
 

USNESENÍ 
 

z 60. schůze Rady města Olomouce, konané dne 19. 7. 2016 
 

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

 

 

1 Kontrola usnesení RMO (včetně kontroly úkolů s pololetním 
plněním) 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
informace o plnění usnesení: 
- k termínu plnění 19. 7. 2016 dle upravené části A) důvodové zprávy 
- s termínem plnění pololetně dle části B) důvodové zprávy 
 

2. prodlužuje 
termíny plnění usnesení dle upravené části A), B) důvodové zprávy 
 

3. vypouští ze sledování 
bod 44, část 2 usnesení RMO ze dne 3.11.2015, týkající se zajištění bezpečného přecházení 
u škol 
 

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

 
 

2 Majetkoprávní záležitosti 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. schvaluje 
záměr pronajmout pozemek parc. č. 149 ostatní plocha o výměře 238 m2 v k. ú. Klášterní 
Hradisko, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.1. 
 

2. schvaluje 
pacht pozemku parc. č. st. 898 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 571 m2, pozemku parc. 
č. 480/36 ostatní plocha o výměře 207 m2 a pozemku parc. č. 429/94 ostatní plocha 
o výměře 537 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc Společenství vlastníků domu č. p. 
771 Olomouc, Foerstrova dle důvodové zprávy bod č. 1.2. 
 

3. schvaluje 
záměr propachtovat část pozemku parc. č. 21/8 zahrada o výměře 112 m2 v k. ú. Lazce, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.3.  
 

4. schvaluje 
záměr propachtovat část pozemku parc. č. 21/10 zahrada o výměře 99 m2 v k. ú. Lazce, 
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obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.4.  
 

5. schvaluje 
záměr propachtovat část pozemku parc. č. 21/13 zahrada o výměře 104 m2 v k. ú. Lazce, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.5.  
 

6. schvaluje 
předběžný záměr prodat část pozemku parc. č. 480/21 ostatní plocha o výměře 80 m2 v k. ú. 
Nová Ulice, obec Olomouc. Výměra části pozemku bude upřesněna po zpracování GP dle 
důvodové zprávy bod č. 1.6. 
 

7. doporučuje zastupitelstvu města 
trvat na svém usnesení ze dne 16. 5. 2016, bod 3, část 1, ve věci nevyhovění žádosti 
společnosti EC-INTERIÉRY s.r.o. o prodej části pozemku parc. č. 364/14 zahrada o výměře 
6,08 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.7.  
 

8. trvá 
na svém usnesení ze dne 17. 5. 2016, bod 2, část 5, ve věci nevyhovění žádosti manželů 
xxxxxxxxxxxx a manželů xxxxxxxxxxxxxx o úhradu nákladů na odstranění statické nestability 
domu č. p. 564, Wellnerova 15, na pozemku parc. č. st. 634 zastavěná plocha a nádvoří, vše 
v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.8. 
 

9. schvaluje 
předběžný záměr darovat pozemek parc. č. 324/107 orná půda a část pozemku parc. č. 539/7 
ostatní plocha o výměře 20 m2, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc z vlastnictví statutárního 
města Olomouce do vlastnictví Olomouckého kraje. Výměra části pozemku bude upřesněna 
až po zpracování GP dle důvodové zprávy bod č. 2.2. 
 

10. schvaluje 
záměr směnit pozemek parc. č. st. 126 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova 
bez čp/če, jiná stavba, a část pozemku parc. č. 31/8 orná půda (dle GP parc. č. 31/100 orná 
půda) o výměře 840 m2, vše v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc ve vlastnictví 
statutárního města Olomouce za části pozemku parc. č. 31/55 orná půda (dle GP parc. č. 
31/101 orná půda o výměře 335 m2 a parc. č. 31/102 orná půda o výměře 5 m2) o celkové 
výměře 340 m2 v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc ve vlastnictví společnosti Česko 
Britská Mezinárodní škola a Mateřská škola s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 2.3.  
 

11. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti společnosti Česko Britská Mezinárodní škola a Mateřská škola s.r.o. o prodej části 
pozemku parc. č. 31/25 orná půda o výměře 1 245 m2 v k. ú. Klášterní Hradisko, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.3.  
 

12. schvaluje 
záměr směnit pozemek parc. č. st. 2540 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 374 m2 v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce, na kterém se nachází 
stavba, budova s rozestavěnými jednotkami ve vlastnictví společnosti INTES OLOMOUC, 
spol. s r.o., která není součástí tohoto pozemku a nebude proto předmětem převodu, a část 
pozemku parc. č. 999/5 ostatní plocha (dle GP parc. č. 999/10 ostatní plocha o výměře 960 
m2 a parc. č. 999/11 ostatní plocha o výměře 66 m2) o celkové výměře 1 026 m2 v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce za část pozemku parc. 
č. 75/134 ostatní plocha (dle GP parc. č. 75/134  ostatní plocha) o výměře 46 m2 v k. ú. 
Olomouc – město, obec Olomouc ve vlastnictví společnosti INTES OLOMOUC, spol. s r.o. 
dle důvodové zprávy bod č. 2.4.  
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13. schvaluje 
záměr prodat části pozemků parc. č. 721/1 orná půda (dle GP parc. č. 721/1 orná půda, parc. 
č. 721/9 orná půda a parc. č. 721/10 orná půda „díl a“) o celkové výměře 997 m2 a parc. č. 
721/2 orná půda (dle GP parc. č. 721/10 orná půda „díl b“, parc. č. 721/11 orná půda, parc. č. 
721/12 orná půda a parc. č. 721/13 orná půda) o celkové výměře 1 574 m2, vše v k. ú. 
Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.5.  
 

14. schvaluje 
záměr prodat pozemek parc. č. 535/28 zahrada v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.6. 
 

15. nevyhovuje žádosti 
manželů xxxxxxxxxxxxxxx o nájem pozemku parc. č. 535/28 zahrada o výměře 42 m2 v k. ú. 
Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.6. 
 

16. schvaluje 
záměr prodat část pozemku parc. č. 23 trvalý travní porost (dle GP parc. č. st. 10/5 zastavěná 
plocha a nádvoří) o výměře 2 m2 v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 
2.7. 
 

17. schvaluje 
záměr prodat část pozemku parc. č. 848/1 ostatní plocha (dle GP parc. č. 848/6 ostatní 
plocha) o výměře 15 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.8. 
 

18. schvaluje 
záměr prodat část pozemku parc. č 34/1 ostatní plocha (dle GP parc. č. 34/11 ostatní plocha) 
o výměře 45 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.9. 
 

19. schvaluje 
záměr prodat část pozemku parc. č. 787/1 zahrada (dle GP parc. č. 787/6 zahrada) o výměře 
55 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.10. 
 

20. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
ponechání pozemku parc. č. 787/1 zahrada v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc v majetku 
statutárního města Olomouc pro případné směny a náhrady za pozemky soukromé, dotčené 
plochami veřejných prostranství a veřejné rekreace, nebo investičními záměry města 
v souladu se stanoviskem OKR dle důvodové zprávy bod č. 2.10. 
 

21. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti paní xxxxxxxxxxxx o prodej pozemku parc. č. 787/1 zahrada v k. ú. Chválkovice, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.10. 
 

22. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti pana xxxxxxxxxxx o prodej pozemku parc. č. 787/1 zahrada v k. ú. Chválkovice, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.10. 
 

23. schvaluje 
uzavření smlouvy o udělení souhlasu s vybudováním stavby „Oprava mostu ev.č. 46-027 za 
obcí Chválkovice“  na částech pozemků parc. č. 144 trvalý travní porost o výměře 33 m2, 
parc. č. 150/1 orná půda o výměře 188 m2, parc. č. 150/4 trvalý travní porost o výměře 357 
m2, parc. č. 150/5 ostatní plocha o výměře 150 m2, parc. č. 150/19 ostatní plocha o výměře 7 
m2, parc. č. 1399 ostatní plocha o výměře 119 m2 a parc. č. 1413/7 ostatní plocha o výměře 
270 m2, vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města s ČR – 
Ředitelstvím silnic a dálnic ČR dle důvodové zprávy bod č. 2.11.    
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24. schvaluje 
záměr pronajmout části pozemků parc. č. 144 trvalý travní porost o výměře 33 m2, parc. č. 
150/1 orná půda o výměře 188 m2, parc. č. 150/4 trvalý travní porost o výměře 357 m2, parc. 
č. 150/5 ostatní plocha o výměře 150 m2, parc. č. 150/19 ostatní plocha o výměře 7 m2, parc. 
č. 1399 ostatní plocha o výměře 119 m2 a parc. č. 1413/7 ostatní plocha o výměře 270 m2, 
vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.11. 
 

25. schvaluje 
záměr prodat části pozemků parc. č. 1399 ostatní plocha o výměře 1 m2 a parc. č. 1413/7 
ostatní plocha o výměře 20 m2, vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy 
bod č. 2.11. 
 

26. schvaluje 
předběžný záměr prodat části pozemku parc. č. 75/1 ostatní plocha o celkové výměře 39 m2. 
Výměra předmětných částí pozemku bude upřesněna až po zpracování GP dle důvodové 
zprávy bod č. 2.12. 
 

27. schvaluje 
předběžný záměr prodat část pozemku parc. č. 204/1 ostatní plocha o výměře 38 m2 v k. ú. 
Bělidla, obec Olomouc. Výměra části pozemku bude upřesněna až po vypracování GP dle 
důvodové zprávy bod č. 2.13. 
 

28. schvaluje 
předběžný záměr prodat část pozemku parc. č. 616/2 ostatní plocha o výměře 376 m2 v k. ú. 
Chválkovice, obec Olomouc. Výměra části předmětného pozemku bude upřesněna až po 
vyhotovení GP dle důvodové zprávy bod č. 2.14. 
 

29. schvaluje 
záměr poskytnout jako výpůjčku část pozemku parc. č. 615/3 lesní pozemek o výměře 260 
m2 v k. ú. Unčovice, obec Litovel dle důvodové zprávy bod č. 2.15. 
 

30. schvaluje 
záměr pronajmout část pozemku parc. č. 105/24 ostatní plocha o výměře 1 m2 v k. ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.16.  
 

31. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti společnosti KYSA rerum a.s. o prodej části pozemku parc. č. 105/24 ostatní plocha 
o výměře 1 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.16.  
 

32. schvaluje 
záměr pronajmout pozemek parc. č. 74/13 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 15 m2 v k. 
ú. Droždín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.17.  
 

33. schvaluje 
záměr pronajmout pozemek parc. č. st. 1760/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 49 m2 
v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.18.  
 

34. schvaluje 
záměr pronajmout pozemek parc. č. 1062/66 ostatní plocha o výměře 127 m2 v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.19. 
 

35. schvaluje 
záměr pronajmout pozemek parc. č. st. 1202/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 19 m2 
v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.20.  
 

 



 5 

36. schvaluje 
záměr pronajmout část pozemku parc. č. 487/1 orná půda o výměře 14,1 m2 v k. ú. Neředín a 
část pozemku parc. č. 1023 ostatní plocha o výměře 21,1 m2 v k. ú. Řepčín, obec Olomouc 
SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK PRO DŮM NA ULICI GENERÁLA PÍKY 319/14, 
OLOMOUC dle důvodové zprávy bod č. 2.21. 
 

37. schvaluje 
záměr pronajmout část pozemku parc. č. 1023 ostatní plocha o výměře 6 m2 v k. ú. Řepčín, 
obec Olomouc SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK PRO DŮM NA ULICI GENERÁLA 
PÍKY 319/14, OLOMOUC dle důvodové zprávy bod č. 2.22. 
 

38. schvaluje 
záměr pronajmout část pozemku parc. č. 93/138 ostatní plocha o výměře 7 m2 v k. ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.23. 
 

39. schvaluje 
záměr změnit nájemní smlouvu č. OMAJ-PR/NAJ/000709/2016/Mlc ze dne 31. 3. 2016, jejímž 
předmětem je nájem části pozemku parc. č. 22/2 ostatní plocha o výměře 5 675 m2 v k. ú. 
Klášterní Hradisko, obec Olomouc. Změnou nájemní smlouvy by mělo dojít  k přistoupení 
dalšího nájemce, pana xxxxxxxxxxxxxx, k této smlouvě dle důvodové zprávy bod č. 2.24. 
 

40. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti společnosti Dopravní podnik města Olomouce, a.s. o prodej části pozemku parc. č. 
631/1 ostatní plocha (dle GP pozemek parc. č. st. 2426 zastavěná plocha) o výměře 30 m2 
v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.25. 
 

41. schvaluje 
zřízení služebnosti umístění a provozování stavby čekárny MHD včetně sociálního zařízení 
pro řidiče na pozemku parc. č. 631/1 ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve 
prospěch společnosti Dopravní podnik města Olomouce, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 
2.25. 
 

42. schvaluje 
záměr změnit smlouvu o nájmu č. 182/G/99/Pl uzavřené dne 15. 2. 1999, ve znění dodatku č. 
1 se společností Dopravní podnik města Olomouce, a.s., jejímž předmětem je nájem částí 
pozemků parc. č. 117 ostatní plocha o výměře 18 m2 v k. ú. Radíkov, obec Olomouc, parc. č. 
460 ostatní plocha o výměře 25 m2 v k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc, parc. č. 631/1 
ostatní plocha o výměře 30 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc. Změnou smlouvy o nájmu 
by mělo dojít k vyjmutí části pozemku parc. č. 631/1 ostatní plocha o výměře 30 m2 v k. ú. 
Nová Ulice, obec Olomouc z předmětu nájmu této smlouvy dle důvodové zprávy bod č. 2.25.   
 

43. schvaluje 
záměr propachtovat část pozemku parc. č. 285/5 o výměře 5 487 m2, pozemek parc. č. 619 
o výměře 10 m2 a pozemek prarc. č. 620 o výměře 451 m2, vše ostatní plocha, vše v k. ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc, jejichž součástí je parkoviště, včetně příslušenství, a to 
zejména veřejného osvětlení stojícího na předmětu pachtu a informačního elektronického 
navigačního systému umístěného na stožárech trakčního vedení č. 116 a č. 123 na pozemku 
parc. č. 792/2 ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 
2.26. 
 

44. schvaluje 
záměr poskytnout jako výpůjčku pozemek parc. č. 285/6 ostatní plocha o výměře 911 m2 v k. 
ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.26. 
 

45. schvaluje 
záměr propachtovat části pozemků parc. č. 383/1 orná půda o výměře 458 m2 a parc. č. 
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440/3 ostatní plocha o výměře 50 m2, vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové 
zprávy bod č. 2.27. 
 

46. schvaluje 
záměr propachtovat část pozemku parc. č.  761/10 ostatní plocha o výměře 97 m2 v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.28. 
 

47. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti pana xxxxxxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 761/10 ostatní plocha o výměře 
97 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.28. 
 

48. schvaluje 
záměr propachtovat pozemek parc. č. 338/7 zahrada o výměře 90 m2 v k. ú. Slavonín, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.29. 
 

49. schvaluje 
záměr pronajmout prostor o celkové výměře 41 m2 v 1. NP budovy č. p. 294, obč. vyb., ul. 
Karafiátova č. o. 6, která je součástí pozemku parc. č. st. 362 zastavěná plocha a nádvoří v k. 
ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.30. 
 

50. schvaluje 
záměr pronajmout prostor – část motogaráže č. 4 o výměře 3 m2 v 1. NP budovy bez čp/če, 
obč. vyb, ul. Vrchlického, která je součástí pozemku parc. č. st. 1019/5 zastavěná plocha a 
nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.31. 
 

51. schvaluje 
záměr pronajmout prostor - garážové stání  č. 10 o výměře 15,60 m2 v 1. PP budovy č. p. 
373, byt. dům, ul. Balbínova č. o. 3, 5, která je součástí pozemku parc. č. st. 667 zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.32. 
 

52. schvaluje 
záměr pronajmout prostor - garážové stání č. 11 o výměře 26,90 m2 v 1. PP budovy č. p. 
371, byt. dům, ul. Balbínova č. o. 7, 9, která je součástí pozemku parc. č. st. 662 zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.33. 
 

53. schvaluje 
nájem pozemků parc. č. st. 826/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 239 m2, parc. č. st. 
861 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 212 m2 a parc. č. st. 862 zastavěná plocha a 
nádvoří o výměře 237 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví 
ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových statutárnímu městu Olomouc dle 
důvodové zprávy bod č. 3.1. 
 

54. souhlasí 
s využitím pozemku parc. č. 532/1, ostatní plocha, o výměře 3485 m2 a části pozemku parc.č. 
531/1, ostatní plocha, o výměře 2500 m2, vše v k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc pro 
pořádání akce Dřevorubecké závody Svatý Kopeček – Druhý ročník, za podmínek dle 
důvodové zprávy bod č. 3.2.  
 

55. schvaluje 
poskytnutí jako výpůjčky částí pozemků parc. č. 560 ostatní plocha o výměře 27 m2, parc. č. 
255/14 orná půda o výměře 130 m2 a parc. č. 255/12 orná půda o výměře 182 m2, vše v k. ú. 
Neředín, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxxx se zdůvodněním dle důvodové zprávy 
bod č. 3.3. 
 

56. nevyhovuje žádosti 
společnosti Dopravní podnik města Olomouce, a.s. o nájem části pozemku parc. č. 346/3 
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ostatní plocha o výměře 125 m2 v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 
3.4. 
 

57. schvaluje 
skončení nájmu dle smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS/25/2010/Plh uzavřené dne 27. 7. 2010 
s paní xxxxxxxxxxxxx, manželi xxxxxxxxxxxxx, manželi xxxxxxxxxxx, manželi xxxxxxxxx, 
panem xxxxxxxxxxx, panem xxxxxxxxxxx a panem xxxxxxxxxxxx dohodou dle důvodové 
zprávy bod č. 3.5. 
 

58. schvaluje 
nájem části pozemku parc. č. 693/2 ostatní plocha o výměře 630 m2 a části pozemku parc. č. 
603 ostatní plocha o výměře 4 m2, oba v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc paní xxxxxxxxxx, 
paní xxxxxxxxxx, panu xxxxxxxxxxxx, panu xxxxxxxxxxxxx, manželům xxxxxxxxxxxx, 
manželům xxxxxxxxxxxxxx, manželům xxxxxxxxxxxx, paní xxxxxxxxxxxx, paní xxxxxxxxxx, 
panu xxxxxxxxxxx, paní xxxxxxxxxxx, panu xxxxxxxxxxxxxxx a panu xxxxxxxxxxxxx dle 
důvodové zprávy bod č. 3.5.  
 

59. schvaluje 
nájem části pozemku parc. č. 125/2 ostatní plocha o výměře 7 m2 v k. ú. Olomouc – město, 
obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.6.  
 

60. schvaluje 
pacht části pozemku parc. č. 42/2 zahrada o celkové výměře 379 m2 v k. ú. Klášterní 
Hradisko, obec Olomouc paní xxxxxxxxxxxx se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 3.7.  
 

61. schvaluje 
skončení nájmu dle smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS-Z/32/2010/Hr uzavřené dne 29. 9. 2010 
s paní xxxxxxxxxxxxxxxx dohodou dle důvodové zprávy bod č. 3.7. 
 

62. schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 16. 3. 2015 uzavřené se společností 
Výstaviště Flora Olomouc, a.s., kterým dojde k udělení souhlasu s daňovým odpisováním 
technického zhodnocení  budovy č. p. 1202 na pozemku parc. č. st. 1890 zastavěná plocha a 
nádvoří v k. ú.  Olomouc-město, obec Olomouc (objekt SO 03) ve výši 177 589,- Kč dle 
důvodové zprávy bod č. 3.8.           
 

63. schvaluje 
změnu smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání a úhradě služeb spojených s jejich 
užíváním ze dne 6. 1. 2016 uzavřenou s paní xxxxxxxxxxxxxxxx, jejímž předmětem je nájem 
prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 54,20 m2 v 1. NP budovy bez čp/če, obč. 
vyb, Tererovo náměstí, která je součástí pozemku parc. č. st. 1048 zastavěná plocha a 
nádvoří v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc spočívající ve změně doby nájmu z doby určité do 
30. 6. 2016 na dobu určitou do 30. 9. 2016 dle důvodové zprávy bod č. 3.9.  
 

64. nevyhovuje žádosti 
spolku JUDO KLUB OLOMOUC, o.s. o nájem prostoru sloužícího podnikání o celkové 
výměře 54,20 m2 v 1. NP budovy bez čp/če, obč. vyb, Tererovo náměstí, která je součástí 
pozemku parc. č. st. 1048 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod č. 3.9. 
 

65. schvaluje 
nájem prostoru - parkovacího místa č. 6 o výměře 18,90 m2 v 1. PP budovy č. p. 484, obč. 
vyb, ul. Peškova č. o. 1, která je součástí pozemku parc. č. st. 861 zastavěná plocha a 
nádvoří v k. ú. Povel, obec Olomouc Charitě Olomouc dle upravené důvodové zprávy bod č. 
3.10.  
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66. schvaluje 
výběr nájemce prostoru - parkovacího místa č. 8 o výměře 18,50 m2 v 1. PP budovy č. p. 
484, obč. vyb, ul. Peškova č. o. 1, která je součástí pozemku parc. č. st. 861 zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Povel, obec Olomouc mezi panem xxxxxxxxxxxx, paní xxxxxxxxxxxx, 
manžely xxxxxxxxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxxxxxxxx formou obálkové metody s následnou 
aukcí na výši nájemného, kdy minimální výše nájemného činí 400,- Kč bez DPH/m2/rok a 
minimální výše příhozu činí 40,- Kč bez DPH/m2/rok. Ke stanovené výši nabídnutého 
nájemného bude uplatněna daň z přidané hodnoty ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v 
souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 
dle důvodové zprávy bod č. 3.10. 
 

67. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti Univerzity Palackého v Olomouci o prodej částí pozemků parc. č. 429/4 o výměře 174 
m2 a parc. č. 557/6 o výměře 292 m2, vše ostatní plocha v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod č. 4.1.  
 

68. schvaluje 
uzavření smlouvy o udělení souhlasu s vybudováním stavby  příjezdové komunikace a 
chodníků na částech pozemků parc č. 429/4 o výměře 174 m2 a parc. č. 557/6 o výměře 292 
m2, vše ostatní plocha v k. ú. Neředín, obec Olomouc s Univerzitou Palackého v Olomouci 
dle důvodové zprávy bod č. 4.1.    
 

69. doporučuje zastupitelstvu města revokovat 
usnesení ZMO ze dne 13. 12. 2012, bod programu 3, bod 23 důvodové zprávy ve věci 
schválení prodeje části pozemku parc. č. 94/40 ostat. pl. o výměře 297 m2 (dle GP díl „a“)  
v k. ú. Olomouc – město, obec Olomouc společnosti  SAMOHÝL OLOMOUC a.s. - člen 
SAMOHÝL MOTOR HOLDING za kupní cenu ve výši 601 450,- Kč dle důvodové zprávy bod 
č. 4.2. 
 

70. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti společnosti SAMOHÝL MOTOR a.s. o prodej části pozemku parc. č. 94/40 ostat. pl. 
o výměře 340 m2  v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.2. 
 

71. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti manželů xxxxxxxxxxxxx o prodej pozemku parc. č. 125/7 ostatní plocha v k. ú. 
Olomouc- město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.3. 
 

72. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti paní xxxxxxxxxxxxx o prodej pozemků parc. č. 688/12 orná půda a parc. č. 689/20 
ostatní plocha, vše v k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.4. 
 

73. schvaluje 
skončení nájmu dle smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS/8/2012/Hr uzavřené dne 29. 6. 2012, ve 
znění dodatku č. 1 se společností ČEZ Distribuce, a. s. dohodou dle důvodové zprávy bod č. 
4.5.  
 

74. schvaluje 
zřízení věcného břemene umístění a provozování trafostanice evidované v katastru 
nemovitostí jako budova bez čp/če, tech. vyb, na pozemku parc. č. st. 759 zastavěná plocha 
a nádvoří v k. ú. Lazce, obec Olomouc k pozemku parc. č. 759 zastavěná plocha a nádvoří 
v k. ú. Lazce, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové 
zprávy bod č. 4.5. 
 

75. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti společnosti ČEZ Distribuce, a. s. o prodej pozemku parc. č. st. 759 zastavěná plocha 
a nádvoří v k. ú. Lazce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.5. 
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76. schvaluje 
skončení nájmu dle smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS/54/2011/Plh uzavřené dne 29. 9. 2011, 
ve znění dodatku č. 1, se společností ČEZ Distribuce, a. s. dohodou dle důvodové zprávy bod 
č. 4.6. 
 

77. schvaluje 
předběžný záměr zřídit věcné břemeno umístění a provozování trafostanice na části pozemku 
parc. č. 849/30 orná půda v k. ú. Řepčín, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ 
Distribuce, a. s. s tím, že tato společnost na své náklady pořídí geometrický plán na zřízení 
věcného břemene dle důvodové zprávy bod č. 4.6. 
 

78. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti společnosti ČEZ Distribuce, a. s. o prodej části pozemku parc. č. 849/30 orná půda 
(dle GP parc. č. st. 624 zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 7 m2 v k. ú. Řepčín, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.6. 
 

79. schvaluje 
předběžný záměr zřídit věcné břemeno umístění a provozování trafostanice na pozemku 
parc. č. 1001 ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ 
Distribuce, a. s. s tím, že tato společnost na své náklady pořídí geometrický plán na zřízení 
věcného břemene dle důvodové zprávy bod č. 4.7. 
 

80. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti společnosti ČEZ Distribuce, a. s. o prodej části pozemku parc. č. 1001 ostatní plocha 
(dle GP parc. č. st. 2533 zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 6 m2 v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.7. 
 

81. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
prodej pozemku parc. č. 1062/50 ostatní plocha, na kterém se nachází zejména oplocení, 
dlažba, brána a branka, vše ve vlastnictví kupujícího, a části pozemku parc. č. 804/5 ostatní 
plocha (dle GP parc. č. 804/45 ostatní plocha) o výměře 35 m2, na které se nachází zejména 
asfaltová komunikace, dlážděný chodník, závora, zděné oplocení s ocelovou bránou, 
kabelová šachta, odtoková kanalizace a vodovodní přípojka, vše ve vlastnictví kupujícího, vše 
v k. ú. Hodolany, obec Olomouc společnosti AŽD Praha s.r.o. za kupní cenu ve výši 292 000,- 
Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.8. 
 

82. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí kupní 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 návrhu odboru majetkoprávního MMOl dle důvodové 
zprávy bod č. 5.1. 
 

83. nevyhovuje žádosti 
společností NOVÁ SLADOVNA, a.s. a FLORA DEVELOPMENT, a.s. o změnu smluvních 
podmínek u smlouvy o budoucí kupní smlouvě na stavbu vodovodního řadu DN 150 
budovanou v rámci stavby „Rezidenční park Nová Wolkerova“ dle důvodové zprávy bod č. 
5.1.  
 

84. schvaluje 
uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Olomouc a společností DEVELOP 
BUILDING s.r.o. na stavby SO 11 Vodovod DN 100 větev A v délce 100,33 m a 30,20 m a 
Vodovod DN 100 větev B v délce 51,95 m, vše vybudované z tvárné litiny, a SO 12 – 
kanalizace jednotná - stoka A DN 300 až 250 v délce 98,73 m a DN 400 v délce 56,10 m, vše 
z kameninových trub, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, blíže specifikované 
v kolaudačních souhlasech SMOl/ŽP/55/11151/2009/Hu ze dne 12. 8. 2009 a 



 10 

SMOl/ŽP/55/16915/2009/Hu ze dne 2. 12. 2009 dle důvodové zprávy bod č. 5.2. 
 

85. schvaluje 
podání žaloby na nahrazení projevu vůle společnosti DEVELOP BUILDING s.r.o. k uzavření 
darovací smlouvy o převodu staveb SO 11 Vodovod DN 100 větev A v délce 100,33 m a 
30,20 m a Vodovod DN 100 větev B v délce 51,95 m, vše vybudované z tvárné litiny, a SO 12 
– kanalizace jednotná - stoka A DN 300 až 250 v délce 98,73 m a DN 400 v délce 56,10 m, 
vše z kameninových trub, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, blíže specifikovaných 
v kolaudačních souhlasech SMOl/ŽP/55/11151/2009/Hu ze dne 12. 8. 2009 a 
SMOl/ŽP/55/16915/2009/Hu ze dne 2. 12. 2009, do vlastnictví SMOl, dle důvodové zprávy 
bod č. 5.2. 
 

86. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na stavbu vodovodního řadu DN 80 s panem 
xxxxxxxxxxxxxxx jako budoucím dárcem dle důvodové zprávy bod č. 5.3. 
 

87. schvaluje 
uzavření dohody vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací na vodovodní řad 
DN 80 s panem xxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 5.4. 
 

88. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy č. MAJ-IN-
BKS/1/2013/Hoa mezi statutárním městem Olomouc a společností Htech cz s.r.o. dle 
důvodové zprávy bod č. 5.5.  
 

89. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na stavby místní komunikace včetně dešťové 
kanalizace DN 250, DN 400, DN 500 a liniového žlabu, komunikace pro pěší – chodníku, 
vodovodu DN 80 a veřejného osvětlení budované v rámci stavby „Vědecká knihovna v 
Olomouci“ s Olomouckým krajem, dle upravené důvodové zprávy bod č. 5.6.  
 

90. schvaluje 
uzavření dodatku č. 4 ke Smlouvě o obstarání správy nemovitostí a výkonu dalších práv a 
povinností vlastníka ze dne 8. 2. 2007 ve znění dodatků č. 1 až č. 3 dle důvodové zprávy bod 
č. 5.7.  
 

91. bere na vědomí 
sdělení manželů xxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 6.1.  
 

92. schvaluje 
zřízení služebnosti uložení a provozování kanalizačního řadu na pozemku parc. č. 2002/11 
ostatní plocha v k. ú. Lošov, obec Olomouc ve prospěch statutárního města Olomouce dle 
důvodové zprávy bod č. 6.2.   
 

93. revokuje 
usnesení RMO ze dne 19. 4. 2016 bod programu č. 2., bod. 6.6. důvodové zprávy ve věci 
doporučení ZMO schválit zřízení věcného břemene uložení a provozování vodovodního řadu 
na pozemcích parc. č. 1083/2 a parc. č 1131, vše ostatní plocha, parc. č. 1098/1 vodní 
plocha, parc. č. 809/153, parc. č. 809/163, parc. č. 947/3 a parc. č. 1130, vše lesní pozemek, 
vše v k. ú. Černovír, obec Olomouc, parc. č. st. 182 zastavěná plocha a nádvoří, jehož 
součástí je stavba s č. p. 132, bydlení, parc. č. 1426 ostatní plocha, parc. č. 1475/2 a parc. č. 
1476/1, vše vodní plocha, parc. č. 1770 a parc. č. 1981, vše lesní pozemek, parc. č. 1801/1 a 
parc. č. 1801/4, vše trvalý travní porost, vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.3.  
 

 



 11 

 

94. schvaluje 
zřízení služebnosti uložení a provozování vodovodního řadu na pozemcích parc. č. 1083/2  a 
parc. č 1131, vše ostatní plocha, parc. č. 1098/1 vodní plocha, parc. č. 809/153, parc. č. 
809/163, parc. č. 947/3 a parc. č. 1130, vše lesní pozemek, vše v k. ú. Černovír, obec 
Olomouc, parc. č. st. 182 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba s č. p. 132, 
bydlení, parc. č. 1426 ostatní plocha, parc. č. 1475/2 a parc. č. 1476/1, vše vodní plocha, 
parc. č. 1770 a parc. č. 1981, vše lesní pozemek, parc. č. 1801/1 a parc. č. 1801/4, vše trvalý 
travní porost, vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc ve prospěch společnosti 
Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.3.  
 

95. schvaluje 
zřízení služebnosti umístění a provozování 3 ks trakčních stožárů tramvajové trati na 
pozemku parc. č. 145/1 a 7 ks trakčních stožárů tramvajové trati na pozemku parc. č. 145/2, 
vše ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch společnosti Dopravní 
podnik města Olomouce, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.4.  
 

96. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN na 
pozemcích parc. č. 443/3 orná půda, parc. č. 444/2, parc. č. 451/18, parc. č. 451/34 a parc. č. 
451/35, vše ostatní plocha, vše v k. ú. Povel, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ 
Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.5.  
 

97. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení VN na pozemcích parc. č. 443/3 orná půda, parc. č. 444/2, 
parc. č. 451/18, parc. č. 451/34 a parc. č. 451/35, vše ostatní plocha, vše v k. ú. Povel, obec 
Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.5.  
 

98. schvaluje 
zřízení věcného břemene  uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN na 
pozemku parc. č. 639 ostatní plocha, uložení a provozování podzemního kabelového vedení 
NN na pozemcích parc. č. 656, parc. č. 657 a parc. č. 660, vše ostatní plocha, vše v k. ú.  
Nemilany, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy 
bod č. 6.6.  
 

99. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na 
pozemcích parc. č. 45/1, parc. č. 952/2, parc. č. 1114/1, parc. č. 1116/1, parc. č. 1117/1,  
parc. č. 1118/6,  parc. č. 1120/4,  parc. č. 1120/5,  parc. č. 1220/1,  parc. č. 1229/15, parc. č. 
1229/17, parc. č. 1229/20 a  parc. č. 1229/23, vše ostatní plocha a parc. č. 958/3 orná půda, 
vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle 
důvodové zprávy bod č. 6.7.  
 

100. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN na 
pozemku parc. č. 1012 ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc a uložení a 
provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc.  1012 ostatní plocha 
v k. ú. Hodolany, obec Olomouc parc. č. 784/1 zahrada, parc. č. 1460/2 ostatní plocha, parc. 
č. 784/10, parc. č. 802/2, parc. č. 803/1, parc. č. 804/2, parc. č. 805/1, parc. č. 806/2, parc. č. 
808/1 a parc. č. 808/9, vše lesní pozemek, vše v k. ú. Chválkovice,  obec Olomouc ve 
prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s.  dle důvodové zprávy bod č. 6.8.  
 

101. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN  na 
pozemcích parc. č. 94/12, parc. č. 94/33, parc. č. 94/58, vše ostatní plocha, v k. ú. Olomouc-
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město, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy 
bod č. 6.9.  
 

102. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení NN  na pozemcích parc. č. 94/12, parc. č. 94/33, parc. č. 
94/58, vše ostatní plocha, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch společnosti 
ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.9.  
 

103. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN na 
pozemku parc. č. 532/11 ostatní plocha v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.10.  
 

104. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování horkovodní přípojky na pozemcích parc. č. 
443/3 orná půda a parc. č 451/35 ostatní plocha, oba v k. ú. Povel, obec Olomouc ve 
prospěch společnosti Veolia energie ČR, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.11.  
 

105. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
horkovodní přípojky na pozemcích parc. č. 443/3 orná půda a parc. č 451/35 ostatní plocha, 
oba v k. ú. Povel, obec Olomouc ve prospěch společnosti Veolia energie ČR, a.s. dle 
důvodové zprávy bod č. 6.11.  
 

106. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování plynárenského zařízení na pozemku parc. č. 
1721/2 ostatní plocha v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti 
RWE GasNet, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 6.12.  
 

107. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
plynárenského zařízení na pozemku parc. č. 1721/2 ostatní plocha v k. ú. Holice u Olomouce, 
obec Olomouc ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 6.12.  
 

108. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování plynárenského zařízení na pozemcích parc. 
č. 135/1 ostatní plocha v k. ú. Olomouc - město, parc. č. 324/7, parc. č. 328/2, parc. č. 
413/10, parc. č. 416/1, parc. č. 422 a parc. č. 614/3, vše  ostatní plocha v  k. ú.  Nová Ulice, 
vše obec Olomouc ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 
6.13.  
 

109. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování plynárenského zařízení na pozemcích parc. 
č. 95/3, parc. č. 290/1, parc. č. 287 a parc. č. 288, vše ostat. pl., v k. ú. Lazce, obec Olomouc 
ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 6.14.  
 

110. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního komunikačního vedení veřejné 
komunikační sítě na pozemcích parc. č. 231/1, parc. č. 200/3, parc. č. 202/2, parc. č. 202/1, 
vše ostat. pl., v k. ú. Bělidla, obec Olomouc ve prospěch společnosti Česká telekomunikační 
infrastruktura a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.15.  
 

111. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování přípojky podzemního kabelového vedení 
NN, umístění a provozování zařízení – rozvaděče a uložení a provozování optické spojky 
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komunikačního vedení veřejné komunikační sítě na pozemku parc. č. 597/1 ostatní plocha 
v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti Česká telekomunikační 
infrastruktura a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.16.  
 

112. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
přípojky podzemního kabelového vedení NN, umístění a provozování zařízení – rozvaděče a 
uložení a provozování optické spojky komunikačního vedení veřejné komunikační sítě na 
pozemku parc. č. 597/1 ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.16.  
 

113. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení na pozemcích 
parc. č. 439/3, parc. č. 453/1, parc. č. 453/2, parc. č. 453/3, parc. č. 453/5, parc. č. 453/6, vše 
ostatní plocha, v k. ú. Hejčín, obec Olomouc ve prospěch společnosti MERIT GROUP a.s. dle 
důvodové zprávy bod č. 6.17.  
 

114. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
optického kabelového vedení na pozemcích parc. č. 439/3, parc. č. 453/1, parc. č. 453/2, 
parc. č. 453/3, parc. č. 453/5, parc. č. 453/6, vše ostatní plocha, v k. ú. Hejčín, obec Olomouc 
ve prospěch společnosti MERIT GROUP a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.17.  
 

115. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení na pozemcích 
parc. č. 116/35 a parc. č. 116/37, vše ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc 
ve prospěch společnosti MERIT GROUP a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.18.  
 

Předložil: Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 2. 
 

 
 

3 Majetkoprávní záležitosti - pozemky užívané k provozování 
zemědělské výroby  

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu bod č. 1.1. 
 

2. schvaluje 
změnu pachtovní smlouvy č. OMAJ-PR/PACH/002800/2015/Plh ze dne 30. 12. 2015, ve 
znění dodatků č. 1 a č. 2 uzavřené s Lesy města Olomouce, a.s. spočívající ve vyjmutí 
pozemků parc. č. 289/4 trvalý travní porost o výměře 26 689 m2, parc. č. 290/6 trvalý travní 
porost o výměře 13 372 m2, parc. č. 289/1 trvalý travní porost o výměře 66 061 m2, parc. č. 
290/1 trvalý travní porost o výměře 69 668 m2, vše obec Hlušovice, parc. č. 1383 ostatní 
plocha o výměře 147 m2 v k. ú. Huzová, obec Huzová, parc. č. 457/1 ostatní plocha o výměře 
619 m2 v k. ú. Mutkov, obec Mutkov, parc. č. 369/4 trvalý travní porost o výměře 824 m2 v k. 
ú. Týneček, obec Olomouc a částí pozemků parc. č. 507/2 orná půda o výměře 3 837 m2, 
parc. č. 1042 ostatní plocha o výměře 333 m2, vše v k. ú. Arnoltice u Huzové, obec Huzová, 
parc. č. 1097/1 ostatní plocha o výměře 1 155 m2, parc. č. 1098/2 ostatní plocha o výměře 29 
m2, parc. č. 806/2 orná půda o výměře 910 m2, vše v k. ú. Černovír, obec Olomouc, parc. č. 
209/2 orná půda o výměře 859 m2 v k. ú. Dětřichov nad Bystřicí, obec Dětřichov nad Bystřicí, 
parc. č. 1633/19 ostatní plocha o výměře 111 m2, parc. č. 1487/12 orná půda o výměře 75 
m2, vše v k. ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou, parc. č. 1422/15 orná půda 



 14 

o výměře 9 722 m2, parc. č. 1074/18 trvalý travní porost o výměře 171 m2, parc. č. 1074/19 
trvalý travní porost o výměře 673 m2, parc. č. 1385 ostatní plocha o výměře 16 m2, parc. č. 
1402 ostatní plocha o výměře 19 m2, vše v k. ú. Huzová, obec Huzová, parc. č. 663/1 ostatní 
plocha o výměře 12 m2, parc. č. 658/2 orná půda o výměře 2 m2, parc. č. 658/18 orná půda 
o výměře 705 m2, vše v k. ú. Chomoutov, obec Olomouc, parc. č. 1021/1 ostatní plocha 
o výměře 499 m2, parc. č. 1022/3 ostatní plocha o výměře 243 m2, parc. č. 1023/2 ostatní 
plocha o výměře 200 m2, parc. č. 1023/3 ostatní plocha 74 m2, parc. č. 1453 ostatní plocha 
183 m2, parc. č. 1424 ostatní plocha o výměře 150 m2, vše v k. ú. Chválkovice, obec 
Olomouc, parc. č.952 trvalý travní porost o výměře 1 340 m2, parc. č. 1492 ostatní plocha 
o výměře 195 m2, parc. č. 1455/1 ostatní plocha o výměře 454 m2, parc. č. 713 ostatní 
plocha o výměře 18 m2, parc. č. 884 ostatní plocha o výměře 39 m2, parc. č. 949 ostatní 
plocha o výměře 66 m2, parc. č. 2022 ostatní plocha o výměře 16 m2, vše v k. ú. Lošov,  
obec Olomouc, parc. č. 447/3 ostatní plocha o výměře 352 m2 v k. ú. Mutkov, obec Mutkov, 
parc. č. 1009/1 ostatní plocha o výměře 4 m2 v k. ú. Řepčín, obec Olomouc, parc. č. 372/8 
trvalý travní porost o výměře 1 392 m2, parc. č. 369/1 trvalý travní porost o výměře 4 423 m2, 
parc. č. 370 trvalý travní porost o výměře 26 665 m2, vše v k. ú. Týneček, obec Olomouc, 
parc. č. 384/1 trvalý travní porost o výměře 1 261 m2 v k. ú. Unčovice, obec Olomouc a parc. 
č. 1742 orná půda o výměře 684 m2 v k. ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou 
z předmětu pachtu této smlouvy dle důvodové zprávy bod č. 1.1.  
 

3. schvaluje 
záměr propachtovat pozemky parc. č. 581/2 orná půda o výměře 1559 m2, parc. č. 221/72 
orná půda o výměře 2724 m2, parc. č. 1269/1 orná půda o výměře 432 m2, parc. č. 581/4 
orná půda o výměře 2222 m2, parc. č. 1280/20 orná půda o výměře 1490 m2, parc. č. 
1248/10 orná půda o výměře 122 m2, parc. č. 1099 orná půda o výměře 217 m2, parc. č. 
1277/3 orná půda o výměře 556 m2 a část pozemku parc. č. 583/3 orná půda o výměře 2317 
m2, vše v k. ú. Droždín, obec Olomouc, parc. č. 228/8 orná půda o výměře 4785 m2, parc. č. 
228/25 orná půda o výměře 7409 m2, parc. č. 228/23 orná půda o výměře 9326 m2, parc. č. 
228/16 orná půda o výměře 196 m2, parc. č. 228/19 orná půda o výměře 504 m2, parc. č. 
228/30 orná půda o výměře 469 m2, parc. č. 228/6 orná půda o výměře 571 m2, parc. č. 
228/22 orná půda o výměře 16148 m2, vše v k.ú. Hodolany, obec Olomouc, parc. č. 1841/21 
trvalý travní porost o výměře 7306 m2, parc. č. 1125/22 orná půda o výměře 2129 m2, parc. 
č. 910/16 orná půda o výměře 6115 m2, parc. č. 1207/5 orná půda o výměře 26063 m2, parc. 
č. 200/12 orná půda o výměře 2086 m2, parc. č. 1100/36 ostatní plocha o výměře 104 m2, 
parc. č. 1100/58 ostatní plocha o výměře 22 m2, parc. č. 1100/62 ostatní plocha o výměře 6 
m2, parc. č. 1125/14 orná půda o výměře 2038 m2, parc. č. 200/82 orná půda o výměře 1907 
m2, parc. č. 1125/51 orná půda o výměře 2145 m2, parc. č. 1841/23 trvalý travní porost 
o výměře 1822 m2, parc. č. 1974/4 orná půda o výměře 688 m2, parc. č. 1841/12 trvalý travní 
porost o výměře 3002 m2, parc. č. 1841/16 trvalý travní porost o výměře 3369 m2, parc. č. 
1466/2 ostatní plocha o výměře 477 m2, parc. č. 1906/14 trvalý travní porost o výměře 1321 
m2, parc. č. 1908/5 trvalý travní porost o výměře 1641 m2, parc. č. 1908/8 trvalý travní porost 
o výměře 805 m2, parc. č. 1908/18 trvalý travní porost o výměře 3470 m2, parc. č. 1713/6 
ostatní plocha o výměře 2338 m2, parc. č. 1713/31 trvalý travní porost o výměře 1480 m2, 
parc. č. 1713/35 trvalý travní porost o výměře 1005 m2, parc. č. 1841/2 trvalý travní porost 
o výměře 2798 m2, parc. č. 1841/10 trvalý travní porost o výměře 3063 m2, parc. č. 1841/14 
trvalý travní porost o výměře 9986 m2, parc. č. 894/7 ostatní plocha o výměře 262 m2, parc. 
č. 957/10 orná půda o výměře 4408 m2, parc. č. 957/23 orná půda o výměře 4376 m2, parc. 
č. 957/51 orná půda o výměře 4533 m2, parc. č. 1070/3 orná půda o výměře 329 m2, parc. č. 
1070/9 orná půda o výměře 853 m2, parc. č. 1070/35 orná půda o výměře 1655 m2, parc. č. 
1199/5 orná půda o výměře 4547 m2, parc. č. 1207/18 orná půda o výměře 2947 m2, parc. č. 
670/34 orná půda o výměře 562 m2, parc. č. 670/42 orná půda o výměře 1712 m2, parc. č. 
1000/12 orná půda o výměře 233 m2, parc. č. 894/96 ostatní plocha o výměře 451 m2, parc. 
č. 1130/25 orná půda o výměře 3614 m2, parc. č. 1070/48 orná půda o výměře 1773 m2, 
parc. č. 1070/75 orná půda o výměře 2938 m2, parc. č. 1100/5 ostatní plocha o výměře 45 
m2, parc. č. 1125/50 orná půda o výměře 494 m2, parc. č. 957/13 orná půda o výměře 4831 
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m2, parc. č. 957/17 orná půda o výměře 4219 m2, parc. č. 1070/45 orná půda o výměře 597 
m2, parc. č. 1070/49 orná půda o výměře 4301 m2, parc. č. 1155/42 orná půda o výměře 
2454 m2, parc. č. 1163/2 ostatní plocha o výměře 511 m2, parc. č. 907/20 orná půda 
o výměře 20041 m2, parc. č. 1125/109 orná půda o výměře 3548 m2, parc. č. 1125/118 orná 
půda o výměře 2515 m2, parc. č. 1127/6 ostatní plocha o výměře 222 m2, parc. č. 1130/6 
orná půda o výměře 3942 m2, parc. č. 200/26 orná půda o výměře 6011 m2, parc. č. 1100/55 
ostatní plocha o výměře 95 m2, parc. č. 1100/59 ostatní plocha o výměře 35 m2, parc. č. 
1125/4 orná půda o výměře 263 m2, parc. č. 1713/1 trvalý travní porost o výměře 2607 m2, 
parc. č. 1713/2 ostatní plocha o výměře 601 m2, parc. č. 1713/10 ostatní plocha o výměře 
1326 m2, parc. č. 1000/11 orná půda o výměře 1952 m2, parc. č. 147/17 trvalý travní porost 
o výměře 1040 m2, parc. č. 1451 ostatní plocha o výměře 3818 m2, parc. č. 1416/6 ostatní 
plocha o výměře 324 m2, parc. č. 1130/26 orná půda o výměře 7169 m2, parc. č. 1024/13 
orná půda o výměře 782 m2, parc. č. 907/23 orná půda o výměře 11539 m2, parc. č. 147/10 
trvalý travní porost o výměře 715 m2, parc. č. 1024/12 orná půda o výměře 986 m2, parc. č. 
1130/60 orná půda o výměře 2453 m2, parc. č. 1130/65 orná půda o výměře 1820 m2, parc. 
č. 1130/69 orná půda o výměře 678 m2, parc. č. 1146/4 ostatní plocha o výměře 137 m2, 
prac. č. 1070/50 orná půda o výměře 140 m2, parc. č. 1070/58 orná půda o výměře 2067 m2, 
parc. č. 1070/63 vodní plocha o výměře 9 m2, parc. č. 1070/67 orná půda o výměře 353 m2, 
parc. č. 1130/59 orná půda o výměře 11476 m2, parc. č. 1130/67 orná půda o výměře 845 
m2, parc. č. 1146/14 ostatní plocha o výměře 100 m2, parc. č. 782/10 orná půda o výměře 
401 m2, parc. č. 1470/1 ostatní plocha o výměře 487 m2, parc. č. 1070/20 orná půda 
o výměře 437 m2, parc. č. 1070/23 orná půda o výměře 7913 m2, parc. č. 957/36 orná půda 
o výměře 4306 m2, parc. č. 1125/5 orná půda o výměře 97 m2, parc. č. 910/22 orná půda 
o výměře 7177 m2, parc. č. 1555/34 orná půda o výměře 22162 m2, parc. č. 479/67 orná 
půda o výměře 214 m2, parc. č. 200/11 orná půda o výměře 2146 m2, parc. č. 1458/10 
ostatní plocha o výměře 4573 m2, parc. č. 1555/16 orná půda o výměře 2239 m2, parc. č. 
1555/11 orná půda o výměře 2719 m2, parc. č. 509/22 trvalý travní porost o výměře 1248 m2, 
parc. č. 539/22 orná půda o výměře 997 m2, parc. č. 1676/1 trvalý travní porost o výměře 
30913 m2, parc. č. 509/29 trvalý travní porost o výměře 1012 m2, parc. č. 670/38 orná půda 
o výměře 572 m2, parc. č. 670/49 orná půda o výměře 666 m2, parc. č. 1155/10 orná půda 
o výměře 2693 m2, parc. č. 1155/44 orná půda o výměře 1243 m2, parc. č. 1155/47 orná 
půda o výměře 3280 m2, parc. č. 1155/51 orná půda o výměře 1305 m2, parc. č.1193/22 
orná půda o výměře 6306 m2, parc. č. 1137/8 orná půda o výměře 430 m2, parc. č. 147/37 
orná půda o výměře 34513 m2, parc. č. 185/4 trvalý travní porost o výměře 1286 m2, parc. č. 
907/38 orná půda o výměře 34 m2, parc. č. 1467 ostatní plocha o výměře 329 m2, parc. č. 
893/10 orná půda o výměře 92 m2, parc. č. 910/33 orná půda o výměře 47 m2, parc. č. 
894/83 ostatní plocha o výměře 197 m2, parc. č. 1193/26 orná půda o výměře 270 m2, parc. 
č. 1187/3 orná půda o výměře 165 m2, parc. č. 1555/66 orná půda o výměře 3 m2, parc. č. 
1908/1 trvalý travní porost o výměře 4201 m2 a části pozemků parc. č. 782/12 orná půda 
o výměře 201 m2, parc. č. 782/11 orná půda o výměře 342 m2, parc. č. 509/17 orná půda 
o výměře 519 m2, parc. č 539/32 orná půda o výměře 830 m2, parc. č. 539/34 orná půda 
o výměře 462 m2, parc. č 509/13 orná půda o výměře 112 m2, parc. č 782/7 orná půda 
o výměře 180 m2, parc. č. 910/29 orná půda o celkové výměře 9492 m2, parc. č. 539/26 orná 
půda o výměře 602 m2, parc. č. 782/8 orná půda o výměře 178 m2, parc. č. 782/6 orná půda 
o výměře 56 m2, parc. č. 479/37 orná půda o celkové výměře 761 m2, parc. č. 910/15 orná 
půda o celkové výměře 5607 m2, parc. č. 509/16 orná půda o výměře 449 m2, parc. č. 
539/31 orná půda o výměře 692 m2, parc. č. 539/1 orná půda o výměře 786 m2, parc. č. 
479/1 orná půda o celkové výměře 3078 m2, parc. č. 782/1 orná půda o výměře 465 m2, 
parc. č. 539/25 orná půda o výměře 535 m2, parc. č. 509/28 orná půda o výměře 542 m2, 
parc. č. 509/27 orná půda o výměře 550 m2, parc. č. 782/9 orná půda o výměře 321 m2, 
parc. č. 539/30 orná půda o výměře 664 m2, parc. č. 910/11 orná půda o celkové výměře 
4704 m2, parc. č. 1125/79 orná půda o celkové výměře 1225 m2, parc. č. 539/33 orná půda 
o výměře 524 m2, parc. č 1465/2 ostatní plocha o celkové výměře 375 m2, parc. č. 893/6 
orná půda o celkové výměře 2024 m2, parc. č. 893/7 orná půda o celkové výměře 2386 m2, 
parc. č. 910/12 orná půda o celkové výměře 4947 m2, parc. č. 1402 ostatní plocha o výměře 
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496 m2, parc. č. 1149/1 ostatní plocha o výměře 97 m2, parc. č. 1405 ostatní plocha 
o výměře 178 m2, parc. č. 1388/2 orná půda o výměře 681 m2, parc. č. 693/2 ostatní plocha 
o celkové výměře 4106 m2, parc. č 1950 vodní plocha o celkové výměře 1440 m2, parc. č. 
1465/4 ostatní plocha o výměře 276 m2, parc. č 200/78 orná půda o výměře 362 m2, parc. č. 
1021/1 ostatní plocha o výměře 499 m2, parc. č. 1022/3 ostatní plocha o celkové výměře 243 
m2, parc. č. 1023/2 ostatní plocha o celkové výměře 200 m2, parc. č. 1023/3 ostatní plocha 
o výměře 74 m2, parc.č. 1453 ostatní plocha o celkové výměře 183 m2, parc. č. 1424 ostatní 
plocha o celkové výměře 150 m2, parc. č. 1841/26 trvalý travní porost o výměře 779 m2, 
parc. č. 1193/23 orná půda o výměře 1644 m2, parc. č. 990/4 ostatní plocha o celkové 
výměře 73 m2, vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc, pozemky parc. č. 94/2 trvalý travní 
porost o výměře 1645 m2, parc. č. 95/3 trvalý travní porost o výměře 458 m2, parc. č. 128 
trvalý travní porost o výměře 17279 m2, část parc. č. 92/5 trvalý travní porost o výměře 29 
m2, vše v k. ú. Pavlovičky, obec Olomouc, části pozemků parc. č. 1097/1 ostatní plocha 
o výměře 213 m2, parc. č. 1098/2 ostatní plocha o celkové výměře 29 m2, vše v k. ú. 
Černovír, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.2. 
 

4. schvaluje 
záměr propachtovat pozemky parc. č. 2339 orná půda o výměře 6421 m2, parc. č. 2156 orná 
půda o výměře 2701 m2, část pozemku parc. č. 2188 ostatní plocha o výměře 6475 m2, parc. 
č. 2191 ostatní plocha o výměře 81302 m2, část pozemku parc. č. 1908 orná půda o výměře 
6310 m2, část pozemku parc. č. 2353 orná půda o výměře 4967 m2, vše v k. ú Grygov, obec 
Grygov, parc. č. 1846/52 orná půda o výměře 4513 m2, parc. č. 1863/45 orná půda o výměře 
14949 m2, parc. č. 1851/16 orná půda o výměře 1561 m2, parc. č. 1852 ostatní plocha 
o výměře 2081 m2, část pozemku parc. č. 1856/45 orná půda o výměře 1306 m2, parc. č. 
1863/67 orná půda o výměře 806 m2, parc. č. 1863/68 orná půda o výměře 623 m2, parc. č. 
1863/132 orná půda o výměře 493 m2, parc. č. 1863/160 orná půda o výměře 221 m2, parc. 
č. 1863/167 orná půda o výměře 160 m2, parc. č. 1863/168 orná půda o výměře 247 m2, 
parc. č. 1863/216 orná půda o výměře 107 m2, parc. č. 1863/217 orná půda o výměře 40 m2, 
parc. č. 1863/218 orná půda o výměře 41 m2, parc. č. 1863/221 orná půda o výměře 220 m2, 
parc. č. 1863/228 orná půda o výměře 33 m2, parc. č. 1863/243 orná půda o výměře 19 m2, 
parc. č. 1863/251 orná půda o výměře 115 m2, parc. č. 1976 ostatní plocha o výměře 2527 
m2, parc. č. 1983/3 ostatní plocha o výměře 26 m2, parc. č. 1983/4 ostatní plocha o výměře 
26 m2, parc. č. 1983/10 ostatní plocha o výměře 69 m2, parc. č. 1983/11 ostatní plocha 
o výměře 83 m2, parc. č. 1983/14 ostatní plocha o výměře 7 m2, parc. č. 1983/18 ostatní 
plocha o výměře 8 m2, parc. č. 1983/25 ostatní plocha o výměře 5 m2, parc. č. 1983/40 
ostatní plocha o výměře 7 m2, parc. č. 1983/48 ostatní plocha o výměře 148 m2, část 
pozemku parc. č. 1979/3 ostatní plocha o výměře 96 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec 
Olomouc, parc. č. 827/79 orná půda o výměře 2600 m2 v k. ú. Majetín, obec Majetín, parc. č. 
211/13 orná půda o výměře 657 m2, parc. č. 211/14 orná půda o výměře 37428 m2, parc. č. 
211/19 orná půda o výměře 9809 m2, vše v k. ú. Vsisko, obec Velký Týnec dle důvodové 
zprávy bod č. 1.3.  
 

5. schvaluje 
záměr propachtovat pozemek parc. č. 1383 ostatní plocha o výměře 147 m2 a části pozemků 
parc. č. 1422/15 orná půda o výměře 9722 m2, parc. č. 1074/18 trvalý travní porost o výměře 
171 m2, parc. č. 1074/19 trvalý travní porost o výměře 673 m2, parc. č. 1385 ostatní plocha 
o výměře 16 m2, parc. č. 1402 ostatní plocha o výměře 19 m2, vše v k. ú. Huzová, obec 
Huzová, část pozemku parc. č. 447/3 ostatní plocha o výměře 352 m2 a pozemek parc. č. 
457/1 ostatní plocha o výměře 619 m2, vše v k. ú. Mutkov, obec Mutkov dle důvodové zprávy 
bod č. 1.4. 
 

 

6. schvaluje 
záměr propachtovat pozemky parc. č. 783 orná půda o výměře 18 m2, parc. č. 785 orná půda 
o výměře 363 m2, vše v k. ú. Bukovany u Olomouce, obec Bukovany, parc. č. 1306/23 orná 
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půda o výměře 457 m2, parc. č. 1306/34 orná půda o výměře 3798 m2, parc. č. 1306/10 orná 
půda o výměře 2532 m2, parc. č. 1306/58 orná půda o výměře 4006 m2, parc. č. 1306/39 
orná půda o výměře 1891 m2 vše v k. ú. Droždín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 
1.5. 
 

7. schvaluje 
záměr propachtovat části pozemků parc. č. 507/2 orná půda o celkové výměře 3837 m2, 
parc. č. 1042 ostatní plocha o výměře 333 m2, vše v k. ú. Arnoltice u Huzové, obec Huzová 
dle důvodové zprávy bod č. 1.6. 
 

8. schvaluje 
záměr propachtovat pozemek parc. č. 163/20 orná půda o výměře 49 m2 a části pozemků 
parc. č. 1616 orná půda o výměře 1388 m2, parc. č. 163/18 orná půda o výměře 10065 m2, 
vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc, pozemky parc. č. 377/91 orná půda o výměře 985 
m2, parc. č. 377/89 orná půda o výměře 26 m2, parc. č. 377/92 orná půda o výměře 313 m2, 
parc. č. 159/3 orná půda o výměře 121 m2, parc. č. 377/96 orná půda o výměře 662 m2, 
parc. č. 377/98 orná půda o výměře 4378 m2, parc. č. 377/94 orná půda o výměře 226 m2, 
parc. č. 377/97 orná půda o výměře 1951 m2, parc. č. 251/10 orná půda o výměře 155 m2, 
parc. č. 363/21 orná půda o výměře 37 m2, parc. č. 251/7 orná půda o výměře 213 m2, parc. 
č. 375/6 ostatní plocha o výměře 8 m2, parc. č. 377/58 orná půda o výměře 2673 m2, parc. č. 
363/22 orná půda o výměře 314 m2, parc. č. 365/1 trvalý travní porost o výměře 5076 m2, 
parc. č. 377/74 orná půda o výměře 672 m2, parc. č. 379/33 orná půda o výměře 249 m2, 
parc. č. 379/11 orná půda o výměře 506 m2, parc. č. 379/31 orná půda o výměře 440 m2, 
parc. č. 363/10 orná půda o výměře 3768 m2, parc. č. 376/11 orná půda o výměře 307 m2, 
parc. č. 377/6 orná půda o výměře 227 m2, parc. č. 377/59 orná půda o výměře 1607 m2, 
parc. č. 379/32 orná půda o výměře 2829 m2, parc. č. 369/4 trvalý travní porost o výměře 824 
m2 a části pozemků parc. č. 369/1 trvalý travní porost o výměře 4423 m2, parc. č. 370 trvalý 
travní porost o výměře 26665 m2, parc. č. 372/8 trvalý travní porost o výměře 94 m2, vše v k. 
ú. Týneček, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.7. 
 

9. schvaluje 
záměr propachtovat část pozemku parc. č. 680/3 trvalý travní porost o výměře 3214 m2 v k. 
ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.8. 
 

10. schvaluje 
záměr propachtovat část pozemku parc. č. 1742 orná půda o výměře 684 m2 v k. ú. Horka 
nad Moravou, obec Horka nad Moravou dle důvodové zprávy bod č. 1.9. 
 

11. schvaluje 
záměr propachtovat pozemky parc. č. 499/2 ostatní plocha o výměře 104 m2, část pozemku 
parc. č. 528/89 orná půda o výměře 1003 m2, parc. č. 500/37 orná půda o výměře 591 m2, 
parc. č. 500/13 orná půda o výměře 4127 m2, parc. č. 498 orná půda o výměře 1099 m2, 
parc. č. 500/3 orná půda o výměře 11502 m2, vše v k. ú. Bystrovany, obec Bystrovany, parc. 
č. 1299/6 orná půda o výměře 4905 m2, parc. č. 1318/18 orná půda o výměře 1937 m2, parc. 
č. 221/19 orná půda o výměře 713 m2, části pozemku parc. č. 1301 trvalý travní porost 
o celkové výměře 1194 m2, parc. č. 1300/19 orná půda o výměře 7561 m2, parc. č. 1258/4 
orná půda o výměře 1713 m2, parc. č. 1299/11 orná půda o výměře 3039 m2, parc. č. 
1300/12 orná půda o výměře 7173 m2, parc. č. 1306/29 orná půda o výměře 1297 m2, parc. 
č. 1308/6 orná půda o výměře 4387 m2, parc. č. 1300/7 orná půda o výměře 704 m2, vše v k. 
ú. Droždín, obec Olomouc, parc. č. 337/16 orná půda o výměře 413 m2, parc. č. 337/17 orná 
půda o výměře 649 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, parc. č. 1903/24 orná půda 
o výměře 199 m2, parc. č. 1903/39 orná půda o výměře 651 m2, parc. č. 1903/119 orná půda 
o výměře 145 m2, části pozemku parc. č. 1903/20 orná půda o celkové výměře 613 m2, část 
pozemku parc. č. 1952 ostatní plocha o výměře 834 m2, parc. č. 1863/21 orná půda o výměře 
14101 m2, parc. č. 1903/120 orná půda o výměře 630 m2, parc. č. 1903/123 orná půda 
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o výměře 275 m2, parc. č. 1903/124 orná půda o výměře 848 m2, parc. č. 1903/121 orná 
půda o výměře 235 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc, parc. č. 904/14 orná 
půda o výměře 1701 m2, parc. č. 904/1 orná půda o výměře 4884 m2, vše v k. ú. 
Chválkovice, obec Olomouc, parc. č. 374/17 trvalý travní porost o výměře 2365 m2, parc. č. 
372/2 trvalý travní porost o výměře 14291 m2, parc. č. 373/3 trvalý travní porost o výměře 
644 m2, část pozemku parc. č. 372/8 trvalý travní porost o výměře 1392 m2, vše v k. ú. 
Týneček, obec Olomouc, část pozemku parc. č. 806/2 orná půda o výměře 910 m2 v k. ú. 
Černovír, obec Olomouc, parc. č. 289/4 trvalý travní porost o výměře 26689 m2, parc. č. 
290/6 trvalý travní porost o výměře 13372 m2, parc. č. 289/1 trvalý travní porost o výměře 
66061 m2, parc. č. 290/1 trvalý travní porost o výměře 69668 m2, vše v k. ú. Hlušovice, obec 
Hlušovice dle důvodové zprávy bod č. 1.10. 
 

12. schvaluje 
záměr propachtovat pozemky parc. č. 367/9 orná půda o výměře 20659 m2, parc. č. 355/1 
orná půda o výměře 33952 m2, parc. č. 363/16 orná půda o výměře 1143 m2, vše v k. ú. 
Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc, parc. č. 950/20 orná půda o výměře 7353 m2, parc. č. 
1005/29 orná půda o výměře 1706 m2, parc. č. 1094 ostatní plocha o výměře 3336 m2, parc. 
č. 1102/7 ostatní plocha o výměře 10983 m2, parc. č. 931/7 orná půda o výměře 838 m2, 
parc. č. 932/1 orná půda o výměře 24918 m2, parc. č. 950/11 orná půda o výměře 1615 m2, 
parc. č. 1030 trvalý travní porost o výměře 392 m2, parc. č. 1118 ostatní plocha o výměře 
2614 m2, parc. č. 950/1 orná půda o výměře 33555 m2, parc. č. 1032 ostatní plocha 
o výměře 720 m2 a část pozemku parc. č. 1102/1 ostatní plocha o výměře 2207 m2, vše v k. 
ú. Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.11. 
 

13. schvaluje 
záměr propachtovat část pozemku parc. č. 1118/6 ostatní plocha o výměře 229 m2 v k. ú. 
Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.12. 
 

14. schvaluje 
záměr propachtovat pozemek parc. č. 665/2 orná půda o výměře 435 m2 a část pozemku 
parc. č. 668/2 orná půda o výměře 141 m2, vše v k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod č. 1.13. 
 

15. schvaluje 
záměr propachtovat pozemky parc. č. 368/26 orná půda o výměře 137 m2 v k. ú. Kožušany, 
obec Kožušany-Tážaly, parc. č. 328/7 orná půda o výměře 113 m2 a části pozemků parc. č. 
300/1 orná půda o výměře 16345 m2, parc. č. 591/1 ostatní plocha o celkové výměře 283 m2, 
parc. č. 283/5 orná půda o výměře 85076 m2, parc. č. 300/2 orná půda o celkové výměře 17 
m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, pozemky parc. č. 293/2 orná půda 
o výměře 137 m2 a parc. č. 293/5 orná půda o výměře 96 m2, vše v k. ú. Vsisko, obec Velký 
Týnec, parc. č. 583/39 orná půda o výměře 393 m2, parc. č. 743/3 orná půda o výměře 178 
m2, parc. č. 583/29 orná půda o výměře 352 m2, parc. č. 729/1 orná půda o výměře 4872 
m2, parc. č. 775/2 orná půda o výměře 4918 m2, parc. č. 731 trvalý travní porost o výměře 
244 m2, parc. č. 790/18 orná půda o výměře 288 m2, parc. č. 790/25 orná půda o výměře 79 
m2, parc. č. 775/12 orná půda o výměře 488 m2, parc. č. 790/22 orná půda o výměře 4681 
m2, parc. č. 775/14 orná půda o výměře 6 m2, parc. č. 790/26 orná půda o výměře 438 m2, 
parc. č. 790/27 orná půda o výměře 73 m2, parc. č. 790/28 orná půda o výměře 500 m2, 
parc. č. 790/12 orná půda o výměře 2493 m2, parc. č. 790/6 orná půda o výměře 3164 m2, 
parc. č. 790/20 orná půda o výměře 1117 m2, parc. č. 790/15 orná půda o výměře 2626 m2 a 
části pozemků parc. č. 583/35 orná půda o výměře 1708 m2, parc. č. 583/40 orná půda 
o výměře 4216 m2, parc. č. 583/11 orná půda o výměře 6594 m2, parc. č. 742 ostatní plocha 
o celkové výměře 550 m2, parc. č. 787/10 vodní plocha o výměře 108 m2, parc. č. 779/1 
ostatní plocha o výměře 369 m2, parc. č. 787/5 trvalý travní porost o výměře 10513 m2, vše 
v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, pozemky parc. č. 931/3 orná půda o výměře 750 m2, parc. 
č. 931/4 orná půda o výměře 905 m2, parc. č. 1029/1 orná půda o výměře 146631 m2, parc. 
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č. 931/2 orná půda o výměře 599 m2, parc. č. 927 vodní plocha o výměře 409 m2, parc. č. 
931/9 orná půda o výměře 383 m2, parc. č. 741/43 orná půda o výměře 6195 m2, parc. č. 
954/4 trvalý travní porost o výměře 2306 m2, parc. č. 930/3 trvalý travní porost o výměře 542 
m2, parc. č. 930/2 trvalý travní porost o výměře 278 m2, parc. č. 928 vodní plocha o výměře 
568 m2 a části pozemků parc. č. 930/1 trvalý travní porost o celkové výměře 809 m2, parc. č. 
929 ostatní plocha o výměře 664 m2, vše v k. ú. Nemilany, obec Olomouc, pozemky parc. č. 
1843/170 orná půda o výměře 327 m2, parc. č. 1843/176 orná půda o výměře 249 m2, parc. 
č. 1800/53 orná půda o výměře 781 m2, parc. č. 1800/58 orná půda o výměře 34 m2, parc. č. 
1800/20 orná půda o výměře 107 m2, parc. č. 1847/11 orná půda o výměře 1707 m2, parc. č. 
1847/28 orná půda o výměře 772 m2, parc. č. 1800/65 orná půda o výměře 68 m2, parc. č. 
1845/29 orná půda o výměře 4663 m2, parc. č. 1845/19 orná půda o výměře 7522 m2, parc. 
č. 1843/184 orná půda o výměře 2319 m2, parc. č. 1845/26 orná půda o výměře 11196 m2, 
parc. č. 1843/181 orná půda o výměře 3228 m2, parc. č. 1845/24 orná půda o výměře 7820 
m2, parc. č. 1843/53 orná půda o výměře 330 m2, parc. č. 1845/38 orná půda o výměře 1376 
m2, parc. č. 1843/49 orná půda o výměře 470 m2, parc. č. 1845/9 orná půda o výměře 4548 
m2, parc. č. 1845/23 orná půda o výměře 7689 m2, parc. č. 1847/22 orná půda o výměře 
1050 m2, parc. č. 1847/21 orná půda o výměře 2584 m2, parc. č. 1808/13 orná půda 
o výměře 332 m2, parc. č. 1808/50 orná půda o výměře 1242 m2, parc. č. 1808/20 orná půda 
o výměře 39 m2, parc. č. 1843/57 orná půda o výměře 945 m2, parc. č. 1843/58 orná půda 
o výměře 862 m2, parc. č. 1799/4 ostatní plocha o výměře 769 m2, parc. č. 1843/99 orná 
půda o výměře 452 m2, parc. č. 1744/1 orná půda o výměře 5040 m2, parc. č. 1744/6 orná 
půda o výměře 611 m2, parc. č. 1744/21 orná půda o výměře 9034 m2, parc. č. 1845/43 orná 
půda o výměře 350 m2, parc. č. 1741/10 orná půda o výměře 730 m2, parc. č. 1847/5 orná 
půda o výměře 2647 m2, parc. č. 1740/7 trvalý travní porost o výměře 4561 m2, parc. č. 
1793/14 orná půda o výměře 9386 m2, parc. č. 1797/4 orná půda o výměře 524 m2, parc. č. 
1800/48 orná půda o výměře 1506 m2, parc. č. 1809/5 orná půda o výměře 317 m2, parc. č. 
1740/2 trvalý travní porost o výměře 240 m2, parc. č. 1743/1 trvalý travní porost o výměře 
5476 m2, parc. č. 1797/38 orná půda o výměře 6740 m2, parc. č. 1845/25 orná půda 
o výměře 4242 m2, parc. č. 1800/51 orná půda o výměře 1069 m2, parc. č. 1808/21 orná 
půda o výměře 249 m2, parc. č. 1843/120 orná půda o výměře 354 m2, parc. č. 1843/86 orná 
půda o výměře 571 m2, parc. č. 1736/8 orná půda o výměře 73 m2, parc. č. 1736/13 orná 
půda o výměře 1196 m2, parc. č. 1736/78 orná půda o výměře 16205 m2, parc. č. 1736/89 
orná půda o výměře 26354 m2, parc. č. 1736/102 orná půda o výměře 328 m2, parc. č. 
1736/77 orná půda o výměře 11003 m2, parc. č. 1736/99 orná půda o výměře 513 m2, parc. 
č. 1736/6 orná půda o výměře 533 m2, parc. č. 1736/71 orná půda o výměře 3057 m2, parc. 
č. 1736/76 orná půda o výměře 9760 m2, parc. č. 1736/98 orná půda o výměře 513 m2, parc. 
č. 1736/64 orná půda o výměře 5939 m2, parc. č. 1736/69 orná půda o výměře 5442 m2, 
parc. č. 1736/3 orná půda o výměře 485 m2, parc. č. 1736/10 orná půda o výměře 405 m2 a 
části pozemků parc. č. 1736/59 orná půda o výměře 1802 m2, parc. č. 1798/1 ostatní plocha 
o výměře 7537 m2, parc. č. 1798/2 ostatní plocha o výměře 8233 m2, parc. č. 1964/4 ostatní 
plocha o výměře 171 m2, parc. č. 1964/13 ostatní plocha o výměře 549 m2, parc. č. 1965/12 
orná půda o výměře 380 m2, parc. č. 1847/25 orná půda o výměře 3 m2, parc. č. 1736/2 orná 
půda o výměře 1324 m2, parc. č. 1736/62 orná půda o výměře 1336 m2, parc. č. 1736/1 orná 
půda o celkové výměře 207749 m2, parc. č. 1736/84 orná půda o výměře 445 m2, parc. č. 
1736/15 orná půda o výměře 354 m2, parc. č. 1736/80 orná půda o celkové výměře 13123 
m2, parc. č. 1735/1 ostatní plocha o výměře 233 m2, parc. č. 1736/14 orná půda o celkové 
výměře 2146 m2, parc. č. 1736/60 orná půda o celkové výměře 10369 m2, parc. č. 1736/79 
orná půda o výměře 11805 m2, parc. č. 1734/1 trvalý travní porost o výměře 9269 m2, vše 
v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.14. 
 

16. schvaluje 
záměr propachtovat pozemky parc. č. 673/4 orná půda o výměře 196 m2, parc. č. 665/7 orná 
půda o výměře 62 m2, parc. č. 665/6 orná půda o výměře 22 m2, parc. č. 676/2 ostatní 
plocha o výměře 1107 m2 a část pozemku parc. č. 693 ostatní plocha o výměře 200 m2, vše 
v k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.15. 
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17. schvaluje 
záměr propachtovat pozemek parc. č. 669/1 orná půda o výměře 998 m2 a část pozemku 
parc. č. 668/2 orná půda o výměře 181 m2, vše v k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod č. 1.16. 
 

18. schvaluje 
záměr propachtovat pozemky parc. č. 835/2 orná půda o výměře 822 m2, parc. č. 688/12 
orná půda o výměře 3170 m2, parc. č. 836/1 orná půda o výměře 3105 m2, parc. č. 700/12 
orná půda o výměře 1235 m2 a části pozemků parc. č. 695 ostatní plocha o výměře 192 m2, 
parc. č. 700/13 orná půda o výměře 57 m2, parc. č. 700/14 orná půda o výměře 582 m2, 
parc. č. 700/6 orná půda o výměře 4311 m2, parc. č. 1102/1 ostatní plocha o výměře 408 m2, 
parc. č. 694 ostatní plocha o výměře 12 m2, parc. č. 693 ostatní plocha o výměře 81 m2, vše 
v k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.17. 
 

19. schvaluje 
záměr propachtovat pozemky parc. č. 1890 orná půda o výměře 41522 m2, parc. č. 2470 
orná půda o výměře 20473 m2, parc. č. 2080 orná půda o výměře 11793 m2, vše v k. ú. 
Grygov, obec Grygov dle důvodové zprávy bod č. 1.18. 
 

20. schvaluje 
záměr propachtovat pozemky parc. č. 224/5 orná půda o výměře 1634 m2, parc. č. 1182/2 
orná půda o výměře 485 m2, parc. č. 905/80 orná půda o výměře 354 m2, parc. č. 930/16 
orná půda o výměře 7652 m2, parc. č. 905/41 orná půda o výměře 169 m2 a části pozemků 
parc. č. 176/1 orná půda o výměře 4821 m2, parc. č. 1014/1 ostatní plocha o výměře 873 m2, 
vše v k. ú. Řepčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.19. 
 

21. schvaluje 
záměr propachtovat pozemek parc. č. 1979/5 ostatní plocha o výměře 288 m2 a část 
pozemku parc. č. 1878/1 orná půda o výměře 1178 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.20. 
 

22. schvaluje 
záměr propachtovat část pozemku parc. č. 1247/21 orná půda o výměře 163 m2 v k. ú. 
Droždín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.21.   
 

23. schvaluje 
záměr propachtovat pozemky parc. č. 369/1 ostatní plocha o výměře 409 m2 v k. ú. Nedvězí 
u Olomouce, obec Olomouc, parc. č. 732/15 orná půda o výměře 84 m2, parc. č. 741/32 orná 
půda o výměře 51 m2, parc. č. 772/40 orná půda o výměře 3303 m2, parc. č. 795/6 ostatní 
plocha o výměře 21 m2, parc. č. 833/10 orná půda o výměře 1989 m2, parc. č. 833/11 orná 
půda o výměře 292 m2, parc. č. 1146/12 orná půda o výměře 7803 m2, parc. č. 1170/25 orná 
půda o výměře 3923 m2, parc. č. 1170/34 orná půda o výměře 14030 m2, parc. č. 1193/11 
orná půda o výměře 1607 m2, parc. č. 1193/16 orná půda o výměře 2866 m2, parc. č. 
1193/20 orná půda o výměře 2875 m2, parc. č. 1106 orná půda o výměře 93823 m2, parc. č. 
676/2 ostatní plocha o výměře 1107 m2, parc. č. 1165/7 ostatní plocha o výměře 20 m2, parc. 
č. 1170/8 orná půda o výměře 435 m2, parc. č. 1170/12 orná půda o výměře 1340 m2, parc. 
č. 1170/20 orná půda o výměře 5759 m2, parc. č. 1170/31 orná půda o výměře 5293 m2, 
parc. č. 1195 ostatní plocha o výměře 3070 m2, parc. č. 732/9 orná půda o výměře 799 m2, 
parc. č. 689/20 ostatní plocha o výměře 156 m2, parc. č. 697/5 ostatní plocha o výměře 366 
m2, parc. č. 732/16 orná půda o výměře 229 m2, parc. č. 1146/10 orná půda o výměře 12198 
m2, parc. č. 1157/2 orná půda o výměře 2619 m2, parc. č. 1157/5 orná půda o výměře 4060 
m2, parc. č. 1165/5 ostatní plocha o výměře 256 m2, parc. č. 797/11 orná půda o výměře 
12067 m2, parc. č. 803/4 orná půda o výměře 537 m2, parc. č. 1193/5 orná půda o výměře 
2083 m2, parc. č. 1115/4 orná půda o výměře 740 m2, parc. č. 689/19 ostatní plocha 
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o výměře 342 m2, část pozemku parc. č. 1102/1 ostatní plocha o celkové výměře 1610 m2, 
vše v k. ú. Nemilany, obec Olomouc, parc. č. 1000/20 orná půda o výměře 584 m2, parc. č. 
1000/24 orná půda o výměře 1062 m2, parc. č. 1201 ostatní plocha o výměře 4746 m2, parc. 
č. 1208/4 ostatní plocha o výměře 830 m2, parc. č. 899/5 orná půda o výměře 20114 m2, 
parc. č. 894/2 orná půda o výměře 31913 m2, parc. č. 1000/14 orná půda o výměře 444 m2, 
parc. č. 1000/12 orná půda o výměře 7971 m2, parc. č. 1000/6 orná půda o výměře 2176 m2, 
parc. č. 1000/35 orná půda o výměře 992 m2, parc. č. 1206/3 ostatní plocha o výměře 3147 
m2, parc. č. 894/15 orná půda o výměře 241 m2, parc. č. 1210/4 orná půda o výměře 729 
m2, parc. č. 1200 orná půda o výměře 1759 m2, parc. č. 1206/4 orná půda o výměře 310 m2, 
parc. č. 899/6 orná půda o výměře 22 m2 a části pozemků parc. č. 902/9 orná půda o výměře 
1427 m2, parc. č. 910/7 ovocný sad o výměře 7645 m2 a parc. č. 1220/1 ostatní plocha 4083 
m2, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.22. 
 

24. schvaluje 
záměr propachtovat pozemky parc. č. 586/108 orná půda o výměře 3848 m2, parc. č. 
586/120 orná půda o výměře 1447 m2, parc. č. 586/121 orná půda o výměře 517 m2, parc. č. 
627/11 trvalý travní porost o výměře 3937 m2, parc. č. 627/27 trvalý travní porost o výměře 
21 m2, parc. č. 904/62 orná půda o výměře 480 m2, parc. č. 904/83 orná půda o výměře 381 
m2, parc. č. 710/13 orná půda o výměře 3581 m2, parc. č. 904/82 orná půda o výměře 699 
m2, parc. č. 604/55 orná půda o výměře 1504 m2, parc. č. 604/62 orná půda o výměře 1473 
m2, parc. č. 604/68 orná půda o výměře 1313 m2, parc. č. 904/110 orná půda o výměře 1215 
m2, parc. č. 477/86 orná půda o výměře 610 m2, parc. č. 490/6 trvalý travní porost o výměře 
889 m2, parc. č. 904/112 orná půda o výměře 142 m2, parc. č. 804/1 orná půda o výměře 
3992 m2, parc. č. 540/77 orná půda o výměře 219 m2, parc. č. 755/168 orná půda o výměře 
626 m2, parc. č. 586/36 orná půda o výměře 2631 m2, parc. č. 586/73 orná půda o výměře 
1241 m2, parc. č. 540/36 orná půda o výměře 1185 m2, parc. č. 604/69 orná půda o výměře 
511 m2, parc. č. 710/22 orná půda o výměře 6578 m2, parc. č. 70/2 trvalý travní porost 
o výměře 4241 m2, parc. č. 540/79 orná půda o výměře 2159 m2, parc. č. 586/27 orná půda 
o výměře 445 m2, parc. č. 586/62 orná půda o výměře 182 m2, parc. č. 477/87 orná půda 
o výměře 1015 m2, parc. č. 604/9 orná půda o výměře 11388 m2, parc. č. 604/32 orná půda 
o výměře 1422 m2, parc. č. 787/30 orná půda o výměře 950 m2, parc. č. 787/57 orná půda 
o výměře 759 m2, parc. č. 804/3 orná půda o výměře 2806 m2, parc. č. 540/84 orná půda 
o výměře 423 m2, parc. č. 710/51 orná půda o výměře 73436 m2, parc. č. 710/71 orná půda 
o výměře 15719 m2, parc. č. 710/106 orná půda o výměře 4531 m2, parc. č. 586/47 orná 
půda o výměře 157 m2, parc. č. 755/137 orná půda o výměře 341 m2, parc. č. 710/78 orná 
půda o výměře 5823 m2, parc. č. 787/60 orná půda o výměře 101 m2, parc. č. 539/9 orná 
půda o výměře 8282 m2, parc. č. 540/48 orná půda o výměře 4324 m2, parc. č. 540/70 orná 
půda o výměře 688 m2, parc. č. 604/72 orná půda o výměře 45 m2 a části pozemků parc. č. 
477/89 orná půda o celkové výměře 4045 m2, parc. č. 1080/3 ostatní plocha o výměře 729 
m2, parc. č. 1079/1 ostatní plocha o výměře 164 m2, parc. č. 505/2 ostatní plocha o výměře 
283 m2, parc. č. 400/1 orná půda o výměře 20801 m2, parc. č. 400/4 orná půda o výměře 
242 m2, vše v k. ú. Černovír, obec Olomouc, pozemky parc. č. 118/38 trvalý travní porost 
o výměře 490 m2, parc. č. 118/42 orná půda o výměře 1506 m2, parc. č. 118/58 orná půda 
o výměře 3639 m2, parc. č. 130/11 orná půda o výměře 973m2, parc. č. 118/1 trvalý travní 
porost o výměře 2255 m2, parc. č. 118/37 trvalý travní porost o výměře 100 m2, parc. č. 
124/1 trvalý travní porost o výměře 6775 m2, parc. č. 130/13 orná půda o výměře 2662 m2, 
parc. č. 445/3 ostatní plocha o výměře 151 m2 a části pozemků parc. č. 111/35 ostatní plocha 
o výměře 490 m2, parc. č. 111/32 ostatní plocha o celkové výměře 305 m2, parc. č. 236/47 
orná půda o výměře 6159 m2, parc. č. 447 ostatní plocha o výměře 196 m2, vše v k. ú. 
Hejčín, obec Olomouc, pozemky parc. č. 31/25 orná půda o výměře 13130 m2, parc. č. 31/49 
orná půda o výměře 16407 m2 a parc. č. 42/13 orná půda o výměře 9487 m2, vše v k. ú. 
Klášterní Hradisko, obec Olomouc, pozemky parc. č. 95/2 orná půda o výměře 19336 m2 v k. 
ú. Lazce, obec Olomouc, pozemky parc. č. 322/26 orná půda o výměře 828 m2, parc. č. 
316/1 orná půda o výměře 110636 m2, parc. č. 322/45 orná půda o výměře 11751 m2, parc. 
č. 322/27 orná půda o výměře 4293 m2, parc. č. 319/1 trvalý travní porost o výměře 3184 m2, 
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parc. č. 322/31 orná půda o výměře 640 m2, parc. č. 322/34 orná půda o výměře 5972 m2, 
parc. č. 599/70 orná půda o výměře 2892 m2, parc. č. 599/45 orná půda o výměře 2477 m2, 
parc. č. 599/53 orná půda o výměře 720 m2, parc. č. 346/14 orná půda o výměře 1855 m2, 
parc. č. 599/32 orná půda o výměře 232 m2, parc. č. 600 orná půda o výměře 6923 m2 a 
části pozemků parc. č. 322/37 orná půda o výměře 7748 m2, parc. č. 598/6 orná půda 
o celkové výměře 175 m2, parc. č. 596/2 trvalý travní porost o výměře 43 m2, vše v k. ú. 
Moravská Loděnice, obec Bohuňovice, část pozemku parc. č. 242/25 orná půda o výměře 
1583 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc, pozemky parc. č. 849/2 orná půda o výměře 5050 
m2, parc. č. 1183/11 ostatní plocha o výměře 24 m2, parc. č. 905/45 orná půda o výměře 
2297 m2, parc. č. 905/71 orná půda o výměře 119 m2, parc. č. 905/64 orná půda o výměře 
1195 m2, parc. č. 849/20 orná půda o výměře 3882 m2, parc. č. 905/68 orná půda o výměře 
1009 m2, parc. č. 849/28 orná půda o výměře 427 m2, parc. č. 905/44 orná půda o výměře 
999 m2, parc. č. 905/81 orná půda o výměře 1277 m2, parc. č. 905/5 orná půda o výměře 
3192 m2, parc. č. 945/22 ostatní plocha o výměře 62 m2, parc. č. 945/21 orná půda o výměře 
1006 m2, parc. č. 245/11 orná půda o výměře 468 m2, parc. č. 945/1 orná půda o výměře 
467 m2, parc. č. 990/2 trvalý travní porost o výměře 350 m2, parc. č. 930/18 orná půda 241 
m2 a části pozemků parc. č. 849/30 orná půda o výměře 6710 m2, parc. č. 930/20 orná půda 
o výměře 45831 m2, parc. č. 945/10 orná půda o výměře 7593 m2, parc. č. 945/14 orná půda 
o výměře 1219 m2 a parc. č. 945/19 orná půda o výměře 3816, vše v k. ú. Řepčín, obec 
Olomouc a části pozemků parc. č. 959/20 orná půda o výměře 105 m2 a parc. č. 1114/2 
ostatní plocha o výměře 39 m2, vše v k. ú. Štarnov, obec Štarnov dle důvodové zprávy bod č. 
1.23. 
 

25. schvaluje 
záměr propachtovat části pozemků parc. č. 150/1 orná půda o výměře 16 920 m2, parc. č. 
1861/3 trvalý travní porost o výměře 867 m2 a parc. č. 150/4 trvalý travní porost o celkové 
výměře 334 m2, vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.24. 
 

26. schvaluje 
záměr propachtovat pozemky parc. č. 1857/107 orná půda o výměře 374 m2, parc. č. 
1857/106 orná půda o výměře 595 m2, parc. č. 1857/110 orná půda o výměře 747 m2, parc. 
č. 1857/109 orná půda o výměře 661 m2, parc. č. 1857/108 orná půda o výměře 531 m2, 
parc. č. 1853/31 orná půda o výměře 4970 m2, parc. č. 1853/30 orná půda o výměře 3997 
m2, parc. č. 1846/91 orná půda o výměře 2526 m2, parc. č. 1857/78 orná půda o výměře 
2224 m2 a části pozemků parc. č. 1589/9 orná půda o výměře 3962 m2, parc. č. 1979/3 
ostatní plocha o výměře 976 m2, parc.č. 1878/1 orná půda o výměře 534 m2, vše v k. ú. 
Holice u Olomouce, obec Olomouc, pozemky parc. č. 1192/5 orná půda o výměře 30958 m2, 
parc. č. 1727 trvalý travní porost o výměře 1728 m2, parc. č. 150/13 orná půda o výměře 
2397 m2, parc. č. 150/14 orná půda o výměře 1338 m2, parc. č. 1576/5 orná půda o výměře 
2785 m2, parc. č. 1576/1 orná půda o výměře 1938 m2, parc. č. 1576/4 orná půda o výměře 
4884 m2, parc. č. 1591/12 orná půda o výměře 3558 m2, parc. č. 1857 trvalý travní porost 
o výměře 335 m2, parc. č. 1906/2 trvalý travní porost o výměře 327m2, parc. č. 1906/5 trvalý 
travní porost o výměře 241 m2, parc. č. 1906/8 trvalý travní porost o výměře 401 m2, parc. č. 
1906/11 trvalý travní porost o výměře 203 m2, parc. č. 1576/7 orná půda o výměře 587 m2, 
parc. č. 1576/3 orná půda o výměře 2117 m2 a části pozemků parc. č. 144 trvalý travní porost 
o výměře 335 m2, parc. č. 173/3 trvalý travní porost o výměře 1043 m2 a parc. č. 150/2 
ostatní plocha o výměře 245 m2, vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc, pozemky parc. č. 
132/9 orná půda o výměře 1826 m2, parc. č. 132/10 orná půda o výměře 1717 m2, parc. č. 
132/11 orná půda o výměře 1818 m2, vše v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc, pozemky 
parc. č. 77/7 orná půda o výměře 3991 m2, parc. č. 92/6 orná půda o výměře 5333 m2, parc. 
č. 85/2 orná půda o výměře 3504 m2, parc. č. 154/1 ostatní plocha o výměře 502 m2 a část 
pozemku parc. č. 92/5 trvalý travní porost o výměře 844 m2, vše v k. ú. Pavlovičky, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.25.  
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27. schvaluje 
záměr propachtovat pozemky parc. č. 365/18 orná půda o výměře 2267 m2, parc. č. 325/2 
orná půda o výměře 2232 m2, parc. č. 325/7 orná půda o výměře 2090 m2, parc. č. 325/9 
orná půda o výměře 2232 m2, parc. č. 325/12 orná půda o výměře 4414 m2, parc. č. 325/14 
orná půda o výměře 4354 m2, parc. č. 539/8 orná půda o výměře 83 m2, vše v k. ú. Neředín, 
obec Olomouc, parc. č. 211/7 orná půda o výměře 3737 m2, parc. č. 318/7 orná půda 
o výměře 333 m2, parc. č. 318/24 orná půda o výměře 856 m2, parc. č. 318/28 orná půda 
o výměře 1589 m2, parc. č. 318/33 orná půda o výměře 243 m2, parc. č. 346/42 orná půda 
o výměře 824 m2, parc. č. 346/63 orná půda o výměře 226 m2, parc. č. 346/76 orná půda 
o výměře 264 m2, parc. č. 346/82 orná půda o výměře 106 m2, parc. č. 380/5 orná půda 
o výměře 194 m2, parc. č. 380/9 orná půda o výměře 1639 m2, parc. č. 380/19 orná půda 
o výměře 2574 m2, parc. č. 380/3 orná půda o výměře 699 m2, parc. č. 380/12 orná půda 
o výměře 4532 m2, parc. č. 380/18 orná půda o výměře 1818 m2, parc. č. 380/23 orná půda 
o výměře 16847 m2, parc. č. 408/4 orná půda o výměře 469 m2, parc. č. 410/10 orná půda 
o výměře 1419 m2, parc. č. 346/56 orná půda o výměře 296 m2, parc. č. 346/79 orná půda 
o výměře 44 m2, parc. č. 346/29 orná půda o výměře 1508 m2, parc. č. 346/54 orná půda 
o výměře 7599 m2, parc. č. 346/58 orná půda o výměře 2661 m2, parc. č. 346/75 orná půda 
o výměře 547 m2, parc. č. 351/6 orná půda o výměře 5489 m2, parc. č. 346/68 orná půda 
o výměře 1120 m2, parc. č. 417 orná půda o výměře 662 m2, parc. č. 381/7 orná půda 
o výměře 1736 m2, parc. č. 381/8 orná půda o výměře 2806 m2, parc. č. 381/12 orná půda 
o výměře 325 m2, parc. č. 346/77 orná půda o výměře 13 m2, parc. č. 351/22 orná půda 
o výměře 1663 m2, parc. č. 380/20 orná půda o výměře 1506 m2, parc. č. 380/26 orná půda 
o výměře 1475 m2, parc. č. 381/10 orná půda o výměře 449 m2, parc. č. 351/20 orná půda 
o výměře 3479 m2, parc. č. 410/2 orná půda o výměře 736 m2, parc. č. 346/78 orná půda 
o výměře 594 m2, parc. č. 346/22 orná půda o výměře 4123 m2, parc. č. 346/53 orná půda 
o výměře 275 m2, parc. č. 346/57 orná půda o výměře 1590 m2, parc.  č. 346/74 orná půda 
o výměře 5744 m2, parc. č. 410/16 orná půda o výměře 410 m2, parc. č. 410/25 orná půda 
o výměře 987 m2, parc. č. 413/3 orná půda o výměře 431 m2, parc. č. 414/2 orná půda 
o výměře 760 m2, parc. č. 414/6 orná půda o výměře 1644 m2, parc. č. 296/3 orná půda 
o výměře 157 m2, parc. č. 378/2 ostatní plocha o výměře 2081 m2, parc. č. 380/17 orná půda 
o výměře 5414 m2, parc. č. 381/15 orná půda o výměře 4057 m2 a části pozemků parc. č. 
346/90 orná půda o výměře 4053 m2, parc. č. 312 ostatní plocha o výměře 145 m2, parc. č. 
318/31 orná půda o výměře 1953 m2 a parc. č. 295/5 ostatní plocha o výměře 65 m2, vše v k. 
ú. Topolany u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.26. 
 

28. schvaluje 
záměr propachtovat pozemek parc. č. 492/13 orná půda o výměře 15 426 m2 v k. ú. Cholina, 
obec Cholina dle důvodové zprávy bod č. 1.27. 
 

29. schvaluje 
záměr propachtovat pozemky parc. č. 359/14 orná půda o výměře 10003 m2, parc. č. 352 
ostatní plocha o výměře 709 m2, parc. č. 362 ostatní plocha o výměře 1410 m2, parc. č. 366 
ostatní plocha o výměře 2951 m2 a části pozemků parc. č. 370 ostatní plocha o výměře 1250 
m2 a parc. č. 373 ostatní plocha o výměře 1006 m2, vše v k. ú. Nedvězí u Olomouce, obec 
Olomouc, pozemky parc. č. 868/3 orná půda 1325 m2, parc. č. 868/5 orná půda o výměře 
522 m2, parc. č. 883/2 orná půda o výměře 53249 m2, parc. č. 643/5 ostatní plocha o výměře 
5280 m2, parc. č. 643/6 orná půda o výměře 3670 m2, parc. č. 772/31 orná půda o výměře 
1242 m2, parc. č. 772/32 orná půda o výměře 128 m2, parc. č. 1046 ostatní plocha o výměře 
216 m2, parc. č. 1120/19 orná půda o výměře 10284 m2, parc. č. 1165/1 ostatní plocha 
o výměře 113 m2 a části pozemků parc. č. 1085/2 orná půda o výměře 1642 m2, parc. č. 
868/1 orná půda o výměře 2201 m2, parc. č. 898 ostatní plocha o výměře 1168 m2, parc. č. 
1042 ostatní plocha o výměře 122 m2, parc. č. 1084/1 ostatní plocha o výměře 1126 m2, 
parc. č. 1119/4 ostatní plocha o výměře 5 m2, parc. č. 1120/13 orná půda o celkové výměře 
1263 m2, parc. č. 1117 ostatní plocha o celkové výměře 527 m2, vše v k. ú. Nemilany, obec 
Olomouc, pozemky parc. č. 180/7 orná půda o výměře 8888 m2, parc. č. 180/8 orná půda 
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o výměře 8028 m2, parc. č. 180/1 orná půda o výměře 28225 m2, parc. č. 180/6 orná půda 
o výměře 539 m2, parc. č. 679/2 vodní plocha o výměře 114 m2 a části pozemků parc. č. 
180/24 orná půda o výměře 1641 m2, parc. č. 180/25 orná půda o celkové výměře 796 m2, 
parc. č. 680/3 trvalý travní porost o výměře 530 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec 
Olomouc, pozemky parc. č. 170/28 orná půda o výměře 4273 m2, parc. č. 416/15 orná půda 
o výměře 4284 m2, parc. č. 416/20 orná půda o výměře 7721 m2, parc. č. 416/18 orná půda 
o výměře 7618 m2, parc. č. 158/3 orná půda o výměře 1910 m2, parc. č. 416/27 orná půda 
o výměře 622 m2, parc. č. 170/8 orná půda o výměře 310 m2, parc. č. 416/27 orná půda 
o výměře 622 m2, parc. č. 170/8 orná půda o výměře 310 m2, parc. č. 170/10 orná půda 
o výměře 512 m2, parc. č. 158/6 orná půda o výměře 1607 m2, parc. č. 170/30 orná půda 
o výměře 276 m2, parc. č. 416/24 orná půda o výměře 115 m2, parc. č. 170/22 orná půda 
o výměře 697 m2 a části pozemků parc. č. 158/2 orná půda o výměře 228 m2, parc. č. 436/7 
orná půda o výměře 4385 m2, parc. č. 433/1 orná půda o výměře 526 m2, parc. č. 170/9 orná 
půda o celkové výměře 3339 m2, parc. č. 416/32 orná půda o výměře 69 m2, parc. č. 416/35 
orná půda o výměře 227 m2 a parc. č. 416/49 orná půda o výměře 466 m2, vše v k. ú. Povel, 
obec Olomouc, pozemky parc. č. 910/4 ostatní plocha o výměře 3868 m2, parc. č. 776/4 orná 
půda o výměře 1792 m2, parc. č. 812/1 orná půda o výměře 15237 m2, parc. č. 45/8 ostatní 
plocha o výměře 7 m2, parc. č. 46/1 ostatní plocha o výměře 2 m2, parc. č. 910/5 ostatní 
plocha o výměře 676 m2, parc. č. 45/1 ostatní plocha o výměře 1321 m2, parc. č. 776/5 orná 
půda o výměře 7156 m2, parc. č. 45/13 ostatní plocha o výměře 704 m2, parc. č. 45/9 
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 285 m2, parc. č. 46/2 ostatní plocha o výměře 274 m2, 
parc. č. 533/33 orná půda o výměře 2035 m2, parc. č. 1081/74 orná půda o výměře 9329 m2, 
parc. č. 798/5 orná půda o výměře 419 m2, parc. č. 971/29 zastavěná plocha a nádvoří 
o výměře 286 m2, parc. č. 812/41 orná půda o výměře 6801 m2, parc. č. 1080/4 orná půda 
o výměře 755 m2, parc. č. 1243/5 orná půda o výměře 4289 m2, parc. č. 45/14 zastavěná 
plocha a nádvoří o výměře 13 m2, parc. č. 1117/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 9 
m2, parc. č. 1117/3 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 23 m2 a části pozemků parc. č. 
958/3 orná půda o výměře 4223 m2, parc. č. 776/36 orná půda o výměře 6320 m2, parc. č. 
1309/1 orná půda o výměře 32183 m2, parc. č. 910/6 ovocný sad o výměře 2338 m2, parc. č. 
812/30 orná půda o výměře 3820 m2, parc. č. 1219 ostatní plocha o výměře 690 m2, parc. č. 
1243/3 orná půda o celkové výměře 1319 m2, parc. č. 812/33 orná půda o výměře 5513 m2, 
vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.28.  
 

30. schvaluje 
záměr propachtovat pozemky parc. č. 631/326 orná půda o výměře 5750 m2, parc. č. 
631/348 orná půda o výměře 6171 m2, parc. č. 631/351 orná půda o výměře 2935 m2, vše 
v k. ú. Černovír, obec Olomouc, pozemky parc. č. 1491/11 orná půda o výměře 799 m2, parc. 
č. 1493/58 orná půda o výměře 187 m2, parc. č. 1628/27 orná půda o výměře 2595 m2 a 
části pozemků parc. č. 1688/41 ostatní plocha o výměře 579 m2, parc. č. 1492/1 ostatní 
plocha o celkové výměře 170 m2, parc. č. 1571 orná půda o výměře 23430 m2, parc. č. 
1568/1 orná půda o výměře 67449 m2, parc. č. 632 orná půda o výměře 685 m2, parc. č. 
1633/19 ostatní plocha o výměře 111 m2, parc. č. 1487/12 orná půda o výměře 75 m2, vše 
v k. ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou, pozemky parc. č. 734 trvalý travní 
porost o výměře 12711 m2, parc. č. 726/10 orná půda o výměře 295 m2, parc. č. 726/8  orná 
půda o výměře 99 m2, parc. č. 647/7 trvalý travní porost o výměře 153 m2, parc. č. 733/46 
orná půda o výměře 1056 m2, parc. č. 733/15 orná půda o výměře 985 m2, parc. č. 704/37 
orná půda o výměře 1732 m2, parc. č. 704/28 orná půda o výměře 3896 m2, parc. č. 703/35 
orná půda o výměře 356 m2, parc. č. 703/19 orná půda o výměře 1014 m2, parc. č. 673/14 
orná půda o výměře 1118 m2, parc. č. 673/5 orná půda o výměře 2619 m2, parc. č. 703/30 
orná půda o výměře 1641 m2, parc. č. 673/55 orná půda o výměře 2859 m2, parc. č. 667/65 
orná půda o výměře 732 m2, parc. č. 667/77 orná půda o výměře 396 m2, parc. č. 667/5 orná 
půda o výměře 292 m2, parc. č. 667/30 orná půda o výměře 1420 m2, parc. č. 667/49 orná 
půda o výměře 3214 m2, parc. č. 667/57 orná půda o výměře 885 m2, parc. č. 703/40 ostatní 
plocha o výměře 102 m2 a části pozemků parc. č. 715/1 ostatní plocha o výměře 123 m2, 
parc. č. 758/1 orná půda o výměře 2081 m2, parc. č. 733/79 orná půda o výměře 671 m2, 
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parc. č. 704/21 orná půda o výměře 103 m2, parc. č. 704/53 orná půda o výměře 1411 m2, 
parc. č. 658/2 orná půda o výměře 2 m2, parc. č. 658/18 orná půda o výměře 705 m2 a parc. 
č. 663/1 ostatní plocha o výměře 12 m2, vše v k. ú. Chomoutov, obec Olomouc, pozemky 
parc. č. 1963 trvalý travní porost o výměře 404 m2, parc. č. 1860 orná půda o výměře 2380 
m2, parc. č. 1856 orná půda o výměře 2550 m2, parc. č. 1894 orná půda o výměře 6629 m2, 
parc. č. 1201 orná půda o výměře 2137 m2, parc. č. 1220 orná půda o výměře 773 m2, parc. 
č. 1245 orná půda o výměře 1790 m2, parc. č. 1683 orná půda o výměře 2128 m2, parc. č. 
1732 orná půda o výměře 2244 m2, parc. č. 1746 trvalý travní porost o výměře 1181 m2, 
parc. č. 733 orná půda o výměře 8631 m2, parc. č. 740 orná půda o výměře 2509 m2, parc. č. 
679 orná půda o výměře 4323 m2, parc. č. 953 orná půda o výměře 1426 m2, parc. č. 1007 
orná půda o výměře 3471 m2, parc. č. 1502 orná půda o výměře 2952 m2, parc. č. 1030 orná 
půda o výměře 298 m2, parc. č. 1050 orná půda o výměře 1369 m2, parc. č. 1115 orná půda 
o výměře 586 m2, parc. č. 1506 orná půda o výměře 1198 m2, parc. č. 1082 orná půda 
o výměře 4963 m2, parc. č. 757 orná půda o výměře 1391 m2, parc. č. 1818 orná půda 
o výměře 2492 m2, parc. č. 1823 orná půda o výměře 2348 m2, parc. č. 1376 orná půda 
o výměře 2426 m2, parc. č. 1428 orná půda o výměře 1554 m2, parc. č. 1603 orná půda 
o výměře 2529 m2, parc. č. 1624 orná půda o výměře 2169 m2, parc. č. 1661 orná půda 
o výměře 4027 m2, parc. č. 1666 orná půda o výměře 2457 m2, parc. č. 1439 orná půda 
o výměře 2154 m2, parc. č. 1449 orná půda o výměře 2633 m2, parc. č. 1770 trvalý travní 
porost o výměře 1599 m2, parc. č. 1797 orná půda o výměře 6081 m2, parc. č. 1086 orná 
půda o výměře 514 m2, parc. č. 1110 orná půda o výměře 3994 m2, parc. č. 1889/1 orná 
půda o výměře 2637 m2, parc. č. 1290 ostatní plocha o výměře 35 m2, parc. č. 1291 ostatní 
plocha o výměře 96 m2, parc. č. 1284 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 54 m2, parc. č. 
1286 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 81 m2, parc. č. 1294 ostatní plocha o výměře 107 
m2 a části pozemků parc. č. 1410 orná půda o výměře 990 m2, parc. č. 1646 trvalý travní 
porost o výměře 921 m2, parc. č. 1310 ostatní plocha o výměře 330 m2, parc. č. 1736 trvalý 
travní porost o celkové výměře 253 m2, parc. č. 1790 trvalý travní porost o celkové výměře 
6048 m2, parc. č. 952 trvalý travní porost o výměře 1340 m2, parc. č. 1492 ostatní plocha 
o výměře 195 m2, parc. č. 1455/1 ostatní plocha o celkové výměře 454 m2, parc. č. 713 
ostatní plocha o výměře 18 m2, parc. č. 884 ostatní plocha o výměře 39 m2, parc. č. 949 
ostatní plocha o výměře 66 m2, parc. č. 2022 ostatní plocha o výměře 16 m2, vše v k. ú. 
Lošov, obec Olomouc, pozemky parc. č. 420/120 orná půda o výměře 38 m2, parc. č. 
420/119 orná půda o výměře 7 m2, parc. č. 420/71 orná půda o výměře 1010 m2, parc. č. 
420/65 orná půda o výměře 1579 m2, parc. č. 420/114 orná půda o výměře 1710 m2, parc. č. 
420/73 orná půda o výměře 139 m2, parc. č. 420/100 orná půda o výměře 2243 m2 a část 
pozemku parc. č. 420/4 orná půda o výměře 294 m2, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc, část 
pozemku parc. č. 837 trvalý travní porost o výměře 100 m2 v k. ú. Příkazy, obec Příkazy, 
pozemky parc. č. 658 ostatní plocha o výměře 484 m2, parc. č. 181 ostatní plocha o výměře 
365 m2 a části pozemků parc. č. 648 ostatní plocha o výměře 590 m2, parc. č. 742 trvalý 
travní porost o výměře 59 m2, parc. č. 743 trvalý travní porost o výměře 70 m2, parc. č. 157 
ostatní plocha o výměře 217 m2, vše v k. ú. Radíkov u Olomouce, obec Olomouc, pozemky 
parc. č. 440/23 orná půda o výměře 2379 m2, parc. č. 440/53 orná půda o výměře 2561 m2, 
parc. č. 475/39 ostatní plocha o výměře 21 m2, parc. č. 601/28 orná půda o výměře 814 m2, 
parc. č. 475/84 orná půda o výměře 1325 m2, parc. č. 601/38 orná půda o výměře 4217 m2, 
parc. č. 601/104 orná půda o výměře 240 m2, parc. č. 601/37 orná půda o výměře 945 m2, 
parc. č. 720/61 orná půda o výměře 134 m2, parc. č. 1007 ostatní plocha o výměře 1397 m2, 
parc. č. 1010 ostatní plocha o výměře 7091 m2, parc. č. 905/28 orná půda o výměře 376 m2, 
parc. č. 905/29 orná půda o výměře 3981 m2, parc. č. 540/102 orná půda o výměře 3495 m2, 
parc. č. 1004 ostatní plocha o výměře 2508 m2, parc. č. 690/7 orná půda o výměře 554 m2, 
parc. č. 404/187 orná půda o výměře 1660 m2, parc. č. 404/189 orná půda o výměře 1311 
m2, parc. č. 440/6 orná půda o výměře 4296 m2, parc. č. 440/11 orná půda o výměře 1573 
m2, parc. č. 440/18 orná půda o výměře 1251 m2, parc. č. 1013/1 ostatní plocha o výměře 
1169 m2, parc. č. 720/39 orná půda o výměře 569 m2, parc. č. 720/62 orná půda o výměře 
839 m2, parc. č. 905/57 orná půda o výměře 1912 m2, parc. č. 1012/5 ostatní plocha 
o výměře 113 m2, parc. č. 475/24 orná půda o výměře 3463 m2, parc. č. 475/48 orná půda 
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o výměře 2123 m2, parc. č. 475/70 orná půda o výměře 251 m2, parc. č. 475/98 orná půda 
o výměře 22 m2, parc. č. 540/82 orná půda o výměře 421 m2, parc. č. 540/99 orná půda 
o výměře 228 m2, parc. č. 601/30 orná půda o výměře 1377 m2, parc. č. 394/1 orná půda 
o výměře 5557 m2, parc. č. 440/50 orná půda o výměře 5557 m2, parc. č. 440/73 orná půda 
o výměře 4385 m2, parc. č. 475/22 orná půda o výměře 1465 m2, parc. č. 475/54 orná půda 
o výměře 257 m2, parc. č. 475/62 orná půda o výměře 158 m2, parc. č. 540/57 orná půda 
o výměře 8110 m2, parc. č. 601/24 orná půda o výměře 2624 m2, parc. č. 286/10 trvalý travní 
porost o výměře 647 m2, parc. č. 540/77 orná půda o výměře 2876 m2, parc. č. 601/42 orná 
půda o výměře 6779 m2, parc. č. 690/5 orná půda o výměře 21247 m2 a části pozemků parc. 
č. 328/3 trvalý travní porost o výměře 950 m2, parc. č. 998 ostatní plocha o celkové výměře 
616 m2, parc. č. 1009/1 ostatní plocha o výměře 4 m2, parc. č. 1014/1 ostatní plocha 
o výměře 908 m2, vše v k. ú. Řepčín, obec Olomouc, pozemky parc. č. 397 ostatní plocha 
o výměře 994 m2, parc. č. 404 ostatní plocha o výměře 2121 m2, parc. č. 406/11 orná půda 
o výměře 981 m2, parc. č. 409/5 orná půda o výměře 731 m2, parc. č. 391/10 orná půda 
o výměře 1059 m2, parc. č. 411/10 orná půda o výměře 734 m2, parc. č. 382/4 orná půda 
o výměře 191 m2, parc. č. 391/6 orná půda o výměře 516 m2, parc. č. 391/8 orná půda 
o výměře 6279 m2, parc. č. 391/12 orná půda o výměře 859 m2, parc. č. 384 ostatní plocha 
o výměře 1268 m2, parc. č. 391/15 orná půda o výměře 1612 m2, parc. č. 382/11 orná půda 
o výměře 818 m2, parc. č. 391/21 orná půda o výměře 16823 m2, parc. č. 394 ostatní plocha 
o výměře 111 m2, parc. č. 411/8 orná půda o výměře 2257 m2, parc. č. 393 ostatní plocha 
o výměře 260 m2, parc. č. 396 ostatní plocha o výměře 157 m2, parc. č. 402/8 orná půda 
o výměře 580 m2, parc. č. 406/6 orná půda o výměře 3486 m2, parc. č. 421 ostatní plocha 
o výměře 2289 m2, parc. č. 411/4 orná půda o výměře 10020 m2 a části pozemků parc. č. 
385 ostatní plocha o výměře 3889 m2, parc. č. 405/2 ostatní plocha o výměře 934 m2, parc. 
č. 407 ostatní plocha o výměře 2180 m2, vše v k. ú. Topolany u Olomouce, obec Olomouc a 
část pozemku parc. č. 384/1 trvalý travní porost o výměře 1261 m2 v k. ú. Unčovice, obec 
Litovel dle důvodové zprávy bod č. 1.29.   
 

Předložil: Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 2. 1. 
 

 
 

4 Majetkoprávní záležitosti OI 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu. 
 

2. schvaluje 
uzavření smlouvy o právu provést stavbu na části pozemku parc.č. 388/1 v k.ú. Týneček, 
který je ve vlastnictví Olomouckého kraje, právo hospodaření se svěřeným majetkem Správa 
silnic Olomouckého kraje, dle bodu 1 předložené důvodové zprávy. 
 

3. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc.č. 388/1 v k.ú. Týneček, který je 
ve vlastnictví Olomouckého kraje, právo hospodaření se svěřeným majetkem Správa silnic 
Olomouckého kraje. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou a za nájemné ve výši 
dle důvodové zprávy, dle bodu 2 předložené důvodové zprávy. 
 

 

4. schvaluje 
uzavření smlouvy o právu provést stavbu na části pozemku parc.č. 239/2, parc.č. 250/4, 
parc.č. 256/2, vše v k.ú. Týneček, které jsou ve vlastnictví paní xxxxxxxxxxxx, dle bodu 3 
předložené důvodové zprávy. 
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5. schvaluje 
uzavření smlouvy o právu provést stavbu na části pozemku parc.č. 385/8 v k.ú. Týneček, 
který je v podílovém spoluvlastnictví pana xxxxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxx, dle bodu 4 
předložené důvodové zprávy. 
 

6. schvaluje 
uzavření smlouvy o právu provést stavbu na části pozemku parc.č. 936/7 v k.ú. Řepčín, který 
je ve vlastnictví společnosti SPV red, s.r.o. , dle bodu 5 předložené důvodové zprávy. 
 

7. schvaluje 
uzavření smlouvy o právu provést stavbu na části pozemku parc.č. 1918/1 v k.ú. Holice 
u Olomouce, který je ve vlastnictví Olomouckého kraje právo hospodaření Správa silnic 
Olomouckého kraje, dle bodu 6 předložené důvodové zprávy. 
 

8. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na části 
pozemku parc.č. 1918/1 v k.ú. Holice u Olomouce, který je ve vlastnictví Olomouckého kraje 
právo hospodaření Správa silnic Olomouckého kraje. Nájemní smlouva bude uzavřena na 
dobu určitou a za nájemné ve výši dle důvodové zprávy. Smlouva o budoucí smlouvě 
o zřízení služebnosti spočívající v právu uložení a provozování kanalizační přípojky a v právu 
vstupu a vjezdu na dotčený pozemek za účelem umístění, provozování, provádění oprav, 
úprav, údržby, změn či odstranění kanalizační přípojky bude uzavřena na dobu neurčitou a za 
jednorázovou úplatu ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 7 předložené důvodové zprávy. 
 

9. schvaluje 
uzavření smlouvy o právu provést stavbu na části pozemku parc.č. 1918/15 v k.ú. Holice 
u Olomouce, který je ve vlastnictví společnosti SEKNE, spol. s r.o., dle bodu 8 předložené 
důvodové zprávy. 
 

Předložil: Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 3. 
 

 
 

5 Veřejná zakázka č. 10053 - "Úspory energetické náročnosti 
budov ve vzdělávacích zařízeních statutárního města Olomouc 
- 1. žádost" - stanovení dalšího postupu 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu. 
 

2. schvaluje 
postup uvedený dle bodu II. důvodové zprávy. 
 

Předložil: Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 4. 
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6 Veřejná zakázka č. 16122 - Stavební úpravy informačního 
centra v Olomouci - zahájení, komise 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu zpracovanou na základě požadavků zadávajícího útvaru. 
 

2. schvaluje 
a) v souladu s ust. § 26 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zahájení a podmínky zadávacího 
řízení. 
b) budoucí převzetí majetku dle důvodové zprávy, 
 

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

4. pověřuje 
náměstka primátora Mgr. Filipa Žáčka 
a) ke schválení konečné verze zadávací dokumentace, 
b) k podpisu všech rozhodnutí (s výjimkou usnesení RMO) souvisejících s touto veřejnou 
zakázkou, 
c) k rozhodnutí o případných námitkách stěžovatelů, 
d) k podpisu smlouvy o dílo, případně dodatků ke smlouvě o dílo s vítězným uchazečem. 
 

Předložil: Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 4. 1. 
 

 
 

7 Veřejná zakázka č. 16018 – Pořízení regulačních plánů RP-08, 
RP-10, RP-16, RP-17, RP-19, RP-20, RP-22, RP-23, Regulační 
plán Teichmannova - Peškova - zadání 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu. 
 

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

Předložil: Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 4. 2. 
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8 

 
Veřejná zakázka č. 16139 - Hasičská zbrojnice Topolany - 
JŘBÚ 1 - zahájení, komise 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. schvaluje 
předloženou důvodovou zprávu. 
 

2. ustavuje 
komisi dle důvodové zprávy. 
 

3. pověřuje 
náměstka primátora Mgr. Filipa Žáčka k podpisu všech dokumentů souvisejících s touto 
veřejnou zakázkou. 
 

Předložil: Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 4. 3. 
 

 
 

9 Veřejná zakázka č. 16139 - Hasičská zbrojnice Topolany - 
JŘBU 1 - zadání 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu. 
 

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

Předložil: Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 4. 4. 
 

 
 

10 Veřejná zakázka č. 16138 - Analýza majetkoprávně-smluvních 
vztahů včetně návrhu postupu řešení problematiky Androva 
stadionu 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu. 
 

2. schvaluje 
zařazení částky do nekrytých požadavků. 
 

3. schvaluje 
v souladu s článkem 9 Vnitřního předpisu č. 1/2013 přímé zadání. 
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Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora 

Bod programu: 4. 5. 
 

 
 

11 Veřejná zakázka č. 15109 - Ulice 1. máje - rekonstrukce 
tramvajové trati, komunikace a inženýrských sítí - námitka 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu. 
 

2. nevyhovuje 
v souladu s ust. § 111 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. námitce stěžovatele proti rozhodnutí 
zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky s názvem "Ulice 1. máje - 
rekonstrukce tramvajové trati, komunikace a inženýrských sítí", archivní číslo 15109, z 
důvodů uvedených v důvodové zprávě. 
 

Předložil: Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 4. 6. 
 

 
 

12 Rozpočtové změny roku 2016 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu týkající se rozpočtových změn roku 2016 
 

2. schvaluje 
rozpočtové změny roku 2016 dle důvodové zprávy 
 

3. ukládá 
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku 2016 
dle důvodové zprávy 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 5. 
 

 
 

13 Bytové záležitosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu  
 

2. schvaluje 
uzavření nájemních smluv na městské byty: 
a) Černá cesta 9, Olomouc, č.b. 14, o velikosti 2+1 s xxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 1a) 
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b) Přichystalova 62, Olomouc, č.b. 23, o velikosti 0+2 s xxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy 
bod 2a) 
c) I.P.Pavlova 62, Olomouc, č.b. 18, o velikosti 3+1 se xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx dle 
důvodové zprávy bod 2b) 
d) Černá cesta 1, Olomouc, č.b. 7, o velikosti 2+1 s xxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 2c) 
e) Černá cesta 11, Olomouc, č.b. 10, o velikosti 3+1 s xxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 
2d) 
f) Černá cesta 3, Olomouc, č.b. 3, o velikosti 3+1 s xxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 
2e) 
g) Černá cesta 29, Olomouc, č.b. 3, o velikosti 2+1 s xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 2f) 
h) Synkova 4, Olomouc, č.b. 23, o velikosti 1+1 s xxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 2g) 
 

3. souhlasí 
1. s prodloužením nájemních smluv uzavřených na dobu určitou: 
a) na 2 roky s nájemci: 
xxxxxxxxxxxxxxx, U Letiště 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, U Letiště 6, Olomouc 
xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, U Letiště 8, Olomouc 
xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, U Letiště 10, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, tř. Kosmonautů 20, Olomouc 
xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, Synkova 8, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Synkova 8, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Synkova 4, Olomouc 
xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, Na Trati 82, Olomouc 
xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, Černá cesta 27, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 25, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 25, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 19, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 18, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 17, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 17, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 17, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 14, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 11, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 7, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 5, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 5, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 3, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, Balbínova 3, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 3, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 3, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 5, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 5, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 1, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 7, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1B, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1B, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1E, Olomouc 
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b) na 2 roky s nájemci -  DPS:  
xxxxxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Holečkova 9, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Peškova 1, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Fischerova 6, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Fischerova 6, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Fischerova 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Fischerova 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Příčná 6, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Příčná 6, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Příčná 8, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 64, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 64, Olomouc 
xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, Přichystalova 66, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 68, Olomouc 
 
c) na 1 rok s nájemci: 
xxxxxxxxxxxxxxx, Horní náměstí 21, Olomouc  
xxxxxxxxxxxxxxx, U Letiště 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, U Letiště 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Školní 1, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Synkova 4, Olomouc 
Charita Olomouc, Černá cesta 19, Olomouc 
Charita Olomouc, Černá cesta 14, Olomouc 
Charita Olomouc, Družební 4, Olomouc – bezbariérový byt 
xxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 14, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 3, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 3, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 5, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, I.P.Pavlova 62, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 62, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 62, Olomouc 
 
d) na půl roku, 3 měsíce s nájemci: 
xxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 13, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Fischerova 4, Olomouc – DPS  
xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, Černá cesta 19, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 21, Olomouc  
xxxxxxxxxxxxxxx, Pavelčákova 21, Olomouc  
xxxxxxxxxxxxxxx, Ztracená 1, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Dolní náměstí 7, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, U Hradeb 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Synkova 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Synkova 8, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, tř. Kosmonautů 14, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, tř. Kosmonautů 14, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Horní náměstí 21, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 9, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 9, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, Černá cesta 11, Olomouc  
xxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 23, Olomouc 
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xxxxxxxxxxxxxxx, Holická 51, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Holická 51, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Holická 51, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1A, Olomouc  
xxxxxxxxxxxxxxx, I.P.Pavlova 62, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, Jiráskova 10C, Olomouc – na 3 měsíce 
xxxxxxxxxxxxxxx, I.P.Pavlova 62, Olomouc – na 3 měsíce 
xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, I.P.Pavlova 62, Olomouc – na 3 měsíce 
xxxxxxxxxxxxxxx, I.P.Pavlova 62, Olomouc – na 3 měsíce 
xxxxxxxxxxxxxxx, I.P.Pavlova 62, Olomouc – na 3 měsíce 
xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 16, Olomouc – na 3 měsíce 
dle důvodové zprávy bod 3 a, b, c, d)  
 

4. nevyhovuje 
žádosti o snížení sazby nájemného u bytu č. 10, Pavelčákova 21, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 5)  
 
žádosti o uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4, Holická 51, Olomouc  
dle důvodové zprávy bod 6) 
 

5. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu o spolupráci s exekutorskými úřady dle bodu 7) 
 

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 6. 
 

 
 

14 Bytové záležitosti DPS 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s panem xxxxxxxxxxxxxx na byt v DPS Peškova 1,  
dle předložené důvodové zprávy 
 

3. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s paní xxxxxxxxxxxxx na byt v DPS Politických vězňů 4,  
dle předložené důvodové zprávy 
 

4. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s panem xxxxxxxxxxxxxx na byt v BB Handkeho 1,  
dle předložené důvodové zprávy 
 

5. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s manželi xxxxxxxxxxxxxxxxx na byt v BB Rooseveltova 90, dle 
předložené důvodové zprávy 
 

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 7. 
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15 Charkovská - oprava komunikace 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
provedení opravy komunikace v ul. Charkovská v roce 2016 dle důvodové zprávy 
 

3. ukládá 
odboru správy městských komunikací a MHD zajistit v roce 2016 realizaci opravy komunikace 
v ul. Charkovská 
T: 25. 10. 2016 
O: vedoucí odboru správy městských komunikací a MHD  
 

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 8. 
 

 
 

16 Povolení výjimky - pěší zóna 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. souhlasí 
s povolením výjimky dle upravené přílohy důvodové zprávy 
 

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 9. 
 

 
 

17 Dodatek č. 1 k Tarifní dohodě mezi všemi zaintegrovanými 
dopravci v zóně 71 Olomouc od 1. 8. 2016 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávy 
 

2. schvaluje 
dodatek č. 1 k Tarifní dohodě o stanovení podílu tržeb mezi všemi zaintegrovanými dopravci 
v zóně 71 Olomouc IDSOK s platností od 1. 8. 2016 dle přílohy č. 1 této důvodové zprávy 
 

3. ukládá 
podepsat dodatek č. 1 k Tarifní dohodě 
T: 9. 8. 2016 
O: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
 

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 10. 
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18 Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací - škol 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 

2. souhlasí 
s Dodatkem č.9 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola 
Olomouc - Nemilany, Raisova 1 a s Dodatkem č.6 zřizovací listiny příspěvkové organizace 
Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1 dle příloh důvodové zprávy 
 

3. ukládá 
předložit Dodatky zřizovacích listin na jednání Zastupitelstva města Olomouce 
T: zasedání ZMO 
O: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
 

Předložil: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
Bod programu: 11. 
 

 
 

19 Jmenování ředitele Mateřské školy Olomouc, Zeyerova 23, 
příspěvková organizace 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 

2. jmenuje 
na základě konkurzního řízení ředitelem Mateřské školy Olomouc, Zeyerova 23, příspěvková 
organizace paní  Mgr. Evou Kroutilovou  ke dni 1.9.2016 
 

3. ukládá 
informovat o přijatém usnesení účastníky konkurzního řízení 
T: 9. 8. 2016 
O: vedoucí odboru školství 
 

Předložil: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
Bod programu: 12. 
 

 
 

20 Fakultní základní škola Komenium - rekonstrukce stropu 
slavnostního sálu 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 

2. souhlasí 
s přímým zadáním zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci stropu Ing. arch. 
Ivetě Trtílkové  
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3. souhlasí 
s postupem prací dle bodu 2 důvodové zprávy a dle závěru důvodové zprávy 
 

4. souhlasí 
s financováním rekonstrukce stropu dle bodu 3 důvodové zprávy 
 

Předložil: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
Bod programu: 13. 
 

 
 

21 Audit hospodaření za rok 2015 - oddělení dětských jeslí 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. ukládá 
realizovat nápravná opatření dle části IV.B předložené Zprávy č. 13/2016 
T: 8. 11. 2016 
O: vedoucí odboru sociálních věcí 
 

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 14. 
 

 
 
 

22 Tramvajová trať 1. máje 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
ústní informaci 
 

Předložil: Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 15. 
 

 
 
 

23 Rozárium - závěrečné vyúčtování projektu 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. souhlasí 
s povinnostmi a odpovědností za jejich plnění uvedenými v kapitole B. důvodové zprávy 
 

 

 

 

 

 



 37 

 

3. ukládá 
- zajistit udržitelnost výstupů a výsledků projektu Rozárium po dobu 5 let ode dne finančního 
ukončení projektu dle bodu B.1.1.a) důvodové zprávy 
- nakládat po dobu 5 let ode dne finančního ukončení projektu Rozárium s veškerým 
majetkem získaným byť i jen částečně z finančních prostředků poskytnutých z dotace s péčí 
řádného hospodáře a nezatěžovat tento majetek ani jeho části žádnými majetkovými právy 
třetích osob, včetně zástavního práva, dle bodu B.1.1.b) důvodové zprávy 
T: 9. 8. 2016 
O: vedoucí odboru vnějších vztahů a informací 
 

4. ukládá 
- zajistit udržitelnost výstupů a výsledků projektu Rozárium po dobu 5 let ode dne finančního 
ukončení projektu dle bodu B.1.1.a) důvodové zprávy 
- nakládat po dobu 5 let ode dne finančního ukončení projektu Rozárium s veškerým 
majetkem získaným byť i jen částečně z finančních prostředků poskytnutých z dotace s péčí 
řádného hospodáře a nezatěžovat tento majetek ani jeho části žádnými majetkovými právy 
třetích osob, včetně zástavního práva, dle bodu B.1.1.b) důvodové zprávy 
T: 9. 8. 2016 
O: vedoucí odboru životního prostředí 
 

5. ukládá 
uchovávat veškeré doklady, které souvisí s realizací projektu Rozárium a jeho financováním 
po dobu 10 let od proplacení závěrečné platby příjemci na účet SMOl dle bodu B.1.2.a) 
důvodové zprávy 
T: 9. 8. 2016 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 

6. ukládá 
uchovávat veškeré doklady, které souvisí s realizací projektu Rozárium a jeho financováním 
po dobu 10 let od proplacení závěrečné platby příjemci na účet SMOl dle bodu B.1.2.a) 
důvodové zprávy 
T: 9. 8. 2016 
O: vedoucí odboru investic 
 

7. ukládá 
zrušit zvláštní účty č. 5721042/0800  a 6180962/0800 k 31.7.2016 dle důvodové zprávy 
T: 9. 8. 2016 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 

Předložil: Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 16. 
 

 
 

24 Nový vjezd do areálu Fakultní nemocnice Olomouc 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. ukládá 
náměstkovi primátora Mgr. Filipu Žáčkovi předložit návrh smluvního vztahu na provozování 
parkoviště FN a způsob spolufinancování akce dle důvodové zprávy 
T: 22. 11. 2016 
O: Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora 
 

Předložil: Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 18. 
 

 
 

25 Cyklostezka Jeremenkova 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. souhlasí 
s postupem dle bodu A) důvodové zprávy 
 

Předložil: Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 19. 
 

 
 

26 Informace o rozhodnutí Rady Olomouckého kraje k přezkumu 
nečinnosti RMO - stavební uzávěra 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 

Předložil: Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 21. 
 

 
 

27 Realizace projektu implementace skupiny norem ISO 27000 
(ISMS) do podmínek IS SMOl 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. ukládá 
zpracovat informativní zprávu o postupu plnění tohoto usnesení RMO po ukončení 2. etapy 
projektu 
T: březen 2017 
O: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 23. 
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28 Tramvajová trať 8. května 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. souhlasí 
s postupem dle závěrů důvodové zprávy 
 

Předložil: Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 24. 
 

 
 

29 IPRM Atraktivní a konkurenceschopná Olomouc - Závěrečná 
zpráva o postupu realizace IPRM 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
Závěrečnou zprávu o postupu realizace IPRM Atraktivní a konkurenceschopná Olomouc 
 

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 25. 
 

 
 

30 Projekt „Zprostředkující subjekt Integrované teritoriální 
investice Olomoucké aglomerace“ 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. souhlasí 
s podáním žádosti o podporu pro Zprostředkující subjekt ITI OA dle podmínek aktualizované 
výzvy č. 3 OPTP 2014-2020 k předkládání žádostí o podporu v Operačním programu 
Technická pomoc. 
 

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 26. 
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31 Organizační záležitosti - organizační změny v Magistrátu 
města Olomouce 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu  
 

2. pověřuje 
vedoucího oddělení neinvestičních projektů k výkonu činností manažera ITI 
 

3. schvaluje 
organizační změnu v odboru evropských projektů Magistrátu města Olomouce dle předložené 
důvodové zprávy s účinností od 1. 9. 2016 
 

4. schvaluje 
organizační změnu v oddělení zprostředkující subjekt ITI Magistrátu města Olomouce dle 
předložené důvodové zprávy s účinností od 1. 9. 2016 
 

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Večeř Jan, Bc., tajemník 

Bod programu: 27. 
 

 
 

32 Čerpání investičního fondu - MFO 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. souhlasí 
 s čerpáním investičního fondu dle důvodové zprávy  
 

3. schvaluje 
nákup hudebního nástroje dle důvodové zprávy  
 

4. ukládá 
odboru vnějších vztahů a informací (oddělení řízení příspěvkových organizací) seznámit 
s rozhodnutím Rady města Olomouce příspěvkovou  organizaci 
T: 9. 8. 2016 
O: vedoucí odboru vnějších vztahů a informací 
 

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

 
 

33 Souhlas s vyřazením nepotřebného majetku - MDO 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. souhlasí 
s vyřazením potřebného majetku dle důvodovou zprávy 
 

3. ukládá 
prověřit možnost vyřazený majetek věnovat uměleckým školám 
T: 9. 8. 2016 
O: vedoucí odboru vnějších vztahů a informací 
 

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

 
 

34 Významné aktivity, individuální dotace 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
přidělení dotace v kapitole Významné aktivity s regionálním dopadem u žádosti č. 12774 a 
12797 dle části A) upravené důvodové zprávy  
 

3. neschvaluje 
přidělení dotace v kapitole Významné aktivity s regionálním dopadem u žádosti č. 12785 dle 
části A) upravené důvodové zprávy 
 

4. neschvaluje 
přidělení dotace v kapitole Významné aktivity s nadregionálním dopadem u žádosti č.12588 
dle části B) upravené důvodové zprávy 
 

5. schvaluje 
přidělení dotací v kapitole Individuální projekty - významné aktivity u žádostí č.12783, 12787, 
12782, 12791, 12792, 12796, 12793, 12798 dle části C) upravené důvodové zprávy 
 

6. neschvaluje 
přidělení dotací v kapitole Individuální projekty - významné aktivity u žádostí č.12784, 12786, 
12789, 12788 dle části C) upravené důvodové zprávy 
 

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 30. 
 

 
 

35 Rozpracování usnesení a podnětů z diskuze z 10. zasedání 
ZMO konaného 27.6.2016 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. ukládá 
k bodu 15, část 3 usnesení ZMO ze dne 27.6.2016 - Petice za omezení provozní doby 
hostinských zařízení: 
- primátorovi odpovědět petentům dle upravené důvodové zprávy (T: nejbližší zasedání ZMO) 
T: 9. 8. 2016 
O: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
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2. ukládá 
k bodu 17, část 2 usnesení ZMO ze dne 27.6.2016 - Využití veřejného osvětlení na území 
města Olomouce pro navigaci složek integrovaného záchranného systému (IZS): 
- náměstku primátora JUDr. Martinu Majorovi, MBA, informovat ZMO o průběhu realizace 
opatření na využití veřejného osvětlení na území města Olomouce pro navigaci složek 
integrovaného záchranného systému (IZS) a přizvat tyto složky k projednání realizace 
T: 27. 9. 2016 
O: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
 

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 31. 
 

 
 

36 Hospodaření sdružení České dědictví UNESCO za rok 2015 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. bere na vědomí 
zprávu o výsledcích přezkoumávání hospodaření dobrovolného svazku obcí "České dědictví 
UNESCO" za rok 2015 a závěrečný účet dle příloh č. 1 a 2 důvodové zprávy 
 

3. ukládá 
předložit materiál dle bodu č. 2 usnesení Zastupitelstvu města Olomouce 
T: zasedání ZMO 
O: Giacintov Michal, Ing. arch., člen rady města 
 

Předložil: Giacintov Michal, Ing. arch., člen rady města 
Bod programu: 32. 
 

 
 

37 Rozhodnutí Rady města Olomouce jako jediného akcionáře 
Výstaviště Flora Olomouc, a.s. ve funkci valné hromady 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. odvolává 
zástupce SMOl z orgánu - představenstva Výstaviště Flroa Olomouc, a.s. dle důvodové 
zprávy 
 

 

3. volí 
nového zástupce SMOl do orgánu - představenstva Výstaviště Flora Olomouc, a.s. dle 
důvodové zprávy 
 

Předložil: Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 33. 
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38 FZŠ Hálkova - přístavba učeben (informace) 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 

Předložil: Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora 
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 

Bod programu: 35. 
 

 
 

39 Protipovodňová opatření etapa II.B, koordinátor 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
funkci technického koordinátora s účinností od 1.9.2016 ve variantě B) 
 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 36. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

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

RNDr. Ladislav Šnevajs, v. r. 
náměstek primátora 

  

 


