USNESENÍ
z 5. zasedání Zastupitelstva města Olomouce, konaného dne 14. 9. 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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Schválení programu
Olomouce

5.

zasedání

Zastupitelstva

města

Zastupitelstvo města Olomouce
1.

schvaluje

upravený program 5. zasedání Zastupitelstva města Olomouce
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 1.; hlasování č. 3
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Změna v Radě města Olomouce

Zastupitelstvo města Olomouce
1.

bere na vědomí

vzdání se funkce náměstka primátora Ing. Jaromíra Czmera dnem 14.9.2015
2.

zvolilo

v souladu s ustanovením § 84 a § 104 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dnem 14.9.2015
náměstkem primátora Mgr. Filipa Žáčka
3.

zvolilo

neuvolněným členem Rady města Olomouce dnem 14.9.2015
Ing. Jaromíra Czmera
4.

stanovilo

kompetence náměstka primátora Mgr. Filipa Žáčka dnem 14.9.2015 takto:
- odbor investic, odbor majetkoprávní, odbor právní
- Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s
5.

určilo

v souladu s ustanovením § 104 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve
znění pozdějších předpisů, zastupování primátora města dnem 14.9.2015 takto:
a) JUDr. Martin Major, MBA, 1. náměstek primátora

b) pořadí zastupování dalšími náměstky:
RNDr. Ladislav Šnevajs
RNDr. Aleš Jakubec, Ph.D.
PhDr. Pavel Urbášek
Mgr. Filip Žáček
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 1. 1.; hlasování č. 5 - 8
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Změna ve složení kontrolního výboru

Zastupitelstvo města Olomouce
1.

odvolalo

z funkce člena kontrolního výboru Mgr. Filipa Žáčka a MUDr. Milana Brázdila
2.

zvolilo

členy kontrolního výboru Ing. Jaromíra Czmera a Ing. Jaroslava Kuchaře
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 1. 2.; hlasování č. 9
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Kontrola usnesení ZMO

Zastupitelstvo města Olomouce
1.

bere na vědomí

informace o plnění usnesení ZMO dle předložené důvodové zprávy
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 2.; hlasování č. 10
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Majetkoprávní záležitosti + dodatek č. 1 + dodatek č. 2

Zastupitelstvo města Olomouce
1.

nevyhovuje žádosti

paní xxxxxxxxxxxxxxxx ve věci prodeje bytové jednotky č. 9 v budově č. p. 13, Horní
náměstí 18, bytový dům, která je součástí pozemku parc. č. st. 436/3 zastavěná
plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č.
1.1.
2.

schvaluje

prodej pozemku parc. č. st. 436/3 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomoucměsto, obec Olomouc, jehož součástí je budova č. p. 13, Horní náměstí 18, bytový
dům, společnosti KYSA rerum a.s. za kupní cenu ve výši 33.333.333,- Kč.
V případě, že společnost KYSA rerum a.s. neuzavře kupní smlouvu do 60 dní od
rozhodnutí ZMO nebo neuhradí kupní cenu do 20 dní od podpisu kupní smlouvy,
ZMO schvaluje prodej předmětné nemovité věci panu xxxxxxxxxxxxxxx za kupní
cenu ve výši 32.644.444,- Kč s tím, že pan xxxxxxxxxxxxx je povinen uzavřít kupní
smlouvu do 30 dní od výzvy zaslané prodávajícím a uhradit kupní cenu do 20 dní od
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podpisu kupní smlouvy.
V případě, že pan xxxxxxxxxxxx ve stanovených termínech neuzavře kupní smlouvu
nebo nezaplatí kupní cenu, ZMO schvaluje prodej předmětné nemovité věci
společnosti BPS-Prastav, s.r.o. za kupní cenu ve výši 32.000.000,- Kč s tím, že
společnost je povinna uzavřít kupní smlouvu do 30 dní od výzvy zaslané
prodávajícím a uhradit kupní cenu do 20 dní od podpisu kupní smlouvy.
V případě, že společnost BPS-Prastav, s.r.o. ve stanovených termínech neuzavře
kupní smlouvu nebo nezaplatí kupní cenu, ZMO schvaluje prodej předmětné
nemovité věci panu xxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 31.112.000,- Kč s tím, že
pan xxxxxxxxxxxxxx je povinen uzavřít kupní smlouvu do 30 dní od výzvy zaslané
prodávajícím a uhradit kupní cenu do 20 dní od podpisu kupní smlouvy dle důvodové
zprávy bod č. 1.1.
3.

schvaluje

zřízení služebnosti stezky k povinnému pozemku parc. č. st. 436/3 zastavěná plocha
a nádvoří v k. ú. Olomouc–město, obec Olomouc, jehož součástí je zejména budova
č. p. 13, přičemž obsahem služebnosti je zajištění průchodu veřejnosti pasáží budovy
č. p. 13 ve prospěch statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 1.1.
4.

schvaluje

zřízení služebnosti přístupu a užívání pozemku parc. č. st. 436/3 zastavěná plocha a
nádvoří v k. ú. Olomouc–město, obec Olomouc, jehož součástí je budova č. p. 13,
přičemž obsahem služebnosti je umístění, provoz, kontrola, oprava, údržba, montáž
(resp. demontáž) a modernizace kamery s převodníkem a kabeláže včetně optického
vlákna na budově č. p. 13, která je součástí pozemku parc. č. st. 436/3 zastavěná
plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc–město, obec Olomouc, ve prospěch statutárního
města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 1.1.
5.

schvaluje

ponechání jednotky vymezené podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, a to
bytovou jednotku č. 195/4, byt, v domě č. p. 195, Dolní náměstí 6, na pozemku parc.
č. st. 616 zastavěná plocha a nádvoří se spoluvlastnickým podílem o velikosti
928/21698 na společných částech domu č. p. 195 a se spoluvlastnickým podílem
o velikosti 928/21698 na pozemku parc. č. st. 616 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú.
Olomouc-město, obec Olomouc, v majetku statutárního města Olomouce dle
důvodové zprávy bod č. 1.2.
6.

nevyhovuje žádosti

manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ve věci prodeje bytové jednotky č. 195/4
v domě č. p. 195, Dolní náměstí 6, se spoluvlastnickým podílem o velikosti
9284/21698 na společných částech domu č. p. 195 a se spoluvlastnickým podílem
o velikosti 928/21698 na pozemku parc. č. st. 616 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú.
Olomouc-město, obec Olomouc, za kupní cenu celkem ve výši 1.500.980,- Kč, z toho
bytová jednotka 1.079.896,- Kč, pozemek 417.017,- Kč a náklady 4.067,- Kč dle
důvodové zprávy bod č. 1.2.
7.

schvaluje

ponechání jednotky vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., a to jednotky č. 514/6,
byt, v domě č. p. 513, 514, 515, Synkova 11, 13, 15, který je součástí pozemku parc.
č. st. 541 zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Lazce, obec Olomouc, v majetku
statutárního města Olomouce do 13. 10. 2017 dle důvodové zprávy bod č. 1.3.

3

8.

schvaluje

ponechání jednotky vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., a to jednotky č. 514/4,
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, v majetku
statutárního města Olomouce do 13. 10. 2017 dle důvodové zprávy bod č. 1.4.
9.

schvaluje

prodej pozemku parc. č. st. 19/2 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Nové Sady
u Olomouce, obec Olomouc, na kterém se nachází budova č. p. 200 ve vlastnictví
kupujícího, panu xxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 523.000,- Kč dle důvodové
zprávy bod č. 1.5.
10.

schvaluje

prodej pozemku parc. č. st. 3/2 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-město,
obec Olomouc, na kterém se nachází budova bez čp/če, objekt k bydlení ve
vlastnictví kupujícího, paní xxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 453.000,- Kč dle
důvodové zprávy bod č. 1.6.
11.

schvaluje

prodej pozemku parc. č. st. 70 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Pavlovičky, obec
Olomouc, na kterém se nachází stavba oplocení a budova č. p. 60 ve vlastnictví
kupujících, manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx do společného jmění
manželů, za kupní cenu ve výši 723.000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.7.
12.

nevyhovuje

výzvě Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových k vydání majetku pozemků parc. č. st. 237, parc. č. st. 238, parc. č. st. 235, parc. č. st. 234, parc. č. st.
244, parc. č. st. 236, parc. č. st. 245, parc. č. st. 251/1, parc. č. st. 248/1, parc. č. st.
247, parc. č. st. 250, vše zastavěná plocha a nádvoří a parc. č. 22/2, parc. č. 22/8,
parc. č. 22/9, parc. č. 22/10, parc. č. 22/11, parc. č. 22/12, parc. č. 22/13, parc. č.
22/14, parc. č. 22/15, parc. č. 22/16, parc. č. 22/17, parc. č. 22/18 a parc. č. 22/19,
vše ostatní plocha, vše v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc, z vlastnictví
statutárního města Olomouce do vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve
věcech majetkových, formou uzavření souhlasného prohlášení dle důvodové zprávy
bod č. 2.1.
13.

nevyhovuje žádosti

společnosti Výstaviště Flora Olomouc, a.s. o uzavření dodatku smlouvy o výstavbě
uzavřené dne 20. 10. 2014 ve věci navýšení kupní ceny o DPH ve výši 21 % dle
důvodové zprávy bod č. 2.2.
14.

vyhovuje žádosti

společnosti Výstaviště Flora Olomouc, a.s. ve věci zaplacení kupní ceny dle smlouvy
o výstavbě uzavřené dne 20. 10. 2014 do 31. 3. 2016 a bere na vědomí postup dle
důvodové zprávy bod č. 2.2.
15.

nevyhovuje žádosti

pana xxxxxxxxxxxxxxxxx o prodej částí pozemků parc. č. 319/2 orná půda o výměře
39 m2, parc. č. 319/7 trvalý travní porost o výměře 394 m2 a parc. č. 715/8 ostat. pl.
o výměře 41 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové
zprávy bod č. 2.3.
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16.

nevyhovuje žádosti

paní xxxxxxxxxxxxxxxx o prodej částí pozemků parc. č. 116/3 ostatní plocha
o výměře 138 m2 a parc. č. 75/135 ostatní plocha o výměře 66 m2, vše v k. ú.
Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.4.
17.

nevyhovuje žádosti

manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o prodej pozemku parc. č. st. 933 zastavěná
plocha a nádvoří a části pozemku parc. č. 1856/3 zahrada o výměře 383 m2, vše v k.
ú. Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.5.
18.

nevyhovuje žádosti

paní xxxxxxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 983/1 lesní pozemek o výměře
104 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.6.
19.

schvaluje

uzavření dodatku ke kupní smlouvě č. MAJ-PR-KS/46/2010/S ze dne 21. 10. 2010 ve
věci zrušení povinnosti kupujících uvedené v čl. IV. odst. 2 kupní smlouvy dle
důvodové zprávy bod č. 2.7.
20.

schvaluje

darování části pozemku parc. č. 959/1 ostatní plocha (dle GP díl „a“) o výměře 10 m2
v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, na které se nachází budova trafostanice ve
vlastnictví Olomouckého kraje, z vlastnictví statutárního města Olomouce do
vlastnictví Olomouckého kraje se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 2.8.
21.

schvaluje

směnu části pozemku parc. č. 132/1 zahrada (dle GP díl ,,d“ ostatní plocha)
o výměře 0,35 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc ve vlastnictví pana
xxxxxxxxxxx, na kterém se nachází stavba části místní komunikace III. třídy
(chodník) ve vlastnictví statutárního města Olomouce, za části pozemku parc. č.
139/40 ostatní plocha (dle GP díl ,,b“ zastavěná plocha a nádvoří o výměře 0,06 m2
a díl ,,c“ zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1m2) o celkové výměře 1 m2, v k. ú.
Chválkovice, obec Olomouc, ve vlastnictví statutárního města Olomouce, na kterém
se nachází stavba č. p. 642 ve vlastnictví pana Marka Šuby, s tím, že pan
xxxxxxxxxxxxx uhradí statutárnímu městu Olomouc doplatek cenového rozdílu ve
výši celkem 3.250,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.9.
22.

schvaluje

výběr kupujícího pozemku parc. č. 718 orná půda v k. ú. Lošov, obec Olomouc mezi
Zemědělským družstvem Unčovice a xxxxxxxxxxxxxxxxx formou obálkové metody na
výši kupní ceny, kdy minimální výše kupní ceny činí 39.200,- Kč dle důvodové zprávy
bod č. 2.10.
23.

schvaluje

prodej pozemků parc. č. 1653/1 lesní pozemek, parc. č. 1653/10 lesní pozemek,
parc. č. 1653/11 lesní pozemek, parc. č. 1653/12 lesní pozemek, parc. č. 1653/13
lesní pozemek, parc. č. 1653/14 lesní pozemek, parc. č. 1653/15 lesní pozemek,
parc. č. 1653/7 lesní pozemek, parc. č. 1653/8 lesní pozemek, parc. č. 1653/9 lesní
pozemek, parc. č. 1655/82 lesní pozemek a parc. č. 1655/83 lesní pozemek, vše v k.
ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou, parc. č. 590/14 lesní pozemek v k.
ú. Střeň, obec Střeň, částí pozemku parc. č. 1752/27 lesní pozemek (dle GP parc. č.
1752/27 lesní pozemek díl „a“ a díl „b“) o celkové výměře 353 m2, včetně lesní cesty
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„Staré Kladničí“, v k. ú. Štěpánov u Olomouce, obec Štěpánov, pozemku parc. č.
611/2 lesní pozemek a parc. č. 612/1 lesní pozemek, části pozemku parc. č. 608/6
lesní pozemek (dle GP parc. č. 608/6 lesní pozemek) o výměře 13 303 m2, částí
pozemku parc. č. 610/1 lesní pozemek (dle GP parc. č. 610/11 lesní pozemek
o výměře 149 054 m2 a parc. č. 610/12 lesní pozemek o výměře 20 705 m2)
o celkové výměře 169 759 m2, pozemku parc. č. 613/1 lesní pozemek, pozemku
parc. č. 613/3 vodní plocha, částí pozemku parc. č. 613/5 lesní pozemek (dle GP
parc. č. 613/11 lesní pozemek o výměře 16 158 m2 a parc. č. 613/5 lesní pozemek
o výměře 30 005 m2) o celkové výměře 46 163 m2, části pozemku parc. č. 616/7
ostatní plocha (dle GP parc. č. 616/10 ostatní plocha) o výměře 745 m2, části
pozemku parc. č. 616/6 ostatní plocha (dle GP parc. č. 616/11 ostatní plocha)
o výměře 1 501 m2, částí pozemku parc. č. 620 vodní plocha (dle GP parc. č. 620/1
vodní plocha o výměře 6 655 m2, parc. č. 620/3 vodní plocha o výměře 5 759 m2 a
parc. č. 620/5 vodní plocha o výměře 2 415 m2) o celkové výměře 14 829 m2, části
pozemku parc. č. 612/2 lesní pozemek (dle GP parc. č. 612/4 lesní pozemek)
o výměře 17 530 m2, včetně lesní cesty „Bláznivská“ a části pozemku parc. č. 612/3
ostatní plocha (dle GP parc. č. 612/5 ostatní plocha) o výměře 273 m2, včetně lesní
cesty „Bláznivská“, vše v k. ú. Unčovice, obec Litovel a částí pozemku parc. č. 1220
lesní pozemek (dle GP parc. č. 1220/2 lesní pozemek o výměře 28 400 m2 a parc. č.
1220/3 lesní pozemek o výměře 881 m2) o celkové výměře 29 281 m2 v k. ú.
Hynkov, obec Příkazy ČR – Agentuře ochrany přírody a krajiny České republiky za
kupní cenu ve výši 24 722 790,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.11.
24.

schvaluje

prodej částí pozemků parc. č. 776/1 orná půda (dle GP díl „a“) o výměře 1 311 m2 a
parc. č. 776/3 orná půda (dle GP díl „b“) o výměře 4 m2, vše v k. ú. Slavonín, obec
Olomouc, na kterých se nachází stavba - budova domova pro seniory ve vlastnictví
kupujícího, společnosti ANAVITA a.s. za kupní cenu ve výši 2 873 275,- Kč dle
důvodové zprávy bod č. 2.12.
25.

schvaluje

prodej části pozemku parc. č. 239 ostatní plocha (dle GP díl ,,a“ zahrada) o výměře
21 m2 v k. ú. Lošov, obec Olomouc, na kterém se nachází stavba oplocení ve
vlastnictví kupujících, manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx do společného jmění
manželů za kupní cenu ve výši 29.340,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.13.
26.

schvaluje

prodej pozemku parc. č. 904/50 orná půda v k. ú. Černovír, obec Olomouc
společnosti Školagro s.r.o. za kupní cenu ve výši 92.500,- Kč dle důvodové zprávy
bod č. 2.14.
27.

schvaluje

prodej části pozemku parc. č. 1134/1 ostatní plocha (dle GP pozemek parc. č. 1134/3
ostatní plocha) o výměře 260 m2 v k. ú. Černovír, obec Olomouc, na které se
nachází stavba oplocení ve vlastnictví kupujícího, a dále pak stavba jiného vlastníka podzemní telekomunikační vedení, které není součástí tohoto pozemku a nebude
proto předmětem převodu, paní xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 87.420,- Kč
dle důvodové zprávy bod č. 2.15.
28.

schvaluje

prodej pozemku parc. č. st. 1206/5 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Nová Ulice,
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obec Olomouc, na kterém se nachází stavba bez čp/če, garáž, ve vlastnictví
kupujícího, panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 17.302,- Kč
dle důvodové zprávy bod č. 2.16.
29.

schvaluje

prodej pozemku parc. č. 364/4 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Holice
u Olomouce, obec Olomouc, na kterém se nachází budova bez čp/če, garáž, ve
vlastnictví kupujícího, panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 21 981,50
Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.17.
30.

schvaluje

prodej části pozemku parc. č. 236/25 ostat. pl. (dle GP díl „a“) o výměře 77 m2 v k. ú.
Hejčín, obec Olomouc, na kterém se nachází stavby – oplocení a zahradní účelový
objekt ve vlastnictví kupujícího, panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši
15.000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.18.
31.

schvaluje

prodej části pozemku parc. č. 612 ostatní plocha (dle GP pozemek parc. č. 612/2
ostatní plocha) o výměře 76 m2 v k. ú. Chomoutov, obec Olomouc, na kterém se
nachází stavby, zejména oplocení, přípojka plynu a přípojka elektřiny ve vlastnictví
kupujícího, panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 68 970,- Kč dle
důvodové zprávy bod č. 2.19.
32.

schvaluje

prodej části pozemku parc. č. 80 orná půda (dle GP parc. č. 80/5 orná půda)
o výměře 31 m2 v k. ú. Nový Svět u Olomouce, obec Olomouc manželům
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx do společného jmění manželů za
kupní cenu ve výši 65 150,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.20.
33.

nevyhovuje žádosti

manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o směnu pozemku parc. č. 176/46 orná
půda o výměře 1717 m2 v k. ú. Řepčín, obec Olomouc, ve společném jmění manželů
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za pozemek parc. č. 200/8 orná půda nebo
jeho části o výměře 2350 m2 v k. ú. Řepčín, obec Olomouc, ve vlastnictví
statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 2.21.
34.

schvaluje

prodej pozemku parc. č. 200/8 orná půda v k. ú. Řepčín, obec Olomouc manželům
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx do společného jmění manželů za kupní cenu ve
výši 269.500,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.21.
35.

schvaluje

prodej části pozemku parc. č. 90/33 ostatní plocha (dle GP pozemek parc. č. st. 765
díl „a“ zastavěná plocha nádvoří) o výměře 0,36 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec
Olomouc, na kterém se nachází schod, jenž je součástí budovy č. p. 883, objekt
k bydlení, Komenského 16, která je součástí pozemku parc. č. st. 765 zastavěná
plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, v podílovém spoluvlastnictví
kupujících, do podílového spoluvlastnictví paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, pana
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxx a pana xxxxxxxxxxxxxxx za kupní
cenu celkem ve výši 7.340,- Kč, a to ideální podíl o velikosti 1/3 shora uvedeného
pozemku paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 2.447,- Kč, ideální podíl
o velikosti 1/6 shora uvedeného pozemku panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ve výši
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1.223,- Kč, ideální podíl o velikosti 1/6 shora uvedeného pozemku paní
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ve výši 1.223,- Kč a ideální podíl o velikosti 1/3 shora
uvedeného pozemku panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ve výši 2.447,- Kč dle důvodové
zprávy bod č. 2.22.
36.

schvaluje

prodej části pozemku parc. č. 319 ostatní plocha (dle GP parc. č. 319/2 ostatní
plocha) o výměře 35 m2 v k. ú. Nedvězí, obec Olomouc, na kterém se nachází
stavby ve vlastnictví kupujícího – zejména zpevněná betonová plocha, přípojka
plynu, elektřiny, kanalizace a vody a zděný sloupek s elektroměrem, panu
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 51.840,- Kč dle důvodové zprávy
bod č. 2.23.
37.

revokuje

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 xxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 104 196,Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.24.
38.

schvaluje

prodej pozemku 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 část
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,
paní xxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 119 923,- Kč dle důvodové zprávy bod
č. 2.24.
39.

schvaluje

prodej části pozemku parc. č. 1647/3 orná půda (dle GP díl „d“ a díl „a“) o celkové
výměře 2 234 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc, na kterém se nachází
stavby, zejména budova skladovací a výrobní haly s administrativou a oplocení ve
vlastnictví kupujícího, části pozemku parc. č. 1647/4 orná půda (dle GP díl „e“, díl „b“
a díl „f“) o celkové výměře 2 335 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc, na
kterém se nachází stavby, zejména budova skladovací a výrobní haly
s administrativou, oplocení, zpevněná plocha, komunikace, parkovací stání,
kanalizace a podzemní kabelové vedení NN ve vlastnictví kupujícího, a části
pozemku parc. č. 1647/5 ostat. pl. (dle GP díl „c“ a díl „g“) o celkové výměře 1 365
m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc, na kterém se nachází stavby, zejména
budova skladovací a výrobní haly s administrativou, oplocení, zpevněná plocha,
komunikace, parkovací stání a kanalizace ve vlastnictví kupujícího, společnosti
VIVACO s.r.o. za kupní cenu ve výši 2 284 590,- Kč včetně DPH se zdůvodněním dle
důvodové zprávy bod č. 2.25.
40.

schvaluje

zřízení předkupního práva jako práva věcného ve prospěch předkupníka statutárního
města Olomouce tak, že dlužník společnost VIVACO s.r.o. je povinen nabídnout
předkupníkovi statutárnímu městu Olomouc části pozemků parc. č. 1647/3 orná půda
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(dle GP díl „d“ a díl „a“) o celkové výměře 2 234 m2, parc. č. 1647/4 orná půda (dle
GP díl „e“, díl „b“ a díl „f“) o celkové výměře 2 335 m2 a parc. č. 1647/5 ostat. pl. (dle
GP díl „c“ a díl „g“) o celkové výměře 1 365 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec
Olomouc ke koupi za kupní cenu 2 284 590,- Kč včetně DPH, pokud by je chtěl zcizit
třetí osobě (koupěchtivému), kdy toto předkupní právo se zřizuje na dobu určitou do
6. 4. 2020 dle důvodové zprávy bod č. 2.25.
41.

nevyhovuje žádosti

společnosti ČEZ Distribuce, a. s. o zřízení věcného břemene umístění a provozování
trafostanice evidované v katastru nemovitostí jako budova bez čp/če, tech. vyb, na
pozemku parc. č. st. 2293/2 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec
Olomouc k pozemku parc. č. st. 2293/2 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany,
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.26.
42.

schvaluje

prodej pozemku parc. č. st. 2293/2 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany,
obec Olomouc, na kterém se nachází budova bez čp/če, tech. vyb, ve vlastnictví
kupujícího, společnosti ČEZ Distribuce, a. s. za kupní cenu ve výši 14 120,- Kč dle
důvodové zprávy bod č. 2.26.
43.

schvaluje

zřízení předkupního práva jako práva věcného ve prospěch předkupníka statutárního
města Olomouce tak, že dlužník společnost ČEZ Distribuce, a. s. je povinen
nabídnout předkupníkovi statutárnímu městu Olomouc pozemek parc. č. st. 2293/2
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ke koupi za kupní cenu
ve výši 12 120,- Kč, pokud by ho chtěl zcizit třetí osobě (koupěchtivému), kdy toto
předkupní právo se zřizuje na dobu neurčitou dle důvodové zprávy bod č. 2.26.
44.

nevyhovuje žádosti

společnosti ČEZ Distribuce, a. s. o zřízení věcného břemene umístění a provozování
trafostanice evidované v katastru nemovitostí jako budova bez čp/če, tech. vyb, na
pozemku parc. č. st. 1151/2 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec
Olomouc k pozemku parc. č. st. 1151/2 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany,
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.27.
45.

schvaluje

prodej pozemku parc. č. st. 1151/2 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany,
obec Olomouc, na kterém se nachází budova bez čp/če, tech. vyb, ve vlastnictví
kupujícího, a dále stavba jiného vlastníka - podzemní kabelové vedení NN, která
není součástí tohoto pozemku a nebude proto předmětem převodu, společnosti ČEZ
Distribuce, a. s. za kupní cenu ve výši 157 920,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.27.
46.

schvaluje

zřízení předkupního práva jako práva věcného ve prospěch předkupníka statutárního
města Olomouce tak, že dlužník společnost ČEZ Distribuce, a. s. je povinen
nabídnout předkupníkovi statutárnímu městu Olomouc pozemek parc. č. st. 1151/2
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ke koupi za kupní cenu
ve výši 155 920,- Kč, pokud by ho chtěl zcizit třetí osobě (koupěchtivému), kdy toto
předkupní právo se zřizuje na dobu neurčitou dle důvodové zprávy bod č. 2.27.
47.

schvaluje

prodej pozemku parc. č. st. 1371/2 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec

9

Olomouc, na kterém se nachází budova bez čp/če, tech. vyb, ve vlastnictví
kupujícího, společnosti ČEZ Distribuce, a. s. za kupní cenu ve výši 11 500,- Kč dle
důvodové zprávy bod č. 2.28.
48.

schvaluje

zřízení předkupního práva jako práva věcného ve prospěch předkupníka statutárního
města Olomouce tak, že dlužník společnost ČEZ Distribuce, a. s. je povinen
nabídnout předkupníkovi statutárnímu městu Olomouc pozemek parc. č. st. 1371/2
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc ke koupi za kupní cenu
ve výši 9 500,- Kč, pokud by ho chtěl zcizit třetí osobě (koupěchtivému), kdy toto
předkupní právo se zřizuje na dobu neurčitou dle důvodové zprávy bod č. 2.28.
49.

schvaluje

prodej pozemku parc. č. st. 1039 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec
Olomouc, na kterém se nachází budova bez čp/če, tech. vyb, ve vlastnictví
kupujícího, společnosti ČEZ Distribuce, a. s. za kupní cenu ve výši 125 970,- Kč dle
důvodové zprávy bod č. 2.29.
50.

schvaluje

zřízení předkupního práva jako práva věcného ve prospěch předkupníka statutárního
města Olomouce tak, že dlužník společnost ČEZ Distribuce, a. s. je povinen
nabídnout předkupníkovi statutárnímu městu Olomouc pozemek parc. č. st. 1039
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc ke koupi za kupní cenu
ve výši 123 970,- Kč, pokud by ho chtěl zcizit třetí osobě (koupěchtivému), kdy toto
předkupní právo se zřizuje na dobu neurčitou dle důvodové zprávy bod č. 2.29.
51.

nevyhovuje žádosti

společnosti ČEZ Distribuce, a. s. o zřízení věcného břemene umístění a provozování
trafostanice evidované v katastru nemovitostí jako budova bez čp/če, tech. vyb, na
pozemku parc. č. st. 125 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Klášterní Hradisko, obec
Olomouc k pozemku parc. č. st. 125 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Klášterní
Hradisko, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.30.
52.

schvaluje

prodej pozemku parc. č. st. 125 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Klášterní
Hradisko, obec Olomouc, na kterém se nachází budova bez čp/če, tech. vyb, ve
vlastnictví kupujícího, společnosti ČEZ Distribuce, a. s. za kupní cenu ve výši
83 900,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.30.
53.

schvaluje

zřízení předkupního práva jako práva věcného ve prospěch předkupníka statutárního
města Olomouce tak, že dlužník společnost ČEZ Distribuce, a. s. je povinen
nabídnout předkupníkovi statutárnímu městu Olomouc pozemek parc. č. st. 125
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc ke koupi za
kupní cenu ve výši 81 900,- Kč, pokud by ho chtěl zcizit třetí osobě (koupěchtivému),
kdy toto předkupní právo se zřizuje na dobu neurčitou dle důvodové zprávy bod č.
2.30.
54.

nevyhovuje žádosti

společnosti ČEZ Distribuce, a. s. o zřízení věcného břemene umístění a provozování
trafostanice evidované v katastru nemovitostí jako budova bez čp/če, tech. vyb, na
pozemku parc. č. st. 1558/2 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec
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Olomouc k pozemku parc. č. st. 1558/2 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomoucměsto, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.31.
55.

schvaluje

prodej pozemku parc. č. st. 1558/2 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomoucměsto, obec Olomouc, na kterém se nachází budova bez čp/če, tech. vyb, ve
vlastnictví kupujícího, společnosti ČEZ Distribuce, a. s. za kupní cenu ve výši
98 960,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.31.
56.

schvaluje

zřízení předkupního práva jako práva věcného ve prospěch předkupníka statutárního
města Olomouce tak, že dlužník společnost ČEZ Distribuce, a. s. je povinen
nabídnout předkupníkovi statutárnímu městu Olomouc pozemek parc. č. st. 1558/2
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ke koupi za kupní
cenu ve výši 96 960,- Kč, pokud by ho chtěl zcizit třetí osobě (koupěchtivému), kdy
toto předkupní právo se zřizuje na dobu neurčitou dle důvodové zprávy bod č. 2.31.
57.

nevyhovuje žádosti

společnosti ČEZ Distribuce, a. s. o zřízení věcného břemene umístění a provozování
trafostanice evidované v katastru nemovitostí jako budova bez čp/če, tech. vyb, na
pozemku parc. č. st. 1353/4 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec
Olomouc k pozemku parc. č. st. 1353/4 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomoucměsto, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.32.
58.

schvaluje

prodej pozemku parc. č. st. 1353/4 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomoucměsto, obec Olomouc, na kterém se nachází budova bez čp/če, tech. vyb, ve
vlastnictví kupujícího, společnosti ČEZ Distribuce, a. s. za kupní cenu ve výši
52 960,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.32.
59.

nevyhovuje žádosti

společnosti ČEZ Distribuce, a. s. o zřízení věcného břemene umístění a provozování
trafostanice evidované v katastru nemovitostí jako budova bez čp/če, tech. vyb, na
pozemku parc. č. st. 386 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Lazce, obec Olomouc
k pozemku parc. č. st. 386 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Lazce, obec Olomouc
dle důvodové zprávy bod č. 2.33.
60.

schvaluje

prodej pozemku parc. č. st. 386 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Lazce, obec
Olomouc, na kterém se nachází budova bez čp/če, tech. vyb, ve vlastnictví
kupujícího, společnosti ČEZ Distribuce, a. s. za kupní cenu ve výši 65 720,- Kč dle
důvodové zprávy bod č. 2.33.
61.

nevyhovuje žádosti

společnosti ČEZ Distribuce, a. s. o zřízení věcného břemene umístění a provozování
trafostanice evidované v katastru nemovitostí jako budova bez čp/če, tech. vyb, na
pozemku parc. č. st. 91/2 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Bělidla, obec Olomouc
k pozemku parc. č. st. 91/2 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Bělidla, obec Olomouc
dle důvodové zprávy bod č. 2.34.
62.

schvaluje

prodej pozemku parc. č. st. 91/2 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Bělidla, obec
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Olomouc, na kterém se nachází budova bez čp/če, tech. vyb, ve vlastnictví
kupujícího, společnosti ČEZ Distribuce, a. s. za kupní cenu ve výši 96 500,- Kč dle
důvodové zprávy bod č. 2.34.
63.

schvaluje

prodej ideálního podílu 4/12 pozemku parc. č. st. 1548 zastavěná plocha a nádvoří
v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, na kterém se nachází budova bez čp/če, tech. vyb,
ve vlastnictví kupujícího, společnosti ČEZ Distribuce, a. s. za kupní cenu ve výši
13 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.35.
64.

schvaluje

prodej pozemku parc. č. 779/29 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Holice
u Olomouce, obec Olomouc, na kterém se nachází budova bez čp/če, tech. vyb, ve
vlastnictví kupujícího, společnosti ČEZ Distribuce, a. s. za kupní cenu ve výši
15 090,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.36.
65.

schvaluje

zřízení předkupního práva jako práva věcného ve prospěch předkupníka statutárního
města Olomouce tak, že dlužník společnost ČEZ Distribuce, a. s. je povinen
nabídnout předkupníkovi statutárnímu městu Olomouc pozemek parc. č. 779/29
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Holice u Olomouce ke koupi za kupní cenu ve výši
13 090,- Kč, pokud by je chtěl zcizit třetí osobě (koupěchtivému), kdy toto předkupní
právo se zřizuje na dobu neurčitou dle důvodové zprávy bod č. 2.36.
66.

schvaluje

prodej pozemku parc. č. 369/4 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Holice
u Olomouce, obec Olomouc, na kterém se nachází budova bez čp/če, tech. vyb, ve
vlastnictví kupujícího, společnosti ČEZ Distribuce, a. s. za kupní cenu ve výši
89 890,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.37.
67.

schvaluje

zřízení předkupního práva jako práva věcného ve prospěch předkupníka statutárního
města Olomouce tak, že dlužník společnost ČEZ Distribuce, a. s. je povinen
nabídnout předkupníkovi statutárnímu městu Olomouc pozemek parc. č. 779/29
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Holice u Olomouce ke koupi za kupní cenu ve výši
87 890,- Kč, pokud by je chtěl zcizit třetí osobě (koupěchtivému), kdy toto předkupní
právo se zřizuje na dobu neurčitou dle důvodové zprávy bod č. 2.37.
68.

nevyhovuje žádosti

pana xxxxxxxxxxxxxxxx o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí
darovací smlouvy č. MAJ-IN-B/9/2012/Hoa, dodatku č. 1 k plánovací smlouvě č.
MAJ-IN-PS/5/2012/Hoa, dodatku č. 2 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací
smlouvy č. MAJ-IN-B/8/2012/Hoa a dodatku č. 2 k plánovací smlouvě č. MAJ-INPS/4/2012/Hoa dle důvodové zprávy bod č. 3.1.
69.

schvaluje

darování úschovny kol za rychlozbožím na pozemku parc. č. 804/3 ostatní plocha
v k. ú. Hodolany, obec Olomouc Správě železniční dopravní cesty, státní organizaci
se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 3.2.
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70.

schvaluje

uzavření darovací smlouvy na infrastrukturní stavbu 4 parkovacích stání na pozemku
parc. č. 202/1 ostatní plocha v k. ú. Bělidla, obec Olomouc, s Miroslavem Kyjevským
– F.G.P. studio, jako dárcem dle důvodové zprávy bod č. 3.3.
71.

schvaluje

uzavření darovací smlouvy na stavbu přístupového chodníku na pozemku parc. č.
150/3 ostatní plocha v k. ú. Neředín, obec Olomouc, s panem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
jako dárcem dle důvodové zprávy bod č. 3.4.
72.

schvaluje

uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na stavbu vodovodního řadu DN 150
budovanou v rámci stavby „Rezidenční park Nová Wolkerova“ se společnostmi
NOVÁ SLADOVNA, a.s. a FLORA DEVELOPMENT, a.s. dle důvodové zprávy bod č.
3.5.
73.

schvaluje

uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na infrastrukturní stavby SO 101
místní komunikace včetně parkovacích stání a kontejnerového stání, SO 301.1
dešťové kanalizace, SO 301.4 odvod dešťové vody do „Ameriky“, SO 301.2 tlakové
splaškové kanalizace, SO 301.3 vodovodu a SO 401.3 veřejného osvětlení
budované v rámci stavby „Olomouc – Holice, I. etapa, ul. Na Zábraní“ se společností
Simplon Power s.r.o., dle důvodové zprávy bod č. 3.6.
74.

schvaluje

uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na stavbu kanalizačního řadu
budovanou v rámci stavby „Prodloužení kanalizačního řadu – ul. Rybářská“ se
společností Výstavba RD Nový Svět, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 3.7.
75.

schvaluje

uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na stavby místní komunikace,
vodovodu a tlakové kanalizace budované v rámci stavby „RD Slavonín“ s manžely
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dle důvodové zprávy bod č. 3.8.
76.

schvaluje

uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na stavby vodovodu DN 150 a DN 200,
splaškové kanalizace DN 500, veřejného osvětlení, místní komunikace, chodníků a
parkovacích stání budované v rámci stavby „Bytový komplex – Holandská čtvrť,
Olomouc, I.etapa“ se společností Holandská čtvrť II., s.r.o. dle důvodové zprávy bod
č. 3.9.
77.

schvaluje

uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy č. MAJ-INBKS/1/2011/Hoa mezi statutárním městem Olomouc a společností AUTOKOMPLEX
Matějka s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 3.10.
78.

schvaluje

uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-INB/6/2009/Hoa mezi statutárním městem Olomouc a panem xxxxxxxxxxxxxxxxx dle
důvodové zprávy bod č. 3.11.
79.

schvaluje

uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN13

B/25/2010/Hoa mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným a
společností EUROGEMA CZ, a.s. jako budoucím dárcem, dle důvodové zprávy bod
č. 3.12.
80.

schvaluje

uzavření dohody o zániku závazků vzniklých na základě plánovací smlouvy č. MAJIN-PS/17/2010/Hoa ve znění dodatku č. 1 uzavřené se společností EUROGEMA CZ,
a.s., dle důvodové zprávy bod č. 3.12.
81.

schvaluje

uzavření darovací smlouvy na ideální podíl 1/2 dešťové kanalizace budované v rámci
stavebního objektu „SO 303/1 Dešťová kanalizace“ v rámci investiční akce
„Rekonstrukce tramvajové tratě a silnice II/448 na tř. Míru v Olomouci“
s Olomouckým krajem, jako dárcem, dle důvodové zprávy bod č. 3.13.
82.

schvaluje

zřízení služebnosti na části pozemku parc. č. 540/2 ostat. pl. v k. ú. Neředín, obec
Olomouc, spočívající v právu umístění, zřízení a provozování dešťové kanalizace
v předmětném pozemku a v právu vstupovat a vjíždět na předmětný pozemek
v souvislosti s opravami, údržbou, změnami nebo odstraňováním tohoto zařízení, ve
prospěch statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 3.14.
83.

schvaluje

zřízení služebnosti uložení a provozování kanalizačního vedení na pozemcích parc.
č. 989/2 ostat. pl. a parc. č. 989/6 ostat. pl., vše v k. ú. Řepčín, obec Olomouc ve
prospěch obce Křelov – Břuchotín dle důvodové zprávy bod č. 4.1.
84.

schvaluje

zřízení služebnosti provozování elektrické přípojky NN na pozemku parc. č. 1903/39
orná půda v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti
MARPER spol. s r. o. se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 4.2.
85.

nevyhovuje žádosti

společnosti MARPER spol. s r. o. o bezúplatné zřízení služebnosti provozování
elektrické přípojky NN na pozemku parc. č. 1903/39 orná půda v k. ú. Holice
u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti MARPER spol. s r. o.
86.

schvaluje

zřízení služebnosti uložení a provozování plynárenského zařízení na pozemcích
parc. č. 812/33 orná půda a parc. č. 812/30 orná půda, vše v k. ú. Slavonín, obec
Olomouc ve prospěch společnosti STAFOS – REAL, s.r.o. dle důvodové zprávy bod
č. 4.3.
87.

schvaluje

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti uložení a provozování
plynárenského zařízení na pozemcích parc. č. 812/33 orná půda a parc. č. 812/30
orná půda, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve prospěch společnosti STAFOS –
REAL, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 4.3.
88.

schvaluje

zřízení služebnosti umístění a provozování vodního díla odvodu dešťových vod na
pozemku parc. č. 812/33 orná půda v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve prospěch
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společnosti STAFOS – REAL, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 4.4.
89.

schvaluje

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti umístění a provozování
vodního díla odvodu dešťových vod na pozemku parc. č. 812/33 orná půda v k. ú.
Slavonín, obec Olomouc ve prospěch společnosti STAFOS – REAL, s.r.o. dle
důvodové zprávy bod č. 4.4.
90.

schvaluje

zřízení služebnosti uložení a provozování plynárenského zařízení na pozemku parc.
č. 1945/1 ostat. pl. v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch
společnosti VÍTKOVICE Doprava, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 4.5.
91.

schvaluje

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti uložení a provozování
plynárenského zařízení na pozemku parc. č. 1945/1 ostat. pl. v k. ú. Holice
u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti VÍTKOVICE Doprava, a.s. dle
důvodové zprávy bod č. 4.5.
92.

nevyhovuje žádosti

společnosti ČEZ Distribuce, a. s. o prodej části pozemku parc. č. 959/17 ostatní
plocha (dle GP parc. č. st. 2453 zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 14 m2 v k. ú.
Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.6.
93.

schvaluje

zřízení věcného břemene umístění a provozování trafostanice na pozemku parc. č.
959/17 ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ
Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 4.6.
94.

nevyhovuje žádosti

společnosti ČEZ Distribuce, a. s. o prodej části pozemku parc. č. 123/1 ostatní
plocha (dle GP parc. č. 123/5 zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 6 m2 v k. ú.
Týneček, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.7.
95.

schvaluje

zřízení věcného břemene umístění a provozování trafostanice na pozemku parc. č.
123/1 ostatní plocha v k. ú. Týneček, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ
Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 4.7.
96.

nevyhovuje žádosti

společnosti ČEZ Distribuce, a. s. o prodej části pozemku parc. č. 350/16 ostatní
plocha (dle GP parc. č. st. 955 zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 12 m2 v k. ú.
Povel, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.8.
97.

schvaluje

zřízení věcného břemene umístění a provozování trafostanice na pozemku parc. č.
350/16 ostatní plocha v k. ú. Povel, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ
Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 4.8.
98.

schvaluje

zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN
na pozemku parc. č. 290/1 ostat. pl. v k. ú. Lazce, obec Olomouc ve prospěch
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 4.9.
15

99.

revokuje

usnesení ZMO ze dne 15. 9. 2014, bod programu 5, bod 137. ve věci schválení
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN
na pozemku parc. č. 1419/1 ostat. pl. v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc ve prospěch
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 4.10.
100. schvaluje

zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN
na pozemcích parc. č. 1419/1 ostat. pl. a parc. č. 598/1 ostat. pl., vše v k. ú.
Chválkovice, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle
důvodové zprávy bod č. 4.10.
101. schvaluje

zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN
na pozemku parc. č. 926 ostatní plocha v k. ú. Lošov, obec Olomouc ve prospěch
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 4.11.
102. schvaluje

zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN
na pozemcích parc. č. 46/2, parc. č. 399/76, parc. č. 399/77, parc. č. 399/85, parc. č.
807/2, parc. č. 809/1 a parc. č. 809/4, vše ostatní plocha, parc. č. 50/2 a parc. č.
809/2, vše zahrada a uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN na
pozemcích parc. č. 46/2, parc. č. 399/76, parc. č. 399/77 a parc. č. 399/85, vše
ostatní plocha, parc. č. 392/42 orná půda, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve
prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 4.12.
103. schvaluje

zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN
na pozemcích parc. č. 849/30 orná půda v k. ú. Řepčín a uložení a provozování
podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 849/30 orná půda a parc.
č. 985/1 ostatní plocha, vše v k. ú. Řepčín, parc. č. 469 orná půda, parc. č. 479/2,
parc. č. 485/2 a parc. č. 531/1, vše ostatní plocha, vše v k. ú. Neředín, vše obec
Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č.
4.13.
104. schvaluje

zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN
na pozemcích parc. č. 1081/69 a parc. č. 1081/84, vše ostatní plocha, v k. ú.
Slavonín, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové
zprávy bod č. 4.14.
105. schvaluje

zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení
NN na pozemku parc. č. 824/2 ostat. pl. v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve
prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 4.15.
106. schvaluje

zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení
NN na pozemku parc. č. 1045/26 ostat. pl. v k. ú. Černovír, obec Olomouc ve
prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 4.16.
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107. schvaluje

zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení
NN na pozemcích parc. č. 898, parc. č. 634/1, parc. č. 633/1, vše ostat. pl. v k. ú.
Nemilany, obec Olomouc a pozemcích parc. č. 1250 a parc. č. 1317, vše ostat. pl.
v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle
důvodové zprávy bod č. 4.17.
108. schvaluje

zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN
na pozemku parc. č. 479/3 ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve
prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 4.18.
109. schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uložení a
provozování podzemního kabelového vedení VN na pozemku parc. č. 479/3 ostatní
plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.
s. dle důvodové zprávy bod č. 4.18.
110. schvaluje

zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN
na pozemku parc. č. 1942 ostatní plocha v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 4.19.
111. schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uložení a
provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 1942 ostatní
plocha v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ
Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 4.19.
112. schvaluje

zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení
NN na pozemcích parc. č. 693 ostatní plocha a parc. č. 719/3 orná půda, vše v k. ú.
Nemilany, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle
důvodové zprávy bod č. 4.20.
113. schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uložení a
provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 693 ostatní
plocha a parc. č. 719/3 orná půda, vše v k. ú. Nemilany, obec Olomouc ve prospěch
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 4.20.
114. schvaluje

zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN
na pozemku parc. č. 680 ostat. pl. v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve
prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 4.21.
115. schvaluje

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a
provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 680 ostat. pl.
v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.
s. dle důvodové zprávy bod č. 4.21.
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116. schvaluje

zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení
NN na pozemcích parc. č. 96/2 a parc. č. 96/3, vše ostatní plocha v k. ú. Nové Sady
u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle
důvodové zprávy bod č. 4.22.
117. schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uložení a
provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 96/2 a parc.
č. 96/3, vše ostatní plocha v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc ve
prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 4.22.
118. revokuje

usnesení ZMO ze dne 19. 6. 2015, bod programu 3, bod 4.49. důvodové zprávy ve
věci schválení zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního
kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 96/2 orná půda a parc. č. 96/3 ostatní
plocha, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti
ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 4.23.
119. revokuje

usnesení ZMO dne 19. 6. 2015, bod programu 3, bod 4.49. důvodové zprávy ve věci
schválení uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení
a provozování na pozemcích parc. č. 96/2 orná půda a parc. č. 96/3 ostatní plocha,
vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ
Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 4.23.
120. schvaluje

zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního komunikačního vedení
veřejné komunikační sítě na pozemcích parc. č. 1084/1 a parc. č. 1099, vše ostatní
plocha v k. ú. Nemilany, obec Olomouc ve prospěch společnosti Česká
telekomunikační infrastruktura a.s. dle důvodové zprávy bod č. 4.24.
121. schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uložení a
provozování podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě na
pozemcích parc. č. 1084/1 a parc. č. 1099, vše ostatní plocha v k. ú. Nemilany, obec
Olomouc ve prospěch společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. dle
důvodové zprávy bod č. 4.24.
122. schvaluje

zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního komunikačního vedení
veřejné komunikační sítě na pozemcích parc. č. 238 ostat. pl., parc. č. 235 ostat. pl. a
parc. č. 239 ostat. pl., vše v k. ú. Lošov, obec Olomouc ve prospěch společnosti
Česká telekomunikační infrastruktura a.s. dle důvodové zprávy bod č. 4.25.
123. schvaluje

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a
provozování podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě na
pozemcích parc. č. 238 ostat. pl., parc. č. 235 ostat. pl. a parc. č. 239 ostat. pl., vše
v k. ú. Lošov, obec Olomouc ve prospěch společnosti Česká telekomunikační
infrastruktura a.s. dle důvodové zprávy bod č. 4.25.
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124. revokuje

usnesení ZMO ze dne 15. 9. 2014, bod programu 5, bod 105. důvodové zprávy ve
věci schválení zřízení věcného břemene uložení a provozování optického
kabelového vedení na pozemku par. č. 89/4 ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město,
obec Olomouc ve prospěch společnosti O2 Czech Republic a.s. dle důvodové zprávy
bod č. 4.26.
125. schvaluje

zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního komunikačního vedení
veřejné komunikační sítě na pozemku parc. č. 89/4 ostatní plocha v k. ú. Olomoucměsto, obec Olomouc ve prospěch společnosti Česká telekomunikační infrastruktura
a.s. dle důvodové zprávy bod č. 4.26.
126. revokuje

usnesení ZMO dne 22. 12. 2014, bod programu 3, bod 21. důvodové zprávy ve věci
schválení zřízení věcného břemene uložení a provozování telekomunikačního
kabelového vedení na pozemcích parc. č. 80/10 ostat. pl., parc. č. 87/2 ostat. pl.,
parc. č. 394/2 ostat. pl., parc. č. 394/5 ostat. pl., parc. č. 394/20 ostat. pl., parc. č.
999/4 ostat. pl., parc. č. 1000/2 ostat. pl., parc. č. 1026/1 ostat. pl. parc. č. 1026/3
ostat. pl., parc. č. 1026/20 ostat. pl., parc. č. 1026/23 ostat. pl., parc. č. 1028/7 ostat.
pl., parc. č. 1028/17 ostat. pl., parc. č. 1028/18 ostat. pl., parc. č. 1029/20 ostat. pl.,
parc. č. 1029/28 ostat. pl., parc. č. 1029/19 ostat. pl., vše v k. ú. Řepčín, obec
Olomouc ve prospěch společnosti O2 Czech Republic, a. s. dle důvodové zprávy bod
č. 4.27.
127. schvaluje

zřízení věcného břemene podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační
sítě na pozemcích parc. č. 80/10 ostat. pl., parc. č. 87/2 ostat. pl., parc. č. 394/2
ostat. pl., parc. č. 394/5 ostat. pl., parc. č. 394/20 ostat. pl., parc. č. 999/4 ostat. pl.,
parc. č. 1000/2 ostat. pl., parc. č. 1026/1 ostat. pl. parc. č. 1026/3 ostat. pl., parc. č.
1026/20 ostat. pl., parc. č. 1026/23 ostat. pl., parc. č. 1028/7 ostat. pl., parc. č.
1028/17 ostat. pl., parc. č. 1028/18 ostat. pl., parc. č. 1029/20 ostat. pl., parc. č.
1029/28 ostat. pl., parc. č. 1029/19 ostat. pl., vše v k. ú. Řepčín, obec Olomouc ve
prospěch společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. dle důvodové zprávy
bod č. 4.27.
128. schvaluje

zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního komunikačního vedení
veřejné komunikační sítě na pozemcích parc. č. 116/5, parc. č. 116/6, parc. č.
75/135, vše ostat. pl., v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc ve prospěch
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. dle důvodové zprávy bod č.
4.28.
129. revokuje

usnesení ZMO ze dne 20. 3. 2015, bod programu 4, bod 4.48. důvodové zprávy ve
věci schválení zřízení věcného břemene uložení a provozování optického
kabelového vedení na pozemcích parc. č. 653/4 zahrada a parc. č. 654/4 ostat. pl.,
vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, parc. č. 125/2 ostat. pl. v k. ú. Olomouc - město,
vše obec Olomouc ve prospěch společnosti O2 Czech Republic a.s. dle důvodové
zprávy bod č. 4.29.
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130. schvaluje

zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního komunikačního vedení
veřejné komunikační sítě na pozemcích parc. č. 653/4 zahrada a parc. č. 654/4 ostat.
pl., vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, parc. č. 125/2 ostat. pl. v k. ú. Olomouc město, vše obec Olomouc ve prospěch společnosti
Česká telekomunikační
infrastruktura a.s. dle důvodové zprávy bod č. 4.29.
131. revokuje

usnesení ZMO ze dne 15. 9. 2014, bod programu 5, bod 107. důvodové zprávy ve
věci schválení zřízení věcného břemene uložení a provozování telekomunikačního
kabelového vedení na pozemku parc. č. 1406/2 ostat. pl. v k. ú. Chválkovice, obec
Olomouc ve prospěch společnosti O2 Czech Republic a.s. za podmínek dle návrhu
Olomouckého kraje se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 4.30.
132. schvaluje

zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního komunikačního vedení
veřejné komunikační sítě na pozemku parc. č. 1406/2 ostat. pl. v k. ú. Chválkovice,
obec Olomouc ve prospěch společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. za
podmínek dle návrhu Olomouckého kraje se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod
č. 4.30.
133. schvaluje

změnu náležitostí smlouvy o zřízení věcného břemene uložení a provozování
plynárenského zařízení na pozemcích parc. č. 135/1 ostat. pl. v k. ú. Olomouc město, parc. č. 324/7, parc. č. 336/1, parc. č. 336/7, parc. č. 328/1, parc. č. 328/5 a
parc. č. 328/7, vše ostat. pl., v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch
společnosti RWE GasNet, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 4.31.
134. revokuje

usnesení ZMO ze dne 19. 6. 2015, bod programu 3, bod 4.14. důvodové zprávy ve
věci schválení 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. 4.32.
135. revokuje

usnesení ZMO ze dne 19. 6. 2015, bod programu 3, bod 4.14. důvodové zprávy ve
věci 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. 4.32.
136. schvaluje

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. 105/64 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.
4.32.
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137. schvaluje

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. 105/64 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. 4.32.
138. revokuje

usnesení ZMO ze dne 20. 3. 2015, bod programu 4, bod 4.47. důvodové zprávy ve
věci schválení zřízení věcného břemene uložení a provozování plynárenského
zařízení na pozemku parc. č. 614/27 ostat. pl. v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve
prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 4.33.
139. revokuje

usnesení ZMO ze dne 20. 3. 2015, bod programu 4, bod 4.47. důvodové zprávy ve
věci schválení uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
uložení a provozování plynárenského zařízení na pozemku parc. č. 614/27 ostat. pl.
v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o. dle
důvodové zprávy bod č. 4.33.
140. schvaluje

zřízení věcného břemene uložení a provozování plynárenského zařízení na
pozemku parc. č. 614/27 ostat. pl. v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch
společnosti RWE GasNet, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 4.33.
141. schvaluje

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a
provozování plynárenského zařízení na pozemku parc. č. 614/27 ostat. pl. v k. ú.
Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o. dle
důvodové zprávy dle důvodové zprávy bod č. 4.33.
142. schvaluje

zřízení věcného břemene uložení a provozování plynárenského zařízení na pozemku
111/1 ostat. pl. v k. ú. Lazce, obec Olomouc, ve prospěch společnosti RWE GasNet,
s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 4.34.
143. schvaluje

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a
provozování plynárenského zařízení na pozemku 111/1 ostat. pl. v k. ú. Lazce, obec
Olomouc, ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č.
4.34.
144. schvaluje

zřízení věcného břemene uložení a provozování plynárenského zařízení na pozemku
parc. č. 612/1 ostat. pl. v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti
RWE GasNet, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 4.35.
145. schvaluje

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a
provozování plynárenského zařízení na pozemku parc. č. 612/1 ostat. pl. v k. ú.
Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o. dle
důvodové zprávy bod č. 4.35.
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146. revokuje

část usnesení ZMO ze dne 19. 6. 2015, bod programu 3, bod 4.13. důvodové zprávy
ve věci schválení zřízení věcného břemene uložení a provozování plynárenského
zařízení na pozemku č. 124/1 ostatní plocha v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc
ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 4.36.
147. revokuje

část usnesení ZMO ze dne 19. 6. 2015, bod programu 3, bod 4.13. důvodové zprávy
ve věci schválení uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
uložení a provozování plynárenského zařízení na pozemku č. 124/1 ostatní plocha
v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc ve prospěch společnosti RWE GasNet,
s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 4.36.
148. schvaluje

zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení na
pozemcích parc. č. 619/4 ostat. pl., parc. č. 613/1 ostat. pl., parc. č. 607/2 ostat. pl.,
parc. č. 437/2 ostat. pl., parc. č. 866 ostat. pl., parc. č. 437/1 ostat. pl., parc. č. 614/3
ostat. pl., parc. č. 615/5 ostat. pl., parc. č. 624/16 ostat. pl., parc. č. st. 485 zastavěná
plocha a nádvoří, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch společnosti
MERIT GROUP a.s. dle důvodové zprávy bod č. 4.37.
149. schvaluje

zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení na
pozemcích parc. č. 442 a parc. č. 453/13, vše ostatní plocha v k. ú. Hejčín a parc. č.
1116/1 ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, vše obec Olomouc ve prospěch společnosti
MERIT GROUP a.s. dle důvodové zprávy bod č. 4.38.
150. schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uložení a
provozování optického kabelového vedení na pozemcích parc. č. 442 a parc. č.
453/13, vše ostatní plocha v k. ú. Hejčín a parc. č. 1116/1 ostatní plocha v k. ú. Nová
Ulice, vše obec Olomouc ve prospěch společnosti MERIT GROUP a.s. dle důvodové
zprávy bod č. 4.38.
151. schvaluje

zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení na
pozemcích parc. č. 278/5 a parc. č. 1023, vše ostatní plocha, parc. č. 278/97 orná
půda, vše v k. ú. Hodolany, parc. č. 1562/21 a parc. č. 1959/1, vše ostatní plocha v k.
ú. Holice u Olomouce, vše obec Olomouc ve prospěch společnosti MERIT GROUP
a.s. dle důvodové zprávy bod č. 4.39.
152. schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uložení a
provozování optického kabelového vedení na pozemcích parc. č. 278/5 a parc. č.
1023, vše ostatní plocha, parc. č. 278/97 orná půda, vše v k. ú. Hodolany, parc. č.
1562/21 a parc. č. 1959/1, vše ostatní plocha v k. ú. Holice u Olomouce, vše obec
Olomouc ve prospěch společnosti MERIT GROUP a.s. dle důvodové zprávy bod č.
4.39.
153. schvaluje

zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení na
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pozemcích parc. č. 575/2, parc. č. 575/6 a parc. č. 718/8, vše ostatní plocha a parc.
č. 556/6 orná půda, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, parc. č. 311/1, parc. č. 261/1,
parc. č. 310/5, parc. č. 311/8, parc. č. 311/9, parc. č. 311/14, parc. 460/75, parc. č.
460/76, parc. č. 497/2 a parc. č. 561, vše ostatní plocha, parc. č. 314/1, parc. č.
315/2, parc. č. 315/3 a parc. č. 315/4, vše zahrada, parc. č. 318/12 a parc. č. 318/24,
vše orná půda, vše v k. ú. Povel, obec Olomouc ve prospěch společnosti MERIT
GROUP a.s. dle důvodové zprávy bod č. 4.40.
154. schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uložení a
provozování optického kabelového vedení na pozemcích parc. č. 575/2, parc. č.
575/6 a parc. č. 718/8, vše ostatní plocha a parc. č. 556/6 orná půda, vše v k. ú.
Nové Sady u Olomouce, parc. č. 311/1, parc. č. 261/1, parc. č. 310/5, parc. č. 311/8,
parc. č. 311/9, parc. č. 311/14, parc. 460/75, parc. č. 460/76, parc. č. 497/2 a parc. č.
561, vše ostatní plocha, parc. č. 314/1, parc. č. 315/2, parc. č. 315/3 a parc. č. 315/4,
vše zahrada, parc. č. 318/12 a parc. č. 318/24, vše orná půda, vše v k. ú. Povel, obec
Olomouc ve prospěch společnosti MERIT GROUP a.s. dle důvodové zprávy bod č.
4.40.
155. schvaluje

zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení na
pozemcích parc. č. 645/2 a parc. č. 645/5, vše ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec
Olomouc ve prospěch společnosti RIO Media a.s. dle důvodové zprávy bod č. 4.41.
156. schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uložení a
provozování optického kabelového vedení na pozemcích parc. č. 645/2 a parc. č.
645/5, vše ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch společnosti
RIO Media a.s. dle důvodové zprávy bod č. 4.41.
157. schvaluje

zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení na
pozemku parc. č. 278/1 ostatní plocha v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve prospěch
společnosti RIO Media a.s. dle důvodové zprávy bod č. 4.42.
158. schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uložení a
provozování optického kabelového vedení na pozemku parc. č. 278/1 ostatní plocha
v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve prospěch společnosti RIO Media a.s. dle důvodové
zprávy bod č. 4.42.
159. schvaluje

prodej jednotky vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., a to jednotky č. 200/101,
jiný nebytový prostor, v domě č. p. 200, Dolní náměstí 2, který je součástí pozemku
parc. č. st. 621 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc,
společnosti BPS-Prastav, s.r.o., za kupní cenu ve výši 10.000.000,- Kč. Součástí
předmětné jednotky je spoluvlastnický podíl o velikosti 4012/18078 na společných
částech nemovité věci dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod č. 1.1.
160. schvaluje

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebností zřízení, umístění,
provozu, kontroly, opravy, údržby, montáže (resp. demontáže) a modernizace
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tepelného zdroje, tepelných rozvodů a technologií, vedení el. energie a připojení na
kanalizaci, přípojku zemního plynu, studené vody, odkouření vč. komínové cesty a na
odběrné tepelné zařízení domu za účelem výroby a rozvodu tepelné energie k
jednotce č. 200/101, přičemž obsahem služebnosti je přístup a užívání společných
prostor budovy č. p. 200, která je součástí pozemku parc. č. st. 621 zastavěná plocha
a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, a služebnosti stezky k jednotce č.
200/101, přičemž obsahem služebnosti je zajištění průchodu veřejnosti podloubím
budovy č. p. 200, která je součástí pozemku parc. č. st. 621 zastavěná plocha a
nádvoří v k. ú. Olomouc–město, obec Olomouc, vše ve prospěch statutárního města
Olomouce se společností BPS-Prastav, s.r.o. dle dodatku k důvodové zprávě bod č.
1.1.
161. nevyhovuje

nabídce společnosti Finesa Reality, spol. s r.o. o prodej jednotky vymezené podle
zákona č. 89/2012 Sb., a to jednotky č. 200/101, jiný nebytový prostor, v domě č. p.
200, Dolní náměstí 2, který je součástí pozemku parc. č. st. 621 zastavěná plocha a
nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě
bod č. 1.1.
162. nevyhovuje žádosti

paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 824/73 ostatní plocha
o výměře 36 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě
bod č. 2.1.
163. nevyhovuje žádosti

manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 42/9
zahrada o výměře 430 m2 v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc dle dodatku č. 1
k důvodové zprávě bod č. 2.2.
164. nevyhovuje žádosti

paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o prodej částí pozemku parc. č. 69/1 ostat. pl. o celkové
výměře 301 m2 v k. ú. Řepčín, obec Olomouc dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě
bod č. 2.3.
165. nevyhovuje žádosti

manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 69/1 ostat.
pl. o výměře 189 m2 v k. ú. Řepčín, obec Olomouc dle dodatku č. 1 k důvodové
zprávě bod č. 2.3.
166. nevyhovuje žádosti

paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 69/1 ostat. pl. o výměře
460 m2 v k. ú. Řepčín, obec Olomouc dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod č. 2.3.
167. nevyhovuje žádosti

paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 69/1 ostat. pl. o výměře
180 m2 v k. ú. Řepčín, obec Olomouc dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod č. 2.3.
168. nevyhovuje žádosti

pana xxxxxxxxxxxxxxxx o prodej pozemku parc. č. 69/1 ostat. pl. o výměře 1 335 m2
v k. ú. Řepčín, obec Olomouc dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod č. 2.3.
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169. schvaluje

prodej pozemku parc. č. st. 692 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Povel, obec
Olomouc, na kterém se nachází stavby, zejména budova č. p. 471, jiná stavba a
příjezdové komunikace ve vlastnictví kupujících, dle přílohy č. 1 dodatku č. 1
k důvodové zprávě bod č. 2.4.
170. schvaluje

prodej pozemku parc. č. st. 2026 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Nová Ulice, obec
Olomouc, na kterém se nachází stavba – budova bez čp/če, průmyslový objekt ve
vlastnictví kupujícího, pozemku parc. č. st. 2027 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú.
Nová Ulice, obec Olomouc, na kterém se nachází stavba – budova bez čp/če,
průmyslový objekt ve vlastnictví kupujícího, pozemku parc. č. st. 2073 zastavěná
plocha a nádvoří v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, na kterém se nachází stavba –
budova bez čp/če, jiná stavba ve vlastnictví kupujícího, pozemku parc. č. st. 2074
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, na kterém se nachází
stavba – budova bez čp/če, jiná stavba ve vlastnictví kupujícího, pozemku parc. č.
444/2 ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, jehož součástí je zděné
oplocení, a na kterém se dále nachází stavby, zejména zpevněná plocha, ocelové
kontejnery se zastřešením, otevřený oceloplechový přístřešek, plechový sklad,
oplocení ve vlastnictví kupujícího a stavba jiného vlastníka, zejména přípojka
telekomunikačního kabelového vedení, která není součástí tohoto pozemku a
nebude proto předmětem převodu, a pozemek parc. č. 444/4 ostatní plocha v k. ú.
Nová Ulice, obec Olomouc, na kterém se nachází stavba oplocení ve vlastnictví
kupujícího, společnosti MR areál Litovelská s.r.o. za kupní cenu ve výši 4 205 203,Kč dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod č. 2.5.
171. nevyhovuje žádosti

pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 599/1 ostatní plocha
o výměře 400 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě
bod č. 2.6.
172. nevyhovuje žádosti

společnosti AUTO HÉGR, a.s. o prodej částí pozemků parc. č. 599/1 ostatní plocha
o výměře 797 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc, parc. č. 240/8 ostatní plocha
o výměře 152 m2 a parc. č. 238/1 ostatní plocha o výměře 126 m2, vše v k. ú. Nová
Ulice, obec Olomouc dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod č. 2.6.
173. schvaluje

prodej části pozemku parc. č. 599/1 ostatní plocha (dle GP parc. č. 599/6 ostatní
plocha) o výměře 218 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc, pozemku parc. č. 612/15
ostatní plocha v k. ú. Neředín, obec Olomouc, na kterém se nachází stavba
venkovního betonového schodiště ve vlastnictví kupujícího, a pozemku parc. č.
612/31 ostatní plocha v k. ú. Neředín, obec Olomouc, na kterém se nachází stavby,
zejména přístupový chodník, předváděcí rampa ve vlastnictví kupujícího a stavba
jiného vlastníka - inženýrská síť – telekomunikačního kabelového vedení, která není
součástí tohoto pozemku a nebude proto předmětem převodu, společnosti AUTO
HÉGR, a.s. za kupní cenu ve výši 698 185,- Kč dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě
bod č. 2.6.
174. schvaluje

zřízení služebnosti uložení a provozovaní vodovodního řadu na pozemku parc. č.
154/2 ostatní plocha v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve prospěch statutárního města
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Olomouce dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod č. 2.6.
175. schvaluje

prodej části pozemku parc. č. 1721/6 ostat. pl. (dle GP parc. č. 1721/128 ostatní
plocha) o výměře 1 523 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc, na které se
nachází stavby jiného vlastníka – zejména podzemní kabelové vedení NN a optické
kabelové vedení, které nejsou součástí tohoto pozemku a nebudou proto předmětem
převodu, společnosti FORPET EUROPE s.r.o. za kupní cenu ve výši 586 355,- Kč se
zdůvodněním dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod č. 2.7.
176. schvaluje

uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 30/5 ostatní
plocha o výměře 10 m2, v k. ú. Bělidla, obec Olomouc a na infrastrukturní stavby
vodovodu, kanalizace a chodníku budované v rámci stavby „Výstavba RD –
Bělidelský dvůr“ se společností REKOS stavební společnost, spol. s r. o., dle dodatku
č. 1 k důvodové zprávě bod č. 3.1.
177. schvaluje

uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na stavbu kanalizačního řadu
budovanou na pozemku parc. č. 430/5 ostatní plocha v k. ú. Lošov, obec Olomouc,
s xxxxxxxxxxxxxxxxxx, jako budoucím dárcem dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě
bod č. 3.2.
178. schvaluje

nepeněžitý vklad nemovitého majetku tvořeného infrastrukturními stavbami
nezapisovanými do katastru nemovitostí a jednak pozemky zapsanými v katastru
nemovitostí příslušném pro katastrálního území Hodolany, obec a okres Olomouc,
v listu vlastnictví č. 10001, a to jmenovitě: DHM inv.č. 2119 – kanál pro rozvody
Olomouc – Chválkovice, DHM inv.č. 2285 – podzemní vedení kanalizační DN 400
Senice na Hané, DHM inv.č. 2535 – anodové uzemnění Litovel – Olomouc, DHM
inv.č. 3595 – odpad od VDJ objekt 412A Droždín, a pozemky parc. č. st. 1769
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 231 m2, parc. č. st. 1965 zastavěná plocha a
nádvoří o výměře 54 m2, parc. č. st. 2142 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 71
m2, parc. č. st. 2143 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 406 m2, parc. č. st.
2144/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 140 m2, parc. č. st. 2236 zastavěná
plocha a nádvoří o výměře 233 m2, parc. č. st. 2457 zastavěná plocha a nádvoří
o výměře 7 m2, parc. č. 562/7 ostatní plocha (ostatní komunikace) o výměře 10.064
m2 a částí pozemku parc. č. 606/7 ostatní plocha (ostatní komunikace) o výměře
1.982 m2, jenž je oddělen pro tento účel geometrickým plánem pro rozdělení
pozemku č. 2258-10/2015, vyhotoveným geodetem Jiřím Velartem (IČ: 71781269),
ověřeným oprávněným zeměměřičským inženýrem Ing. Věrou Češkovou pod. č.
40/2015 a potvrzeným katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, Katastrálním
pracovištěm Olomouc, pod č.j. PGP-531/2015-805, jak jsou všechny vyjmenované
nemovitostí popsány ve znaleckém posudku znalce Ing. Jaromíra Kavky č. 36313/2014 ze dne 9.4.2015 a označeným znalcem oceněny na 14.230.900,- Kč,
z vlastnictví statutárního města Olomouce na zvýšení základního kapitálu obchodní
společnosti Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s., IČ: 47675772, s tím, že
statutární město Olomouc proti tomuto vkladu obdrží kmenové akcie znějící na
jméno, s omezenou převoditelností, v celkové emisní hodnotě odpovídající takto
stanovené ceně, jak budou emisní hodnota akcií a jejich počet určeny rozhodnutím
valné hromady Vodohospodářské společnosti Olomouc, a.s., která rozhodne
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o takovémto zvýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem předem určeného
akcionáře, tj. statutárního města Olomouce dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod
č. 3.3.
179. pověřuje

primátora SMOl doc. Mgr. Antonína Staňka, PhD., aby v návaznosti na rozhodnutí
valné hromady obchodní společnosti Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.,
o zvýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem SMOl, učinil veškeré potřebné a
zákonem vyžadované kroky a právní jednání, jimiž je podmíněno shora uvažované
zvýšení základního kapitálu Vodohospodářské společnosti Olomouc, a.s., výše
popsaným nepeněžitým vkladem dosavadního nemovitého majetku SMOl, tj.
zejména uzavření smlouvy o upsání akcií, vystavení prohlášení upisovatele o vkladu
souboru nemovitého majetku na zvýšení základního kapitálu označené společnosti a
uzavření písemného protokolu o předání předmětného nepeněžitého vkladu,
v souladu s platnou právní úpravou, jíž se řídí zvyšování základního kapitálu akciové
společnosti nepeněžitým vkladem předem určeného akcionáře dle dodatku č. 1
k důvodové zprávě bod č. 3.3.
180. schvaluje

zřízení služebnosti cesty přes pozemek parc. č. 6 zahrada v k. ú. Lazce, obec
Olomouc ve prospěch statutárního města Olomouce dle dodatku č. 1 k důvodové
zprávě bod č. 4.1.
181. schvaluje

zřízení služebnosti uložení a provozování vodovodního řadu a kanalizačního řadu
na pozemcích parc. č. 1154, parc. č. 1124, parc. č. 1232/11 a parc. č. 1232/12, parc.
č. 776/2, vše ostat. pl. v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve prospěch pozemku parc. č.
763/5 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č. p. 563, rodinný dům,
a pozemku parc. č. 763/3 zahrada, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se
zdůvodněním dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod č. 4.2.
182. schvaluje

zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN
na pozemcích parc. č. 200/1, parc. č. 103/15, parc. č. 210/1, parc. č. 210/10 a parc.
č. 100/6, vše ostatní plocha v k. ú. Bělidla, parc. č. 805/4, parc. č. 829/2, parc. č.
824/26, parc. č. 824/1, parc. č. 824/25, parc. č. 829/3 a parc. č. 992/6, vše ostatní
plocha v k. ú. Hodolany, vše obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce,
a. s. dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod č. 4.3.
183. schvaluje

zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN
na pozemku parc. č. 1117/1 ostatní plocha v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve
prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod
č. 4.4.
184. revokuje

usnesení ZMO ze dne 22. 12. 2014 bod programu č. 3, bod č. 28. důvodové zprávy
ve věci schválení zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního
kabelového vedení VN na pozemcích parc. č. 204/2 ostatní plocha v k. ú. Nový Svět
u Olomouce, parc. č. 94/40, parc. č. 124/6, parc. č. 124/7, parc. č. 124/13, parc. č.
124/38, parc. č. 132/1, vše ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, parc. č. 583/11
orná půda, parc. č. 576/2, parc. č. 583/6, parc. č. 668/7, parc. č. 804/12, parc. č.
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841/2, parc. č. 841/10, parc. č. 841/11, parc. č. 842/5, parc. č. 842/7, parc. č. 842/11,
parc. č. 859/4, parc. č. 939/1, parc. č. 939/3, parc. č. 964, parc. č. 967, parc. č. 968,
parc. č. 1025/23 a parc. č. 1025/24, vše ostatní plocha v k. ú. Hodolany, parc. č.
1907/6 vodní plocha, parc. č. 862 a parc. č. 863, vše zahrada, parc. č. 71/1, parc. č.
108, parc. č. 857, parc. č. 1922/4, parc. č. 1922/6, parc. č. 1922/14, parc. č. 1923/1,
parc. č. 1923/12, parc. č. 1941/1, parc. č. 1943, parc. č. 1944/1, parc. č. 1944/7, parc.
č. 1944/16 a parc. č. 1944/17, vše ostatní plocha v k. ú. Holice u Olomouce, vše obec
Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle dodatku č. 1 k důvodové
zprávě bod č. 4.5.
185. schvaluje

zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN
na pozemcích parc. č. 204/2 ostatní plocha v k. ú. Nový Svět u Olomouce, parc. č.
94/40, parc. č. 124/6, parc. č. 124/7, parc. č. 124/13, parc. č. 124/38 a parc. č. 132/1,
vše ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, parc. č. 583/11 orná půda, parc. č. 576/2,
parc. č. 583/6, parc. č. 668/7, parc. č. 804/12, parc. č. 841/2, parc. č. 841/10, parc. č.
841/11, parc. č. 842/5, parc. č. 842/7, parc. č. 842/11, parc. č. 859/4, parc. č. 668/15,
parc. č. 939/29, parc. č. 964, parc. č. 967, parc. č. 968, parc. č. 1025/23 a parc. č.
1025/24, vše ostatní plocha v k. ú. Hodolany, parc. č. 1907/6 vodní plocha, parc. č.
862 a parc. č. 863, vše zahrada, parc. č. 71/1, parc. č. 108, parc. č. 857, parc. č.
1922/4, parc. č. 1922/6, parc. č. 1922/14, parc. č. 1923/1, parc. č. 1923/12, parc. č.
1941/1, parc. č. 1943, parc. č. 1944/1, parc. č. 1944/7, parc. č. 1944/16 a parc. č.
1944/17, vše ostatní plocha v k. ú. Holice u Olomouce, vše obec Olomouc ve
prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod
č. 4.5.
186. schvaluje

zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení
NN na pozemku parc. č. 1468/13 ostatní plocha v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě
bod č. 4.6.
187. schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uložení a
provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 1468/13
ostatní plocha v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ
Distribuce, a. s. dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod č. 4.6.
188. schvaluje

zřízení věcného břemene uložení a provozování plynárenského zařízení na pozemku
parc. č. 1420/12 ostat. pl. v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc ve prospěch
společnosti RWE GasNet, s.r.o., změnu náležitostí smlouvy o zřízení věcného
břemene dle důvodové zprávy a uzavření dodatku ke smlouvě o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene č. OMAJ-PR/BVB/002359/2014/Val ze dne 13. 1. 2015
spočívající v rozšíření pozemků dotčených zřízením věcného břemene o pozemek
parc. č. 1420/12 ostat. pl. v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle dodatku č. 1
k důvodové zprávě bod č. 4.7.
189. schvaluje

zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení na
pozemku parc. č. 614/3 ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch
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společnosti MERIT GROUP a.s. dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod č. 4.8.
190. schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uložení a
provozování optického kabelového vedení na pozemku parc. č. 614/3 ostatní plocha
v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti MERIT GROUP a.s. dle
dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod č. 4.8.
191. schvaluje

zřízení věcného břemene uložení a provozování horkovodního vedení na pozemcích
parc. č. 121/2 ostat. pl., parc. č. 121/6 ostat. pl., parc. č. 121/7 ostat. pl., vše v k. ú.
Neředín a parc. č. 559/4 ostat. pl. v k. ú. Nová Ulice, vše obec Olomouc ve prospěch
společnosti OLTERM & TD Olomouc, a.s. dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod č.
4.9.
192. schvaluje

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a
provozování horkovodního vedení na pozemcích parc. č. 121/2 ostat. pl., parc. č.
121/6 ostat. pl., parc. č. 121/7 ostat. pl., vše v k. ú. Neředín a parc. č. 559/4 ostat. pl.
v k. ú. Nová Ulice, vše obec Olomouc ve prospěch společnosti OLTERM & TD
Olomouc, a.s. dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod č. 4.9.
193. schvaluje

zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního komunikačního vedení
veřejné komunikační sítě na pozemcích parc. č. 913/67, parc. č. 913/66, parc. č.
913/59, vše ostat. pl. v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti
Česká telekomunikační infrastruktura a.s. dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod č.
4.10.
194. schvaluje

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a
provozování podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě na
pozemcích parc. č. 913/67, parc. č. 913/66, parc. č. 913/59, vše ostat. pl. v k. ú.
Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti Česká telekomunikační
infrastruktura a.s. dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod č. 4.10.
195. nevyhovuje

nabídce pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx doručené dne 25. 8. 2015, pana
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx doručené dne 24. 8. 2015 a 3. 9. 2015, pana xxxxxxxxxxxxxx
doručené 24. 8. 2015, manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx doručené dne
25. 8. 2015, pana xxxxxxxxxxxxxxxx doručené dne 25. 8. 2015 a
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx doručené dne 13. 8. 2015, na prodej jednotky vymezené
podle zákona č. 89/2012 Sb., a to jednotky č. 200/1, byt, v domě č. p. 200, Dolní
náměstí 2, který je součástí pozemku parc. č. st. 621 zastavěná plocha a nádvoří v k.
ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle dodatku č. 2 k důvodové zprávě bod č. 1.1.
196. ukládá

odboru ekonomickému zajistit okamžité vrácení kauce ve výši 10.000,- Kč panu
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle dodatku č. 2 k důvodové zprávě bod č. 1.1.
T:
O:

ihned
vedoucí ekonomického odboru
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197. schvaluje

zřízení věcného břemene uložení a provozování plynárenského zařízení na pozemku
parc. č. 805/4 ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch
společnosti RWE GasNet, s.r.o. dle dodatku č. 2 k důvodové zprávě bod č. 2.1.
198. schvaluje

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a
provozování plynárenského zařízení na pozemku parc. č. 805/4 ostatní plocha v k. ú.
Hodolany, obec Olomouc ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o. dle dodatku č.
2 k důvodové zprávě bod č. 2.1.
Předložil:
Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 3.; hlasování č. 12 - 17

6

Majetkoprávní záležitosti odboru investic

Zastupitelstvo města Olomouce
1.

bere na vědomí

předloženou důvodovou zprávu.
2.

schvaluje

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene-služebnosti
inženýrské sítě spočívající v právu zřídit a provozovat plynárenské zařízení a v právu
vstupu a vjezdu za účelem zřizování, stavebních úprav, oprav, provozování a
odstraňování plynárenského zařízení, a to na pozemku parc.č. 79/4 a parc.č. 79/5,
oba v k.ú. Olomouc-město, které jsou ve vlastnictví statutárního města Olomouce ve
prospěch RWE GasNet, s.r.o. Budoucí služebnost bude zřízena na dobu neurčitou a
za jednorázovou úhradu ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 1 předložené
důvodové zprávy.
3.

schvaluje

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene-služebnosti
inženýrské sítě spočívající v právu umístění a provozování zařízení distribuční
soustavy a v právu vstupu a vjezdu za účelem jejího umístění, provozování,
provádění oprav, úprav, údržby, výměny či odstranění na pozemku parc.č. 532/4 a
parc.č. 532/11 v k.ú. Chválkovice, které jsou ve vlastnictví statutárního města
Olomouc ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. Budoucí služebnost bude zřízena na
dobu neurčitou a za jednorázovou úplatu ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 2
předložené důvodové zprávy.
4.

schvaluje

uzavření kupní smlouvy na část pozemku parc.č. 36/2 v k.ú. Pavlovičky, který je ve
společném jmění manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši dle
důvodové zprávy, dle bodu 3 předložené důvodové zprávy.
5.

schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě spočívající v právu umístění a
provozování kabelu veřejného osvětlení a v právu vstupu a vjezdu za účelem jeho
umístění, provozování, provádění oprav, úprav, údržby, změn či odstranění na části
pozemku parc.č. 26/1 v k.ú. Pavlovičky, který je ve vlastnictví pana
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ve prospěch statutárního města Olomouc. Služebnost
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inženýrské sítě bude zřízena na dobu neurčitou a bezúplatně, dle bodu 4 předložené
důvodové zprávy.
Předložil:
Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 4.; hlasování č. 18

7

Rozpočtové změny roku 2015

Zastupitelstvo města Olomouce
1.

bere na vědomí

důvodovou zprávu týkající se rozpočtových změn roku 2015 - část A a část B včetně
dodatku č. 1
2.

schvaluje

důvodovou zprávu týkající se rozpočtových změn roku 2015 - část B včetně dodatku
č. 1
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 5.; hlasování č. 19

8

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

Zastupitelstvo města Olomouce
1.

bere na vědomí

předloženou důvodovou zprávu včetně návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se
mění a doplňuje OZV č. 10/2010 o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství, ve znění obecně závazných vyhlášek č. 16/2010, 3/2011, 7/2011,
8/2011, 4/2012, 6/2012, 3/2013, 1/2014 a 3/2014.
2.

schvaluje

obecně závaznou vyhlášku č. 4/2015, kterou se mění a doplňuje OZV č. 10/2010
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění obecně závazných
vyhlášek č. 16/2010, 3/2011, 7/2011, 8/2011, 4/2012, 6/2012, 3/2013, 1/2014 a
3/2014.
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 6.; hlasování č. 20

9

OZV o zákazu konzumace alkoholických nápojů a žebrání na
veřejných prostranstvích

Zastupitelstvo města Olomouce
1.

bere na vědomí

upravenou důvodovou zprávu
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2.

schvaluje

obecně závaznou vyhlášku č. 5/2015 o zákazu konzumace alkoholických nápojů a
žebrání na veřejných prostranstvích statutárního města Olomouce
3.

ukládá

zřídit pracovní skupinu složenou ze zástupců politických subjektů zastoupených
v ZMO s cílem vypracovat novou podobu OZV a předložit příslušnou OZV ke
schválení v ZMO
T:
O:

1. čtvrtletí 2016
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora

Předložil:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Bod programu: 7.; hlasování č. 21, 22

10

Zahájení výběrového řízení akce Rekonstrukce komunikace tř.
1. máje - odůvodnění

Zastupitelstvo města Olomouce
1.

schvaluje

odůvodnění veřejné zakázky dle důvodové zprávy v souladu s § 156 ZVZ.
2.

ukládá

Radě města Olomouce předložit na příští jednání RMO prezentaci projektu
rekonstrukce ul. 8. května k zahájení diskuse nad jeho podobou
T:
O:

říjen 2015
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora

Předložil:
Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 8.; hlasování č. 24 - 27

11

Návrh zadání souboru změn č. I Územního plánu Olomouc

Zastupitelstvo města Olomouce
1.

bere na vědomí

předloženou důvodovou zprávu
2.

schvaluje

zadání souboru změn č. I Územního plánu Olomouc dle přílohy usnesení, v souladu
s ustanovením § 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů
3.

ukládá

vedoucímu odboru koncepce a rozvoje pokračovat v pořizování souboru změn č. I
Územního plánu Olomouc
T:
O:

ihned
vedoucí odboru koncepce a rozvoje

Předložil:
Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 9.; hlasování č. 29, 30
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12

Regulační plány Povel

Zastupitelstvo města Olomouce
1.

bere na vědomí

důvodovou zprávu
2.

schvaluje

v souladu s §62 odst. 2 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb.v platném znění pořízení
regulačního plánu z podnětu Teichmannova – Peškova
3.

ukládá

odboru koncepce a rozvoje zahájit pořizování Regulačního plánu Teichmannova –
Peškova
T:
O:

ihned
vedoucí odboru koncepce a rozvoje

4.

schvaluje

v souladu s § 71 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb.v platném znění záměr zrušení
Regulačního plánu sídliště Povel – Čtvrtky
5.

ukládá

odboru koncepce a rozvoje veřejně projednat záměr zrušení RP sídliště Povel Čtvrtky
T:
O:

ihned
vedoucí odboru koncepce a rozvoje

6.

určuje

v souladu s požadavky stavebního zákona RNDr. Aleše Jakubce, Ph.D., náměstka
primátora města Olomouce, zastupitelem pro spolupráci na pořízení Regulačního
plánu Teichmannova - Peškova a zrušení regulačního plánu sídliště Povel - Čtvrtky.
Předložil:
Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 10.; hlasování č. 31

13

Program regenerace MPR - změna alokace dotace

Zastupitelstvo města Olomouce
1.

bere na vědomí

důvodovou zprávu
2.

souhlasí

s návrhem na změnu alokace státní dotace z Programu regenerace MPR dle
důvodové zprávy
3.

schvaluje

poskytnutí finančního příspěvku města soukromým a církevním subjektům dle
důvodové zprávy (viz tabulka č.2) včetně rozpočtových změn z toho vyplývajících
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 11.; hlasování č. 32
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14

ITI Olomoucké aglomerace

Zastupitelstvo města Olomouce
1.

bere na vědomí

předloženou důvodovou zprávu
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 12.; hlasování č. 33

15

Zřízení JPO II

Zastupitelstvo města Olomouce
1.

bere na vědomí

předloženou důvodovou zprávu
2.

schvaluje

zřízení jednotky požární ochrany kategorie JPO II dle důvodové zprávy
3.

pověřuje

podpisem zřizovacích listin dle důvodové zprávy
O:

Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora

Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 13.; hlasování č. 34

16

Financování vodohospodářské infrastruktury

Zastupitelstvo města Olomouce
1.

bere na vědomí

předloženou důvodovou zprávu
2.

ukládá

zajistit analýzu stávajícího smluvního vztahu týkajícího se provozu vodohospodářské
infrastruktury
T:
O:

1. čtvrtletí 2016
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora

Předložil:
Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 14.; hlasování č. 35

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

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