujícího, 
společnosti K – stav stavební a.s. za kupní cenu ve výši 3 327 280,- Kč včetně DPH, dle 
důvodové zprávy bod č. 4.8. 
 

74. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
prodej pozemku parc. č. 313/3 zahrada v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, na kterém se 
nachází stavby, zejména  dlážděný chodník, zděný sloupek s plynoměrem, přípojka vody, 
přípojka plynu, kanalizační přípojka ve vlastnictví paní xxxxxxxxxxx a stavba jiného vlastníka - 
telekomunikační vedení a podzemní vedení NN, které nejsou součástí tohoto pozemku a 
nebudou proto předmětem převodu, manželům xxxxxxxxxxxx, do společného jmění manželů, 
za kupní cenu ve výši 48.500,- Kč, dle důvodové zprávy bod č. 4.9. 
 

75. doporučuje zastupitelstvu města revokovat 
usnesení ZMO ze dne 15. 9. 2014, bod programu 5, bod 57 důvodové zprávy ve věci 
schválení směny 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 xxxxxxxxxxxxx, 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 xxxxxxxxxxxxxxxx uhradí statutárnímu městu Olomouc doplatek 
cenového rozdílu ve výši 12 920,- Kč, dle důvodové zprávy bod č. 4.10. 
 

76. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
směnu části pozemku parc. č. 118/36 trvalý travní porost (dle GP parc. č. 118/59 trvalý travní 
porost) o výměře 61 m2 a části pozemku parc. č. 130/4 orná půda (dle GP parc. č. 130/40 
orná půda) o výměře 50 m2, vše v k. ú. Hejčín, obec Olomouc ve společném jmění manželů 
xxxxxxxxxxx, na kterých se nachází stavby jiného vlastníka, zejména komunikace, která není 
součástí těchto pozemků a nebude proto předmětem převodu, za části pozemků parc. č. 
118/1 trvalý travní porost (dle GP parc. č. 124/5 díl „b“) o výměře 410 m2, parc. č. 124/1 trvalý 
travní porost (dle GP parc. č. 124/5 díl „a“) o výměře 1 369 m2 a parc. č. 130/13 orná půda 
(dle GP parc. č. 130/41) o výměře 324 m2, vše v k. ú. Hejčín, obec Olomouc ve vlastnictví 
statutárního města, s tím, že manželé xxxxxxxxxxxxxxxx uhradí statutárnímu městu Olomouc 
doplatek cenového rozdílu ve výši 15 920,- Kč, dle důvodové zprávy bod č. 4.10. 
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77. schvaluje 
uzavření dodatku k nájemní smlouvě č. MAJ-EM-NS/84/2004/M ze dne 13. 2. 2004 se 
společností ŠKOLAGRO s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 4.10. 
 

78. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
prodej pozemků parc. č. 1721/19 ostatní plocha, parc. č. 1721/20 orná půda a části pozemku 
parc. č. 1721/2 ostatní plocha (dle GP parc. č. 1721/132 ostatní plocha) o výměře 1 416 m2, 
vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc, na kterých se nachází stavby jiného vlastníka 
– zejména oplocení a optické kabelové vedení, které nejsou součástí pozemků a nebudou 
proto předmětem převodu, společnosti DPK Morava, s.r.o. za kupní cenu ve výši 1 748 000,- 
Kč se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 4.11. 
 

79. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření plánovací smlouvy na infrastrukturní stavby místní komunikace, chodníku, veřejného 
osvětlení, vodovodního řadu, splaškové a dešťové kanalizace budovanými v rámci stavby 
„Průmyslová zóna Šlechtitelů – Olomouc, prodloužení větve B“ se společností DPK Morava, 
s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 4.12. 
 

80. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na stavby místní komunikace, chodníku, 
veřejného osvětlení, vodovodního řadu, splaškové a dešťové kanalizace budované v rámci 
stavby „Průmyslová zóna Šlechtitelů – Olomouc, prodloužení větve B“ se společností DPK 
Morava, s.r.o., jako budoucím prodávajícím, dle důvodové zprávy bod č. 4.13. 
 

81. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření plánovací smlouvy na infrastrukturní stavby SO 203.2 veřejné osvětlení, SO 502.1 
zpevněné plochy pojížděné (místní komunikace), SO 503.1 cyklostezka a SO 504.1 
zpevněné plochy pochozí (chodníky) budované v rámci stavby „BEA Olomouc - 2.etapa“ se 
společností Regionální centrum Olomouc s.r.o., dle důvodové zprávy bod č. 5.1. 
 

82. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na části pozemků parc. č. 959/18, parc. č. 
959/23, parc. č. 959/31, parc. č. 1111/1 a parc. č. 1111/4, vše ostatní plocha o celkové 
výměře 1415 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc a na infrastrukturní stavby SO 203.2 
veřejné osvětlení, SO 502.1 zpevněné plochy pojížděné (místní komunikace), SO 503.1 
cyklostezka a SO 504.1 zpevněné plochy pochozí (chodníky) budované v rámci stavby „BEA 
Olomouc - 2. etapa“ se společností Regionální centrum Olomouc s.r.o., dle důvodové zprávy 
bod č. 5.2. 
 

83. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření plánovací smlouvy na infrastrukturní stavby jednotné kanalizace větev J1 a větev J2, 
dešťové kanalizace, včetně 3 ks retenčních nádrží, vodovodního řadu, veřejného osvětlení, 
místní komunikace, parkovacích stání a chodníků budované v rámci stavby „Olomouc – 
Povel, Slavonínská ulice – Bytové domy“ se společností Marzio, s.r.o. dle důvodové zprávy 
bod č. 5.3. 
 

84. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na části pozemků parc. č. 92, parc. č. 93, 
parc. č. 94, parc. č. 98/2, parc. č. 98/3, parc. č. 98/4, parc. č. 98/5 a parc. č. 98/6, vše orná 
půda o celkové výměře 2458 m2, vše v k. ú. Povel, obec Olomouc a na infrastrukturní stavby 
jednotné kanalizace větev J1 a větev J2, dešťové kanalizace, včetně 3 ks retenčních nádrží, 
vodovodního řadu, veřejného osvětlení, místní komunikace, parkovacích stání a chodníků 
budované v rámci stavby „Olomouc – Povel, Slavonínská ulice – Bytové domy“ se společností 
Marzio, s.r.o., dle důvodové zprávy bod č. 5.4. 
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85. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření darovací smlouvy na infrastrukturní stavbu 10 parkovacích stání na pozemku parc. 
č. 323/1 ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, se společností DIS Sorbi 
s.r.o., jako dárcem dle důvodové zprávy bod č. 5.5. 
 

86. schvaluje 
posunutí  splatnosti první splátky nájemného za rok 2015 dle nájemní smlouvy č. OMAJ-
PR/NAJ/002494/2014/Plh ze dne 27. 1. 2015 uzavřené se společností BONITREAL s.r.o. ve 
výši 121.401,- Kč včetně DPH z 26. 2. 2015 na 31. 3. 2015, dle důvodové zprávy bod č. 5.7., 
varianta A) 
 

87. revokuje 
usnesení RMO ze dne 23. 3. 2010, bod programu  2, bod 2.27 důvodové zprávy ve věci 
schválení  bezúplatného zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování 
NTL plynovodu a přípojky NN, včetně elektroměrné rozpojovací skříně,  na pozemcích parc. 
č.  57/13 ostat. pl., parc. č. 80/1 ostat. pl. a parc. č. 86/5 ostat. pl., vše v k. ú. Klášterní 
Hradisko, obec Olomouc ve prospěch Olomouckého kraje, dle důvodové zprávy bod č. 6.1. 
 

88. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření dohody o zrušení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. MAJ-
PR-BVB/24/2011/S, uzavřené dne 18. 4. 2011 mezi Olomouckým krajem, jako budoucím 
oprávněným z věcného břemene a statutárním městem Olomouc, jako budoucím povinným z 
věcného břemene, o ukončení účinnosti předmětné smlouvy a o zániku všech práv a závazků 
vyplývajících z předmětné smlouvy, dle důvodové zprávy bod č. 6.1. 
 

89. revokuje 
usnesení RMO ze dne 27. 11. 2007 bod programu č. 2, bod č. 2.18. důvodové zprávy ve věci 
schválení bezúplatného zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování 
kabelového vedení VN na pozemku parc. č. 1721/6 ost. pl. v k. ú. Holice u Olomouce, obec 
Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., dle důvodové zprávy bod č. 6.2. 
 

90. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN na 
pozemcích parc. č. 1721/71, parc. č. 1721/94 a parc. č. 1721/95, vše ostatní plocha v k. ú. 
Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., dle 
důvodové zprávy bod č. 6.2. 
 

91. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na 
pozemku parc. č. 1462 ostatní plocha v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s., dle důvodové zprávy bod č. 6.3. 
 

92. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na 
pozemcích parc. č. 575/1, parc. č. 575/3 a parc. č. 575/10, vše ostatní plocha v k. ú. Nové 
Sady u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., dle 
důvodové zprávy bod č. 6.4. 
 

93. doporučuje zastupitelstvu města revokovat 
usnesení ZMO ze dne 16. 6. 2014 bod programu č. 3, bod č. 77. důvodové zprávy ve věci 
schválení zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení 
NN na pozemcích parc. č. 1121/1 ostat. pl. a parc. č. 1231/1 ostat. pl., vše v k. ú. Slavonín, 
obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., dle důvodové zprávy bod č. 
6.5. 
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94. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na 
pozemcích parc. č. 1121/1 a parc. č. 1231/1, vše ostatní plocha v k. ú. Slavonín, obec 
Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., dle důvodové zprávy bod č. 6.5. 
 

95. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na 
pozemcích parc. č. 131/3 a parc. č. 195, vše ostatní plocha v k. ú. Droždín, obec Olomouc ve 
prospěch společnosti  ČEZ Distribuce, a. s., dle důvodové zprávy bod č. 6.6. 
 

96. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na 
pozemku parc. č. 1045/1 ostatní plocha v k. ú. Černovír, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s., dle důvodové zprávy bod č. 6.7. 
 

97. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na 
pozemku parc. č. 761/4 ostatní plocha v k. ú. Černovír, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s., dle důvodové zprávy bod č. 6.8. 
 

98. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na 
pozemku parc. č. 627/2 ostatní plocha v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s., dle důvodové zprávy bod č. 6.9. 
 

99. doporučuje zastupitelstvu města revokovat 
usnesení ZMO ze dne 16. 6. 2014 bod programu č. 3, bod č. 34. důvodové zprávy ve věci 
schválení zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení 
NN na pozemcích parc. č. 93/21, parc. č. 93/28 a parc. č. 93/100, vše  ostat. pl. v k. ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., dle důvodové 
zprávy bod č. 6.10. 
 

100. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na 
pozemcích parc. č. 93/28 a parc. č. 93/100, vše ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec 
Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., dle důvodové zprávy bod č. 6.10. 
 

101. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování podzemního kabelového 
vedení NN na pozemku parc. č. 205/1 ostat. pl. v k. ú. Nový Svět u Olomouce, obec Olomouc 
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., dle důvodové zprávy bod č. 6.11. 
 

102. doporučuje zastupitelstvu města revokovat 
usnesení ZMO ze dne 15. 9. 2014, bod programu 5. bod 139 důvodové zprávy ve věci 
schválení  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. 6.12. 
 

103. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
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. 6.12. 
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104. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN na 
pozemku parc. č. 1012 ostat. pl., v k. ú. Hodolany, podzemního kabelového vedení NN na 
pozemcích parc.  1012 ostat. pl., v k. ú. Hodolany, parc. č. 1460/2 ostat. pl., parc. č. 784/1 
zahrada, parc. č. 784/2 lesní pozemek, parc. č. 784/10 lesní pozemek, parc. č. 808/1 lesní 
pozemek, parc. č. 802/2 lesní pozemek,  parc. č. 803/1 lesní pozemek, parc. č. 804/2 lesní 
pozemek, parc. č. 805/1 lesní pozemek, parc. č. 806/2 lesní pozemek,  parc. č. 808/9 lesní 
pozemek,  vše v k. ú. Chválkovice,  vše obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ 
Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.13. 
 

105. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN na 
pozemcích parc. č. 228/8 orná půda, parc. č. 228/22 orná půda, parc. č. 1042 ostat. pl., parc. 
č. 180/6 ostat. pl., parc. č. 1041 ostat. pl., vše v k. ú. Hodolany a na pozemcích parc. č. 
1601/2 trvalý travní porost a parc. č. 1601/1  trvalý travní porost, vše v k. ú. Holice u 
Olomouce, vše obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., dle důvodové 
zprávy bod č. 6.14. 
 

106. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na 
pozemcích parc. č. 84 ostat. pl. v k. ú. Klášterní Hradisko, parc. č. 842/2 ostat. pl., parc. č. 
1089/1 ostat. pl., parc. č. 842/5 ostat. pl., vše v k. ú Černovír, vše obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s., dle důvodové zprávy bod č. 6.15. 
 

107. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na 
pozemku parc. č. 1721/6 ostatní plocha v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve 
prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., dle důvodové zprávy bod č. 6.16. 
 

108. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 1721/6 ostatní plocha v k. ú. Holice 
u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., dle důvodové 
zprávy bod č. 6.16. 
 

109. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení věcného břemene uložení a provozování nadzemního kabelového vedení NN na 
pozemcích parc. č. 431/4 zahrada a parc. č. 654 ostatní plocha, vše v k. ú. Nemilany, obec 
Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., dle důvodové zprávy bod č. 6.17. 
 

110. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
nadzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 431/4 zahrada a parc. č. 654 
ostatní plocha, vše v k. ú. Nemilany, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, 
a. s., dle důvodové zprávy bod č. 6.17. 
 

111. doporučuje zastupitelstvu města revokovat 
usnesení ZMO ze dne 15. 9. 2014,  bod programu 5., bod 155. důvodové zprávy ve věci 
schválení  zřízení věcného břemene spočívající v právu zřídit a provozovat plynárenské 
zařízení  včetně jeho příslušenství a v právu vstupovat a vjíždět v souvislosti se zřízením, 
rekonstrukcemi, opravami a provozováním plynárenského zařízení a plynovodních přípojek 
na pozemcích parc. č. 135/1  ostat. pl. v k. ú. Olomouc - město, parc. č. 324/7, parc. č. 336/1, 
parc. č. 336/7, parc. č. 328/1, parc. č. 328/5 a parc. č. 328/7,  vše ostat. pl., v k. ú. Nová Ulice, 
obec Olomouc ve prospěch  společnosti RWE GasNet, s.r.o., dle důvodové zprávy bod č. 
6.18. 
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112. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení věcného břemene uložení a provozování plynárenského zařízení na pozemcích parc. 
č. 135/1  ostat. pl. v k. ú. Olomouc - město, parc. č. 324/7, parc. č. 336/1, parc. č. 336/7, parc. 
č. 328/1, parc. č. 328/5 a parc. č. 328/7,  vše ostat. pl., v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc 
ve prospěch  společnosti RWE GasNet, s.r.o.  dle důvodové zprávy bod č. 6.18. 
 

113. doporučuje zastupitelstvu města revokovat 
usnesení ZMO ze dne 16. 6. 2014, bod programu 3., bod 3. dodatku č. 1 k důvodové zprávě 
ve věci schválení  zřízení věcného břemene spočívající v právu zřídit a provozovat 
plynárenské zařízení  včetně jeho příslušenství a v právu vstupovat a vjíždět v souvislosti se 
zřízením, rekonstrukcemi, opravami a provozováním plynárenského zařízení a plynovodních 
přípojek na pozemcích parc. č. 499 ostat. pl., parc. č. 779/18 orná půda a parc. č. 1935 ostat. 
pl., vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti RWE GasNet, 
s.r.o., dle důvodové zprávy bod č. 6.19. 
 

114. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení věcného břemene uložení a provozování plynárenského zařízení na pozemcích parc. 
č. 499 ostat. pl., parc. č. 779/18 orná půda a parc. č. 1935 ostat. pl., vše v k. ú. Holice u 
Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o.  dle důvodové zprávy 
bod č. 6.19. 
 

115. doporučuje zastupitelstvu města revokovat 
usnesení ZMO ze dne 16. 6. 2014, bod programu 3., bod 87. důvodové zprávy ve věci 
schválení zřízení věcného břemene spočívající v právu zřídit a provozovat plynárenské 
zařízení, včetně jeho příslušenství, a v právu vstupovat a vjíždět v souvislosti se zřízením, 
rekonstrukcemi, opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodních přípojek na 
pozemcích parc. č. 319/22 ostat. pl. a parc. č. 2004/3 ostat. pl., vše v k. ú. Holice u 
Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o., dle důvodové zprávy 
bod č. 6.20. 
 

116. doporučuje zastupitelstvu města revokovat 
usnesení ZMO ze dne 16. 6. 2014, bod programu 3., bod 87. důvodové zprávy ve věci 
schválení uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívající v 
právu zřídit a provozovat plynárenské zařízení včetně jeho příslušenství, v právu vstupovat a 
vjíždět v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami a provozováním distribuční 
soustavy a plynovodních přípojek na  pozemcích parc. č. 319/22 ostat. pl. a parc. č. 2004/3 
ostat. pl., vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti RWE 
GasNet, s.r.o., dle důvodové zprávy bod č. 6.20. 
 

117. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení věcného břemene uložení a provozování plynárenského zařízení na pozemcích parc. 
č. 319/22 ostat. pl. a parc. č. 2004/3 ostat. pl., vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc 
ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o.  dle důvodové zprávy bod č. 6.20. 
 

118. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
plynárenského zařízení na  pozemcích parc. č. 319/22 ostat. pl. a parc. č. 2004/3 ostat. pl., 
vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o.  
dle důvodové zprávy bod č. 6.20. 
 

119. doporučuje zastupitelstvu města revokovat 
usnesení ZMO ze dne 16. 6. 2014, bod programu 3., bod č. 36 dodatku č. 1 k důvodové 
zprávě, ve věci schválení zřízení věcného břemene spočívající v právu zřídit a provozovat 
plynárenské zařízení včetně jeho příslušenství, v právu vstupovat a vjíždět v souvislosti se 
zřízením, stavebními úpravami, opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodní 
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přípojky na  pozemku parc. č. 84 ostat. pl. v k. ú.  Klášterní Hradisko, obec Olomouc ve  
prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o., dle důvodové zprávy bod č. 6.21. 
 

120. doporučuje zastupitelstvu města revokovat 
usnesení ZMO ze dne 16. 6. 2014, bod programu 3., bod č. 36 dodatku č. 1 k důvodové 
zprávě, ve věci schválení uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
spočívající v právu zřídit a provozovat plynárenské zařízení včetně jeho příslušenství, v právu 
vstupovat a vjíždět v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami a provozováním 
distribuční soustavy a plynovodní přípojky na  pozemku parc. č. 84 ostat. pl. v k. ú.  Klášterní 
Hradisko, obec Olomouc ve  prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o., dle důvodové zprávy 
bod č. 6.21. 
 

121. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení věcného břemene uložení a provozování plynárenského zařízení na  pozemku parc. č. 
84 ostat. pl. v k. ú.  Klášterní Hradisko, obec Olomouc ve  prospěch společnosti RWE 
GasNet, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 6.21. 
 

122. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
plynárenského zařízení  na  pozemku parc. č. 84 ostat. pl. v k. ú.  Klášterní Hradisko, obec 
Olomouc ve  prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 6.21. 
 

123. doporučuje zastupitelstvu města revokovat 
usnesení ZMO ze dne 15. 9. 2014, bod programu 5., bod 161. důvodové zprávy ve věci 
schválení zřízení věcného břemene spočívající v právu zřídit a provozovat plynárenské 
zařízení včetně jeho příslušenství, v právu vstupovat a vjíždět v souvislosti se zřízením, 
stavebními úpravami, opravami a provozováním distribuční soustavy a 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. 6.22. 
 

124. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení věcného břemene uložení a provozování plynárenského zařízení 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. 6.22. 
 

125. doporučuje zastupitelstvu města revokovat 
usnesení ZMO ze dne 15. 9. 2014, bod programu č. 5, bod č. 158  důvodové zprávy ve věci 
schválení zřízení věcného břemene spočívající v právu zřídit a provozovat plynárenské 
zařízení, včetně jeho příslušenství, a v právu vstupovat a vjíždět v souvislosti se zřízením, 
rekonstrukcemi, opravami a provozováním plynárenského zařízení a plynovodních přípojek 
na pozemcích parc. č. 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. 6.23. 
 

126. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení věcného břemene uložení a provozování plynárenského zařízení 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. 6.23. 
 

127. doporučuje zastupitelstvu města revokovat 
usnesení ZMO  ze dne 15. 9. 2014, bod programu 5., bod 155. důvodové zprávy ve věci 
schválení zřízení věcného břemene spočívající v právu zřídit a provozovat plynárenské 
zařízení, včetně jeho příslušenství, a v právu vstupovat a vjíždět v souvislosti se zřízením, 
rekonstrukcemi, opravami a provozováním plynárenského zařízení a plynovodní přípojky na  
pozemcích parc. č. 263/2 orná půda a parc. č. 277 ostat. pl., vše v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc ve  prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o., dle důvodové zprávy bod č. 6.24. 
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128. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení věcného břemene uložení a provozování plynárenského zařízení na  pozemcích parc. 
č. 263/2 orná půda a parc. č. 277 ostat. pl., vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve  prospěch 
společnosti RWE GasNet, s.r.o., dle důvodové zprávy bod č. 6.24. 
 

129. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení věcného břemene uložení a provozování plynárenského zařízení na pozemcích parc. 
č. 14/35, parc. č. 15/1, parc. č. 432/2, parc. č. 432/4, parc. č. 432/5, parc. č. 806/1, parc. č. 
808/1, parc. č. 808/2, vše ostat. pl., v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch společnosti 
RWE GasNet, s.r.o., dle důvodové zprávy bod č. 6.25. 
 

130. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
plynárenského zařízení na pozemcích parc. č. 14/35, parc. č. 15/1, parc. č. 432/2, parc. č. 
432/4, parc. č. 432/5, parc. č. 806/1, parc. č. 808/1, parc. č. 808/2, vše ostat. pl., v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o., dle důvodové zprávy 
bod č. 6.25. 
 

131. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení věcného břemene  uložení a provozování plynárenského zařízení na pozemcích  parc. 
č. 67/2 zahrada, parc. č. 94/2 ostat. pl., parc. č. 7/4 zahrada, parc. č. 14/26 ostat. pl., parc. č. 
70/4 ostat. pl., parc. č. 92/4 ostat. pl., parc. č. 96/3 ostat. pl.,  parc. č. 96/2 orná půda, parc. č. 
96/6 orná půda, parc. č. 132/7 ostat. pl., parc. č. 590/1 ostat. pl., parc. č. 601/25 ostat. pl., 
parc. č. 607/1 ostat. pl., parc. č. 608 ostat. pl., parc. č. 51/7 ostat. pl., vše v k. ú. Nové Sady u 
Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o., dle důvodové zprávy 
bod č. 6.26. 
 

132. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
plynárenského zařízení na pozemcích  parc. č. 67/2 zahrada, parc. č. 94/2 ostat. pl., parc. č. 
7/4 zahrada, parc. č. 14/26 ostat. pl., parc. č. 70/4 ostat. pl., parc. č. 92/4 ostat. pl., parc. č. 
96/3 ostat. pl.,  parc. č. 96/2 orná půda, parc. č. 96/6 orná půda, parc. č. 132/7 ostat. pl., parc. 
č. 590/1 ostat. pl., parc. č. 601/25 ostat. pl., parc. č. 607/1 ostat. pl., parc. č. 608 ostat. pl., 
parc. č. 51/7 ostat. pl., vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti RWE GasNet, s.r.o., dle důvodové zprávy bod č. 6.26. 
 

133. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení věcného břemene uložení a provozování plynárenského zařízení na pozemku parc. č. 
614/27 ostat. pl.  v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti RWE GasNet, 
s.r.o., dle důvodové zprávy bod č. 6.27. 
 

134. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
plynárenského zařízení na pozemku parc. č. 614/27 ostat. pl.  v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o., dle důvodové zprávy bod č. 6.27. 
 

135. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení služebnosti uložení a provozování plynárenského zařízení na pozemcích parc. č. 246 
ostatní plocha a parc. č. 67/1 zahrada, vše v k. ú. Lazce, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti DELTA servis, s.r.o., dle důvodové zprávy bod č. 6.28. 
 

136. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti uložení a provozování 
plynárenského zařízení na pozemcích parc. č. 246 ostatní plocha a parc. č. 67/1 zahrada, vše 
v k. ú. Lazce, obec Olomouc ve prospěch společnosti DELTA servis, s.r.o., dle důvodové 
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zprávy bod č. 6.28. 
 

137. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení na pozemcích 
parc. č. 866, parc. č. 1027/1, parc. č. 1027/4, parc. č. 1027/9 a parc. č. 1029/3, vše ostatní 
plocha v k. ú. Hodolany , obec Olomouc ve prospěch společnosti RIO Media a.s., dle 
důvodové zprávy bod č. 6.29. 
 

138. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
optického kabelového vedení na pozemcích parc. č. 866, parc. č. 1027/1, parc. č. 1027/4, 
parc. č. 1027/9 a parc. č. 1029/3, vše ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve 
prospěch společnosti RIO Media a.s., dle důvodové zprávy bod č. 6.29. 
 

139. doporučuje zastupitelstvu města revokovat 
usnesení ZMO ze dne 16. 6. 2014,  bod programu 3., bod 42. dodatku č. 1 důvodové zprávy 
ve věci schválení zřízení věcného břemene uložení a provozování horkovodního vedení na 
pozemcích parc. č. 1023 ostatní plocha a parc. č. 849/8 orná půda, vše v k. ú. Řepčín, obec 
Olomouc ve prospěch společnosti Dalkia Česká republika, a.s., dle důvodové zprávy bod č. 
6.30. 
 

140. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení věcného břemene uložení a provozování horkovodního vedení na pozemcích parc. č. 
1023 ostatní plocha a parc. č. 849/8 orná půda, vše v k. ú. Řepčín, parc. č. 487/1 orná půda  
v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve prospěch společnosti Veolia Energie ČR, a.s. dle důvodové 
zprávy bod č. 6.30. 
 

141. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení na pozemcích 
parc. č. 350/6, parc. č. 350/10, parc. č. 350/11, parc. č. 350/15, parc. č. 350/19, parc. č. 
350/20, parc. č. 350/9, parc. č. 350/14, parc. č. 350/16, parc. č. 350/18, parc. č. 350/25 parc. 
č. 350/28, parc. č. 350/29, parc. č. 350/34, parc. č. 350/35, parc. č. 350/36, parc. č. 350/33,  
parc. č. 451/17, parc. č. 451/18, parc. č. 451/19, parc. č. 451/21, parc. č. 451/23, parc. č. 
451/25, parc. č. 451/26, parc. č. 451/28, parc. č. 451/29, parc. č. 451/30, parc. č. 451/31, 
parc. č. 451/32, parc. č. 451/33, parc. č. 451/34, parc. č. 451/36, parc. č. 451/38, parc. č. 
451/39, parc. č. 451/40, parc. č. 451/42, parc. č. 459/1, parc. č. 459/2, parc. č. 459/14, parc. 
č. 451/22, vše ostat. pl. vše v k. ú. Povel, obec Olomouc ve prospěch společnosti TwigoNet 
Europe, SE, dle důvodové zprávy bod č. 6.31. 
 

142. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení na pozemcích 
parc. č. 134/1, parc. č. 105/31, parc. č. 105/18, parc. č. 105/30 a parc. č. 105/54, vše ostatní 
plocha v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch společnosti MERIT GROUP a.s., 
dle důvodové zprávy bod č. 6.32. 
 

143. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
optického kabelového vedení na pozemcích parc. č. 134/1, parc. č. 105/31, parc. č. 105/18, 
parc. č. 105/30 a parc. č. 105/54, vše ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc 
ve prospěch společnosti MERIT GROUP a.s., dle důvodové zprávy bod č. 6.32. 
 

144. uděluje 
souhlas budoucího vlastníka pozemku parc. č. 311/5 ostat. pl. v k. ú. Povel, obec Olomouc 
společnosti MERIT GROUP a.s. se zřízením věcného břemene uložení a provozování 
optického kabelového vedení  na pozemku parc. č. 311/5 ostat. pl. v k. ú. Povel, obec 
Olomouc ve prospěch společnosti  MERIT GROUP a.s., dle důvodové zprávy bod č. 6.33. 
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Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 2. 
 

 
 

3 12. znění stanov Vodovodu Pomoraví, svazku obcí 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. doporučuje zastupitelstvu města 
neschválit návrh 12. znění stanov Vodovodu Pomoraví, svazku obcí, dle přílohy č. 1 této 
důvodové zprávy 
 

2. doporučuje zastupitelstvu města 
uložit svým zástupcům ve Vodovodu Pomoraví, svazku obcí, aby na Valné hromadě tohoto 
svazku hlasovali proti přijetí návrhu 12. znění stanov Vodovodu Pomoraví, svazku obcí, dle 
přílohy č. 1 této důvodové zprávy 
 

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 4. 
 

 
 

4 Bytové záležitosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu  
 

2. schvaluje 
uzavření nájemních smluv na městské byty: 
a) Holická 51, Olomouc, č.b. 19, o velikosti 2+kk s xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 1a)  
b) Holická 51, Olomouc, č.b. 1, o velikosti 2+kk s xxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 1b)  
c) Horní náměstí 23, Olomouc, č.b. 8, o velikosti 2+kk s xxxxxxx dle důvodové zprávy bod 1c) 
d) U Letiště 8, Olomouc, č.b. 1, o velikosti 3+1 s xxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 2a)  
e) Černá cesta 16, Olomouc, č.b. 11, o velikosti 2+1 s xxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 2b)  
f) Černá cesta 25, Olomouc, č.b. 1, o velikosti 1+1 s xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 2c)  
g) Černá cesta 1, Olomouc, č.b. 8, o velikosti 2+1 s xxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 2d)  
h) Horní náměstí 18, Olomouc, č.b. 10, o velikosti 2+1 s xxxxxxx dle důvodové zprávy bod 2e) 
ch) Sokolská 48, Olomouc, č.b. 1, o velikosti 3+1 s xxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 2f) 
i) Černá cesta 25, Olomouc, č.b. 9, o velikosti 3+1 s xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 2g) 
 

3. souhlasí 
s prodloužením nájemní smlouvy uzavřené na dobu určitou 3 měsíce s xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
Přichystalova 68, Olomouc – DPS dle důvodové zprávy bod 3) 
 

4. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy se zpětnou účinností od 1.1.2015 do 31.1.2015 k bytu č. 12, Černá 
cesta 13, Olomouc dle důvodové zprávy bod 4) 
 

5. vyhovuje 
- žádosti o zúžení subjektu nájemce a budoucího kupujícího u bytu č. 13, Sladkovského 1A, 
Olomouc dle důvodové zprávy bod 5) 
- žádosti o snížení nájemného u bytu č. 1, Ostružnická 9/11, Olomouc dle důvodové zprávy 
bod 6) 
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Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 5. 
 

 
 

5 Rozpočtové změny roku 2015 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu týkající se rozpočtových změn roku 2015 - část A a část B 
 

2. schvaluje 
rozpočtové změny roku 2015 dle důvodové zprávy  - část A 
 

3. ukládá 
a) seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku 
2015 dle důvodové zprávy - část A 
b) předložit Zastupitelstvu města Olomouce ke schválení rozpočtové změny roku 2015 dle 
důvodové zprávy - část B 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 6. 
 

 
 

6 Aquapark - provozní zpráva za r. 2014, návrh projektů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu včetně příloh 
 

2. schvaluje 
vyplacení zálohy služebného dle schváleného harmonogramu dodatku č.7 Koncesní smlouvy, 
uzavřené mezi SMOl a společností AQUAPARK OLOMOUC, a. s. 
 

3. ukládá 
vyplatit zálohu služebného dle schváleného harmonogramu dodatku č.7 Koncesní smlouvy, 
uzavřené mezi SMOl a společností AQUAPARK OLOMOUC, a. s. 
T: 31. 3. 2015 
O: vedoucí odboru vnějších vztahů a informací 
 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 7. 
 

 
 

7 Majetkoprávní záležitosti OI 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu. 
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2. schvaluje 
uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku parc.č. 429/22 v k.ú. Neředín, obec 
Olomouc, který je ve vlastnictví Olomouckého kraje, příslušnost k hospodaření náleží Správě 
silnic Olomouckého kraje, dle bodu 1 předložené důvodové zprávy. 
 

3. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření kupní smlouvy na výkup pozemku parc.č. 589/6 ostatní plocha o výměře 97 m2 
v k.ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc z vlastnictví Římskokatolické farnosti Olomouc 
do vlastnictví statutárního města Olomouc za kupní cenu ve výši dle důvodové zprávy, dle 
bodu 2 předložené důvodové zprávy. 
 

4. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření budoucí darovací smlouvy na část pozemku parc.č. 599/9 o výměře cca 2,90 m2, 
parc.č. 257 o výměře cca 18,65 m2 a parc.č.st. 235 o výměře cca 1,45 m2, vše v k.ú. Svatý 
Kopeček, obec Olomouc z vlastnictví statutárního města Olomouc do vlastnictví 
Olomouckého kraje, dle bodu 3 předložené důvodové zprávy. 
 

5. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na části pozemku parc.č. 93/20, 
parc.č. 479, oba v k.ú. Olomouc-město, obec Olomouc, které jsou ve vlastnictví statutárního 
města Olomouc jako budoucího povinného ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. jako budoucího 
oprávněného. Budoucí věcné břemeno bude spočívat v právu umístění a provozování,  
provádění oprav, údržby, úprav, obnovy a výměny  distribuční soustavy a v právu vstupu a 
vjezdu na dotčené pozemky ve prospěch budoucího oprávněného. Budoucí služebnost bude 
zřízena na dobu neurčitou a za jednorázovou úhradu ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 4 
předložené důvodové zprávy. 
 

6. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření smlouvy o zřízení služebnosti na části pozemku parc.č. 5/8 v k.ú. Nové Sady 
u Olomouce, obec Olomouc, který je ve vlastnictví statutárního města Olomouc jako 
povinného ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. jako oprávněného. Služebnost bude spočívat 
v právu umístění a provozování,  provádění oprav, údržby, úprav, obnovy a výměny  
distribuční soustavy a v právu vstupu a vjezdu na dotčené pozemky ve prospěch budoucího 
oprávněného. Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou a za jednorázovou úhradu ve výši 
dle důvodové zprávy, dle bodu 5 předložené důvodové zprávy. 
 

7. doporučuje zastupitelstvu města revokovat 
část svého usnesení ze dne 15.9.2014 v bodě, kterým bylo schváleno 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.  
a  
schválit uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a 
provozování podzemního kabelového vedení VN na pozemcích parc. č. 451/17 ostat. pl., 
parc. č. 451/18 ostat. pl., parc. č. 451/34 ostat. pl., parc. č. 451/30 ostat. pl., parc. č. 451/21 
ostat. pl., parc. č. 451/47 ostat. pl., parc. č. 451/24 ostat. pl.,  parc. č. 451/23 ostat. pl., parc. 
č. 451/25 ostat. pl., parc. č. 451/33 ostat. pl., parc. č. 451/36 ostat. pl., podzemního 
kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 444/2 ostat. pl., parc. č. 451/35 ostat. pl., parc. 
č. 443/3 orná půda, parc. č. 451/1 zahrada, parc. č. 451/52 ostat. pl., parc. č. 451/26 ostat. 
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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 bodu 6 předložené důvodové zprávy.  
 

8. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na části pozemku parc.č. 460/18, 
parc.č. 460/85 a parc.č. 460/86, vše v k.ú. Povel, obec Olomouc, které jsou ve vlastnictví ČR, 
příslušnost hospodařit s majetkem státu pro Ředitelství silnic a dálnic ČR jako budoucího 
povinného ve prospěch statutárního města Olomouc jako budoucího oprávněného. Budoucí 
služebnost bude spočívat v právu umístění a provozování podzemního vedení SSZ, 
veřejného osvětlení a koordinačního kabelu a v právu vstupu a vjezdu na služebné pozemky 
za účelem provádění oprav, úprav, údržby a modernizace inženýrských sítí ve prospěch 
budoucího oprávněného. Budoucí služebnost bude zřízena na dobu neurčitou a za 
jednorázovou úhradu ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 7 předložené důvodové zprávy. 
 

9. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření darovací smlouvy na nově vzniklý pozemek parc.č. 219/12 ostatní plocha, ostatní 
komunikace o výměře 8 m2, který byl oddělen z pozemku parc.č. 219/4 orná půda v k.ú. 
Droždín, obec Olomouc. Pozemek je ve vlastnictví xxxxxxxxxxxxxxxxx, dle bodu 8 předložené 
důvodové zprávy.   
 
10. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření darovací smlouvy na část pozemku parc.č. 610/3 ostatní plocha  (dle GP č. 979-
476/2014 nově vzniklý pozemek parc.č. 610/6 o výměře 29 m2, parc.č. 610/7 o výměře 25 m2 
a díl „a“ výměře 41 m2) v k.ú. Nové Sady u Olomouce z vlastnictví Olomouckého kraje do 
vlastnictví statutárního města Olomouc, dle bodu 9 předložené důvodové zprávy. 
 

Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 8. 
 

 
 

8 Veřejná zakázka č. 14029 - ZŠ a MŠ Řezníčkova - hřiště - 
revokace zahájení, komise 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu. 
 

2. schvaluje 
v souladu s ust. § 26 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zahájení a podmínky zadávacího řízení 
s názvem „ZŠ a MŠ Řezníčkova - hřiště“ archivní číslo 14029. 
 

3. ustavuje 
a) v souladu s ust. § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. komisi pro otevírání obálek ve složení 
dle důvodové zprávy.  
b) v souladu s ust. § 59 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb. komisi pro posouzení kvalifikace ve 
složení dle důvodové zprávy. 
c) v souladu s ust. § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. hodnotící komisi včetně náhradníků 
ve složení dle důvodové zprávy. 
 

4. pověřuje 
náměstka primátora Ing. Jaromíra Czmera 
a) ke schválení konečné verze zadávací dokumentace, 
b) k  podpisu všech rozhodnutí (s výjimkou usnesení RMO) souvisejících s touto veřejnou 
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zakázkou, 
c) k rozhodnutí o případných námitkách stěžovatelů, 
d) k podpisu smlouvy s vítězným uchazečem. 
 

5. ruší 
bod 6 usnesení RMO ze dne 8.9.2014. 
 

Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 9. 
 

 
 

9 Veřejná zakázka č. 14089 - Rozárium 2 - financování 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu zpracovanou k veřejné zakázce s názvem "Rozárium 2", archivní číslo 
14089 a doporučuje ZMO dodatečně zařadit akci do rozpočtu města pro rok 2015 včetně 
schválení rozpočtové změny dle důvodové zprávy předkládané OEP. 
 

2. schvaluje 
postup dle varianty A bodu IX. důvodové zprávy. 
 

3. ukládá 
odboru investic postupovat dle  varianty A bodu IX. důvodové zprávy.   
T: 31. 3. 2015 
O: vedoucí odboru investic 
 

Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 9. 1. 
 

 
 

10 Překladiště Chválkovice, ZŠ Nemilany, MŠ Zeyerova-Smlouvy 
o poskytnutí dotace 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
přijetí dotace dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. j. 115D242002585/3 v rámci OPŽP 2007-
2013 na realizaci projektu „Integrovaný systém nakládání s odpady v Olomouci – překladiště 
Chválkovice“ dle přílohy č. 1 důvodové zprávy 
 

3. souhlasí 
s přijetím dotace ve výši 14 393 455,11 Kč na realizaci projektu ZŠ Nemilany – Společně do 
školy (CZ.1.12/2.1.00/42.02094) za podmínek uvedených v návrhu smlouvy o poskytnutí 
dotace na individuální projekt z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti 
Střední Morava, která je přílohou č. 2 důvodové zprávy 
 

4. souhlasí 
s přijetím dotace ve výši 2 649 703,28 Kč na realizaci projektu MŠ Zeyerova - suterén 
(CZ.1.12/2.1.00/49.02284) za podmínek uvedených v návrhu smlouvy o poskytnutí dotace na 
individuální projekt z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava, 
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která je přílohou č. 3 důvodové zprávy 
 

5. pověřuje 
náměstka primátora Ing. Jaromíra Czmera k podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace na 
individuální projekt č. ÚRR D-2015/0001/OKP projektu ZŠ Nemilany – Společně do školy 
(CZ.1.12/2.1.00/42.02094) 
 

6. pověřuje 
náměstka primátora Ing. Jaromíra Czmera k podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace na 
individuální projekt č. ÚRR D-2015/0004/OKP projektu MŠ Zeyerova - suterén 
(CZ.1.12/2.1.00/49.02284) 
 

7. souhlasí 
s postupem dle závěru důvodové zprávy 
 

Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 10. 
 

 
 

11 Agenda regionálních investičních podpor 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. ukládá 
odboru ekonomickému zajištění a vedení agendy regionálních investičních podpor dle 
důvodové zprávy 
T: 31. 3. 2015 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 

Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 11. 
 

 
 

12 Lošov, Zlaté Doly - rekonstrukce komunikace 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
uzavření smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací  se společností O2 
Czech Republic, a.s. 
 

3. ukládá 
oboru investic uzavřít smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací se 
společností O2 Czech Republic, a.s. 
T: 31. 3. 2015 
O: vedoucí odboru investic 
 

4. ukládá 
odboru investic zařadit do návrhu plánu pro rok 2016 částku 130 000,- Kč jako součást 
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celkových nákladů pro realizaci akce: „Lošov, Zlaté Doly – rekonstrukce komunikace“ 
T: listopad 2015 
O: vedoucí odboru investic 
 

Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 12. 
 

 
 

13 Za Vodojemem, V Hlinkách - malá parkoviště 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. souhlasí 
se zařazením projekčních prací do návrhu plánu roku 2015 ve výši finančních nákladů  dle 
bodu B. důvodové zprávy 
 

3. ukládá 
odboru ekonomickému ve spolupráci s odborem investic zpracovat rozpočtovou změnu a 
předložit ji na nejbližším jednání ZMO ke schválení 
T: ihned 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 

4. ukládá 
OI zajistit zpracování PD dle bodu B. důvodové zprávy 
T: listopad 2015 
O: vedoucí odboru investic 
 

5. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
rozpočtovou změnu na projekční práce dle bodu B. důvodové zprávy 
 

Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 13. 
 

 
 

14 Holický les - komunikace, lávka 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
zahájení VŘ na zpracování  úpravy DSP a DPS dle důvodové zprávy 
 

3. souhlasí 
s rozpočtovou změnou ve výši 650 tis. Kč na zpracování DSP a DPS 
 

4. ukládá 
ekonomickému odboru ve spolupráci s odborem investic ihned zpracovat RZ na zpracování 
PD  a předložit ji na nejbližší zasedání ZMO ke schválení 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: vedoucí ekonomického odboru 
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5. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
rozpočtovou změnu ve výši 650 tis. Kč na zpracování DSP a DPS 
 

Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 

Bod programu: 14. 
 

 
 

15 Protipovodňová opatření na řece Moravě 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 

2. ruší 
pracovní skupinu pro II. B etapu protipovodňových opatření ustanovenou rozhodnutím RMO 
dne 27.3.2012 
 

3. ukládá 
připravit návrh pracovní skupiny pro II. B etapu protipovodňových opatření 
T: 17. 3. 2015 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 

4. ukládá 
zadat aktualizaci Studie organizace dopravy v průběhu realizace II. etapy protipovodňových 
opatření 
T: 31. 3. 2015 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 

5. ukládá 
OKR ve spolupráci s OŽP  předložit do rady samostatný bod týkající se III.etapy 
protipovodňové ochrany města 
T: 30. 6. 2015 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 

Předložil: Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 15. 
 

 
 

16 Pořízení souboru změn č.I Územního plánu Olomouc 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 

2. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
pořízení souboru změn č.I Územního plánu Olomouc dle upravené důvodové zprávy 
 

3. ukládá 
předložit na jednání ZMO dne 20.3.2015 návrh na pořízení souboru změn č.I Územního plánu 
Olomouc 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
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Předložil: Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 16. 
 

 
 

17 Pořízení změny č.II Územního plánu Olomouc 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
pořízení změny č.II Územního plánu Olomouc dle důvodové zprávy 
 

3. ukládá 
předložit na jednání ZMO dne 20.3.2015 návrh na pořízení změny č.II Územního plánu 
Olomouc 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 

Předložil: Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 16. 1. 
 

 
 

18 Regionální agentura 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
zastoupení města v orgánech SOSM a RARSM dle doplněné důvodové zprávy 
 

Předložil: Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 17. 
 

 
 

19 Prezentace platební aplikace Olomouc služby 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 18. 
 

 
 
 
 
 



 29 

20 Petice – „Za vybudování cyklostezky z Olomouce do Ústína“ 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. ukládá 
informovat petiční výbor o postupu města a o stanovisku statutárního města Olomouce 
k petici „Za vybudování cyklostezky z Olomouce do Ústína“ 
T: 17. 3. 2015 
O: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
 

Předložil: Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 19. 
 

 
 

21 Operační program Doprava 2014-2020 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 

2. souhlasí 
s požadavkem zpracování plánu udržitelné městské mobility dle bodu I důvodové zprávy 
 

3. souhlasí 
se zasláním prioritizace projektů na Ministerstvo dopravy ČR dle závěru důvodové zprávy  
 

4. ukládá 
předložit ve spolupráci s odborem koncepce a rozvoje, odborem investic, majetkoprávním 
odborem, stavebním odborem a Dopravním podnikem města Olomouce na jednání Rady 
města Olomouce návrh na složení projektových týmů k zajištění přípravy projektů   
T: 31. 3. 2015 
O: vedoucí odboru evropských projektů 
 

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 20. 
 

 
 

22 Rozárium - financování projektu, závazek konečného příjemce 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. souhlasí 
v případě schválení projektové žádosti Rozárium s vyčleněním finančních prostředků až do 
výše 8 585 931,62 Kč z rozpočtu města na zajištění finančního krytí vlastních zdrojů na 
realizaci tohoto projektu a s každoročním vyčleněním finančních prostředků na zajištění 
udržitelnosti projektu ve výši 410 069 Kč s DPH po dobu 5 let (tj. celkové náklady po dobu 5 
let činí 2 050 000 Kč) od finančního ukončení projektu. 
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3. souhlasí 
s postupem dle závěru důvodové zprávy 
 

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 21. 
 

 
 

23 Integrace dalších železničních tratí do IDSOK 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. souhlasí 
s provedením přepravních průzkumů na tratích 275 a 301 před integrací a postupem dle 
důvodové zprávy 
 

3. ukládá 
předložit RMO výstupy z provedených průzkumů a návrh Tarifní dohody mezi KIDSOK, 
SMOl, DPMO a ČD 
T: 26. 5. 2015 
O: vedoucí odboru dopravy 
 

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 22. 
 

 
 

24 Předzahrádky 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 

2. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení CROSS CAFE v ulici  
Riegrova 24, Olomouc, v rozsahu 31 m2 pro žadatele p. xxxxxxxxxx, Zádvoří 3021/21, 700 30 
Ostrava 30,  na dobu  od 1.5. do 31.10.  2015.   
 

3. souhlasí 
s umístěním  předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení HERNA-BAR 
PENALTA   v ulici Kosmonautů 21 , Olomouc, v rozsahu 36 m2 pro žadatele p. xxxxxxxxxxxx,  
Dvořákova 26A Olomouc,  na dobu  od 1.4. do 31.10.  2015. 
 

4. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení STARÉ ČASY  v ulici 
Rožňavská 10 , Olomouc, v rozsahu 16,25 m2  pro žadatelku pí. xxxxxxxxxxx, Rožňavská 16, 
779 00 Olomouc,  na dobu  od 1.4. do 30.9. 2015. 
 

5. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení CUKRÁRNA MADLEN 
na Dolním náměstí 6. Olomouc, v rozsahu 112,50  m2 pro žadatele p. xxxxxxxx, Domovina 6,  
779 00 Olomouc,  na dobu  od dobu  od 1.4. do 31.10.  2015. 
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6. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního PIZZERIA RISTORANTE 
ITALIA,  v ulici Pavelčákova 10/12, Olomouc, v rozsahu 14 m2, pro žadatele f.AUDERE EST, 
spol. s r.o., Riegrova 21, 779 00 Olomouc, na dobu od 1.4. do 31.10.  2015 .   
 

7. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení TRINITY CLUB  v ulici 
Dlouhá 54A , Olomouc, v rozsahu 6,4 m2  pro žadatele p. xxxxxxxxxxxxx, Lužická 10, 779 00 
Olomouc,  na dobu  od 1.4. do 31.10. 2015. 
 

8. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení SPORT BAR 
SAMURAJ v ulici I.P.Pavlova 69 , Olomouc, v rozsahu 18 m2 pro žadatele  f. Furious Bull, 
spol. s r.o. , Dopravní 500/9, 104 00 Praha,  na dobu  od 1.5. do 30.9.  2015 .   
 

9. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení HANÁCKÁ 
RESTAURACE v ulici  Dolní náměstí 38, Olomouc, v rozsahu 70m2 pro žadatele p. xxxxxxxx, 
Roháče z Dubé 642, 783 91 Uničov,  na dobu  od 1.4. do  31.10. 2015.   
 

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 23. 
 

 
 

25 Zvláštní užívání komunikací 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

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

3. souhlasí 
s dalším využitím vyhrazeného parkování v ulici Kyselovská dle bodu 2. důvodové zprávy 
 

4. souhlasí 
s dalším využitím vyhrazeného parkování v ulici Tomkova dle bodu 3. důvodové zprávy 
 

5. nesouhlasí 
se zřízením vyhrazeného parkování v ulici U Husova sboru dle bodu 4. důvodové zprávy 
 

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 24. 
 

 
 

26 KMČ - statut a jednací řád 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
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2. schvaluje 
Statut KMČ a Jednací řád KMČ dle upravené přílohy důvodové zprávy 
 

Předložil: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
Bod programu: 25. 
 

 
 

27 Zpřístupnění kostelů a kaplí v turistické sezóně r. 2015 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. souhlasí 
s poskytnutím příspěvku dle důvodové zprávy včetně rozpočtových změn 
 

3. doporučuje 
ZMO schválit příspěvky dle důvodové zprávy 
 

Předložil: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
Bod programu: 26. 
 

 
 

28 Výroční zpráva Informačního centra za rok 2014 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
Výroční zprávu Informačního centra Olomouc za rok 2014 včetně plánovaných aktivit pro rok 
2015 
 

3. ukládá 
předložit RMO variantní záměr na využití prostor v podloubí radnice pro potřeby IC v r. 2016 
T: 16. 6. 2015 
O: vedoucí odboru vnějších vztahů a informací 
 

Předložil: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
Bod programu: 27. 
 

 
 

29 Pojmenování ulic 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 

2. souhlasí 
s navrženými názvy ulic dle upravené důvodové zprávy 
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3. ukládá 
předložit navržené názvy ulic dle upravené důvodové zprávy na zasedání ZMO 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: vedoucí odboru vnějších vztahů a informací 
 

4. doporučuje 
ZMO schválit navržené názvy ulic 
 

Předložil: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
Bod programu: 28. 
 

 
 

30 Jmenování nových členů do Střední Morava - Sdružení CR 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 

2. jmenuje 
nové členy dle upravené DZ 
 

3. ukládá 
předložit jmenování nových členů na  ZMO 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: vedoucí odboru vnějších vztahů a informací 
 

Předložil: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
Bod programu: 29. 
 

 
 

31 Příspěvky v oblasti využití volného času dětí a mládeže 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
poskytnutí finanční podpory do výše 50.000,--Kč dle upravené přílohy důvodové zprávy 
včetně rozpočtových změn 
 

3. souhlasí 
s poskytnutím finanční podpory s výší nad  50.000,--Kč dle upravené přílohy důvodové zprávy 
včetně rozpočtových změn 
 

4. ukládá 
předložit návrh finančních podpor s výší nad  50.000,--Kč včetně rozpočtových změn 
Zastupitelstvu města Olomouce ke schválení 
T: zasedání ZMO 
O: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
 

Předložil: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
Bod programu: 31. 
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32 Příspěvky v oblasti podpory mateřských škol a základních 
škol jiných zřizovatelů 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 

2. souhlasí 
s poskytnutím finanční podpory dle upravené přílohy důvodové zprávy včetně rozpočtových 
změn 
 

3. ukládá 
předložit návrh na finanční podporu včetně rozpočtových změn Zastupitelstvu města 
Olomouce ke schválení 
T: zasedání ZMO 
O: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
 

Předložil: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
Bod programu: 31. 1. 
 

 
 

33 Rozšíření kapacit mateřských škol - realizace v roce 2015 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
návrh na zajištění finančního krytí realizace rozšíření kapacit mateřských škol v roce 2015 dle 
části 1D) důvodové zprávy 
 

3. schvaluje 
ponechání finančních prostředků poskytnutých z dotace pro potřeby PO - škol dle části 1D) 
důvodové zprávy 
 

4. ukládá 
odvody zdrojů investičního fondu příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Olomouc, Demlova 18 a 
příspěvkové organizace ZŠ Komenium Olomouc, 8.května 29 dle části 3 důvodové zprávy 
T: 31. 3. 2015 
O: ředitel příspěvkové organizace 
 

5. souhlasí 
s rozpočtovými změnami dle části 4 důvodové zprávy a doporučuje Zastupitelstvu města 
Olomouce rozpočtové změny schválit 
 

6. ukládá 
ekonomickému odboru ve spolupráci s odborem školství předložit rozpočtové změny na 
nejbližším jednání Zastupitelstva města Olomouce ke schválení 
T: zasedání ZMO 
O: vedoucí ekonomického odboru 
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7. ukládá 
informovat o přijatém usnesení ředitele příspěvkových organizací - škol 
T: 17. 3. 2015 
O: vedoucí odboru školství 
 

Předložil: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
Bod programu: 32. 
 

 
 

34 Mateřská škola Kopretina - stanovisko města k zápisu do 
rejstříku škol a školských zařízení 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 

2. vydává 
souhlasné stanovisko k zápisu Mateřské školy Kopretina se sídlem Koželužská 969/9, 
Olomouc, do rejstříku škol a školských zařízení dle důvodové zprávy 
 

3. ukládá 
informovat o přijatém usnesení zřizovatelku mateřské školy 
T: 17. 3. 2015 
O: vedoucí odboru školství 
 

Předložil: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
Bod programu: 33. 
 

 
 

35 Kontrola hospodaření u ZŠ a MŠ Olomouc-Nemilany, rok 2013 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 34. 
 

 
 

36 Návrh plánu kontrolní činnosti kontrolního výboru na I. 
pololetí 2015 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

Předložil: kontrolní výbor 
Bod programu: 35. 
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37 Dodatek komunitního plánu 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
změnu aktuálního komunitního plánu, dle důvodové zprávy 
 

3. ukládá 
zapracovat změny do aktuálního komunitního plánu sociálních služeb, dle důvodové zprávy 
T: 17. 3. 2015 
O: vedoucí odboru sociálních věcí 
 

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 38. 
 

 
 

38 IPRM - hodnocení projektu 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
bodové hodnocení projektů ZŠ/MŠ Řezníčkova - hřiště a ZŠ Nedvědova - hřiště 
 

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 39. 
 

 
 

39 Bytové záležitosti DPS 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s panem xxxxxxxxx na byt v DPS Přichystalova 64, dle předložené 
důvodové zprávy 
 

3. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s panem xxxxxxx na byt v DPS Příčná 8, dle předložené důvodové 
zprávy 
 

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 40. 
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40 Zahraniční studijní cesta SHS ČMS 2015 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. souhlasí 
s účastí na zahraniční studijní cestě dle předložené důvodové zprávy 
 

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 41. 
 

 
 

41 Požární ochrana  
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu o stavu požární ochrany u organizací města za rok 2014 
 
2. schvaluje 
prioritní úkoly na úseku požární ochrany na rok 2015 a preventivní požární kontroly dle 
důvodové zprávy 
 

3. ukládá 
zabezpečit podklady pro vyhodnocení a zpracování zprávy pro Radu města Olomouce u 
organizací města za rok 2015 
T: leden 2016 
O: vedoucí odboru ochrany 
 

4. ukládá 
vyhodnotit podklady a zpracovat zprávu pro Radu města Olomouce o stavu požární ochrany 
u organizací města za rok 2015 
T: březen 2016 
O: vedoucí odboru ochrany 
 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 42. 
 

 
 

42 Stanovení termínu a návrh programu 3. zasedání 
Zastupitelstva města Olomouce 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 

2. stanovila 
- termín konání 3. zasedání ZMO: na pátek 20. 3. 2015 od 9.00 hodin 
- místo konání 3. zasedání ZMO: Magistrát města Olomouce - velký zasedací sál, Hynaisova 
10, Olomouc 
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3. schvaluje 
návrh programu 3. zasedání ZMO dle upravené důvodové zprávy 
 

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 43. 
 

 
 

43 Souhlas zřizovatele s převodem z rezervního fondu MDO 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu včetně přílohy 
 

2. souhlasí 
s převodem částky 300 tis. Kč z rezervního fondu na investiční fond příspěvkové organizace 
Moravské divadlo Olomouc dle důvodové zprávy 
 

3. ukládá 
písemně informovat Moravské divadlo Olomouc, příspěvkovou organizaci o udělení souhlasu 
s převodem z rezervního fondu dle důvodové zprávy 
T: 17. 3. 2015 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 

Předložil: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
Bod programu: 44. 
 

 
 

44 Organizační záležitosti 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. ukládá 
předložit návrh na zřízení komise IT vč.plánu činnosti komise na rok 2015 
T: 17. 3. 2015 
O: vedoucí odboru informatiky 

Večeř Jan, Bc., tajemník 
 

Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 45. 
 

 
 

45 Různé 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. souhlasí 
s postupem dle důvodové zprávy 
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3. ukládá 
předložit materiál na zasedání ZMO 
T: zasedání ZMO 
O: Večeř Jan, Bc., tajemník 
 

4. doporučuje 
ZMO schválit pořizování on-line přenosů ze zasedání Zastupitelstva města Olomouce 
počínaje zasedáním dne 20.3.2015 
 

Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 46. 
 

 
 

46 Různé - umožnění vzdáleného přístupu do materiálů ZMO a 
RMO 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

Předložil: Žáček Filip, Mgr., člen rady města 
Bod programu: 46. 1. 
 

 
 

47 Různé 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. revokuje 
část důvodové zprávy  bodu 16 usnesení z RMO dne 17.2.2015 dle bodu B) důvodové zprávy 
 

Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 46. 2. 
 

 
 
 

 

 

 

doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D. v. r. 
primátor města Olomouce 

JUDr. Martin Major, MBA v. r. 
1. náměstek primátora 

  

 


