USNESENÍ
z 21. schůze Rady města Olomouce, konané dne 2. 6. 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)
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Kontrola usnesení RMO a ZMO

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
- informace o plnění usnesení RMO k termínu plnění 2. 6. 2015 dle části A) důvodové zprávy
- informace o plnění usnesení ZMO dle části B) upravené 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) upravené důvodové zprávy
4.
vypouští ze sledování
- část 3 bodu 16 usnesení RMO ze dne 24.2.2014 týkající se Protipovodňových opatření na
Nemilance - zatrubnění ul. Zolova
- část 3 bodu 10 usnesení RMO ze dne 14.7.2014 týkající Fortu Tafelberg
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 1.
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Majetkoprávní záležitosti + dodatek č. 1

Rada města Olomouce po projednání:
1.
ukládá
náměstku primátora Ing. Jaromíru Czmerovi vstoupit do jednání s jednatelem společnosti
STEVA trading s.r.o. a zajistit stanovisko této společnosti k celé záležitosti prodeje
předmětných částí pozemků do 19. 6. 2015 dle důvodové zprávy bod č. 1.1.
T:
16. 6. 2015
O:
Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
2.
doporučuje zastupitelstvu města revokovat
své usnesení ze dne 20. 3. 2015, bod 6, část 17, ve věci schválení prodeje 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. 1.1. varianta A)
3.
doporučuje zastupitelstvu města revokovat
své usnesení ze dne 20. 3. 2015, bod 6, část 16, ve věci schválení zřízení služebnosti
přístupu a užívání pozemku parc. č. 637/4 ostatní plocha (dle GP č. 2041-243/2014 pozemek
parc. č. 637/5 ostatní plocha) v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc tak, jak je vyznačeno v GP č.
2048-304/2014, přičemž obsahem služebnosti je zřízení, umístění, provoz, kontrola, oprava,
údržba, montáž (resp. demontáž) a modernizace veřejného osvětlení a přívodních kabelů
elektrické energie (na pozemku se nachází 1x svítidlo včetně přívodních a odvodních kabelů),
ve prospěch statutárního města Olomouce. dle důvodové zprávy bod č. 1.1. varianta A)
4.
doporučuje zastupitelstvu města
trvat na svém usnesení ze dne 20. 3. 2015, bod 6, část 17, ve věci schválení prodeje 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. 1.1. varianta B)
5.
doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
petici pana Jana Chladnucha za revokaci usnesení ZMO ze dne 20. 3. 2015, bod 6, část 17
ve věci schválení prodeje 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. 1.1. varianta B)
6.
schvaluje
záměr prodat jednotku vymezenou podle zákona č. 89/2012 Sb., a to jednotku č. 515/1, 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, formou obálkové metody. Součástí
předmětné jednotky je spoluvlastnický podíl o velikosti 7403/185835 na společných částech
nemovité věci.
Minimální kupní cena předmětné nemovité věci je stanovena ve výši 1.430.000,- Kč. Kupní
cena je splatná do 30 dnů po uzavření kupní smlouvy, když vybraný kupující je povinen kupní
smlouvu uzavřít do 30 dnů od doručení výzvy k podpisu kupní smlouvy.
Zájemce ve své nabídce uvede nabízenou kupní cenu předmětné nemovité věci. Nabídka
musí dále obsahovat doklad o složení kauce ve výši 10.000,- Kč na depozitní účet
statutárního města Olomouce, nebo doklad o složení kauce ve výši 10.000,- Kč na pokladně
Magistrátu města Olomouce, Hynaisova 10 nebo Palackého 14, Olomouc a nezbytné údaje o
účtu, na který bude případně vrácena. Nabídka bude podepsána oprávněnou osobou a bude
obsahovat nezaměnitelnou identifikaci předmětu prodeje a nezaměnitelnou identifikaci
zájemce (u právnických osob název, sídlo a IČ, u fyzických osob jméno, příjmení, datum
narození, trvalý pobyt a bydliště).
Nabídky budou doručeny do 25. 8. 2015 do 15:30 hod. na podatelnu Magistrátu města
Olomouce, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc. Nabídky budou doručeny v zalepených obálkách,
na kterých bude výrazně uveden text „NEOTVÍRAT – CENOVÁ NABÍDKA SYNKOVA 15“. Na
obálkách musí právnická osoba uvést název a sídlo, fyzická osoba jméno, příjmení a bydliště
zájemce pro případné vrácení nabídek. Na nabídky přijaté po tomto termínu nebude brán
zřetel. Informace o prodávané nemovité věci a znaleckém posudku lze získat na Magistrátu
města Olomouce, odboru majetkoprávním, oddělení majetkových řízení a prodeje domů,
Hynaisova 10, 779 11 Olomouc, tel. kontakt: 588 488 458. Prohlídka bytu se uskuteční dne 1.
7. 2015 v 15:30 hod. Statutární město Olomouc si vyhrazuje právo změnit či doplnit záměr,
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popřípadě od něj odstoupit dle důvodové zprávy bod č. 1.2.
7.
doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti nájemců bytů, a to xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx,
xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx o odkoupení bytů č. 1, 2, 3, 4, 5 v budově č. p. 593, bydlení,
Tř. Spojenců 14, která je součástí pozemku parc. č. st. 1039 zastavěná plocha a nádvoří v
k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.3.
8.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej pozemku parc. č. 429/8 zahrada v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, na kterém se
nachází stavba oplocení, přípojka kanalizace a dlážděné zpevněné plochy ve vlastnictví
kupujících, manželům xxxxxxxxxxxxxxxx do společného jmění manželů za kupní cenu ve výši
372.500,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.4.
9.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej 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, za kupní cenu celkem ve
výši 756.000,- Kč do podílového spoluvlastnictví kupujících, a to:
- podíl o velikosti 608/21960 shora uvedené nemovité věci xxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši
20.932,- Kč,
- podíl o velikosti 304/21960 shora uvedené nemovité věci xxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši
10.466,- Kč,
- podíl o velikosti 608/21960 shora uvedené nemovité věci do SJM xxxxxxxxxx za kupní cenu
ve výši 20.932,- Kč,
- podíl o velikosti 608/21960 shora uvedené nemovité věci xxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši
20.931,- Kč,
- podíl o velikosti 519/21960 shora uvedené nemovité věci xxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši
17.867,- Kč,
- podíl o velikosti 732/21960 shora uvedené nemovité věci manželům cizího práva xxxxxxxxx
za kupní cenu ve výši 25.200,- Kč,
- podíl o velikosti 732/21960 shora uvedené nemovité věci xxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši
25.200,- Kč,
- podíl o velikosti 608/21960 shora uvedené nemovité věci xxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši
20.931,- Kč,
- podíl o velikosti 519/21960 shora uvedené nemovité věci xxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši
17.867,- Kč,
- podíl o velikosti 608/21960 shora uvedené nemovité věci do SJM xxxxxxxxxx za kupní cenu
ve výši 20.932,- Kč,
- podíl o velikosti 368/21960 shora uvedené nemovité věci xxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši
12.669,- Kč,
- podíl o velikosti 519/21960 shora uvedené nemovité věci xxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši
17.867,- Kč,
- podíl o velikosti 519/21960 shora uvedené nemovité věci xxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši
17.867,- Kč,
- podíl o velikosti 519/21960 shora uvedené nemovité věci xxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši
17.867,- Kč,
- podíl o velikosti 519/21960 shora uvedené nemovité věci xxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši
17.867,-Kč,
- podíl o velikosti 732/21960 shora uvedené nemovité věci xxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši
25.200,- Kč,
- podíl o velikosti 368/21960 shora uvedené nemovité věci do SJM xxxxxxxxxx za kupní cenu
ve výši 12.669,- Kč,
- podíl o velikosti 492/21960 shora uvedené nemovité věci xxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši
16.938,- Kč,
- podíl o velikosti 608/21960 shora uvedené nemovité věci do SJM xxxxxxxxxx za kupní cenu
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ve výši 20.931,- Kč,
- podíl o velikosti 519/21960 shora uvedené nemovité věci xxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši
17.867,- Kč,
- podíl o velikosti 608/21960 shora uvedené nemovité věci xxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši
20.931,- Kč,
- podíl o velikosti 519/21960 shora uvedené nemovité věci do SJM xxxxxxxxxx za kupní cenu
ve výši 17.867,- Kč,
- podíl o velikosti 732/21960 shora uvedené nemovité věci xxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši
25.200,- Kč,
- podíl o velikosti 519/21960 shora uvedené nemovité věci do SJM xxxxxxxxxx za kupní cenu
ve výši 17.867,- Kč,
- podíl o velikosti 519/21960 shora uvedené nemovité věci xxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši
17.867,- Kč,
- podíl o velikosti 608/21960 shora uvedené nemovité věci xxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši
20.931,- Kč,
- podíl o velikosti 608/21960 shora uvedené nemovité věci xxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši
20.932,- Kč,
- podíl o velikosti 519/21960 shora uvedené nemovité věci xxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši
17.867,- Kč,
- podíl o velikosti 732/21960 shora uvedené nemovité věci do SJM xxxxxxxxxx za kupní cenu
ve výši 25.200,- Kč,
- podíl o velikosti 519/21960 shora uvedené nemovité věci xxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši
17.867,- Kč,
- podíl o velikosti 519/21960 shora uvedené nemovité věci xxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši
17.867,- Kč,
- podíl o velikosti 732/21960 shora uvedené nemovité věci do SJM xxxxxxxxxx za kupní cenu
ve výši 25.200,- Kč,
- podíl o velikosti 732/21960 shora uvedené nemovité věci xxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši
25.200,- Kč,
- podíl o velikosti 304/21960 shora uvedené nemovité věci xxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši
10.465,- Kč,
- podíl o velikosti 519/21960 shora uvedené nemovité věci xxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši
17.867,- Kč,
- podíl o velikosti 519/21960 shora uvedené nemovité věci xxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši
17.867,- Kč,
- podíl o velikosti 492/21960 shora uvedené nemovité věci xxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši
16.938,- Kč,
- podíl o velikosti 732/21960 shora uvedené nemovité věci xxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši
25.200,- Kč,
- podíl o velikosti 519/21960 shora uvedené nemovité věci xxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši
17.867,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.5.
10. schvaluje
záměr prodat pozemek parc. č. st. 19/2 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Nové Sady u
Olomouce, obec Olomouc, na kterém se nachází stavba jiného vlastníka – budova č. p. 200,
která není součástí tohoto pozemku a nebude proto předmětem převodu dle důvodové zprávy
bod č. 1.6.
11. schvaluje
záměr propachtovat část pozemku parc. č. 21/16 zahrada o výměře 54,50 m2 v k. ú. Lazce,
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.7.
12. schvaluje
záměr propachtovat část pozemku parc. č. 21/16 zahrada o výměře 112 m2 v k. ú. Lazce,
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.7.
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13. schvaluje
uzavření smlouvy o udělení souhlasu s vybudováním stavby zateplení budovy č. p. 210,
bydlení, Ibsenova 24, na pozemku parc. č. st. 249 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Povel,
obec Olomouc, a to nad částí pozemku parc. č. 341/15 ostatní plocha o výměře 1,05 m2 a
nad částí pozemku parc. č. 339/30 ostatní plocha o výměře 1,25 m2, oba v k. ú. Povel, obec
Olomouc, ve vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 1.8.
14. doporučuje zastupitelstvu města revokovat
své usnesení ze dne 15. 9. 2014 bod 6, část 13, ve věci schválení prodeje části pozemku
parc. č. st. 378/3 zastavěná plocha a nádvoří (dle GP parc. č. st. 378/4) o výměře 105 m2, a
části pozemku parc. č. st. 378/3 zastavěná plocha a nádvoří (dle GP parc. č. st. 378/3) o
výměře 357 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, za kupní cenu celkem ve výši
295.680,- Kč, z toho pozemek dle GP parc. č. st. 378/4 za kupní cenu ve výši 67.200,- Kč a
pozemek dle GP parc. č. st. 378/3 za kupní cenu ve výši 228.480,- Kč, do podílového
vlastnictví kupujících, a to:
- podíl o velikosti 613/17883 do SJM Františku a Jaroslavě Mikulovým za kupní cenu ve výši
10.135,- Kč,
- podíl o velikosti 743/17883 xxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 12.285,- Kč,
- podíl o velikosti 538/17883 xxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 8.895,- Kč,
- podíl o velikosti 612/17883 xxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 10.119,- Kč,
- podíl o velikosti 679/17883 xxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 11.227,- Kč,
- podíl o velikosti 529/17883 xxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 8.747,- Kč,
- podíl o velikosti 467/17883 xxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 7.721,- Kč,
- podíl o velikosti 633/17883 xxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 10.466,- Kč,
- podíl o velikosti 774/17883 xxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 12.797,- Kč,
- podíl o velikosti 557/17883 xxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 9.210,- Kč,
- podíl o velikosti 631/17883 xxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 10.433,- Kč,
- podíl o velikosti 703/17883 do SJM xxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 11.623,- Kč,
- podíl o velikosti 524/17883 xxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 8.664,- Kč,
- podíl o velikosti 480/17883 do SJM xxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 7.936,- Kč,
- podíl o velikosti 639/17883 do SJM xxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 10.565,- Kč,
- podíl o velikosti 785/17883 xxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 12.797,- Kč,
- podíl o velikosti 566/17883 xxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 9.358,- Kč,
- podíl o velikosti 724/17883 xxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 11.971,- Kč,
- podíl o velikosti 759/17883 xxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 12.549,- Kč,
- podíl o velikosti 539/17883 xxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 8.912,- Kč,
- podíl o velikosti 493/17883 xxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 8.151,- Kč,
- podíl o velikosti 4895/17883 xxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 80.937,- Kč dle důvodové
zprávy bod č. 1.9.
15. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej části pozemku parc. č. st. 378/3 zastavěná plocha a nádvoří (dle GP parc. č. st. 378/4)
o výměře 105 m2, a části pozemku parc. č. st. 378/3 zastavěná plocha a nádvoří (dle GP
parc. č. st. 378/3) o výměře 357 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, za kupní
cenu celkem ve výši 295.680,- Kč, z toho pozemek dle GP parc. č. st. 378/4 za kupní cenu ve
výši 67.200,- Kč a pozemek dle GP parc. č. st. 378/3 za kupní cenu ve výši 228.480,- Kč, do
podílového vlastnictví kupujících, a to:
- podíl o velikosti 613/17883 do SJM xxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 10.135,- Kč,
- podíl o velikosti 743/17883 xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 12.285,- Kč,
- podíl o velikosti 538/17883 xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 8.895,- Kč,
- podíl o velikosti 612/17883 xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 10.119,- Kč,
- podíl o velikosti 679/17883 xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 11.227,- Kč,
- podíl o velikosti 529/17883 xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 8.747,- Kč,
- podíl o velikosti 467/17883 xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 7.721,- Kč,
- podíl o velikosti 633/17883 xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 10.466,- Kč,
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- podíl o velikosti 774/17883 xxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 12.797,- Kč,
- podíl o velikosti 557/17883 xxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 9.210,- Kč,
- podíl o velikosti 631/17883 xxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 10.433,- Kč,
- podíl o velikosti 703/17883 do SJM xxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 11.623,- Kč,
- podíl o velikosti 524/17883 xxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 8.664,- Kč,
- podíl o velikosti 480/17883 do SJM xxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 7.936,- Kč,
- podíl o velikosti 639/17883 do SJM xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 10.565,- Kč,
- podíl o velikosti 785/17883 xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 12.979,- Kč,
- podíl o velikosti 566/17883 xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 9.358,- Kč,
- podíl o velikosti 724/17883 xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 11.971,- Kč,
- podíl o velikosti 759/17883 xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 12.549,- Kč,
- podíl o velikosti 539/17883 xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 8.912,- Kč,
- podíl o velikosti 493/17883 xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 8.151,- Kč,
- podíl o velikosti 4895/17883 xxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 80.937,- Kč dle důvodové
zprávy bod č. 1.9.
16. schvaluje
předběžný záměr prodat část pozemku parc. č. 848/1 ostatní plocha o výměře 17 m2 v k. ú.
Hodolany, obec Olomouc. Výměra části pozemku bude upřesněna až po vypracování GP dle
důvodové zprávy bod č. 2.1.
17. schvaluje
předběžný záměr prodat část pozemku parc. č. 161/1 orná půda o výměře 303 m2 v k. ú.
Černovír, obec Olomouc. Výměra části pozemku bude upřesněna po vyhotovení GP dle
důvodové zprávy bod č. 2.2.
18. schvaluje
předběžný záměr prodat pozemky parc. č. 179/2 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí
je budova bez č.p./č.e., zemědělská stavba, parc. č. 179/4 ostatní plocha, parc. č. 180/2
zahrada a parc. č. 181/2 zahrada, vše v k. ú. Nemilany, obec Olomouc za účelem výstavby
rodinného domu a souhlasí s návrhem dalšího postupu dle důvodové zprávy bod č. 2.3.
19. nevyhovuje žádosti
pana xxxxxxxxxxx o poskytnutí jako výpůjčky pozemků parc. č. 179/4 ostatní plocha o výměře
116 m2, parc. č. 180/2 zahrada o výměře 451 m2 a parc. č. 181/2 zahrada o výměře 239 m2,
vše v k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.3.
20. schvaluje
postup dle varianty A důvodové zprávy bod č. 2.4.
21. schvaluje
záměr prodat pozemek parc. č. 718 orná půda v k. ú. Lošov, obec Olomouc dle důvodové
zprávy bod č. 2.4.
22. schvaluje
záměr darovat části pozemku parc. č. 1568/1 orná půda (dle GP parc. č. 1571/2 díl "e" ostatní
plocha o výměře 375 m2, na které se nachází stavba jiného vlastníka – cyklostezka, která
není součástí pozemku a nebude proto předmětem převodu, a parc. č. 1568/32 ostatní
plocha o výměře 1 303 m2, na které se nachází stavby jiného vlastníka – cyklostezka a
podzemní telekomunikační vedení, které nejsou součástí pozemku a nebudou proto
předmětem převodu) o celkové výměře 1 678 m2, část pozemku parc. č. 1570 ostatní plocha
(dle GP parc. č. 1571/2 díl "d" ostatní plocha) o výměře 71 m2, na které se nachází stavba
jiného vlastníka – cyklostezka, která není součástí pozemku a nebude proto předmětem
převodu, a část pozemku parc. č. 1571 ostatní plocha (dle GP parc. č. 1571/2 díl "c" ostatní
plocha) o výměře 2 572 m2, na které se nachází stavby jiného vlastníka – cyklostezka a
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nadzemní vedení VN, které nejsou součástí pozemku a nebudou proto předmětem převodu,
vše v k. ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou dle důvodové zprávy bod č. 2.5.
23. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti obce Horka nad Moravou o prodej částí pozemku parc. č. 1568/1 orná půda (dle GP
parc. č. 1571/2 díl "e" ostatní plocha o výměře 375 m2 a parc. č. 1568/32 ostatní plocha o
výměře 1 303 m2) o celkové výměře 1 678 m2, části pozemku parc. č. 1570 ostatní plocha
(dle GP parc. č. 1571/2 díl "d" ostatní plocha) o výměře 71 m2 a části pozemku parc. č. 1571
ostatní plocha (dle GP parc. č. 1571/2 díl "c"ostatní plocha) o výměře 2 572 m2, vše v k. ú.
Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou dle důvodové zprávy bod č. 2.5.
24. schvaluje
záměr prodat pozemek parc. č. st. 1696 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-město,
obec Olomouc, na kterém se nachází stavba jiného vlastníka – budova č. p. 1126, občanská
vybavenost, která není součástí tohoto pozemku a nebude předmětem převodu dle důvodové
zprávy bod č. 2.6.
25. doporučuje zastupitelstvu města revokovat
usnesení ZMO ze dne 16. 12. 2013, bod programu 3, bod 16 důvodové zprávy ve věci
schválení prodeje pozemku parc. č. 1156/2 zahrada a části pozemku parc. č. 1156/3 zahrada
o výměře 135 m2 (dle GP parc. č. 1156/12 zahrada), vše v k. ú. Černovír, obec Olomouc
panu xxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 104 196,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.7.
26. schvaluje
záměr prodat pozemek parc. č. 1156/2 zahrada v k. ú. Černovír, obec Olomouc, na kterém se
nachází stavby jiného vlastníka, zejména oplocení a zahradní účelový objekt, které nejsou
součástí tohoto pozemku a nebudou proto předmětem převodu, a části pozemku parc. č.
1156/3 zahrada (dle GP parc. č. 1156/12 zahrada) o výměře 135 m2 v k. ú. Černovír, obec
Olomouc, na které se nachází stavby jiného vlastníka, zejména oplocení, úkryt na nářadí a
podzemní kabelové vedení NN včetně kabelové skříně, které nejsou součástí tohoto
pozemku a nebudou proto předmětem převodu dle důvodové zprávy bod č. 2.7.
27. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti paní xxxxxxxxxxxxx, paní xxxxxxxx a pana xxxxx o prodej části pozemku parc. č. 578
ostatní plocha o výměře 25 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č.
2.8.
28. schvaluje
záměr propachtovat část pozemku parc. č. 578 ostatní plocha o výměře 25 m2 v k. ú.
Droždín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.8.
29. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti pana xxxxxxxxxxx o prodej pozemku parc. č. 603 trvalý travní porost a části pozemku
parc. č. 578 ostatní plocha o výměře 31 m2, vše v k. ú. Droždín, obec Olomouc dle důvodové
zprávy bod č. 2.9.
30. schvaluje
záměr propachtovat části pozemků parc. č. 603 trvalý travní porost o výměře 121 m2 a parc.
č. 578 ostatní plocha o výměře 31 m2, vše v k. ú. Droždín, obec Olomouc dle důvodové
zprávy bod č. 2.9.
31. schvaluje
záměr pronajmout část pozemku parc. č. 841/129 ostatní plocha o výměře 126 m2 v k. ú.
Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.10.

7

32. nevyhovuje žádosti
pana xxxxxxxxxxx o prodloužení doby nájmu na dobu určitou 10 let a o zachování nájemného
ve výši 4,- Kč/m2/rok u pronájmu části pozemku parc. č. 841/129 ostatní plocha o výměře
180 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.10.
33. nevyhovuje žádosti
manželů xxxxxxxxxxx ve věci snížení nájemného u nájmu části pozemku parc. č. 463/1 ostat.
pl. o výměře 340 m2 v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.11.
34. schvaluje
záměr pronajmout část pozemku parc. č. 463/1 ostat. pl. o výměře 100 m2 v k. ú. Hejčín,
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.11.
35. revokuje
usnesení RMO ze dne 3. 3. 2015, bod programu 2, bod 3.9. důvodové zprávy ve věci
schválení nájmu části pozemku parc. č. 463/1 ostat. pl. o výměře 340 m2 v k. ú. Hejčín, obec
Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.11.
36. schvaluje
záměr pronajmout část pozemku parc. č. 105/2 ostatní plocha o výměře 425 m2 v k. ú.
Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.12.
37. schvaluje
záměr pronajmout části pozemku parc. č. 105/2 ostatní plocha o celkové výměře 236 m2 v
k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.12.
38. schvaluje
záměr propachtovat části pozemku parc. č. 319 ostatní plocha o celkové výměře 14 m2 v
k. ú. Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.13.
39. schvaluje
záměr pronajmout část společných prostor (část střechy) o výměře 2,00 m2 budovy č. p. 704,
bydlení, na pozemku parc. č. st. 906 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec
Olomouc, společnosti FOFRNET spol. s r.o. dle důvodové zprávy bod č. 2.14.
40. ruší
záměr schválený usnesením RMO ze dne 12. 5. 2015, bod programu 2, bod 2.1. důvodové
zprávy, propachtovat prostory sloužící podnikání v 1. NP o celkové výměře 63,66 m2, v
mezipatře mezi 1.NP a 1.PP o celkové výměře 16,47 m2 a v 1.PP o celkové výměře
58,85 m2, budovy č. p. 34, obč. vyb, ul. Hynaisova 10, která je součástí pozemku parc. č. st.
1366 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc – město, obec Olomouc, včetně inventáře,
za účelem provozování bufetu v 1.NP a zajištění cateringových služeb v 1.PP, na dobu
neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, formou obálkové metody, který byl zveřejněn na
úřední desce Magistrátu města Olomouce dne 14. 5. 2015 s termínem pro sejmutí z úřední
desky dne 4. 6. 2015 dle důvodové zprávy bod č. 2.15.
41. schvaluje
záměr propachtovat prostory sloužící podnikání v 1.NP o celkové výměře 63,66 m2,
v mezipatře mezi 1.NP a 2.NP o celkové výměře 16,47 m2 a v 1.PP o celkové výměře 48,18
m2, budovy č. p. 34, obč. vyb, ul. Hynaisova 10, která je součástí pozemku parc. č. st. 1366
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc – město, obec Olomouc, včetně inventáře, za
účelem provozování bufetu v 1.NP a zajištění cateringových služeb v 1.PP, na dobu neurčitou
s tříměsíční výpovědní dobou, formou obálkové metody. Minimální výše pachtovného za
předmětné prostory, včetně inventáře, je stanovena ve výši 120.000,- Kč bez DPH/rok. Ke
stanovené výši pachtovného bude uplatněna daň z přidané hodnoty ke dni uskutečnění
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zdanitelného plnění v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve
znění pozdějších předpisů. V případě nájemce, který není plátcem DPH, nebude DPH
uplatňováno.
Zájemci ve své nabídce uvedou nabízenou výši pachtovného předmětných prostor, včetně
inventáře, bez DPH, podnikatelský záměr realizovaný v předmětných prostorech, rozsah
prodávaného sortimentu minimálně však dle požadavku statutárního města Olomouce.
Nabídka bude podepsána oprávněnou osobou a bude obsahovat nezaměnitelnou identifikaci
předmětu pachtu a nezaměnitelnou identifikaci zájemce (u právnických osob - název, sídlo a
IČ, u fyzických osob – jméno, příjmení, adresa a datum narození). Nabídky budou doručeny
do 19. 6. 2015 do 12:00 hodin na podatelnu Magistrátu města Olomouce, Hynaisova 10, 779
11 Olomouc. Nabídky budou doručeny v zalepených obálkách, na kterých bude výrazně
uveden text „NEOTVÍRAT – NABÍDKA BUFET HYNAISOVA, OLOMOUC“. Na obálkách musí
být rovněž uvedeno u právnické osoby – název a sídlo, u fyzické osoby – jméno, příjmení
a bydliště, pro případné vrácení obálek. Na nabídky přijaté po tomto termínu nebude brán
zřetel.
Prohlídka prostor se uskuteční dne 15. 6. 2015 v 16:30 hodin. Bližší informace
o propachtovávaných prostorech lze získat na Magistrátu města Olomouce, odboru
majetkoprávním, oddělení právním, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc, tel. kontakt: 588 488
457.
Statutární město Olomouc si vyhrazuje právo změnit či doplnit záměr, popřípadě od něj
odstoupit dle důvodové zprávy bod č. 2.15.
42. schvaluje
nájem (provizorium) pozemku parc. č. st. 97 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1 205 m2,
jehož součástí je budova č. p. 76, tech. vyb. a pozemku parc. č. st. 126 zastavěná plocha a
nádvoří o výměře 401 m2, jehož součástí je budova bez č.p./č.e., jiná stavba, vše v k. ú.
Klášterní Hradisko, obec Olomouc společnosti Česko Britská Mezinárodní škola a Mateřská
škola s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 3.1.
43. schvaluje
nájem pozemku parc. č. st. 97 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1 205 m2, jehož
součástí je budova č. p. 76, tech. vyb. a pozemku parc. č. st. 126 zastavěná plocha a nádvoří
o výměře 401 m2, jehož součástí je budova bez č.p./č.e., jiná stavba, vše v k. ú. Klášterní
Hradisko, obec Olomouc společnosti Česko Britská Mezinárodní škola a Mateřská škola s.r.o.
se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 3.1.
44. nevyhovuje žádosti
společnosti Česko Britská Mezinárodní škola a Mateřská škola s.r.o. o nájem pozemku parc.
č. st. 97 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1 205 m2, jehož součástí je budova č. p. 76,
tech. vyb. a pozemku parc. č. st. 126 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 401 m2, jehož
součástí je budova bez č.p./č.e., jiná stavba, vše v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc na
dobu určitou 40 let dle důvodové zprávy bod č. 3.1.
45. uděluje
společnosti Česko Britská Mezinárodní škola a Mateřská škola s.r.o. souhlas s realizací
stavebních úprav v budově č. p. 76, tech. vyb., která je součástí pozemku parc. č. st. 97
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc dle předložené
projektové dokumentace v maximální celkové výši 3 579 675,- Kč bez DPH (ke stanovené
výši za stavební úpravy bude uplatněna daň z přidané hodnoty ke dni uskutečnění
zdanitelného plnění v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve
znění pozdějších předpisů) na vlastní náklady společnosti Česko Britská Mezinárodní škola a
Mateřská škola s.r.o. bez možnosti kompenzace nákladů vynaložených na stavební úpravy a
případného zhodnocení předmětu nájmu dle důvodové zprávy bod č. 3.1.
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46. ukládá
náměstku primátora RNDr. Ladislavu Šnevajsovi zajistit prostřednictvím společnosti Správa
nemovitostí Olomouc, a. s. provedení sanace venkovních ploch areálu bývalého Ústavu
experimentální botaniky AV ČR, spočívající v odstranění zbytků foliovníků na pozemku parc.
č. 31/8 orná půda a zatravnění, odstranění skleníků na pozemku parc. č. 31/8 orná půda a
zatravnění, vyklizení budovy č.p./č.e., tech. vyb., která je součástí pozemku parc. č. st. 192
zastavěná plocha a nádvoří, odstranění části budovy a vyklizení zbývající části budovy bez
č.p./č.e., tech. vyb., která je součástí pozemku parc. č. st. 191 zastavěná plocha a nádvoří,
odstranění a vyčištění zarostlé krajnice komunikace na pozemku parc. č. 31/8 orná půda,
vyklizení kójí kompostéru na pozemku parc. č. 31/55 orná půda, vše k. ú. Klášterní Hradisko,
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.1.
T:
22. 9. 2015
O:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
47. ukládá
náměstku primátora RNDr. Ladislavu Šnevajsovi prostřednictvím společnosti Správa
nemovitostí Olomouc, a. s. vypovědět smlouvu o ostraze majetku ze dne 28. 5. 2003, ve
znění dodatků č. 1 – 10, uzavřenou se společností Gold Office s.r.o. dle důvodové zprávy bod
č. 3.1.
T:
16. 6. 2015
O:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
48. nevyhovuje žádosti
xxxxxxxxx o uzavření dohody o splátkách dluhu ve výši 67.901,-Kč s příslušenstvím a schválit
podání žaloby o zaplacení částky 67.901,-Kč s příslušenstvím vůči xxxxxxxxxxx dle důvodové
zprávy bod č. 3.2.
49. nevyhovuje žádosti
společností ART INTERIER TEICHMANN s.r.o. o uzavření dohody o splátkách dluhu ve výši
107.448,- Kč s příslušenstvím a schválit podání žaloby o zaplacení částky 107.448,- Kč s
příslušenstvím vůči společnosti ART INTERIER TEICHMANN s.r.o. dle důvodové zprávy bod
č. 3.2.
50. schvaluje
podání žaloby o vyklizení části pozemku parc. č. 17/5 ostatní plocha o výměře 845 m2 v k. ú.
Klášterní Hradisko, obec Olomouc proti společnosti ART INTERIER TEICHMANN s.r.o. dle
důvodové zprávy bod č. 3.2.
51. trvá
na svém usnesení ze dne 30. 9. 2014 bod 2, část 95 ve věci schválení pachtu části pozemku
parc. č. 152/4 zahrada o výměře 355 m2 v k. ú. Černovír, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxx
dle důvodové zprávy bod č. 3.3.
52. schvaluje
změnu náležitostí pachtovní smlouvy na část pozemku parc. č. 152/4 zahrada o výměře 355
m2 v k. ú. Černovír, obec Olomouc uzavírané s panem xxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy
bod č. 3.3.
53. nevyhovuje žádosti
pana xxxxxxxxxxxxxxx o pacht části pozemku parc. č. 152/4 zahrada o výměře 272 m2 v k. ú.
Černovír, obec Olomouc při výši pachtovného 2,- Kč/m2/rok dle důvodové zprávy bod č. 3.3.
54. schvaluje
nájem části pozemku parc. č. 1023 ostatní plocha o výměře 6 m2 v k. ú. Řepčín, obec
Olomouc společnosti PROJEKT WELLNEROVA s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 3.4.
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55. trvá
na úhradě bezdůvodného obohacení za užívání pozemku parc. č. 403/30 ostatní plocha o
výměře 717 m2 a části pozemků parc. č. 403/5 ostatní plocha o výměře 110 m2, parc. č.
805/6 ostatní plocha o výměře 523 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc společností
MOSPA s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 3.5.
56. schvaluje
nájem pozemku parc. č. 403/30 ostatní plocha o výměře 717 m2 a části pozemků parc. č.
403/5 ostatní plocha o výměře 110 m2, parc. č. 805/6 ostatní plocha o výměře 523 m2, vše v
k. ú. Hodolany, obec Olomouc společnosti MOSPA s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 3.5.
57. schvaluje
nájem části pozemku parc. č. 246 ostatní plocha o výměře 63 m2 v k. ú. Lazce, obec
Olomouc společnosti DELTA servis, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 3.6.
58. schvaluje
změnu náležitostí smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS-Z/26//2011/Hr uzavřené s panem
xxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.6.
59. schvaluje
změnu náležitostí smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS-Z/8//2012/Hr uzavřené s panem
xxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.6.
60. schvaluje
nájem části pozemku parc. č. 309/7 ostatní plocha o výměře 1 500 m2 v k. ú. Neředín, obec
Olomouc spolku SK Freestyle Olomouc o.s. se zdůvodněním dle důvodové zprávy dle
důvodové zprávy bod č. 3.7.
61. schvaluje
nájem části pozemku parc. č. 575/2 ostatní plocha o výměře 24 m2 v k. ú. Neředín, obec
Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.8.
62. schvaluje
nájem části pozemku parc. č. 462/1 ostatní plocha o výměře 37 m2 v k. ú. Hejčín, obec
Olomouc panu xxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.9.
63. schvaluje
uzavření dohody o skončení nájmu pozemků parc. č. 13/2 orná půda o výměře 180 m2 a
parc. č. 14/2 orná půda o výměře 21 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc s paní xxxxxxxxxxxx dle
důvodové zprávy bod č. 3.11.
64. schvaluje
pacht pozemku parc. č. 13/2 orná půda o výměře 180 m2 a částí pozemků parc. č. 492/1
ostatní plocha o výměře 59 m2 a parc. č. 14/2 orná půda o výměře 11 m2, vše v k. ú. Povel,
obec Olomouc paní xxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.11.
65. schvaluje
pacht části pozemku parc. č. 310/6 ostatní plocha o výměře 240 m2 v k. ú. Slavonín, obec
Olomouc panu xxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.12.
66. schvaluje
pacht pozemku parc. č. 862/40 zahrada o výměře 191 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc
Základní organizaci Českého zahrádkářského svazu ASTRA Nemilany dle důvodové zprávy
bod č. 3.13.
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67. schvaluje
uzavření dohody o skončení nájmu části pozemku parc. č. 25/4 trvalý travní porost o výměře
210 m2 v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc s panem xxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy
bod č. 3.14.
68. schvaluje
pacht části pozemku parc. č. 25/4 trvalý travní porost o výměře 275 m2 v k. ú. Klášterní
Hradisko, obec Olomouc panu xxxxxxxxx a panu xxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.14.
69. schvaluje
uzavření dohody o skončení nájmu části pozemku parc. č. 25/4 trvalý travní porost o výměře
210 m2 v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc s panem xxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy
bod č. 3.14.
70. schvaluje
pacht částí pozemků parc. č. 25/4 trvalý travní porost o výměře 158 m2 a parc. č. 22/2 ostatní
plocha o výměře 57 m2, vše v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxx
dle důvodové zprávy bod č. 3.14.
71. schvaluje
uzavření dohody o skončení nájmu části pozemku parc. č. 25/4 trvalý travní porost o výměře
140 m2 v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc s panem xxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy
bod č. 3.14.
72. schvaluje
pacht částí pozemků parc. č. 25/4 trvalý travní porost o výměře 125 m2 a parc. č. 22/2 ostatní
plocha o výměře 50 m2, vše v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxx dle
důvodové zprávy bod č. 3.14.
73. schvaluje
pacht částí pozemků parc. č. 25/4 trvalý travní porost o výměře 190 m2, parc. č. 22/2 ostatní
plocha o výměře 328 m2 a parc. č. 24/1 zahrada o celkové výměře 2 m2, vše v k. ú. Klášterní
Hradisko, obec Olomouc paní xxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.14.
74. schvaluje
uzavření dohody o skončení nájmu části pozemku parc. č. 228/9 orná půda o výměře 203 m2
v k. ú. Hodolany, obec Olomouc s panem xxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.15.
75. schvaluje
pacht části pozemku parc. č. 228/9 orná půda o výměře 233 m2 v k. ú. Hodolany, obec
Olomouc panu xxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.15.
76. schvaluje
uzavření dohody o skončení nájmu části pozemku parc. č. 228/9 orná půda o výměře 368 m2
v k. ú. Hodolany, obec Olomouc s paní xxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.15.
77. schvaluje
pacht části pozemku parc. č. 228/9 orná půda o výměře 413 m2 v k. ú. Hodolany, obec
Olomouc paní xxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.15.
78. schvaluje
uzavření dohody o skončení nájmu části pozemku parc. č. 228/9 orná půda o výměře 152 m2
v k. ú. Hodolany, obec Olomouc s paní xxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.15.
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79. schvaluje
pacht části pozemku parc. č. 228/9 orná půda o výměře 200 m2 v k. ú. Hodolany, obec
Olomouc panu xxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.15.
80. schvaluje
uzavření dohody o skončení nájmu části pozemku parc. č. 228/9 orná půda o výměře 287 m2
v k. ú. Hodolany, obec Olomouc s manžely xxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.15.
81. schvaluje
pacht části pozemku parc. č. 228/9 orná půda o výměře 330 m2 v k. ú. Hodolany, obec
Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.15.
82. schvaluje
uzavření dohody o skončení nájmu části pozemku parc. č. 228/9 orná půda o výměře 104 m2
v k. ú. Hodolany, obec Olomouc s panem xxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.15.
83. schvaluje
pacht části pozemku parc. č. 228/9 orná půda o výměře 121 m2 v k. ú. Hodolany, obec
Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.15.
84. revokuje
usnesení RMO ze dne 30. 9. 2014, bod programu 2, bod 3.25. důvodové zprávy ve věci
schválení pachtu části pozemku parc. č. 566/7 orná půda o výměře 300 m2 v k. ú. Hodolany,
obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.16.
85. revokuje
usnesení RMO ze dne 14. 4. 2015, bod programu 3, bod 3.10. důvodové zprávy ve věci
schválení pachtu části pozemku parc. č. 265/7 orná půda o výměře 238 m2 v k. ú. Nové Sady
u Olomouce, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.17.
86. revokuje
usnesení RMO ze dne 14. 4. 2015, bod programu 3, bod 3.10. důvodové zprávy ve věci
schválení uzavření dohody o skončení nájmu části pozemku parc. č. 265/7 orná půda o
výměře 203 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc s panem xxxxxxxxxxxxxxx dle
důvodové zprávy bod č. 3.17.
87. schvaluje
výpůjčku pozemku parc. č. st. 179/3 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 930 m2 v k. ú.
Hejčín, obec Olomouc, jehož součástí je budova č. p. 352 (Tomkova 40), Krajskému
ředitelství policie Olomouckého kraje se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 3.18.
88. schvaluje
změnu náležitostí smlouvy o nájmu nemovitosti č. MAJ-PR-NS/3/2002/S ze dne 31. 1. 2002,
ve znění dodatku č. 1, jejímž předmětem je nájem budovy bez čp/če, jiná stavba, na části
pozemku parc. č. st. 1400/1 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc
(původně objekt č. 14 na části pozemku parc. č. 289 ostat. pl. v k. ú. Neředín, obec
Olomouc), uzavřené s panem Ivo Peňázem dle důvodové zprávy bod č. 3.19.
89. schvaluje
uzavření dohody o skončení nájmu dle smlouvy o nájmu č. OD/NAJ/002459/2014/Zem
uzavřené s xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx ke dni 31. 12. 2014 dle důvodové zprávy bod č. 3.20.
90. bere na vědomí
opravu příjmení paní xxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.21.
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91. doporučuje zastupitelstvu města revokovat
usnesení ZMO ze dne 15. 9. 2014, bod programu 5, bod 56 důvodové zprávy, ve věci
schválení prodeje části pozemku parc. č. 50/1 ostatní plocha (dle GP parc. č. 50/4 ostatní
plocha) o výměře 53 m2 v k. ú. Týneček, obec Olomouc, na které se nachází stavba jiného
vlastníka, zejména dlážděný vjezd, který není součástí tohoto pozemku a nebude předmětem
převodu, paní xxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 82 080,- Kč včetně DPH dle důvodové zprávy
bod č. 4.1.
92. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti paní xxxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 50/1 ostatní plocha (dle GP parc. č.
50/4 ostatní plocha) o výměře 53 m2 v k. ú. Týneček, obec Olomouc dle důvodové zprávy
bod č. 4.1.
93. bere na vědomí
důvodovou zprávu bod č. 4.2.
94. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti pana xxxxxxxxxx, pana xxxxxxxxxx, pana xxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxxxxxxx o prodej
pozemků parc. č. 518/1 zahrada a parc. č. 521 zahrada, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc
dle důvodové zprávy bod č. 4.2.
95. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti pana xxxxx o prodej pozemku parc. č. 318 orná půda v k. ú. Nemilany, obec Olomouc
dle důvodové zprávy bod č. 4.3.
96. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti pana xxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 380/130 orná půda o výměře 3 900 m2
v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.4.
97. ukládá
OKR připravit řešení lokality dle diskuze RMO vedoucí k využití prostoru jako veřejné
prostranství dle důvodové zprávy bod č. 4.4.
T:
22. 9. 2015
O:
vedoucí odboru koncepce a rozvoje
98. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti společnosti PROJEKT WELLNEROVA s.r.o. o prodej části pozemku parc. č. 487/1
orná půda o výměře 14,1 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc a části pozemku parc. č. 1023
ost. pl. o výměře 21,4 m2 v k. ú. Řepčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.5.
99. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti společnosti ELOB systems, s.r.o. o prodej částí pozemků parc. č. 598/1 o výměře
1826 m2 a parc. č. 616/3 o výměře 3224 m2, vše ostatní plocha v k. ú. Chválkovice, obec
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.6.
100. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti společnosti REFAS Olomouc spol. s r.o. o prodej částí pozemků parc. č. 598/1 o
výměře 2296 m2 a parc. č. 616/3 o výměře 2683 m2, vše ostatní plocha v k. ú. Chválkovice,
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.6.
101. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti manželů xxxxxxxxxxx o směnu pozemku parc. č. 130/8 orná půda o výměře 2 246 m2
v k. ú. Hejčín, obec Olomouc v jejich vlastnictví za pozemek parc. č. st. 734 zastavěná plocha
a nádvoří o výměře 19 m2 a část pozemku parc. č. 256/1 trvalý travní porost o výměře 1 281
m2 v k. ú. Hejčín, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové
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zprávy bod č. 4.7.
102. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti manželů xxxxxxxxxxxx o prodej pozemku parc. č. st. 734 zastavěná plocha a nádvoří
o výměře 19 m2 a části pozemku parc. č. 256/1 trvalý travní porost o výměře 549 m2, vše v
k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.7.
103. doporučuje zastupitelstvu města schválit
zřízení věcného břemene umístění a provozování trafostanice evidované v katastru
nemovitostí jako budova bez čp/če, tech. vyb, na pozemku parc. č. st. 562 zastavěná plocha
a nádvoří v k. ú. Lazce, obec Olomouc k pozemku parc. č. st. 562 zastavěná plocha a nádvoří
v k. ú. Lazce, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové
zprávy bod č. 4.8.
104. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti společnosti ČEZ Distribuce, a. s. o prodej pozemku parc. č. st. 562 zastavěná plocha
a nádvoří v k. ú. Lazce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.8.
105. doporučuje zastupitelstvu města schválit
zřízení věcného břemene umístění a provozování trafostanice evidované v katastru
nemovitostí jako budova bez čp/če, tech. vyb, na pozemku parc. č. st. 345 zastavěná plocha
a nádvoří v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc k pozemku parc. č. st. 345 zastavěná
plocha a nádvoří v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ
Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 4.9.
106. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti společnosti ČEZ Distribuce, a. s. o prodej pozemku parc. č. st. 345 zastavěná plocha
a nádvoří v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.9.
107. doporučuje zastupitelstvu města schválit
zřízení věcného břemene umístění a provozování trafostanice evidované v katastru
nemovitostí jako budova bez čp/če, tech. vyb, na pozemku parc. č. 812/25 zastavěná plocha
a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc k pozemku parc. č. 812/25 zastavěná plocha a
nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle
důvodové zprávy bod č. 4.10.
108. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti společnosti ČEZ Distribuce, a. s. o prodej pozemku parc. č. 812/25 zastavěná plocha
a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.10.
109. doporučuje zastupitelstvu města schválit
zřízení věcného břemene umístění a provozování trafostanice evidované v katastru
nemovitostí jako budova bez čp/če, tech. vyb, na pozemku parc. č. st. 857 zastavěná plocha
a nádvoří v k. ú. Povel, obec Olomouc k pozemku parc. č. st. 857 zastavěná plocha a nádvoří
v k. ú. Povel, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové
zprávy bod č. 4.11.
110. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti společnosti ČEZ Distribuce, a. s. o prodej pozemku parc. č. st. 857 zastavěná plocha
a nádvoří v k. ú. Povel, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.11.
111. doporučuje zastupitelstvu města schválit
zřízení věcného břemene umístění a provozování trafostanice evidované v katastru
nemovitostí jako budova bez čp/če, tech. vyb, na pozemku parc. č. st. 874/2 zastavěná
plocha a nádvoří v k. ú. Povel, obec Olomouc k pozemku parc. č. st. 874/2 zastavěná plocha
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a nádvoří v k. ú. Povel, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle
důvodové zprávy bod č. 4.12.
112. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti společnosti ČEZ Distribuce, a. s. o prodej pozemku parc. č. st. 874/2 zastavěná
plocha a nádvoří v k. ú. Povel, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.12.
113. doporučuje zastupitelstvu města schválit
zřízení věcného břemene umístění a provozování trafostanice evidované v katastru
nemovitostí jako budova bez čp/če, tech. vyb, na pozemku parc. č. st. 1035 zastavěná plocha
a nádvoří v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc k pozemku parc. č. st. 1035 zastavěná plocha a
nádvoří v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle
důvodové zprávy bod č. 4.13.
114. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti společnosti ČEZ Distribuce, a. s. o prodej pozemku parc. č. st. 1035 zastavěná
plocha a nádvoří v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.13.
115. doporučuje zastupitelstvu města schválit
zřízení věcného břemene umístění a provozování trafostanice evidované v katastru
nemovitostí jako budova bez čp/če, tech. vyb, na pozemku parc. č. st. 1050 zastavěná plocha
a nádvoří v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc k pozemku parc. č. st. 1050 zastavěná plocha a
nádvoří v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle
důvodové zprávy bod č. 4.14.
116. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti společnosti ČEZ Distribuce, a. s. o prodej pozemku parc. č. st. 1050 zastavěná
plocha a nádvoří v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.14.
117. doporučuje zastupitelstvu města schválit
zřízení věcného břemene umístění a provozování trafostanice evidované v katastru
nemovitostí jako budova bez čp/če, tech. vyb, na pozemku parc. č. st. 1110 zastavěná plocha
a nádvoří v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc k pozemku parc. č. st. 1110 zastavěná plocha a
nádvoří v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle
důvodové zprávy bod č. 4.15.
118. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti společnosti ČEZ Distribuce, a. s. o prodej pozemku parc. č. st. 1110 zastavěná
plocha a nádvoří v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.15.
119. doporučuje zastupitelstvu města schválit
zřízení věcného břemene umístění a provozování trafostanice evidované v katastru
nemovitostí jako budova bez čp/če, tech. vyb, na pozemku parc. č. st. 1081 zastavěná plocha
a nádvoří v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc k pozemku parc. č. st. 1081 zastavěná plocha a
nádvoří v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle
důvodové zprávy bod č. 4.16.
120. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti společnosti ČEZ Distribuce, a. s. o prodej pozemku parc. č. st. 1081 zastavěná
plocha a nádvoří v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.16.
121. doporučuje zastupitelstvu města schválit
zřízení věcného břemene umístění a provozování trafostanice evidované v katastru
nemovitostí jako budova bez čp/če, tech. vyb, na pozemku parc. č. st. 1103 zastavěná plocha
a nádvoří v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc k pozemku parc. č. st. 1103 zastavěná plocha a
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nádvoří v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle
důvodové zprávy bod č. 4.17.
122. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti společnosti ČEZ Distribuce, a. s. o prodej pozemku parc. č. st. 1103 zastavěná
plocha a nádvoří v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.17.
123. doporučuje zastupitelstvu města schválit
zřízení věcného břemene umístění a provozování trafostanice evidované v katastru
nemovitostí jako budova bez čp/če, tech. vyb, na pozemku parc. č. st. 2031 zastavěná plocha
a nádvoří v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc k pozemku parc. č. st. 2031 zastavěná plocha a
nádvoří v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle
důvodové zprávy bod č. 4.18.
124. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti společnosti ČEZ Distribuce, a. s. o prodej pozemku parc. č. st. 2031 zastavěná
plocha a nádvoří v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.18.
125. doporučuje zastupitelstvu města schválit
zřízení věcného břemene umístění a provozování trafostanice na pozemku parc. č. 53/37
ostatní plocha v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s.
dle důvodové zprávy bod č. 4.19.
126. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti společnosti ČEZ Distribuce, a. s. o prodej pozemku parc. č. 53/37 ostatní plocha v k.
ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.19.
127. doporučuje zastupitelstvu města schválit
zřízení věcného břemene umístění a provozování trafostanice evidované v katastru
nemovitostí jako budova bez čp/če, tech. vyb, na pozemku parc. č. st. 1012 zastavěná plocha
a nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc k pozemku parc. č. st. 1012 zastavěná plocha a
nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle
důvodové zprávy bod č. 4.20.
128. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti společnosti ČEZ Distribuce, a. s. o prodej pozemku parc. č. st. 1012 zastavěná
plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.20.
129. doporučuje zastupitelstvu města schválit
zřízení věcného břemene umístění a provozování trafostanice evidované v katastru
nemovitostí jako budova bez čp/če, tech. vyb, na pozemku parc. č. st. 968 zastavěná plocha
a nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc k pozemku parc. č. st. 968 zastavěná plocha a
nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle
důvodové zprávy bod č. 4.21.
130. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti společnosti ČEZ Distribuce, a. s. o prodej pozemku parc. č. st. 968 zastavěná plocha
a nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.21.
131. doporučuje zastupitelstvu města schválit
zřízení věcného břemene umístění a provozování trafostanice evidované v katastru
nemovitostí jako budova bez čp/če, tech. vyb, na pozemku parc. č. st. 676 zastavěná plocha
a nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc k pozemku parc. č. st. 676 zastavěná plocha a
nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle
důvodové zprávy bod č. 4.22.
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132. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti společnosti ČEZ Distribuce, a. s. o prodej pozemku parc. č. st. 676 zastavěná plocha
a nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.22.
133. doporučuje zastupitelstvu města schválit
zřízení věcného břemene umístění a provozování trafostanice evidované v katastru
nemovitostí jako budova bez čp/če, tech. vyb, na pozemku parc. č. st. 361/3 zastavěná
plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc k pozemku parc. č. st. 361/3 zastavěná
plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.
s. dle důvodové zprávy bod č. 4.23.
134. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti společnosti ČEZ Distribuce, a. s. o prodej pozemku parc. č. st. 361/3 zastavěná
plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.23.
135. doporučuje zastupitelstvu města schválit
nepřijetí nabídky paní xxxxxxx na uplatnění předkupního práva statutárního města Olomouce
k budově č. e. 57 na pozemku parc. č. st. 1146 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú.
Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.24.
136. doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření dohody o zrušení předkupního práva k pozemkům parc. č. 887/133, parc. č.
887/134, parc. č. 887/135, parc. č. 887/136, parc. č. 887/137, parc. č. 887/138, parc. č.
887/139, vše zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, a k pozemkům
parc. č. 887/198, parc. č. 887/201, parc. č. 887/202, parc. č. 887/211, parc. č. 887/212¸ parc.
č. 887/214¸ parc. č. 887/215¸ parc. č. 887/216¸ parc. č. 1221/2¸ vše zahrada, vše v k. ú.
Slavonín, obec Olomouc, s pobočným spolkem Základní organizace Českého
zahrádkářského svazu, Slunečnice, Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.25.
137. doporučuje zastupitelstvu města schválit
dohodu o převzetí a změně závazku z kupní smlouvy č. MAJ-PR-KS/37/2013/S ze dne 26.
7. 2013, dle důvodové zprávy bod č. 4.26.
138. doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na části pozemků parc. č. 1678/33 orná půda
o výměře 95 m2, parc. č. 1678/231 orná půda o výměře 121 m2 a parc. č. 1678/230 orná
půda o výměře 54 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc, jehož součástí bude
dětské hřiště, mezi manžely xxxxxxxxxx jako budoucími dárci a statutárním městem Olomouc
jako budoucím obdarovaným dle důvodové zprávy bod č. 4.26.
139. revokuje
usnesení RMO ze dne 3. 3. 2015, bod programu 2, bod 4.7. důvodové zprávě ve věci
doporučení ZMO 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 xxxxxxxxx,
za kupní cenu ve výši 20 243,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.27.
140. 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 xxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu ve výši
20 243,- Kč za podmínek dle důvodové zprávy bod č. 4.27.
141. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej částí pozemku parc. č. 575/2 ostatní plocha (dle GP parc. č. st. 1220 zastavěná plocha
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a nádvoří o výměře 29 m2 a parc. č. st. 1221 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 3 m2) o
celkové výměře 32 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, společnosti SERGE
FASHION s.r.o. za kupní cenu celkem ve výši 84.000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.28.
142. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej pozemků parc. č. st. 1264 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec
Olomouc, na kterém se nachází stavba – budova bez čp/če, jiná st. ve vlastnictví kupujícího,
parc. č. st. 1265/2 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, na kterém se
nachází stavba – budova bez čp/če, jiná st. ve vlastnictví kupujícího, parc. č. 781/15 ostatní
plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, na kterém se nachází stavby, zejména ochranná
protipovodňová zídka plnící funkci i oplocení a zpevněná plocha betonovým panelem ve
vlastnictví kupujícího, parc. č. 781/3 ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, na
kterém se nachází stavby, zejména ochranná protipovodňová zídka plnící funkci i oplocení,
ocelový přístřešek, zpevněná plocha betonovými panely, část zpevněné asfaltové plochy a
oplocení ve vlastnictví kupujícího, parc. č. 779/28 ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec
Olomouc, na kterém se nachází stavba, zejména oplocení ve vlastnictví kupujícího, parc. č.
779/27 ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, na kterém se nachází stavba,
zejména ochranná protipovodňová zídka plnící funkci i oplocení ve vlastnictví kupujícího,
parc. č. 779/2 ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, na kterém se nachází stavby,
zejména stavba plechového skladu, zpevněná plocha betonovými panely a oplocení ve
vlastnictví kupujícího, parc. č. 779/6 ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, na
kterém se nachází stavba, zejména podzemní ochranná protipovodňová zídka ve vlastnictví
kupujícího, parc. č. 779/23 ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, na kterém se
nachází stavba, zejména oplocení ve vlastnictví kupujícího, parc. č. 775/19 orná půda v k. ú.
Hodolany, obec Olomouc, na kterém se nachází stavby, zejména zpevněná plocha
betonovými panely a oplocení ve vlastnictví kupujícího a pozemek parc. č. 779/14 ostatní
plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ČR - Povodí Moravy, s.p. za kupní cenu ve výši
2 980 164,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.29.
143. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej pozemků vedených v katastru nemovitostí ve zjednodušené evidenci – parcel
původního Pozemkového katastru, a to PK parc. č. 1223/2, PK parc. č. 1223/3, PK parc. č.
1223/4, PK parc. č. 1223/5, PK parc. č. 1223/8, PK parc. č. 1224, PK parc. č. 1227, PK parc.
č. 1260/34, PK parc. č. 1328/2, PK parc. č. 1341, PK parc. č. 1344/2, PK parc. č. 1344/4, PK
parc. č. 1344/5 a PK parc. č. 1365, vše v k. ú. Hynkov, obec Příkazy ČR – Státnímu
pozemkovému úřadu za kupní cenu ve výši 846 020,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.30.
144. schvaluje
změnu smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS/17/2013/Plh ze dne 1. 7. 2013 ve znění dodatků č. 1
až č. 8. spočívající ve vyjmutí pozemků vedených v katastru nemovitostí ve zjednodušené
evidenci PK parc. č. 1223/2 o výměře 1302 m2, PK parc. č. 1223/3 o výměře 2839 m2, PK
parc. č. 1223/4 o výměře 167 m2, PK parc. č. 1223/5 o výměře 622 m2 a PK parc. č. 1223/8
o výměře 10 046 m2, vše v k. ú. Hynkov, obec Příkazy z předmětu nájmu této smlouvy s
účinností ke dni předcházejícímu dni zápisu vlastnického práva ČR - Státního pozemkového
úřadu do katastru nemovitostí dle důvodové zprávy bod č. 4.30.
145. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej části pozemku parc. č. 770/1 orná půda (dle GP parc. č. 770/5 orná půda) o výměře 41
m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc, na kterém se nachází stavba ve vlastnictví kupujících –
oplocení, které není součástí tohoto pozemku a nebude proto předmětem převodu,
manželům xxxxxxxxxxx do společného jmění manželů, za kupní cenu ve výši 33 033,- Kč dle
důvodové zprávy bod č. 4.31.
146. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti manželů xxxxxxxxxxxxxxx o schválení kupní ceny ve výši 300,- Kč/m2 při prodeji části
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pozemku parc. č. 770/1 orná půda (dle GP parc. č. 770/5 orná půda) o výměře 41 m2 v k. ú.
Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.31.
147. schvaluje
pacht části pozemku parc. č. 770/1 orná půda o výměře 41 m2 v k. ú. Nemilany, obec
Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 4.31.
148. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej části pozemku parc. č. 770/1 orná půda (dle GP parc. č. 770/6 orná půda) o výměře 42
m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc, na kterém se nachází stavba ve vlastnictví kupujícího –
oplocení, které není součástí tohoto pozemku a nebude proto předmětem převodu, paní
xxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 33 033,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.31.
149. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti paní xxxxxxxxxx o schválení kupní ceny ve výši 300,- Kč/m2 při prodeji části pozemku
parc. č. 770/1 orná půda (dle GP parc. č. 770/6 orná půda) o výměře 42 m2 v k. ú. Nemilany,
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.31.
150. schvaluje
pacht části pozemku parc. č. 770/1 orná půda o výměře 42 m2 v k. ú. Nemilany, obec
Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 4.31.
151. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej části pozemku parc. č. 770/1 orná půda (dle GP parc. č. 770/7 orná půda) o výměře 13
m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc, na kterém se nachází stavba ve vlastnictví kupujícího –
oplocení, které není součástí tohoto pozemku a nebude proto předmětem převodu, panu
xxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 12 032,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.31.
152. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti pana xxxxxxxxx o schválení kupní ceny ve výši 300,- Kč/m2 při prodeji části pozemku
parc. č. 770/1 orná půda (dle GP parc. č. 770/7 orná půda) o výměře 13 m2 v k. ú. Nemilany,
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.31.
153. schvaluje
pacht části pozemku parc. č. 770/1 orná půda o výměře 13 m2 v k. ú. Nemilany, obec
Olomouc panu xxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 4.31.
154. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej pozemku parc. č. st. 1196/5 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Nová Ulice, obec
Olomouc, na kterém se nachází stavba bez čp/če, garáž, v podílovém spoluvlastnictví
kupujících, do podílového spoluvlastnictví xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx za kupní cenu celkem
ve výši 19.922,- Kč, a to ideální podíl o velikosti 1/2 shora uvedeného pozemku panu
xxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 9.961,- Kč a ideální podíl o velikosti 1/2 shora uvedeného
pozemku paní xxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 9.961,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.32.
155. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej pozemku parc. č. st. 654 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hejčín, obec Olomouc, na
kterém se nachází zejména budova č. p. 378, rodinný dům ve společném jmění manželů
xxxxxxxxxxxxxx, pozemku parc. č. 401/43 orná půda v k. ú. Hejčín, obec Olomouc, na kterém
se nachází stavby ve společném jmění manželů xxxxxxxxxxx, a to zejména zpevněná plocha
a přípojky vodovodu a kanalizace, a stavba jiného vlastníka – přípojka podzemního
kabelového vedení NN, která není součástí tohoto pozemku a nebude proto předmětem
převodu, a pozemku parc. č. 401/36 orná půda v k. ú. Hejčín, obec Olomouc, na kterém se
nachází stavby ve společném jmění manželů xxxxxxxxxx, a to zejména oplocení, bazén, úkryt
na dřevo a úkryt na nářadí, do podílového spoluvlastnictví xxxxxxxxxxx za kupní cenu celkem
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ve výši 723 000,- Kč, a to ideální podíl o velikosti 1/2 shora uvedených nemovitých věcí panu
xxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 361 500,- Kč a ideální podíl o velikosti 1/2 shora uvedených
nemovitých věcí paní xxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 361 500,- Kč dle důvodové zprávy
bod č. 4.33.
156. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej pozemku parc. č. 641 ostatní plocha v k. ú. Neředín, obec Olomouc, na kterém se
nachází stavby, zejména budova, rodinný dům, oplocení, dlážděná zpevněná plocha a
rozestavěná terasa se schodištěm ve vlastnictví kupujícího, panu xxxxxxxxxxx za kupní cenu
ve výši 490 158,- Kč včetně DPH dle důvodové zprávy bod č. 4.34.
157. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej pozemku parc. č. 653/2 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Lošov, obec Olomouc, na
kterém se nachází stavby, zejména rozestavěná budova, kanalizační přípojka, vodovodní
přípojka a dešťová kanalizace ve vlastnictví kupujících, a pozemku parc. č. 653/1 zahrada v
k. ú. Lošov, obec Olomouc, na kterém se nachází stavby, zejména studna, čistička odpadních
vod, zásobník na dešťovou vodu (retenční nádrž), vsakovací jímka na dešťovou vodu,
vodovodní přípojka, kanalizační přípojka, dešťová kanalizace a podzemní kabelové vedení
NN ve vlastnictví kupujících, manželům xxxxxxx do společného jmění manželů, za kupní cenu
ve výši 399 699,- Kč včetně DPH dle důvodové zprávy bod č. 4.35.
158. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej části pozemku parc. č. 700/7 orná půda (dle GP parc. č. 700/37 orná půda o výměře
871 m2) v k. ú. Nemilany, obec Olomouc, na které se nachází stavba, zejména rozestavěná
budova ve vlastnictví kupujícího, společnosti K – stav stavební a.s. za kupní cenu ve výši 751
673,- Kč včetně DPH a části pozemku parc. č. 700/7 orná půda (dle GP parc. č. 700/38 orná
půda o výměře 836 m2) v k. ú. Nemilany, obec Olomouc, na které se nachází stavby,
zejména dvě rozestavěné budovy ve vlastnictví kupujícího a stavba jiného vlastníka - optické
kabelové vedení, která není součástí tohoto pozemku a nebude proto předmětem převodu,
společnosti K – stav stavební a.s. za kupní cenu ve výši 721 468,- Kč dle důvodové zprávy
bod č. 4.36.
159. doporučuje zastupitelstvu města schválit
směnu části stavby zpevněné plochy ve vlastnictví Českomoravské myslivecké jednoty, o.s.,
okresní myslivecký spolek Olomouc nacházející se na části pozemku parc. č. 827/1 ostatní
plocha o výměře 693 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města
Olomouce, za část pozemku parc. č. 827/1 ostatní plocha (dle GP parc. č. 827/19 ostatní
plocha) o výměře 162 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, na kterém se nachází stavby,
zejména zpevněná plocha a kanalizační přípojka ve vlastnictví kupujícího a stavba jiného
vlastníka, zejména telekomunikační kabelové vedení, která není součástí tohoto pozemku a
nebude proto předmětem převodu, a část pozemku parc. č. 827/1 ostatní plocha (dle GP
parc. č. 827/20 ostatní plocha) o výměře 370 m2, v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, na které
se nachází stavby, zejména chodník, brána, oplocení, část zpevněné plochy, kanalizační
přípojka, vodovodní přípojka ve vlastnictví kupujícího a stavba jiného vlastníka, zejména
telekomunikační kabelové vedení, které není součástí tohoto pozemku a nebude proto
předmětem převodu, oba ve vlastnictví statutárního města Olomouce s tím, že statutární
město Olomouc uhradí Českomoravské myslivecké jednotě, o.s., okresnímu mysliveckému
spolku Olomouc doplatek cenového rozdílu ve výši 4 265,- Kč dle důvodové zprávy bod č.
4.37.
160. doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na část pozemku parc. č. 614/27 ostatní
plocha o výměře 73 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc mezi statutárním městem Olomouc
jako budoucím dárcem a Olomouckým krajem jako budoucím obdarovaným a společností
JTH Holding a.s. jako budoucím investorem dle důvodové zprávy bod č. 4.38.
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161. doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na části pozemků parc. č. 495/3 ostatní plocha
o výměře 75 m2 a parc. č. 495/4 ostatní plocha o výměře 96 m2, vše v k. ú. Povel, obec
Olomouc mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím dárcem, Olomouckým krajem
jako budoucím obdarovaným a společností Marzio, s.r.o. jako budoucím investorem dle
důvodové zprávy bod č. 4.39.
162. doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na část pozemku parc. č. 495/1 ostatní plocha
o výměře 18 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc mezi Olomouckým krajem jako budoucím
dárcem, statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným a společností Marzio,
s.r.o. jako budoucím investorem dle důvodové zprávy bod č. 4.39.
163. doporučuje zastupitelstvu města revokovat
usnesení ZMO ze dne 15. 9. 2014 bod programu 5, bod č. 82 ve věci schválení uzavření
kupní smlouvy na stavby komunikace, včetně odvodnění, chodníků, parkovacích stání,
vodovodu, kanalizace a veřejného osvětlení vybudované v rámci stavby „Prodloužení veřejné
infrastruktury k pozemku parc. č. 1647/1 v k. ú. Holice u Olomouce“, na pozemcích parc. č.
1961/7, parc. č. 1961/1, parc. č. 1647/7, parc. č. 1647/18, parc. č. 1961/11, parc. č. 1961/9 a
parc. č. 1647/8, vše ostatní plocha, a parc. č. 1647/10 orná půda, vše v k. ú. Holice u
Olomouce, obec Olomouc, mezi společností REKOS stavební společnost, spol. s r. o. jako
prodávajícím a statutárním městem Olomouc jako kupujícím, za kupní cenu 726,- Kč vč. DPH
dle důvodové zprávy bod č. 5.1.
164. doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření kupní smlouvy na stavby komunikace včetně odvodnění, chodníků, vodovodu,
kanalizace a veřejného osvětlení vybudované v rámci stavby „Prodloužení veřejné
infrastruktury k pozemku parc. č. 1647/1 v k. ú. Holice u Olomouce“, na pozemcích parc. č.
1961/1, parc. č. 1961/7, parc. č. 1961/8, parc. č. 1961/9, parc. č. 1961/10, parc. č. 1961/11,
parc. č. 1647/7, parc. č. 1647/8 a parc. č. 1647/18, vše ostatní plocha, vše v k. ú. Holice u
Olomouce, obec Olomouc, mezi společností REKOS stavební společnost, spol. s r. o. jako
prodávajícím a statutárním městem Olomouc jako kupujícím, za kupní cenu 605,- Kč vč. DPH
dle důvodové zprávy bod č. 5.1.
165. doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření plánovací smlouvy na infrastrukturní stavby splaškové kanalizace, vodovodního
řadu, veřejného osvětlení a opravu účelové komunikace Stará Přerovská včetně vybudování
zpomalovacího prahu a 5 podélných parkovacích stání realizované v rámci stavby „Výstavba
rodinných domů a technické infrastruktury v lokalitě Holice“ se společností HSS stavební
servis s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 5.2.
166. doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na část pozemku parc. č. 732 zahrada o
výměře 262 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc a na stavby splaškové kanalizace,
vodovodního řadu a veřejného osvětlení budované v rámci stavby „Výstavba rodinných domů
a technické infrastruktury v lokalitě Holice“ se společností HSS stavební servis s.r.o., dle
důvodové zprávy bod č. 5.3.
167. schvaluje
uzavření dohody vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací na vodovodní řad
TLT DN 100, TLT DN 200 a TLT DN 80 a splaškovou kanalizaci PE DN 50 se společností
HSS stavební servis s.r.o., dle důvodové zprávy bod č. 5.4.
168. doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření darovací smlouvy na infrastrukturní stavbu „Zpevnění a vyrovnání polní cesty v k. ú.
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Lošov" na pozemku parc. č. 1409 ostatní plocha v k. ú. Lošov, obec Olomouc, s xxxxxxxxxxx,
jako dárcem dle důvodové zprávy bod č. 5.5.
169. doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na stavby vodovodního řadu a splaškové
kanalizace budované v rámci stavby „Olomouc – Zahrady – infrastruktura 49 RD“ se
společností TAMPIOL a.s. dle důvodové zprávy bod č. 5.6.
170. schvaluje
uzavření dohody vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací na vodovodní řad
TLT DN 100 a splaškovou kanalizaci DN 250 se společností TAMPIOL a.s., dle důvodové
zprávy bod č. 5.7.
171. doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na části pozemku parc. č. 296 ostatní plocha o
celkové výměře 48 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc, a na stavby chodníku a veřejného
osvětlení budované v rámci stavby „Bytové domy Lazce, se společností REZIDENCE U
PARKU s.r.o., jako budoucím dárcem dle důvodové zprávy bod č. 5.8.
172. doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy č. MAJ-INBKS/2/2012/Hoa mezi statutárním městem Olomouc a společností Projekt Slavonínská, s.r.o.
dle důvodové zprávy bod č. 5.9.
173. doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření dodatku č. 1 k plánovací smlouvě MAJ-IN-PS/9/2012/Hoa mezi statutárním městem
Olomouc a společností Projekt Slavonínská, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 5.10.
174. doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření kupní smlouvy na infrastrukturní stavby IO - 03 Vodovod a IO - 04 Kanalizace
vybudované v rámci stavby „Olomouc – Holice, RD Partyzánská“ mezi společností Dražby.net
s.r.o. jako prodávajícím a statutárním městem Olomouc jako kupujícím dle důvodové zprávy
bod č. 5.11.
175. doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-INB/9/2010/Hoa mezi společností Dražby.net s.r.o. a statutárním městem Olomouc dle
důvodové zprávy bod č. 5.11.
176. doporučuje zastupitelstvu města schválit
zřízení služebnosti cesty přes pozemky parc. č. 105/2, parc. č. 105/81 a parc. č. 105/82, vše
ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc a služebnosti stezky přes pozemek
parc. č. 105/2 ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch budovy č.p.
603 (jiná stavba) na pozemku parc. č. st. 683/1 zastavěná plocha a nádvoří, pozemku parc. č.
st. 683/1 zastavěná plocha a nádvoří, pozemku parc. č. 105/97 ostatní plocha a budovy bez
č.p./č.e. (jiná stavba) na pozemku parc. č. st. 683/4 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú.
Olomouc-město, obec Olomouc se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 6.1.
177. doporučuje zastupitelstvu města schválit
zřízení služebnosti stezky přes pozemky parc. č. 295/18 zahrada a parc. č. 295/2 zahrada,
vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce ve
prospěch pozemku parc. č. 295/8 zahrada v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové
zprávy bod č. 6.2.
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178. doporučuje zastupitelstvu města schválit
zřízení služebnosti umístění a užívání tří kusů anglických dvorků na pozemku parc. č. 116/30
ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch pozemku parc. č. st. 45
zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 548, objekt k bydlení, v k. ú.
Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 6.3.
179. doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti umístění a užívání tří kusů
anglických dvorků na pozemku parc. č. 116/30 ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec
Olomouc ve prospěch pozemku parc. č. st. 45 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je
budova č.p. 548, objekt k bydlení, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové
zprávy bod č. 6.3.
180. doporučuje zastupitelstvu města revokovat
usnesení ZMO ze dne 15. 9. 2014, bod programu 5, bod 17 dodatku důvodové zprávy, ve
věci schválení zřízení věcného břemene umístění a provozování nadzemního vedení ZVN na
pozemku parc. č. 971/10 lesní pozemek v k. ú. Dětřichov nad Bystřicí, obec Dětřichov nad
Bystřicí ve prospěch společnosti ČEPS, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.4.
181. doporučuje zastupitelstvu města revokovat
usnesení ZMO ze dne 15. 9. 2014, bod programu 5, bod 17 dodatku důvodové zprávy, ve
věci schválení uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene umístění a
provozování nadzemního vedení ZVN na pozemku parc. č. 971/10 lesní pozemek v k. ú.
Dětřichov nad Bystřicí, obec Dětřichov nad Bystřicí ve prospěch společnosti ČEPS, a.s. dle
důvodové zprávy bod č. 6.4.
182. doporučuje zastupitelstvu města revokovat
usnesení ZMO ze dne 15. 9. 2014, bod programu 5, bod 17 dodatku důvodové zprávy, ve
věci schválení zřízení věcného břemene umístění a provozování nadzemního vedení ZVN na
pozemcích parc. č. 387/2 lesní pozemek, parc. č. 452/2 lesní pozemek a parc. č. 507/2 orná
půda, vše v k. ú. Arnoltice u Huzové, obec Huzová, ve prospěch společnosti ČEPS, a.s. dle
důvodové zprávy bod č. 6.4.
183. doporučuje zastupitelstvu města revokovat
usnesení ZMO ze dne 15. 9. 2014, bod programu 5, bod 17 dodatku důvodové zprávy, ve
věci schválení uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene umístění a
provozování nadzemního vedení ZVN na pozemcích parc. č. 387/2 lesní pozemek, parc. č.
452/2 lesní pozemek a parc. č. 507/2 orná půda, vše v k. ú. Arnoltice u Huzové, obec
Huzová, ve prospěch společnosti ČEPS, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.4.
184. doporučuje zastupitelstvu města schválit
zřízení věcného břemene umístění a provozování nadzemního vedení ZVN na pozemku parc.
č. 971/10 lesní pozemek v k. ú. Dětřichov nad Bystřicí, obec Dětřichov nad Bystřicí ve
prospěch společnosti ČEPS, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.4.
185. doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene umístění a provozování
nadzemního vedení ZVN na pozemku parc. č. 971/10 lesní pozemek v k. ú. Dětřichov nad
Bystřicí, obec Dětřichov nad Bystřicí ve prospěch společnosti ČEPS, a.s. dle důvodové
zprávy bod č. 6.4.
186. doporučuje zastupitelstvu města schválit
zřízení věcného břemene umístění a provozování nadzemního vedení ZVN na pozemcích
parc. č. 387/2 lesní pozemek, parc. č. 452/2 lesní pozemek a parc. č. 507/2 orná půda, vše v
k. ú. Arnoltice u Huzové, obec Huzová, ve prospěch společnosti ČEPS, a.s. dle důvodové
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zprávy bod č. 6.4.
187. doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene umístění a provozování
nadzemního vedení ZVN na pozemcích parc. č. 387/2 lesní pozemek, parc. č. 452/2 lesní
pozemek a parc. č. 507/2 orná půda, vše v k. ú. Arnoltice u Huzové, obec Huzová, ve
prospěch společnosti ČEPS, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.4.
188. doporučuje zastupitelstvu města revokovat
usnesení ZMO ze dne 15. 9. 2014, bod programu 5., bod 144. důvodové zprávy ve věci
schválení zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení
NN na pozemcích parc. č. 633/1, parc. č. 632/3, parc. č. 634/1, parc. č. 868/3, parc. č. 898,
parc. č. 1209/1, vše ostat. pl., podzemního kabelového vedení VN na pozemcích parc. č.
633/1, parc. č. 632/3, parc. č. 634/1, parc. č. 868/3, parc. č. 898, parc. č. 1209/1, vše ostat.
pl., nadzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 633/1 ostat. pl., vše v k. ú.
Nemilany, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. dle důvodové zprávy
bod č. 6.5.
189. doporučuje zastupitelstvu města schválit
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na
pozemcích parc. č. 868/3 orná půda, parc. č. 633/1, parc. č. 632/3, parc. č. 634/1, parc. č.
898, parc. č. 1209/1, vše ostat. pl., podzemního kabelového vedení VN na pozemcích parc.
č. 868/3 orná půda, 633/1, parc. č. 632/3, parc. č. 634/1, parc. č. 898, parc. č. 1209/1, vše
ostat. pl., nadzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 633/1 ostat. pl., vše v k. ú.
Nemilany, podzemního kabelového vedení VN na pozemku parc. č. 1317 ostat. pl.,
nadzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 1317 ostat. pl., vše v k. ú. Slavonín,
vše obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. dle důvodové zprávy bod č.
6.5.
190. revokuje
usnesení RMO ze dne 22. 3. 2011, bod programu 2., bod 2.18 ve věci schválení zřízení
věcného břemene obsahující právo uložení a provozování podzemního kabelového vedení
VN na pozemcích parc. č. st. 294 zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 83/2, parc. č. 121/7,
parc. č. 608/6, parc. č. 608/7, parc. č. 608/8, parc. č. 608/10, parc. č. 608/12, parc. č. 608/13,
parc. č. 608/14, parc. č. 608/15, parc. č. 608/17, parc. č. 608/18, parc. č. 608/20, parc. č.
608/21, parc. č. 608/23, parc. č. 608/25, parc. č. 608/33, parc. č. 121/3, vše ostat. pl., vše v
k.ú. Neředín, dále parc. č. 238/1, , parc. č. 631/1, parc. č. 238/4, parc. č. 238/3, vše ostat. pl.,
vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. dle
důvodové zprávy bod č. 6.6.
191. doporučuje zastupitelstvu města schválit
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN na
pozemcích parc. č. 83/2 ostat. pl., parc. č. 121/7 ostat. pl., parc. č. 79/113 ostat. pl., parc. č.
121/6 ostat. pl., vše v k. ú. Neředín, parc. č. 559/5 ostat. pl., parc. č. 559/4 ostat. pl., parc. č.
559/3 ostat. pl., parc. č. 557/5 ostat. pl., parc. č. 557/1 ostat. pl., parc. č. 580/1 ostat. pl.,
parc. č. 1062/1 ostat. pl., parc. č. 1065/2 ostat. pl., parc. č. 631/1 ostat. pl., vše v k. ú. Nová
Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. dle důvodové zprávy bod
č. 6.6.
192. revokuje
část usnesení RMO ze dne 27. 9. 2005, bod programu 2, bod II.A1. ve věci schválení
úplatného zřízení věcného břemene obsahujícího právo uložení a provozování kabelového
vedení NN a VN na pozemcích parc. č. 331/2 ost. pl. o výměře 2 716 m2, parc. č. 269/2 ost.
pl. o výměře 143 m2, parc. č. 293/2 ost. pl. o výměře 1 685 m2, parc. č. 299 ost. pl. o výměře
749 m2, parc. č. 298/1 ost. pl. o výměře 3 359 m2, parc. č. 373 ost. pl. o výměře 2 085 m2,
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parc. č. 91/1 ost. pl. o výměře 164 m2, parc. č. 89/1 orná půda o výměře 1 300 m2, parc. č .
371 ost. pl. o výměře 2 123 m2 a parc. č. 300/3 ost. pl. o výměře 2 010 m2, vše v k. ú.
Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc za podmínky použití bezvýkopové technologie při
přechodu přes komunikace dle důvodové zprávy bod č. 6.7.
193. revokuje
usnesení RMO ze dne 7. 2. 2006, bod programu č. 8., bod č. IV) 6) ve věci souhlasu se
změnou subjektu na straně oprávněného při úplatném zřízení věcného břemene obsahujícího
právo uložení a provozování kabelového vedení NN a VN na pozemcích parc. č. 331/2 ost. pl.
o výměře 2 716 m2, parc. č. 269/2 ost. pl. o výměře 143 m2, parc. č. 293/2 ost. pl. o výměře 1
685 m2, parc. č. 299 ost. pl. o výměře 749 m2, parc. č. 298/1 ost. pl. o výměře 3 359 m2,
parc. č. 373 ost. pl. o výměře 2 085 m2, parc. č. 91/1 ost. pl. o výměře 164 m2, parc. č. 89/1
orná půda o výměře 1 300 m2, parc. č . 371 ost. pl. o výměře 2 123 m2 a parc. č. 300/3 ost.
pl. o výměře 2 010 m2, vše v k. ú. Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc ze společnosti
Severomoravská energetika, a. s. na společnost ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy
bod č. 6.7.
194. doporučuje zastupitelstvu města schválit
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na
pozemcích parc. č. 89/1 orná půda, parc. č. 91/1 ostatní plocha, parc. č. 293/5 ostatní plocha,
parc. č. 293/6 ostatní plocha, parc. č. 269/2 ostatní plocha, parc. č. 298/1 ostatní plocha,
parc. č. 331/2 ostatní plocha a uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN na
pozemcích parc. č. 89/1 orná půda, parc. č. 331/2 ostatní plocha, parc. č. 371 ostatní plocha
a parc. č. 373 ostatní plocha, vše
v k. ú. Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.7.
195. doporučuje zastupitelstvu města schválit
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na
pozemcích parc. č. 256/1 trvalý travní porost a parc. č. 487 zahrada, vše v k. ú. Hejčín, obec
Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.8.
196. doporučuje zastupitelstvu města schválit
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN na
pozemku parc. č. 575/1 ostatní plocha v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc ve
prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.9.
197. doporučuje zastupitelstvu města schválit
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na
pozemcích parc. č. 824/2 a parc. č. 1023, vše ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.10.
198. doporučuje zastupitelstvu města schválit
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na
pozemcích parc. č. 539/53 ostat. pl. a parc. č. 539/10 ostat. pl., vše v k. ú. Černovír, obec
Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.11.
199. doporučuje zastupitelstvu města schválit
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na
pozemcích parc. č. 311/1 a parc. č. 316, vše ostatní plocha a parc. č. 147/2 orná půda, vše v
k. ú. Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle
důvodové zprávy bod č. 6.12.
200. doporučuje zastupitelstvu města schválit
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na
pozemcích parc. č. 12/1, parc. č. 126/2 a parc. č. 177/2, vše ostatní plocha v k. ú. Lazce,
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obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č.
6.13.
201. doporučuje zastupitelstvu města schválit
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na
pozemcích parc. č. 1059/1, parc. č. 1059/2, parc. č. 1059/20, parc. č. 1126, parc. č. 1058, vše
ostatní plocha a parc. č. 159/3 zahrada, vše v k. ú. Černovír, obec Olomouc a parc. č. 46/40,
parc. č. 46/55, parc. č. 48/10, vše ostatní plocha a parc. č. 48/15 zahrada, vše v k. ú.
Klášterní Hradisko, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle
důvodové zprávy bod č. 6.14.
202. doporučuje zastupitelstvu města schválit
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN na
pozemcích parc. č. 667/2 ostatní plocha v k. ú. Nové Sady u Olomouce, parc. č. 1204/3 orná
půda a parc. č. 931/6 orná půda v k. ú. Nemilany, umístění a provozování trafostanice na
pozemku parc. č. 931/6 orná půda v k. ú. Nemilany, uložení a provozování podzemního
kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 931/6 orná půda v k. ú. Nemilany, vše obec
Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.15.
203. doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
podzemního kabelového vedení VN na pozemcích parc. č. 667/2 ostatní plocha v k. ú. Nové
Sady u Olomouce, parc. č. 1204/3 orná půda a parc. č. 931/6 orná půda v k. ú. Nemilany,
umístění a provozování trafostanice na pozemku parc. č. 931/6 orná půda v k. ú. Nemilany,
uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 931/6 orná
půda v k. ú. Nemilany, vše obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle
důvodové zprávy bod č. 6.15.
204. 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. 6.16.
205. doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o 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. 6.16.
206. doporučuje zastupitelstvu města schválit
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na
pozemcích parc. č. 468 ostatní plocha v k. ú. Hejčín, obec Olomouc, parc. č. 8 zahrada, parc.
č. 111/1, parc. č. 128/4 a parc. č. 297, vše ostatní plocha, vše v k. ú. Lazce, obec Olomouc ve
prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.17.
207. doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uložení a provozování
podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 468 ostatní plocha v k. ú. Hejčín,
obec Olomouc, parc. č. 8 zahrada, parc. č. 111/1, parc. č. 128/4 a parc. č. 297, vše ostatní
plocha, vše v k. ú. Lazce, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle
důvodové zprávy bod č. 6.17.
208. revokuje
usnesení RMO ze dne 14. 4. 2015 bod programu 3., bod 6.3 důvodové zprávy ve věci
doporučení ZMO schválit zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního
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kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 354 ostatní plocha v k. ú. Nové Sady u
Olomouce, obec Olomouc a uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN na
pozemku parc. č. 354 ostatní plocha v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc ve
prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.18.
209. revokuje
usnesení RMO ze dne 14. 4. 2015 bod programu 3., bod 6.3 důvodové zprávy ve věci
doporučení ZMO schválit uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 354 ostatní
plocha v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc a uložení a provozování podzemního
kabelového vedení VN na pozemku parc. č. 354 ostatní plocha v k. ú. Nové Sady u
Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy
bod č. 6.18.
210. doporučuje zastupitelstvu města schválit
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na
pozemku parc. č. 354 ostatní plocha v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc a uložení
a provozování podzemního kabelového vedení VN na pozemku parc. č. 354 ostatní plocha v
k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s.
dle důvodové zprávy bod č. 6.18.
211. doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uložení a provozování
podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 354 ostatní plocha v k. ú. Nové
Sady u Olomouce, obec Olomouc a uložení a provozování podzemního kabelového vedení
VN na pozemku parc. č. 354 ostatní plocha v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc ve
prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.18.
212. schvaluje
změnu náležitostí smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení
a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 314/1, parc. č.
314/2, parc. č. 314/4, parc. č. 364/1 a parc. č. 1932, vše ostatní plocha, parc. č. 365 a parc. č.
369/3, vše zahrada a parc. č. 1908 vodní plocha, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec
Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.19.
213. doporučuje zastupitelstvu města revokovat
usnesení ze dne 20. 3. 2015, bod programu 4., bod 4.41. důvodové zprávy ve věci schválení
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. 6.20.
214. doporučuje zastupitelstvu města revokovat
usnesení ze dne 20. 3. 2015, bod programu 4., bod 4.41 důvodové zprávy ve věci schválení
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. 6.20.
215. 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 RWE GasNet, s.r.o. dle
důvodové zprávy bod č. 6.20.
216. doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
plynárenského zařízení na na pozemku parc. č. 84 ostat. pl. v k. ú. Klášterní Hradisko, obec
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Olomouc ve prospěch RWE GasNet, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 6.20.
217. doporučuje zastupitelstvu města revokovat
usnesení ze dne 20. 3. 2015, bod programu 4., bod 4.40. důvodové zprávy ve věci schválení
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. 6.21.
218. doporučuje zastupitelstvu města revokovat
usnesení ze dne 20. 3. 2015, bod programu 4., bod 4.40 důvodové zprávy ve věci schválení
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. 6.21.
219. 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. 6.21.
220. 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. 6.21.
221. revokuje
usnesení RMO dne 17. 1. 2012, bod programu 2., bod 3.22 důvodové zprávy ve věci
schválení úplatného zřízení věcného břemene spočívající v právu zřídit a provozovat
plynárenské zařízení včetně jeho příslušenství, v právu vstupovat a vjíždět v souvislosti se
zřízením, stavebními úpravami, opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodní
přípojky na pozemku parc. č. 624/2 ostat. pl. v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch
společnosti SMP Net, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 6.22.
222. revokuje
usnesení RMO ze dne 4. 9. 2012, bod programu 2., bod 3.24. důvodové zprávy ve věci
schválení změny smluvních podmínek u úplatného zřízení věcného břemene spočívající v
právu zřídit a provozovat plynárenské zařízení včetně jeho příslušenství, v právu vstupovat a
vjíždět v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami a provozováním distribuční
soustavy a plynovodní přípojky na pozemku parc. č. 624/2 ostat. pl. v k. ú. Hodolany, obec
Olomouc ve prospěch společnosti SMP Net, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 6.22.
223. doporučuje zastupitelstvu města schválit
zřízení věcného břemene uložení a provozování plynárenského zařízení na pozemku parc. č.
624/2 ostat. pl. v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o.
dle důvodové zprávy bod č. 6.22.
224. doporučuje zastupitelstvu města schválit
zřízení věcného břemene uložení a provozování plynárenského zařízení na pozemcích parc.
č. 95/2, parc. č. 95/4, parc. č. 116/2, parc. č. 116/24, parc. č. 116/25, parc. č. 116/26, parc. č.
116/116, parc. č. 116/117, parc. č. 116/118, parc. č. 124/1, parc. č. 124/10, parc. č. 145/2,
parc. č. 116/77, vše ostat. pl., v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc ve prospěch
společnosti RWE GasNet, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 6.23.
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225. doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
plynárenského zařízení na pozemcích parc. č. 95/2, parc. č. 95/4, parc. č. 116/2, parc. č.
116/24, parc. č. 116/25, parc. č. 116/26, parc. č. 116/116, parc. č. 116/117, parc. č. 116/118,
parc. č. 124/1, parc. č. 124/10, parc. č. 145/2, parc. č. 116/77, vše ostat. pl., v k. ú. Olomouc
- město, obec Olomouc ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o. dle důvodové zprávy
bod č. 6.23.
226. doporučuje zastupitelstvu města schválit
zřízení věcného břemene uložení a provozování plynárenského zařízení na pozemcích parc.
č. 80/7, parc. č. 85/4, parc. č. 85/11, parc. č. 95/3, parc. č. 105/54, parc. č. 105/60, parc. č.
501/64 a parc. č. 289, vše ostat. pl., v k. ú. Lazce, obec Olomouc ve prospěch společnosti
RWE GasNet, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 6.24.
227. doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
plynárenského zařízení na pozemcích parc. č. 80/7, parc. č. 85/4, parc. č. 85/11, parc. č.
95/3, parc. č. 105/54, parc. č. 105/60, parc. č. 501/64 a parc. č. 289, vše ostat. pl., v k. ú.
Lazce, obec Olomouc ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o. dle důvodové zprávy bod
č. 6.24.
228. doporučuje zastupitelstvu města schválit
zřízení věcného břemene uložení a provozování horkovodního vedení na pozemku parc. č.
578 ostat. pl. v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc ve prospěch společnosti Veolia Energie
ČR, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.25.
229. doporučuje zastupitelstvu města schválit
zřízení věcného břemene uložení a provozování horkovodního vedení na pozemku parc. č.
443/4 ostat. pl. v k. ú. Povel, obec Olomouc ve prospěch společnosti Veolia Energie, a.s. dle
důvodové zprávy bod č. 6.26.
230. doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uložení a provozování
horkovodního vedení na pozemku parc. č. 443/4 ostat. pl. v k. ú. Povel, obec Olomouc ve
prospěch společnosti Veolia Energie, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.26.
231. doporučuje zastupitelstvu města schválit
zřízení věcného břemene uložení a provozování horkovodního vedení na pozemcích parc. č.
557/1, parc. č. 590/1, parc. č. 590/2, parc. č. 1062/1, vše ostat. pl., v k. ú. Nová Ulice, obec
Olomouc ve prospěch společnosti Veolia Energie ČR, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.27.
232. doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene břemene uložení
a provozování horkovodního vedení na pozemcích parc. č. 557/1, parc. č. 590/1, parc. č.
590/2, parc. č. 1062/1, vše ostat. pl., v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch
společnosti Veolia Energie ČR, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.27.
233. doporučuje zastupitelstvu města schválit
zřízení služebnosti uložení a provozování vodovodní přípojky na pozemcích parc. č. 388/54,
parc. č. 1005/3 a parc. č. 1007/2, vše ostatní plocha, parc. č. 1010/2 a parc. č. 1010/6, vše
orná půda, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch společnosti FROL a.s. dle
důvodové zprávy bod č. 6.28.
234. doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti uložení a provozování vodovodní
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přípojky na pozemcích parc. č. 388/54, parc. č. 1005/3 a parc. č. 1007/2, vše ostatní plocha,
parc. č. 1010/2 a parc. č. 1010/6, vše orná půda, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve
prospěch společnosti FROL a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.28.
235. bere na vědomí
změnu druhu pozemku parc. č. 111/1 v k. ú. Lošov, obec Olomouc z ostatní plochy na
zahradu u zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení
NN ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.29.
236. doporučuje zastupitelstvu města revokovat
usnesení ZMO ze dne 20. 3. 2015, bod programu č. 6, bod 4.44. důvodové zprávy ve věci
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. 6.30.
237. 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. 6.30.
238. doporučuje zastupitelstvu města schválit
zřízení věcného břemene uložení a provozování plynárenského zařízení na pozemcích parc.
č. 573/1 ostat. pl., parc. č. 573/2 ostat. pl., parc. č. 573/3 ostat. pl., parc. č. 573/4 ostat. pl.,
parc. č. 598/1 ostat. pl., parc. č. 670/25 orná půda, parc. č. 670/33 orná půda, parc. č. 670/35
orná půda, parc. č. 670/41 orná půda, parc. č. 728/61 ostat. pl., parc. č. 1419/1 ostat. pl.,
parc. č. 1419/2 ostat. pl., parc. č. 1420/12 ostat. pl., parc. č. 1468/12 ostat. pl., parc. č.
1468/14 ostat. pl., vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc ve prospěch společnosti RWE
GasNet, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 6.31.
239. doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
plynárenského zařízení na pozemcích parc. č. 573/1 ostat. pl., parc. č. 573/2 ostat. pl., parc.
č. 573/3 ostat. pl., parc. č. 573/4 ostat. pl., parc. č. 598/1 ostat. pl., parc. č. 670/25 orná půda,
parc. č. 670/33 orná půda, parc. č. 670/35 orná půda, parc. č. 670/41 orná půda, parc. č.
728/61 ostat. pl., parc. č. 1419/1 ostat. pl., parc. č. 1419/2 ostat. pl., parc. č. 1420/12 ostat.
pl., parc. č. 1468/12 ostat. pl., parc. č. 1468/14 ostat. pl., vše v k. ú. Chválkovice, obec
Olomouc ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 6.31.
240. doporučuje zastupitelstvu města schválit
zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení na pozemcích
parc. č. 31/3, parc. č. 31/10, parc. č. 31/43, parc. č. 31/44, parc. č. 31/61, parc. č. 31/62, parc.
č. 72/5, parc. č. 113, parc. č. 117/2, parc. č. 117/7, parc. č. 120/1 a parc. č. 120/2, vše ostatní
plocha v k. ú. Klášterní Hradisko, parc. č. 90/33, parc. č. 90/35, parc. č. 90/55, parc. č. 92/3,
parc. č. 93/1, parc. č. 93/20, parc. č. 93/26, parc. č. 93/28, parc. č. 93/29, parc. č. 93/78, parc.
č. 93/79, parc. č. 93/86, parc. č. 93/87, parc. č. 93/88, parc. č. 93/91, parc. č. 93/97, parc. č.
93/100, parc. č. 93/112, parc. č. 93/113, parc. č. 93/114, parc. č. 93/115, parc. č. 93/129,
parc. č. 93/130, parc. č. 93/138, parc. č. 93/146, parc. č. 94/7, parc. č. 94/8, parc. č. 94/12,
parc. č. 94/33, parc. č. 121/1, parc. č. 121/2, parc. č. 121/3, parc. č. 121/4, parc. č. 121/5,
parc. č. 123/1, parc. č. 124/10, parc. č. 145/1, parc. č. 145/2, parc. č. 146/1, parc. č. 158/4,
parc. č. 213, parc. č. 255 a parc. č. 479, vše ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, parc. č. st.
1019/5 zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 404/6, parc. č. 406/6, parc. č. 406/19, parc. č.
406/20, parc. č. 413/1, parc. č. 413/2, parc. č. 414/2, parc. č. 414/30, parc. č. 418/4, parc. č.
609/5, parc. č. 613/1, parc. č. 624/1, parc. č. 624/3, parc. č. 624/9, parc. č. 624/16, parc. č.
624/17, parc. č. 624/19, parc. č. 624/25, parc. č. 624/26, parc. č. 861/1, parc. č. 946, parc. č.
954/1, parc. č. 954/5, parc. č. 955/1, parc. č. 959/2, parc. č. 959/6, parc. č. 959/7, parc. č.
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959/33, parc. č. 959/34 a parc. č. 959/35, vše ostatní plocha, vše v k. ú. Hodolany, vše obec
Olomouc, mostní konstrukci 559b-M7 nad pozemkem parc. č. 138/1 vodní plocha a mostní
konstrukci 304b-M10 nad pozemkem parc. č. 141 vodní plocha, vše v k. ú. Olomouc-město,
obec Olomouc ve prospěch společnosti LEMO Internet a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.32.
241. doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o řízení věcného břemene uložení a provozování
optického kabelového vedení na pozemcích parc. č. 31/3, parc. č. 31/10, parc. č. 31/43, parc.
č. 31/44, parc. č. 31/61, parc. č. 31/62, parc. č. 72/5, parc. č. 113, parc. č. 117/2, parc. č.
117/7, parc. č. 120/1 a parc. č. 120/2, vše ostatní plocha v k. ú. Klášterní Hradisko, parc. č.
90/33, parc. č. 90/35, parc. č. 90/55, parc. č. 92/3, parc. č. 93/1, parc. č. 93/20, parc. č. 93/26,
parc. č. 93/28, parc. č. 93/29, parc. č. 93/78, parc. č. 93/79, parc. č. 93/86, parc. č. 93/87,
parc. č. 93/88, parc. č. 93/91, parc. č. 93/97, parc. č. 93/100, parc. č. 93/112, parc. č. 93/113,
parc. č. 93/114, parc. č. 93/115, parc. č. 93/129, parc. č. 93/130, parc. č. 93/138, parc. č.
93/146, parc. č. 94/7, parc. č. 94/8, parc. č. 94/12, parc. č. 94/33, parc. č. 121/1, parc. č.
121/2, parc. č. 121/3, parc. č. 121/4, parc. č. 121/5, parc. č. 123/1, parc. č. 124/10, parc. č.
145/1, parc. č. 145/2, parc. č. 146/1, parc. č. 158/4, parc. č. 213, parc. č. 255 a parc. č. 479,
vše ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, parc. č. st. 1019/5 zastavěná plocha a nádvoří,
parc. č. 404/6, parc. č. 406/6, parc. č. 406/19, parc. č. 406/20, parc. č. 413/1, parc. č. 413/2,
parc. č. 414/2, parc. č. 414/30, parc. č. 418/4, parc. č. 609/5, parc. č. 613/1, parc. č. 624/1,
parc. č. 624/3, parc. č. 624/9, parc. č. 624/16, parc. č. 624/17, parc. č. 624/19, parc. č.
624/25, parc. č. 624/26, parc. č. 861/1, parc. č. 946, parc. č. 954/1, parc. č. 954/5, parc. č.
955/1, parc. č. 959/2, parc. č. 959/6, parc. č. 959/7, parc. č. 959/33, parc. č. 959/34 a parc. č.
959/35, vše ostatní plocha, vše
v k. ú. Hodolany, vše obec Olomouc, mostní konstrukci
559b-M7 nad pozemkem parc. č. 138/1 vodní plocha a mostní konstrukci 304b-M10 nad
pozemkem parc. č. 141 vodní plocha, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch
společnosti LEMO Internet a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.32.
242. doporučuje zastupitelstvu města schválit
zřízení věcného břemene uložení a provozování sdělovacího kabelového vedení
na pozemcích parc. č. 93/20, parc. č. 93/26, parc. č. 93/29, parc. č. 93/113, parc. č. 93/114,
parc. č. 93/115, parc. č. 93/130, parc. č. 93/138 a parc. č. 146/1, vše ostatní plocha v k. ú.
Olomouc-město, parc. č. st. 1019/5 zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 406/6, parc. č.
413/1, parc. č. 413/2, parc. č. 414/2, parc. č. 414/30, parc. č. 418/4, parc. č. 609/5, parc. č.
613/1, parc. č. 624/1, parc. č. 624/9, parc. č. 624/16, parc. č. 624/17, parc. č. 624/25, parc. č.
624/26, parc. č. 861/1, parc. č. 946, parc. č. 955/1, parc. č. 959/2, parc. č. 959/6 a parc. č.
959/7, vše ostatní plocha, vše v k. ú. Hodolany, vše obec Olomouc a mostní konstrukci 304bM10 nad pozemkem parc. č. 141 vodní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve
prospěch společnosti OLTERM & TD Olomouc, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.32.
243. doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uložení a provozování
sdělovacího kabelového vedení na pozemcích parc. č. 93/20, parc. č. 93/26, parc. č. 93/29,
parc. č. 93/113, parc. č. 93/114, parc. č. 93/115, parc. č. 93/130, parc. č. 93/138 a parc. č.
146/1, vše ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, parc. č. st. 1019/5 zastavěná plocha a
nádvoří, parc. č. 406/6, parc. č. 413/1, parc. č. 413/2, parc. č. 414/2, parc. č. 414/30, parc. č.
418/4, parc. č. 609/5, parc. č. 613/1, parc. č. 624/1, parc. č. 624/9, parc. č. 624/16, parc. č.
624/17, parc. č. 624/25, parc. č. 624/26, parc. č. 861/1, parc. č. 946, parc. č. 955/1, parc. č.
959/2, parc. č. 959/6 a parc. č. 959/7, vše ostatní plocha, vše v k. ú. Hodolany, vše obec
Olomouc a mostní konstrukci 304b-M10 nad pozemkem parc. č. 141 vodní plocha v k. ú.
Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch společnosti OLTERM & TD Olomouc, a.s. dle
důvodové zprávy bod č. 6.32.
244. doporučuje zastupitelstvu města schválit
zřízení předkupního práva jako práva věcného ve prospěch předkupníka statutárního města
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Olomouce tak, že dlužník společnost RWE GasNet, s. r.o., je povinen nabídnout
předkupníkovi statutárnímu městu Olomouc část pozemku parc. č. 5/8 ostat. pl. (dle GP 5/58
ostat. pl.) o výměře 201 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc ke koupi za kupní
cenu ve výši 260 000,- Kč, pokud by je chtěl zcizit třetí osobě (koupěchtivému), kdy toto
předkupní právo se zřizuje na dobu neurčitou dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod č. 4.1.
Předložil:
Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 2.

3

Majetkoprávní záležitosti OI

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu.
2.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci a o zřízení
věcného práva, a to k pozemku parc.č. 369/16 vodní plocha v k.ú. Nedvězí u Olomouce, obec
Olomouc, který je ve vlastnictví ČR, příslušnost hospodařit s majetkem státu Úřad pro
zastupování státu ve věcech majetkových a o zřízení věcného práva spočívajícího v závazku
nabyvatele nezcizit převáděný pozemek a nezatížit jej zástavním právem, a to po dobu 10 let
od nabytí do vlastnictví, dle bodu 1 předložené důvodové zprávy.
3.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene-služebnosti inženýrské sítě
k pozemku parc.č. 718/9 v k.ú. Nové Sady u Olomouce, který je ve vlastnictví ČR, příslušnost
hospodařit Ředitelství silnic a dálnic ČR ve prospěch statutárního města Olomouc
spočívajícího v právu umístění a provozování koordinačního kabelu a v právu vstupu a vjezdu
na služebný pozemek za účelem umístění, provozování, provádění oprav, úprav a údržby, a
to na dobu neurčitou a za jednorázovou úhradu ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 2
předložené důvodové zprávy.
4.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě k pozemku parc.č.
262/2 v k.ú. Povel, který je ve vlastnictví ČR, příslušnost hospodařit s majetkem státu má
Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje. Budoucí služebnost bude spočívat v právu
umístění a provozování kabelu pro propojení řadiče světelného signalizačního zařízení
křižovatky s výjezdovou technologií a v právu vstupu a vjezdu na dotčený pozemek za
účelem jeho umístění, provozování, provádění oprav, úprav a údržby ve prospěch
statutárního města Olomouc, a to na dobu neurčitou a za jednorázovou úhradu ve výši dle
důvodové zprávy, dle bodu 3 předložené důvodové zprávy.
5.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě na pozemku
parc.č. 303/3 a parc.č. 480/29, oba v k.ú. Nová Ulice, které jsou ve vlastnictví statutárního
města Olomouc spočívající v právu uložení a provozování kabelového vedení nízkého napětí
ve prospěch ČEZ Distribuce a v právu vstupu a vjezdu na dotčené pozemky za účelem
umístění, provozování, provádění oprav, úprav a údržby kabelového vedení, a to 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 budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě na pozemku
33

parc.č. 286 v k.ú. Lazce, který je ve vlastnictví statutárního města Olomouc spočívajícího v
právu umístění a provozování podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě
ve prospěch O2 Czech Republic a.s. a v právu vstupu a vjezdu na dotčený pozemek za
účelem umístění, provozování, provádění oprav, úprav a údržby, a to na dobu neurčitou a za
jednorázovou úhradu ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 5 předložené důvodové zprávy.
7.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na pozemku
parc.č. 601/10 v k.ú. Nové Sady u Olomouce, který, který je ve vlastnictví Olomouckého kraje,
hospodaření se svěřeným majetkem Správa silnic Olomouckého kraje. Nájemní smlouva
bude uzavřena na dobu určitou, po dobu stavby a za nájemné ve výši dle důvodové zprávy.
Budoucí služebnost bude spočívat v právu umístění a provozování kabelu SSZ, vedení plynu,
kabelu VO, umístění stožáru VO, vedení VN a kanalizačního vedení a obrubníků a v právu
vstupu a vjezdu na dotčený pozemek za účelem umístění, provozování, provádění oprav a
údržby ve prospěch statutárního města Olomouc, na dobu neurčitou a za jednorázovou
úhradu ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 6 předložené důvodové zprávy.
8.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření budoucí darovací smlouvy na část pozemku parc.č. 601/10 v k.ú. Nové Sady u
Olomouce, který je ve vlastnictví Olomouckého kraje, hospodaření se svěřeným majetkem
Správa silnic Olomouckého kraje do vlastnictví statutárního města Olomouc, dle bodu 7
předložené důvodové zprávy.
9.
schvaluje
uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku parc.č. 601/10 v k.ú. Nové Sady u
Olomouce, který je ve vlastnictví Olomouckého kraje, hospodaření se svěřeným majetkem
Správa silnic Olomouckého kraje, dle bodu 8 předložené důvodové zprávy.
10. doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření smlouvy o zřízení služebnosti spočívající v právu umístění a provozování
rozvodného tepelného zařízení a v právu vstupu a vjezdu za účelem umístění, provozování,
provádění oprav, úprav a údržby na částech pozemků parc.č. 368/1, parc.č. 368/3 v k.ú. Nové
Sady u Olomouce ve prospěch oprávněného společnosti Dalkia Česká republika, a.s.
Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou a za jednorázovou úplatu ve výši dle důvodové
zprávy, dle bodu 9 předložené důvodové zprávy.
11. doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření kupní smlouvy na spoluvlastnické podíly k pozemku parc.č. 12/2 zastavěná plocha a
nádvoří o výměře 2m2 v k.ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc. Pozemek je ve spoluvlastnictví
statutárního města Olomouce jako kupujícího a následujících osob jako prodávajících se
spoluvlastnickým podílem: Agro ZPMA s.r.o. (4/21), xxxxxxxxxxxx ((2/21), xxxxxxxxxxx (1/21),
xxxxxxxxxxxxx (1/21), xxxxxxx (1/21), xxxxxxxxxxx (1/21), xxxxxxxx (1/21), manželé xxxxxxxx
(2/21), xxxxxxxx (4/84), xxxxxxxxxxxx (1/21), xxxxxxxxxxxxxx (1/21), xxxxxxxxxxx (2/42) a
xxxxxxxxxxxxxxx (1/21). Kupní cena je stanovena ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 10
předložené důvodové zprávy.
12. doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření kupní smlouvy na spoluvlastnické podíly k části pozemku parc.č. 32/1 ostatní plocha
o výměře 115 m2 v k.ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc. Pozemek je ve spoluvlastnictví
statutárního města Olomouce jako kupujícího a následujících osob jako prodávajících se
spoluvlastnickým podílem: Agro ZPMA s.r.o. (4/21), xxxxxxxxxxxx ((2/21), xxxxxxxxxxx (1/21),
xxxxxxxxxxxx (1/21), xxxxxxxx (1/21), xxxxxxxxxxx (1/21), manželé xxxxxxxxxxxxxxxx (2/21),
xxxxxxxxxxxx (4/84), xxxxxxxxxxxxxx (1/21), xxxxxxxx (1/21), xxxxxxxxxxx (1/21), xxxxxxxxxx
(1/42), xxxxxxxxxxx (1/42) a xxxxxxxx (1/21). Kupní cena je stanovena ve výši dle důvodové
zprávy, dle bodu 11 předložené důvodové zprávy.
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13. schvaluje
uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemcích parc.č. 12/2 zastavěná plocha a
nádvoří a část parc.č. 32/1 ostatní plocha vše v k.ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc. Pozemek
parc.č. 12/2 zastavěná plocha a nádvoří je ve spoluvlastnictví statutárního města Olomouce a
následujících osob se spoluvlastnickým podílem: Agro ZPMA s.r.o. (4/21), xxxxxxxxxx ((2/21),
xxxxxxxxxx (1/21), xxxxxxxxxxxxx (1/21), xxxxxxxxxxxxxxx (1/21), xxxxxxxxxxxxxxxxxx (1/21),
xxxxxxxxxxxxx (1/21), manželé xxxxxxxxxxx (2/21), xxxxxx (4/84), xxxxxxxxxxxxxxxxx (1/21),
xxxxxxxxxxx (1/21), xxxxxxxxx (2/42) a xxxxxxxx (1/21). Pozemek parc.č. 32/1 ostatní plocha
je ve spoluvlastnictví statutárního města Olomouce a následujících osob se spoluvlastnickým
podílem: Agro ZPMA s.r.o. (4/21), xxxxxxx ((2/21), xxxxxxxxxxx (1/21), xxxxxxxxxxxxx (1/21),
xxxxxxxxx (1/21), xxxxxxxxxxx (1/21), manželé xxxxxxxxxxxxxxxx (2/21), xxxxxxxxxxx (4/84),
xxxxxxxxx (1/21), xxxxxxxx (1/21), xxxxxxxxxxxx (1/21), xxxxxxxxx (1/42), xxxxxxxxxxx (1/42)
a xxxxxxxx (1/21). Právo statutárního města Olomouce provést stavbu se zakládá bezúplatně
a na dobu neurčitou, dle bodu 12 předložené důvodové zprávy.
14. doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření nájemní smlouvy, budoucí smlouvy o zřízení služebnosti a smlouvy o právu provést
stavbu na části pozemku parc.č. 621 vodní plocha v k.ú. Unčovice, obec Litovel. Pozemek je
ve vlastnictví České republiky, příslušnost k hospodaření náleží Povodí Moravy, s.p. Budoucí
služebnost bude zřízena na dobu neurčitou a za jednorázovou úplatu dle důvodové zprávy.
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou, ode dne účinnosti smlouvy do dne vkladu
služebnosti do katastru nemovitostí, za nájemné ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 13
předložené důvodové zprávy.
15. doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření nájemní smlouvy a budoucí smlouvy o zřízení služebnosti na části pozemků parc.č.
103/11 ostatní plocha a parc.č. 124/1 ostatní plocha vše v k.ú. Olomouc-město, obec
Olomouc. Pozemky jsou ve vlastnictví Olomouckého kraje, příslušnost k hospodaření náleží
Správě silnic Olomouckého kraje. Budoucí služebnost inženýrské sítě bude zřízena na dobu
neurčitou a za cenu dle důvodové zprávy. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou,
po dobu stavby, za nájemné ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 14 předložené důvodové
zprávy.
16. doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě na části pozemků
parc.č. 1134/1 ostatní plocha a parc.č. 1059/25 ostatní plocha, oba v k.ú. Černovír, obec
Olomouc, které jsou ve vlastnictví statutárního města Olomouce jako budoucího povinného
ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. jako budoucího oprávněného. Budoucí služebnost bude
spočívat v právu umístění a provozování kabelů VN distribuční soustavy a v právu vstupu a
vjezdu na dotčené pozemky za účelem provádění jejich oprav, údržby, úprav, obnovy a
výměny ve prospěch budoucího oprávněného. Budoucí služebnost bude zřízena na dobu
neurčitou a za jednorázovou úhradu ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 15 předložené
důvodové zprávy.
17. schvaluje
uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku parc.č. 1170/3 orná půda v k.ú.
Černovír, obec Olomouc, který je ve vlastnictví ČR – příslušnost k hospodaření s pozemkem
náleží Ředitelství silnic a dálnic ČR, dle bodu 16 předložené důvodové zprávy.
Předložil:
Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 3.
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4

Veřejná zakázka č. 14029 - ZŠ a MŠ Řezníčkova - hřiště námitky

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu k veřejné zakázce s názvem "ZŠ a MŠ Řezníčkova - hřiště, archivní číslo
14029.
2.
schvaluje
postup dle varianty A uvedené v důvodové zprávě.
Předložil:
Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 4. 1.

5

Smetanovy sady - dodatek Smlouvy o poskytnutí dotace

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s uzavřením dodatku Smlouvy o poskytnutí dotace projektu č. CZ.1.12/2.1.00/13.00662
Obnova mobiliáře a povrchů cestní sítě v olomouckých historických sadech – Smetanovy
sady dle přílohy důvodové zprávy
3.
pověřuje
náměstka primátora Ing. Jaromíra Czmera podpisem dodatku Smlouvy o poskytnutí dotace
projektu č. CZ.1.12/2.1.00/13.00662 Obnova mobiliáře a povrchů cestní sítě v olomouckých
historických sadech – Smetanovy sady
Předložil:
Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 5.

6

Daň z nemovitých věcí

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu včetně návrhu obecně závazné vyhlášky
2.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
OZV o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí na území města Olomouce
s účinností od 1. 1. 2016
3.
ukládá
1. náměstkovi primátora JUDr. Martinu Majorovi, MBA předložit výše citovanou vyhlášku na
zasedání Zastupitelstva města Olomouce
T:
nejbližší zasedání ZMO
O:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 6.
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7

Obecně závazná vyhláška o systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města
Olomouce

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
znění Obecně závazné vyhlášky o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území
města Olomouce
3.
doporučuje
Zastupitelstvu města Olomouce schválit Obecně závaznou vyhlášku o systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a
nakládání se stavebním odpadem na území města Olomouce
4.
ukládá
předložit na jednání zastupitelstva Obecně závaznou vyhlášku o systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se
stavebním odpadem na území města Olomouce
T:
zasedání ZMO
O:
vedoucí odboru životního prostředí
Předložil:
Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 9.

8

Stanovení termínu a návrh
Zastupitelstva města Olomouce

programu

4.

zasedání

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2.
stanovila
- termín konání 4. zasedání ZMO: na pátek 19. 6. 2015 od 9.00 hodin
- místo konání 4. zasedání ZMO: Magistrát města Olomouce - velký zasedací sál, Hynaisova
10, Olomouc
3.
schvaluje
návrh programu 4. zasedání ZMO dle upravené důvodové zprávy
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 10.
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9

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

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2.
doporučuje zastupitelstvu města
delegovat zástupce SMOl (včetně náhradníků) na valnou hromadu OLTERM & TD Olomouc,
a. s., s platností pro termín valné hromady 25.6.2015 i případný náhradní termín a navrhnout
zástupce obce do orgánů společnosti dle upravené důvodové zprávy
3.
ukládá
předložit radou doporučený návrh na delegování zástupce SMOl na nejbližší zasedání ZMO
T:
nejbližší zasedání ZMO
O:
vedoucí odboru kancelář primátora
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 11.

10

Delegování zástupců SMOl na členské schůze bytových
družstev

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu včetně upravené přílohy
2.
doporučuje zastupitelstvu města
delegovat zástupce SMOl (včetně náhradníků) na členské schůze bytových družstev Bytové
družstvo Olomouc, Jiráskova a Bytové družstvo Olomouc, Jižní a navrhnout zástupce obce
do orgánů družstva dle důvodové zprávy a upravené přílohy
3.
ukládá
předložit radou doporučený návrh na delegování zástupců SMOl (včetně náhradníků) na
členské schůze bytových družstev a návrh zástupců obce do orgánů družstva na nejbližší
jednání ZMO
T:
nejbližší zasedání ZMO
O:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 12.

11

Prodej majetku - MFO, p.o.

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu včetně přílohy
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2.
souhlasí
s převedením nepotřebného majetku příspěvkové organizace Moravská filharmonie Olomouc
do vlastnictví jiné osoby za cenu uvedenou v návrhu na vyřazení dle důvodové zprávy vč.
přílohy
3.
ukládá
písemně informovat příspěvkovou organizaci o přijatém usnesení dle důvodové zprávy vč.
přílohy
T:
16. 6. 2015
O:
vedoucí ekonomického odboru
Předložil:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Bod programu: 13.

12

Přejmenování části náměstí na Svatém Kopečku

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s navrženým názvem ulice dle důvodové zprávy
3.
ukládá
předložit navržený název ulice dle důvodové zprávy na zasedání ZMO
T:
nejbližší zasedání ZMO
O:
vedoucí odboru vnějších vztahů a informací
Předložil:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Bod programu: 14.

13

Informace o činnosti kontrolního výboru v I.pololetí 2015

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
Předložil:
kontrolní výbor
Bod programu: 15.

14

Smlouva o výpůjčce

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi SMOl a Vlastivědným muzeem Olomouc dle důvodové
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zprávy
3.
ukládá
tajemníkovi MMOl smlouvu ihned podepsat
T:
16. 6. 2015
O:
Večeř Jan, Bc., tajemník
Předložil:
Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 17.

15

Různé - ulice Pavlovická, přeložka tramvajové trati

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
ukládá
majetkoprávnímu odboru požádat Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor dopravy
a silničního hospodářství o stanovisko dle důvodové zprávy
T:
16. 6. 2015
O:
vedoucí majetkoprávního odboru
Předložil:
Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 18.

16

Různé - Podnikatelský inkubátor CITT UP

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
Předložil:
Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 19.

17

Různé - návrh na složení komise IT

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2.
jmenuje
předsedu, členy a tajemníka komise pro IT dle upravené důvodové zprávy
Předložil:
Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 20.
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18

Mattoni 1/2 Maraton Olomouc - odtahy vozidel

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
realizaci odtahů dle důvodové zprávy
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 21.

19

Různé

Rada města Olomouce po projednání:
1.
ukládá
připravit podklady pro demolici objektů na pozemcích parc. č. 1330/1 a 1330/2 v k.ú. Neředín
T:
16. 6. 2015
O:
ředitel Správy nemovitostí Olomouc, a.s.
Předložil:
Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 23.

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

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