
 

USNESENÍ 
 

z 62. schůze Rady města Olomouce, konané dne 9. 8. 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 a ZMO 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
- informace o plnění usnesení RMO k termínu plnění 9.8.2016 dle části A) upravené 
důvodové zprávy 
- informace o plnění usnesení ZMO dle části B) upravené důvodové zprávy 
 

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

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

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

 
 

2 Majetkoprávní záležitosti + dodatek č. 1 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
prodej jednotky vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to jednotky 
č. 515/2, byt, v domě č. p. 513, 514, 515, Synkova 11, 13, 15, který je součástí pozemku 
parc. č. st. 541 zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Lazce, obec Olomouc paní 
xxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 1.121.000,- Kč. Součástí předmětné jednotky 
je spoluvlastnický podíl o velikosti 3838/185835 na společných částech předmětné nemovité 
věci dle důvodové zprávy bod č. 1.1. 
 

2. schvaluje 
záměr prodat jednotku vymezenou podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
a to jednotku č. 515/5, byt, v domě č. p. 513, 514, 515, Synkova 11, 13, 15, který je součástí 
pozemku parc. č. st. 541 zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Lazce, obec Olomouc, formou 
veřejné elektronické aukce za minimální kupní cenu ve výši 1.450.000,- Kč. Součástí 
předmětné jednotky je spoluvlastnický podíl o velikosti 7719/185835 na společných částech 
předmětné nemovité věci dle důvodové zprávy bod č. 1.2. 
 

3. schvaluje 
podmínky veřejné elektronické aukce dle důvodové zprávy bod 1.2. 
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4. schvaluje 
záměr prodat jednotku vymezenou podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
a to jednotku č. 515/7, byt, v domě č. p. 513, 514, 515, Synkova 11, 13, 15, který je součástí 
pozemku parc. č. st. 541 zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Lazce, obec Olomouc, formou 
veřejné elektronické aukce za minimální kupní cenu ve výši 1.560.000,- Kč. Součástí 
předmětné jednotky je spoluvlastnický podíl o velikosti 7534/185835 na společných částech 
předmětné nemovité věci dle důvodové zprávy bod č. 1.3. 
 
5. schvaluje 
podmínky veřejné elektronické aukce dle důvodové zprávy bod č. 1.3. 
 

6. schvaluje 
záměr prodat jednotku vymezenou podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
a to jednotku č. 515/8, byt, v domě č. p. 513, 514, 515, Synkova 11, 13, 15, který je součástí 
pozemku parc. č. st. 541 zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Lazce, obec Olomouc, formou 
veřejné elektronické aukce za minimální kupní cenu ve výši 1.306.000,- Kč. Součástí 
předmětné jednotky je spoluvlastnický podíl o velikosti 5321/185835 na společných částech 
předmětné nemovité věci dle důvodové zprávy bod č. 1.4. 
 

7. schvaluje 
podmínky veřejné elektronické aukce dle důvodové zprávy bod č. 1.4. 
 

8. ukládá 
náměstku primátora RNDr. Ladislavu Šnevajsovi zajistit před prodejem předmětné jednotky 
č. 515/8 změnu nájemní smlouvy z doby nájmu určité na dobu neurčitou dle důvodové zprávy 
bod č. 1.4. 
T: 27. 9. 2016 
O: ředitel Správy nemovitostí Olomouc, a.s. 
 

9. schvaluje 
záměr prodat jednotku vymezenou podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
a to jednotku č. 515/10, byt, v domě  č. p. 513, 514, 515, Synkova 11, 13, 15, který je 
součástí pozemku parc. č. st. 541 zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Lazce, obec Olomouc, 
formou veřejné elektronické aukce za minimální kupní cenu ve výši 955.000,- Kč. Součástí 
předmětné jednotky je spoluvlastnický podíl o velikosti 3155/185835 na společných částech 
předmětné nemovité věci dle důvodové zprávy bod č. 1.5. 
 

10. schvaluje 
podmínky veřejné elektronické aukce dle důvodové zprávy bod č. 1.5. 
 

11. schvaluje 
skončení nájmu dle smlouvy o nájmu pozemku  uzavřené dne 29. 3. 2006 s paní 
xxxxxxxxxxxxxx dohodou dle důvodové zprávy bod č. 1.6. 
 

12. schvaluje 
pacht části pozemku parc. č. 21/8 zahrada o výměře 112 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc 
paní xxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 1.6. 
 

13. schvaluje 
skončení nájmu dle smlouvy o nájmu zahrady  uzavřené dne 1. 8. 2007 s panem 
xxxxxxxxxxxxxxx dohodou dle důvodové zprávy bod č. 1.7. 
 

14. schvaluje 
pacht části pozemku parc. č. 21/10 zahrada o výměře 99 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc 
panu xxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 1.7. 
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15. schvaluje 
skončení nájmu dle smlouvy o nájmu zahrady  uzavřené dne 30. 10. 2009 s paní 
xxxxxxxxxxxxxxxxx dohodou dle důvodové zprávy bod č. 1.8. 
 

16. schvaluje 
pacht části pozemku parc. č. 21/13 zahrada o výměře 104 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc 
panu xxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 1.8. 
 

17. schvaluje 
nájem pozemku parc. č. 149 ostatní plocha o výměře 238 m2 v k. ú. Klášterní Hradisko, obec 
Olomouc, Společenství vlastníků jednotek domu Gorazdovo náměstí 65/3, 3a v Olomouci 
a Společenství pro dům Gorazdovo náměstí 79/4 v Olomouci dle důvodové zprávy bod č. 1.9. 
 

18. schvaluje 
záměr pronajmout část pozemku parc. č. 390/9 zahrada o výměře 15 m2 v k. ú. Hejčín, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.10. 
 

19. schvaluje 
záměr pronajmout část pozemku parc. č. 390/9 zahrada o výměře 15 m2 v k. ú. Hejčín, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.10. 
 

20. doporučuje zastupitelstvu města revokovat 
usnesení ZMO ze dne 19. 6. 2013, bod programu 3, bod 13 dodatku důvodové zprávy ve věci 
schválení směny části pozemku parc. č. 677/1 ostat. pl. o výměře 996 m2 (dle GP parc. 
č. 677/6 ostat. pl.) v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve vlastnictví ČR - Krajského ředitelství 
policie Olomouckého kraje za část komunikace ve vlastnictví statutárního města Olomouce 
nacházející se na části pozemku parc. č. 677/1 ostat. pl. o výměře 933 m2 v k. ú. Hodolany, 
obec Olomouc s tím, že směna bude realizována bez doplatku cenového rozdílu dle 
důvodové zprávy bod č. 2.1. 
 

21. schvaluje 
záměr směnit část pozemku parc. č. 677/1 ostatní plocha (dle GP parc. č. 677/6 ostatní 
plocha) o výměře 996 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve vlastnictví ČR – Krajského 
ředitelství policie Olomouckého kraje za část pozemku parc. č. 451/25 ostatní plocha (dle GP 
parc. č. 451/114 ostatní plocha) o výměře 442 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc, ve vlastnictví 
statutárního města Olomouce a část komunikace ve vlastnictví statutárního města Olomouce 
nacházející se na části pozemku parc. č. 677/1 ostatní plocha o výměře 933 m2 v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.1. 
 

22. schvaluje 
předběžný záměr prodat část pozemku parc. č. 827/7 ostatní plocha o výměře 7,2 m2 v k. ú. 
Nová Ulice, obec Olomouc. Výměra části pozemku bude upřesněna po vyhotovení GP dle 
důvodové zprávy bod č. 2.2. 
 

23. schvaluje 
záměr prodat pozemek parc. č. st. 1071/2 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Nová Ulice, 
obec Olomouc, jehož součástí je budova bez čp/če, tech. vyb. dle důvodové zprávy bod 
č. 2.3. 
 

24. nevyhovuje 
žádosti státního podniku Česká pošta, s. p. s udělením souhlasu umístit na částech pozemků 
parc. č. 641 ostatní plocha o výměře 1 m2 v k. ú. Nemilany a parc. č. 79/7 ostatní plocha 
o výměře 1 m2, v k. ú. Olomouc-město, parc. č. 792/1 ostatní plocha o výměře 1 m2 v k. ú. 
Nová Ulice, vše obec Olomouc odkladné schránky pro doručovatele dle důvodové zprávy bod 
č. 2.4. 
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25. schvaluje 
záměr pronajmout části pozemků parc. č. parc. č. 641 ostatní plocha o výměře 1 m2 v k. ú. 
Nemilany a parc. č. 792/1 ostatní plocha o výměře 1 m2 v k. ú. Nová Ulice, vše obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.4. 
 

26. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu bod č. 3.2. 
 

27. schvaluje 
uzavření smlouvy o udělení souhlasu s vybudováním částí stavby „Rekonstrukce areálových 
komunikací včetně technické infrastruktury - I. etapa“ na pozemku parc. č. 1721/64 ostatní 
plocha v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc s Univerzitou Palackého v Olomouci dle 
důvodové zprávy bod č. 3.2. 
 

28. uděluje 
souhlas Ředitelství silnic a dálnic ČR s provedením průzkumných prací na pozemku parc. 
č. 1863/45 orná půda o výměře 14949 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod č. 3.3. 
 

29. uděluje 
souhlas společnosti Lesy města Olomouce, a.s. s propachtováním (podpachtem) pozemků 
parc. č. 1297/7 trvalý travní porost o výměře 9000 m2, parc. č. 1297/8 trvalý travní porost 
o výměře 3039 m2, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, parc. č. 809/226 vodní plocha 
o výměře 5789 m2, parc. č. 919/1 trvalý travní porost o výměře 2438 m2, parc. č. 928 trvalý 
travní porost o výměře 3961 m2, parc. č. 933 trvalý travní porost o výměře 2966 m2, parc. 
č. 930 trvalý travní porost o výměře 974 m2, parc. č. 948 trvalý travní porost o výměře 
2175 m2, parc. č. 949 trvalý travní porost o výměře 1904 m2, parc. č. 954 trvalý travní porost 
o výměře 477 m2, parc. č. 955 trvalý travní porost o výměře 659 m2, parc. č. 957 trvalý travní 
porost o výměře 1039 m2, parc. č. 958 trvalý travní porost o výměře 690 m2, parc. č. 959/1 
trvalý travní porost o výměře 991 m2, parc. č. 961/1 trvalý travní porost o výměře 1319 m2, 
parc. č. 965/1 trvalý travní porost o výměře 6846 m2, parc. č. 965/3 trvalý travní porost 
o výměře 205 m2, parc. č. 974/1 trvalý travní porost o výměře 3598 m2, parc. č. 974/2 trvalý 
travní porost o výměře 336 m2, parc. č. 975/1 trvalý travní porost o výměře 3206 m2, parc. 
č. 975/2 trvalý travní porost o výměře 203 m2, parc. č. 978 trvalý travní porost o výměře 
6015 m2, parc. č. 980 trvalý travní porost o výměře 6682 m2, parc. č. 1012/1 trvalý travní 
porost o výměře 3165 m2, parc. č. 1012/2 trvalý travní porost o výměře 2850 m2, parc. 
č. 1013/1 trvalý travní porost o výměře 2980 m2, parc. č. 1013/2 trvalý travní porost o výměře 
1973 m2, parc. č. 1014/1 trvalý travní porost o výměře 3849 m2, parc. č. 1014/2 trvalý travní 
porost o výměře 1240 m2, parc. č. 1015/1 trvalý travní porost o výměře 3371 m2, parc. 
č. 1015/2 trvalý travní porost o výměře 499 m2, vše v k. ú. Černovír, obec Olomouc, parc. 
č. 297 ostatní plocha o výměře 1517 m2 v k. ú. Hlušovice, obec Hlušovice dle důvodové 
zprávy bod č. 3.4. 
 

30. schvaluje 
změnu náležitostí smlouvy o nájmu č. MAJ-PR-NS/18/2004/Vr ze dne 13. 4. 2004, ve znění 
dodatků č. 1 až č. 7 uzavřené se společností TRŽNICE HOPA, spol. s r.o., kterou dojde 
ke změně a doplnění náležitostí smlouvy týkajících se upřesnění počtu stánků a vlastnictví 
stánků umístěných v zóně E, udělení souhlasu s podnájem částí pozemků nacházejících 
se pod stánky ve vlastnictví třetích osob, změny výše smluvních pokut, a změny v délce 
výpovědní doby dle důvodové zprávy bod č. 3.5. 
 

31. nevyhovuje 
žádosti společnosti TRŽNICE HOPA, spol. s r.o. o snížení  nájemného zpětně k 1. 1. 2016 
za nájem pozemku parc. č. 104/1 ostatní plocha o výměře 5 833 m2 a částí pozemků parc. 
č. 105/50 ostatní plocha o výměře 1 524 m2, parc. č. 125/6 ostatní plocha o výměře 2 737 m2 
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a parc. č. 125/9 ostatní plocha o výměře 412 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc 
dle důvodové zprávy bod č. 3.5. 
 

32. schvaluje 
pacht části pozemku parc. č. 285/5 o výměře 5 487 m2, pozemku parc. č. 619 o výměře 
10 m2 a pozemku parc. 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 společnosti Výstaviště Flora 
Olomouc, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 3.6. 
 

33. schvaluje 
uzavření dohody o úhradě bezdůvodného obohacení za užívání části pozemku parc. č. 285/5 
o výměře 5 487 m2, pozemku parc. č. 619 o výměře 10 m2 a pozemku parc. č. 620 o výměře 
451 m2, vše ostatní plocha, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, za období od 26. 6. 
2014 do dne předcházejícího dni nabytí účinnosti pachtovní smlouvy se společností 
Výstaviště Flora Olomouc, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 3.6. 
 

34. schvaluje 
poskytnutí jako výpůjčky pozemku parc. č. 285/6 ostatní plocha o výměře 911 m2 v k. ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc společnosti Výstaviště Flora Olomouc, a.s. se zdůvodněním 
dle důvodové zprávy bod č. 3.6. 
 

35. schvaluje 
poskytnutí jako výpůjčky části pozemku parc. č. 615/3 lesní pozemek o výměře 260 m2 v k. ú. 
Unčovice, obec Litovel svazku obcí Mikroregion Litovelsko se zdůvodněním dle důvodové 
zprávy bod č. 3.7. 
 

36. 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., kterou dojde k vyjmutí 
části pozemku parc. č. 615/3 lesní pozemek o výměře 260 m2 v k. ú. Unčovice, obec Litovel z 
předmětu pachtu této smlouvy dle důvodové zprávy bod č. 3.7. 
 

37. schvaluje 
změnu nájemní smlouvy č. OMAJ-PR/NAJ/000709/2016/Mlc ze dne 31. 3. 2016, kterou dojde 
k přistoupení dalších nájemců, paní xxxxxxxxxxxxxxxxx a pana xxxxxxxxxxxxx, k této 
smlouvě dle důvodové zprávy bod č. 3.8. 
 

38. schvaluje 
změnu smlouvy 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, kterou dojde 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. 3.9. 
 

39. schvaluje 
skončení nájmu dle smlouvy o nájmu č. OMAJ-PR/NAJ/001200/2014/Plh uzavřené dne 30. 5. 
2014 s panem xxxxxxxxxxxxxxxxx dohodou dle důvodové zprávy bod 3.10. 
 
40. nevyhovuje 
žádosti paní xxxxxxxxxxxxxxxxx o nájem části pozemku parc. č. 66/10 ostatní plocha 
o výměře 8 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.11. 
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41. schvaluje 
nájem části pozemku parc. č. 155 ostatní plocha o výměře 17 m2 v k. ú. Pavlovičky, obec 
Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.12. 
 

42. schvaluje 
nájem části pozemku parc. č. 105/24 ostatní plocha o výměře 1 m2 v k. ú. Olomouc-město, 
obec Olomouc společnosti KYSA rerum a.s. dle důvodové zprávy bod č. 3.13. 
 

43. schvaluje 
nájem pozemku parc. č. st. 1760/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 49 m2 v k. ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.14. 
 

44. schvaluje 
nájem pozemku parc. č. 74/13 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 15 m2 v k. ú. Droždín, 
obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.15. 
 

45. schvaluje 
pacht části pozemku parc. č. 761/10 ostatní plocha o výměře 97 m2 v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.16. 
 

46. schvaluje 
nájem prostoru - garážového 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 panu xxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 
3.17. 
 

47. schvaluje 
nájem prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 297,20 m2 v 1. NP budovy č. p. 101, 
obč. vyb, Na Pevnůstce č. o. 2A, která je součástí pozemku parc. č. 405/2 zastavěná plocha 
a nádvoří v k. ú. Radíkov u Olomouce, obec Olomouc společnosti H R U Š K A , spol. s r.o. 
se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 3.18. 
 

48. nevyhovuje 
žádosti společnosti H R U Š K A , spol. s r.o. o nájem prostoru sloužícího podnikání o celkové 
výměře 297,20 m2 v 1. NP budovy č. p. 101, obč. vyb, Na Pevnůstce č. o. 2A, která 
je součástí pozemku parc. č. 405/2 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Radíkov u Olomouce, 
obec Olomouc na dobu nájmu určitou 5 let dle důvodové zprávy bod č. 3.18. 
 

49. uděluje 
souhlas s nájmem budovy č. p. 287, jiná st., která je součástí pozemku parc. č. st. 356 
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc společnosti Pohřební služba 
MISERICORDIA s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 3.19. 
 

50. doporučuje zastupitelstvu města revokovat 
část usnesení ZMO ze dne 10. 4. 2013 ve věci schválení bezúplatného převodu části 
pozemku parc. č. 612/7 ostat. pl. (dle GP parc. č. 612/37 ostat. pl. o výměře 664 m2) v k. ú.  
Neředín, obec Olomouc z vlastnictví ČR – Ministerstva obrany ČR do vlastnictví statutárního 
města Olomouce z důvodu veřejného zájmu za podmínek dle důvodové zprávy bod č. 4.2. 
 

51. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
bezúplatný převod části pozemku parc. č. 612/7 ostatní plocha (dle GP parc. č. 612/37 ostatní 
plocha) o výměře 664 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc, na které se nachází stavba 
chodníku, schody a vodovod ve vlastnictví nabyvatele, a dále stavby jiného vlastníka – 
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zejména kanalizační šachta, vjezd, betonové obruby, dopravní značení, plynovod, optické 
kabelové vedení, podzemní komunikační vedení veřejné komunikační sítě a elektronické 
komunikační zařízení, které nejsou součástí pozemku a nebudou proto předmětem převodu, 
z vlastnictví ČR – Ministerstva obrany do vlastnictví statutárního města Olomouce 
dle důvodové zprávy bod č. 4.2. 
 

52. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
darování části pozemku parc. č. 250/4 ostatní plocha (dle GP díl "a") o výměře 5 m2 v k. ú. 
Týneček, obec Olomouc z vlastnictví paní xxxxxxxxxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města 
Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 4.3. 
 

53. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
směnu pozemku parc. č. st. 126 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova 
bez čp/če, jiná stavba, včetně přípojky NN, a části pozemku parc. č. 31/8 orná půda (dle GP 
parc. č. 31/100 orná půda) o výměře 840 m2, včetně zpevněných asfaltových a betonových 
ploch, 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, 
včetně zpevněných asfaltových ploch, betonových ploch a ploch z betonových dlaždic, v k. ú. 
Klášterní Hradisko, obec Olomouc ve vlastnictví společnosti Česko Britská Mezinárodní škola 
a Mateřská škola s.r.o. s tím, že společnost Česko Britská Mezinárodní škola a Mateřská 
škola s.r.o. uhradí statutárnímu městu Olomouc doplatek celkem ve výši 1 211 985,- Kč 
a schválit započtení pohledávky společnosti Česko Britská Mezinárodní škola a Mateřská 
škola s.r.o. ze smlouvy o půjčce č. 247/P7/OŠ/2010 ze dne 22. 9. 2010 ve znění dodatku č. 1 
ze dne 26. 1. 2011 a dodatku č. 2 ze dne 2. 7. ve výši 929.706,- Kč na doplatek celkem 
ve výši 1 211 985,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.4. 
 

54. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
směnu části pozemku parc. č. 1529 orná půda (dle GP parc. č. 1529/2 orná půda) o výměře 
74 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc v podílovém spoluvlastnictví pana 
xxxxxxxxxxxxxxx (ideální podíl 1/2) a pana xxxxxxxxxxxxxxx (ideální podíl 1/2), na které se 
nachází stavba, zejména účelová komunikace ve vlastnictví statutárního města Olomouce, za 
část pozemku parc. č. 1543/3 ostatní plocha (dle GP parc. č. 1543/5 ostatní plocha) o výměře 
74 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce 
s tím, že směna pozemků bude realizována bez doplatku cenového rozdílu dle důvodové 
zprávy bod č. 4.5. 
 

55. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
prodej částí 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 společnosti Stavitelství Pospíšil s.r.o. za kupní cenu ve výši 
2 749 672,- Kč se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 4.6. 
 

56. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
prodej pozemku parc. č. 360/4 ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, 
na kterém se nachází stavby, zejména oplocení, stojan na kola, betonová havarijní jímka, 
která je umístěna pod úrovní terénu s plechovým přístřeškem, elektrický rozvaděč, sklad 
zahradnického materiálu bez základů, vodoměrná šachta a nádrž na pohonné hmoty 
se záchytnou jímkou a přístřeškem, vše ve vlastnictví kupujícího, společnosti Technické 
služba města Olomouce, a.s. za kupní cenu ve výši 162.904,- Kč dle důvodové zprávy bod 
č. 4.7. 
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57. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
prodej části 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 společnosti Bytový dům Lazecká s.r.o. za kupní 
cenu ve výši 75 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.8. 
 
58. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
prodej části pozemku parc. č. 787/1 zahrada (dle GP parc. č. 787/6 zahrada) o výměře 55 m2 
v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc, na kterém se nachází stavby, zejména oplocení a branka 
ve vlastnictví manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manželům 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx do společného jmění manželů za kupní cenu ve výši 
76 450,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.9. 
 

59. schvaluje 
změnu smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS-Z/14/2012/Hr ze dne 26. 3. 2012, jejímž předmětem 
je nájem části pozemku parc. č. 787/1 zahrada o výměře 113 m2 v k. ú. Chválkovice, obec 
Olomouc, kterou dojde k vyjmutí části pozemku parc. č. 787/1 zahrada o výměře 4 m2 v k. ú. 
Chválkovice, obec Olomouc z předmětu nájmu této smlouvy dle důvodové zprávy bod č. 4.9. 
 

60. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
prodej pozemku parc. č. 535/28 zahrada v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, 
na kterém se nachází stavby, zejména oplocení s betonovou podezdívkou, vstupní branka 
a dlážděný přístupový chodník, vše ve vlastnictví kupujících, manželům 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx do společného jmění manželů za kupní cenu ve výši 
95 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.10. 
 

61. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
prodej pozemku parc. č. 364/2 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Holice, obec Olomouc, 
na kterém se nachází stavba ve vlastnictví kupujícího -  budova bez čp/če, garáž, paní 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 23 500,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.11. 
 

62. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
prodej části pozemku parc. č. 433/3 ostatní plocha (dle GP parc. č. 433/5 zahrada) o výměře 
10 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, na které se nachází stavba oplocení ve vlastnictví 
kupujícího, panu xxxxxxxxxxxxxxxx  za kupní cenu ve výši  14.000,- Kč dle důvodové zprávy 
bod č. 4.12. 
 

63. bere na vědomí 
že kupní smlouva bude uzavřena s Tělocvičnou jednotou Sokol Olomouc - Nové Sady dle 
důvodové zprávy bod č. 4.13. 
 

64. uděluje 
souhlas Olomouckému kraji s umístěním staveb místní komunikace včetně dešťové 
kanalizace DN 250, DN 400, DN 500 a liniového žlabu, komunikace pro pěší – chodníku, 
vodovodu, veřejného osvětlení, SO.07 - Přípojka elektrických komunikací a SO.08 - Terénní 
a sadové úpravy budovaných v rámci stavby „Vědecká knihovna v Olomouci – realizace 
depozitáře“ na pozemcích parc. č. 527/3, parc. č. 527/5 a parc. č. 345/2, vše ostatní plocha 
v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 5.1. 
 

65. souhlasí 
s tím, aby po uzavření darovací smlouvy na sochu Múza Hudba a sochu Múza Divadlo 
umístěné v areálu letního kina na pozemku parc. č. 87/26 ostatní plocha, v k. ú. Olomouc – 
město, obec Olomouc, mezi statutárním městem Olomouc a společností REZIDENCE 
PODKOVA, a.s., byly tyto sochy přesunuty na pozemek parc. č. st. 718 zastavěná plocha 
a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, kde budou ponechány, aby byly přístupné 
veřejnosti dle důvodové zprávy bod č. 5.2. 
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66. schvaluje 
uzavření dodatku č. 62 ke Smlouvě o nájmu, správě a provozování nemovitostí 
a technologických zařízení ze dne 20. 12. 1994 se společností OLTERM & TD Olomouc, a.s. 
dle důvodové zprávy bod č. 5.3. 
 

67. souhlasí 
s uzavřením smlouvy o dodávce tepelné energie pro objekty napojené z objektové předávací 
stanice v areálu s uživatelem Základní škola a Střední škola CREDO, o.p.s. dle důvodové 
zprávy bod č. 5.4. 
 

68. schvaluje 
zřízení služebnosti cesty přes pozemek parc. č. st. 300 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. 
Nová Ulice, obec Olomouc, jehož součástí je budova č. p. 246, obč. vyb, ve prospěch 
statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 6.1. 
 

69. schvaluje 
uzavření smlouvy o udělení souhlasu s vybudováním veřejného osvětlení sestávajícího 
se z podzemního kabelového vedení NN v délce 267 m a 13 kusů lamp umístěných 
na sadových stožárech bez výložníku o výšce 5 m, vše na pozemku parc. č. 95/1 ostatní 
plocha v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc se společností Výstaviště Flora Olomouc, a.s. 
dle důvodové zprávy bod č. 6.2. 
 

70. schvaluje 
zřízení služebnosti uložení a provozování veřejného osvětlení na pozemku parc. č. 95/1 
ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch společnosti Výstaviště 
Flora Olomouc, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.2. 
 

71. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti uložení a provozování veřejného 
osvětlení na pozemku parc. č. 95/1 ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc 
ve prospěch společnosti Výstaviště Flora Olomouc, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.2. 
 

72. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN 
na pozemku  parc. č.  978/1 zahrada v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.3. 
 

73. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení  a provozování 
podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 978/1 zahrada v k. ú. Nová Ulice, 
obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.3. 
 

74. schvaluje 
zřízení věcného břemene umístění a provozování zařízení - rozvaděče komunikačního 
vedení veřejné komunikační sítě na pozemku parc. č. 541/2 ostatní plocha v k. ú. Neředín, 
obec Olomouc ve prospěch společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. dle 
důvodové zprávy bod č. 6.4. 
 

75. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene umístění a provozování 
zařízení - rozvaděče komunikačního vedení veřejné komunikační sítě na pozemku parc. č. 
541/2 ostatní plocha v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve prospěch společnosti Česká 
telekomunikační infrastruktura a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.4. 
 

76. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení na pozemcích 
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parc. č. 9/2 zahrada a parc. č. 685/5 ostatní plocha, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc 
ve prospěch společnosti RIO Media a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.5. 
 

77. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
optického kabelového vedení na pozemcích parc. č. 9/2 zahrada a parc. č. 685/5 ostatní 
plocha, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti RIO Media a.s. dle 
důvodové zprávy bod č. 6.5. 
 

78. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu a doporučení MPK dle důvodové zprávy bod č. 7.1. 
 

79. souhlasí 
s podnájmem ledové plochy a zázemí zimního stadionu do 31. 12. 2016 pro HC Olomouc - 
mládež, spolek, Hynaisova 1091/9A, Olomouc, IČ 22734279 dle důvodové zprávy bod č. 7.1.  
 

80. schvaluje 
zpětvzetí výpovědi ze dne 18. 5. 2016 z nájmu prostor sloužících podnikání o celkové výměře 
64,10 m2 v 1. NP budovy č.p. 192, obč. vyb., Dolní náměstí č.o. 8-9, která je součástí 
pozemku parc. č. st. 614, zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc 
dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod č. 1.1.   
 

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

 
 

3 Majetkoprávní záležitosti - pozemky užívané k provozování 
zemědělské výroby 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. revokuje 
usnesení RMO ze dne 19. 7. 2016 bod programu 2.1., bod 1.1. ve věci schválení změny 
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 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. 
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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. 
 

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 v k. ú. Hlušovice, obec Hlušovice, parc. 
č. 1383 ostatní plocha o výměře 147 m2 v k. ú. Huzová, obec Huzová, 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 celkové 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 213 m2, 
parc. č. 1098/2 ostatní plocha o celkové 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 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 celkové výměře 2 m2, parc. č. 658/18 orná půda o celkové 
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 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, 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 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 celkové výměře 66 m2, parc. č. 
2022 ostatní plocha o celkové výměře 16 m2, vše v k. ú. Lošov,  obec Olomouc, parc. č. 
447/3 ostatní plocha o celkové 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 celkové výměře 1 392 m2, parc. č. 369/1 trvalý travní porost o celkové 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 Litovel 
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 
skončení nájmů či pachtů pozemků nebo částí pozemků dle smluv o nájmu nebo pachtovních 
smluv uvedených v přílohách č. 1 až č. 28 této důvodové zprávy dohodou ke dni 30. 9. 2016 
dle důvodové zprávy bod č. 1.1. 
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4. schvaluje 
výpovědi nájmů či pachtů pozemků nebo částí pozemků dle smluv o nájmu nebo pachtovních 
smluv uvedených v přílohách č. 1 až č. 28 této důvodové zpráv, kdy výpovědi budou dány, 
pokud nájemci nebo pachtýři neuzavřou do 15. 9. 2016 nové pachtovní smlouvy dle bodů č. 
1.2  až č. 1.29 této důvodové zprávy a dle důvodové zprávy bod č. 1.1. 
 

5. schvaluje 
pacht pozemků 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 části pozemku parc. č. 583/3 orná půda o výměře 2317 m2, vše v k. ú. 
Droždín, obec Olomouc, pozemků 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, pozemků 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 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 



 13 

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 částí 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 
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, pozemků 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, části pozemku parc. č. 92/5 trvalý travní 
porost o výměře 29 m2, vše v k. ú. Pavlovičky, obec Olomouc, částí pozemků parc. č. 1097/1 
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ostatní plocha o výměře 213 m2, parc. č. 1098/2 ostatní plocha o celkové výměře 29 m2, vše 
v k. ú. Černovír, obec Olomouc společnosti AGRA Chválkovice, spol. s. r. o. dle důvodové 
zprávy bod č. 1.2. 
 

6. schvaluje 
pacht pozemků parc. č. 2339 orná půda o výměře 6421 m2, parc. č. 2156 orná půda 
o výměře 2701 m2, částí pozemku parc. č. 2188 ostatní plocha o výměře 6475 m2, parc. č. 
2191 ostatní plocha o výměře 81302 m2, části pozemku parc. č. 1908 orná půda o výměře 
6310 m2, části pozemku parc. č. 2353 orná půda o výměře 4967 m2, vše v k. ú Grygov, obec 
Grygov, pozemků 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, části 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, části pozemku parc. č. 1979/3 ostatní plocha o výměře 96 m2, vše v k. ú. Holice 
u Olomouce, obec Olomouc, pozemků parc. č. 827/79 orná půda o výměře 2600 m2 v k. ú. 
Majetín, obec Majetín, pozemků 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 společnosti AGRA Velký Týnec, a. s. dle důvodové zprávy bod 
č. 1.3. 
 

7. schvaluje 
pacht pozemku parc. č. 1383 ostatní plocha o výměře 147 m2 a částí 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, části pozemku parc. č. 447/3 ostatní plocha o výměře 352 m2 v k. ú. Mutkov, obec 
Mutkov společnosti AGRO Huzová s. r. o. dle důvodové zprávy bod č. 1.4. 
 

8. schvaluje 
pacht pozemků 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, pozemků parc. č. 1306/23 orná 
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 společnosti Agrospol Velká 
Bystřice s. r. o. dle důvodové zprávy bod č. 1.5. 
 

9. schvaluje 
pacht částí 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 panu 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 1.6. 
 

10. schvaluje 
pacht pozemků parc. č. 163/20 orná půda o výměře 49 m2 a částí pozemků parc. č. 1616 
orná půda o výměře 1388 m2, parc. č. 163/18 orná půda o výměře 10065 m2, vše v k. ú. 
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Chválkovice, obec Olomouc, pozemků 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 částí 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 společnosti ZD Bohuňovice s. r. o. dle důvodové zprávy bod 
č. 1.7. 
 

11. schvaluje 
pacht části pozemku parc. č. 680/3 trvalý travní porost o výměře 3214 m2 v k. ú. Nové Sady 
u Olomouce, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 1.8. 
 

12. schvaluje 
pacht části pozemku parc. č. 1742 orná půda o výměře 684 m2 v k. ú. Horka nad Moravou, 
obec Horka nad Moravou společnosti FARMA Ing. Josef Zatloukal s. r. o. dle důvodové 
zprávy bod č. 1.9. 
 

13. schvaluje 
pacht pozemků parc. č. 499/2 ostatní plocha o výměře 104 m2, části 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, pozemků 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, částí 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, pozemků 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, pozemků 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, částí pozemku parc. č. 1903/20 orná půda o celkové výměře 613 m2, 
části 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 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, pozemků 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, pozemků 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, části pozemku parc. č. 372/8 trvalý travní porost o výměře 1392 m2, 
vše v k. ú. Týneček, obec Olomouc, části pozemku parc. č. 806/2 orná půda o výměře 
910 m2 v k. ú. Černovír, obec Olomouc, pozemků 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 společnosti Hanácká zemědělská a. s. dle důvodové zprávy bod 
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č. 1.10. 
 

14. schvaluje 
pacht pozemků 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, pozemků 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 části pozemku parc. č. 1102/1 ostatní plocha o výměře 2207 m2, 
vše v k. ú. Nemilany, obec Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 1.11. 
 
15. schvaluje 
pacht části pozemku parc. č. 1118/6 ostatní plocha o výměře 229 m2 v k. ú. Slavonín, obec 
Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 1.12. 
 

16. schvaluje 
pacht pozemku parc. č. 665/2 orná půda o výměře 435 m2 a části pozemku parc. č. 668/2 
orná půda o výměře 141 m2, vše v k. ú. Nemilany, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
dle důvodové zprávy bod č. 1.13. 
 

17. schvaluje 
pacht pozemků parc. č. 368/26 orná půda o výměře 137 m2 v k. ú. Kožušany, obec 
Kožušany-Tážaly, pozemků parc. č. 328/7 orná půda o výměře 113 m2 a částí 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, pozemků 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, pozemků 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 částí 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, pozemků 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. 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 částí 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, pozemků 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 
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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 částí 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 panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 1.14. 
 

18. schvaluje 
pacht pozemků 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 části pozemku parc. č. 693 ostatní plocha o výměře 200 m2, vše v k. ú. 
Nemilany, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 1.15. 
 

19. schvaluje 
pacht pozemků parc. č. 669/1 orná půda o výměře 998 m2 a části pozemku parc. č. 668/2 
orná půda o výměře 181 m2, vše v k. ú. Nemilany, obec Olomouc manželům 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 1.16. 
 

20. schvaluje 
pacht pozemků 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 
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o výměře 1235 m2 a částí 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 panu xxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 1.17. 
 

21. schvaluje 
pacht pozemků 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 panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 1.18. 
 

22. schvaluje 
pacht pozemků 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 částí 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 panu xxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 1.19. 
 

23. schvaluje 
pacht pozemků parc. č. 1979/5 ostatní plocha o výměře 288 m2 a části pozemku parc. 
č. 1878/1 orná půda o výměře 1178 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc panu 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 1.20. 
 

24. schvaluje 
pacht části pozemku parc. č. 1247/21 orná půda o výměře 163 m2 v k. ú. Droždín, obec 
Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 1.21. 
 

25. schvaluje 
pacht pozemku parc. č. 369/1 ostatní plocha o výměře 409 m2 v k. ú. Nedvězí u Olomouce, 
obec Olomouc, pozemků 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 o výměře 342 m2, části pozemku parc. č. 1102/1 ostatní plocha o celkové výměře 
1610 m2, vše v k. ú. Nemilany, obec Olomouc, pozemků 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, 
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parc. č. 1206/4 orná půda o výměře 310 m2, parc. č. 899/6 orná půda o výměře 22 m2 a částí 
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 
společnosti ROMZA – Nedvězí, spol. s. r. o. dle důvodové zprávy bod č. 1.22. 
 
26. schvaluje 
pacht pozemků 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 částí 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, pozemků 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 částí 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, pozemků 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, pozemku parc. č. 95/2 orná půda o výměře 19336 m2       
v k. ú. Lazce, obec Olomouc, pozemků 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, 
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 částí 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, části pozemku parc. č. 242/25 orná půda o výměře 
1583 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc, pozemků parc. č. 849/2 orná půda o výměře 
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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 částí 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 částí 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 společnosti Školagro s. r. o. 
dle důvodové zprávy bod č. 1.23. 
 
27. schvaluje 
pacht částí 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 panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy 
bod č. 1.24. 
 

28. schvaluje 
pacht pozemků 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 částí 
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, pozemků 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 částí 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, pozemků 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, 
pozemků 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 části pozemku parc. č. 92/5 trvalý travní porost o výměře 844 m2, vše v k. ú. 
Pavlovičky, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 1.25. 
 

29. schvaluje 
pacht pozemků 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, pozemků 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 
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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 
ovýměře 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 částí 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 družstvu Zemědělské družstvo Hněvotín dle 
důvodové zprávy bod č. 1.26. 
 

30. nevyhovuje 
žádosti pana Romana Koutka o pacht pozemků 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. 381/12 orná půda o výměře 325 m2, 
parc. č. 318/33 orná půda o výměře 243 m2, parc. č. 351/6 orná půda o výměře 5489 m2, 
parc. č. 351/22 orná půda o výměře 1663 m2, parc. č. 351/20 orná půda o výměře 3479 m2, 
parc. č. 346/29 orná půda o výměře 1508  m2, parc. č. 346/42 orná půda o výměře 824 m2, 
parc. č. 410/2 orná půda o výměře 736 m2, parc. č. 346/54 orná půda o výměře 7599 m2, 
parc. č. 346/56 orná půda o výměře 296 m2, parc. č. 346/57 orná půda o výměře 1590 m2, 
parc. č. 346/58 orná půda o výměře 2661 m2, parc. č. 346/63 orná půda o výměře 226 m2, 
parc. č. 346/68 orná půda o výměře 1120 m2, parc. č. 346/74 orná půda o výměře 5744 m2, 
parc. č. 346/75 orná půda o výměře 547 m2, parc. č. 346/76 orná půda o výměře 264 m2, 
parc. č. 346/77 orná půda o výměře 13 m2, parc. č. 346/78 orná půda o výměře 594 m2, 
parc. č. 346/79 orná půda o výměře 44 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. 380/3 orná půda o výměře 699 m2, parc. č. 378/2 ostatní plocha o výměře 2081 m2, 
parc. č. 380/12 orná půda o výměře 4532 m2, parc. č. 380/17 orná půda o výměře 5414 m2, 
parc. č. 380/18 orná půda o výměře 1818 m2, parc. č. 380/19 orná půda o výměře 2574 m2, 
parc. č. 295/5 orná půda o výměře 65 m2, parc. č. 380/20 orná půda o výměře 1509 m2, 
parc. č. 380/23 orná půda o výměře 16847 m2, parc. č. 380/26 orná půda o výměře 1475 m2, 
parc. č. 381/10 orná půda o výměře 449 m2, parc. č. 381/15 orná půda o výměře 4057 m2, 
parc. č. 381/7 orná půda o výměře 1736 m2, parc. č. 381/8 orná půda o výměře 2806 m2, 
parc. č. 408/4 orná půda o výměře 469 m2, parc. č. 410/10 orná půda o výměře 1419 m2, 
parc. č. 410/16 orná půda o výměře 410 m2, parc. č. 410/25 orná půda o výměře 987 m2, 
parc. č. 414/2 orná půda o výměře 760 m2, parc. č. 414/6 orná půda o výměře 1644 m2, 
parc. č. 417 orná půda o výměře 662 m2, parc. č. 346/22 orná půda o výměře 4123 m2, parc. 
č. 346/53 orná půda o výměře 275 m2, parc. č. 413/3 orná půda o výměře 431 m2, parc. 
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č. 296/3 orná půda o výměře 157 m2, parc. č. 346/90 orná půda o výměře 4053 m2 a částí 
pozemků parc. č. 312 ostatní plocha o výměře 145 m2 a parc. č. 318/31 orná půda o výměře 
1953 m2, vše k. ú. Topolany u Olomouce, obec Olomouc a 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 vše v k. ú. Neředín, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.26. 
 

31. schvaluje 
pacht pozemku parc. č. 492/13 orná půda o výměře 15 426 m2 v k. ú. Cholina, obec Cholina 
družstvu Zemědělské družstvo Senice na Hané dle důvodové zprávy bod č. 1.27. 
 

32. schvaluje 
pacht pozemků 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 částí 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, 
pozemků 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 částí 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, 
pozemků parc. č. 180/7 orná půda o výměře 8888 m2, parc. č. 180/8 orná půda 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 částí 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, 
pozemků 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 částí 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, pozemků 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 částí pozemků parc. č. 958/3 orná 
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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 družstvu Zemědělské družstvo Slavonín dle důvodové zprávy bod č. 
1.28. 
 

33. schvaluje 
pacht pozemků 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, pozemků 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 částí 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, pozemků 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 částí 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, 
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, pozemků 
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 částí pozemků parc. 
č. 1410 orná půda o výměře 990 m2, parc. č. 1646 trvalý travní porost o výměře 921 m2, 
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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, 
pozemků 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 části pozemku parc. č. 420/4 orná 
půda o výměře 294 m2, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc, části pozemku parc. č. 837 trvalý 
travní porost o výměře 100 m2 v k. ú. Příkazy, obec Příkazy, pozemků parc. č. 658 ostatní 
plocha o výměře 484 m2, parc. č. 181 ostatní plocha o výměře 365 m2 a částí 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, pozemků 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 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 částí 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, pozemků 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 částí 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 části pozemku parc. 
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č. 384/1 trvalý travní porost o výměře 1261 m2 v k. ú. Unčovice, obec Litovel družstvu 
Zemědělské družstvo Unčovice dle důvodové zprávy bod č. 1.29. 
 

34. nevyhovuje 
žádosti pana Romona Koutka o pacht pozemků parc. č. 384 ostatní plocha o výměře 
1268 m2, parc. č. 385 ostatní plocha o výměře 3889 m2, parc.č. 391/10 orná půda o výměře 
1059 m2, parc. č. 391/12 orná půda o výměře 859 m2, parc. č. 391/15 orná půda o výměře 
1612 m2, parc. č. 391/21 orná půda o výměře 16823 m2, parc. č. 391/6 orná půda o výměře 
516 m2, parc. č. 391/8 orná půda o výměře 6279 m2, parc. č. 393 ostatní plocha o výměře 
260 m2, parc. č. 394 ostatní plocha o výměře 111 m2, parc. č. 396 ostatní plocha o výměře 
157 m2, parc. č. 397 ostatní plocha o výměře 994 m2, parc. č. 402/8 orná půda o výměře 
580 m2, parc. č. 404 ostatní plocha 2121 m2, parc. č. 406/11 orná půda o výměře 981 m2, 
parc. č. 406/6 orná půda o výměře  3486 m2, parc. č. 407 ostatní plocha o výměře 2180 m2, 
parc. č. 409/5 orná půda o výměře 731 m2, parc. č. 411/10 orná půda o výměře  734 m2, 
parc. č. 411/4 orná půda o výměře 10020 m2, parc. č. 411/8 orná půda o výměře 2257 m2, 
parc. č. 421 ostatní plocha o výměře 2289 m2, parc. č. 382/4 orná půda o výměře 191 m2, 
parc. č. 382/11 orná půda o výměře 818 m2 a části pozemku parc. č. 405/2 ostatní plocha 
o výměře 934 m2 vše v k. ú. Topolany u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 
č. 1.29. 
 

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

 
 

4 Veřejná zakázka č. 16147 - Demolice objektů v areálu 
Chválkovice, ul. U Panelárny 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu. 
 

2. schvaluje 
postup dle bodu a) návrhu na řešení důvodové zprávy. 
 

3. souhlasí 
se zahájením prací v roce 2016. 
 

4. pověřuje 
primátora Mgr. Filipa Žáčka k podpisu smlouvy, případně dodatků ke smlouvě s dodavatelem. 
 

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora 

Bod programu: 4. 
 

 
 

5 Veřejná zakázka č. 16143 - Luční ulice - rekonstrukce 
vodovodu a kanalizace - zahájení, komise 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu. 
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2. schvaluje 
v souladu s § 26 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zahájení a upravené podmínky zadávacího 
řízení. 
 

3. ustavuje 
a) v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. komisi pro otevírání obálek ve složení dle 
důvodové zprávy, 
b) v souladu s § 59 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb. komisi pro posouzení kvalifikace 
ve složení dle důvodové zprávy, 
c) v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. hodnotící komisi včetně náhradníků 
ve složení dle důvodové zprávy. 
 
4. pověřuje 
náměstka primátora Mgr. Filipa Žáčka 
a) ke schválení a podpisu konečné verze zadávací dokumentace, 
b) k podpisu všech rozhodnutí (s výjimkou usnesení RMO) souvisejících s touto veřejnou 
zakázkou, 
c) k podpisu smlouvy o dílo, případně dodatků ke smlouvě o dílo s vítězným uchazečem. 
 
Předložil: Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 4. 1. 
 

 
 

6 Veřejná zakázka č. 16103 - I.P.Pavlova 1017/62 - rekonstrukce 
elektroinstalace bytového domu - 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 hodnotící komise obsaženém v důvodové zprávě. 
 

3. pověřuje 
ředitele Správy nemovitostí Olomouc a.s. Ing. Romana Zelenku k podpisu záznamu 
o provedení předběžné řídící kontroly veřejných výdajů před vznikem závazku k uvedené 
veřejné zakázce. 
 

4. ukládá 
řediteli Správy nemovitostí Olomouc a.s. Ing. Romanu Zelenkovi podepsat záznam 
o provedení předběžné řídící kontroly veřejných výdajů před vznikem závazku k uvedené 
veřejné zakázce. 
T: 13. 9. 2016 
O: ředitel Správy nemovitostí Olomouc, a.s. 
 

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 4. 2. 
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7 Veřejná zakázka č. 16055 - Územní studie veřejných 
prostranství v MPR Olomouc "Náměstí republiky - 
Křížkovského - Mariánská - Akademická - Wurmova" - 
zahájení, komise 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu. 
 

2. schvaluje 
v souladu s ust. § 26 odst. 1 zákona č. 137/20006 Sb. zahájení a podmínky zadávacího 
řízení. 
 

3. ustavuje 
členy komisí 
a) v souladu s ust. § 71 odst. 1 zákona č. 137/20006 Sb. komisi pro otevírání obálek 
ve složení dle důvodové zprávy, 
b) v souladu s ust. § 59 odst. 2 zákona č. 137/20006 Sb. komisi pro posouzení kvalifikace 
ve složení dle důvodové zprávy, 
c) v souladu s ust. § 74 odst. 1 zákona č. 137/20006 Sb. hodnotící komisi včetně náhradníků 
ve složení dle upravené důvodové zprávy. 
 

4. pověřuje 
náměstka primátora RNDr. Aleše Jakubce, Ph.D. 
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: Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 4. 3. 
 

 
 

8 Veřejná zakázka č. 16136 - Projektování tramvajové trati - Nové 
Sady - Povel - zahájení, komise  

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu. 
 

2. schvaluje 
a) v souladu s § 26 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zahájení a podmínky zadávacího řízení, 
b) uzavření příkazní smlouvy na administraci zadávacího řízení se společností RTS, a.s., 
Lazaretní 4038/13, 615 00 Brno - Židenice, IČ 25533843. 
 
3. ustavuje 
a) v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. komisi pro otevírání obálek ve složení dle 
důvodové zprávy, 
b) v souladu s § 59 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb. komisi pro posouzení kvalifikace 
ve složení dle důvodové zprávy, 
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c) v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. hodnotící komisi včetně náhradníků 
ve složení dle důvodové zprávy. 
 
4. pověřuje 
náměstka primátora Mgr. Filipa Žáčka 
a) ke schválení a podpisu konečné verze zadávací dokumentace, 
b) k podpisu všech rozhodnutí (s výjimkou usnesení RMO) souvisejících s touto veřejnou 
zakázkou, 
c) k podpisu smlouvy o dílo, případně dodatků ke smlouvě o dílo s vítězným uchazečem. 
 
Předložil: Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 4. 4. 
 

 
 

9 Veřejná zakázka č. 15051 - Bikepark Olomouc II. - schválení 
dohody o splátkách 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. schvaluje 
předloženou dohodu o splátkách ve znění dle důvodové zprávy. 
 
2. ukládá 
odboru investic uzavřít dohodu o splátkách do 31.8.2016. 
T: 13. 9. 2016 
O: vedoucí odboru investic 
 

Předložil: Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 4. 5. 
 

 
 

10 Veřejná zakázka č. 16043 - Radnice Olomouc - oprava střechy 
a krovu - 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 komise obsaženém v důvodové zprávě. 
 

Předložil: Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 4. 6. 
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11 Veřejná zakázka č. 16148 - Rámcová smlouva na dodávku 
kancelářských potřeb MMOl - zahájení, komise 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu. 
 

2. schvaluje 
v souladu s ust. § 26 odst. 1 zákona č. 137/20006 Sb. zahájení a podmínky zadávacího 
řízení. 
 

3. ustavuje 
členy komisí 
a) v souladu s ust. § 71 odst. 1 zákona č. 137/20006 Sb. komisi pro otevírání obálek 
ve složení dle důvodové zprávy, 
b) v souladu s ust. § 59 odst. 2 zákona č. 137/20006 Sb. komisi pro posouzení kvalifikace 
ve složení dle důvodové zprávy, 
c) v souladu s ust. § 74 odst. 1 zákona č. 137/20006 Sb. hodnotící komisi včetně náhradníků 
ve složení dle důvodové zprávy. 
 
4. pověřuje 
tajemníka města  Bc. Jana Večeře 
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: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 4. 7. 
 

 
 

12 Veřejná zakázka č. 16096 - Tererovo náměstí - navýšení 
parkovacích možností - zadání 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

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

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

Předložil: Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 4. 8. 
 

 
 

13 Rozpočtové změny roku 2016 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu týkající se rozpočtových změn roku 2016 - část A a B 



 30 

 
2. schvaluje 
rozpočtové změny roku 2016 dle důvodové zprávy - část A 
 

3. ukládá 
a) seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku 
2016 dle důvodové zprávy - část A 
b) předložit Zastupitelstvu města Olomouce ke schválení rozpočtové změny  roku 2016 
dle upravené důvodové zprávy - část B  
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
 

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

 
 

14 Rozpočtové změny - OVVI 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
rozpočtovou změnu dle předložené důvodové zprávy 
 

3. ukládá 
ekonomickému odboru, oddělení rozpočtu, zařadit požadavek dle důvodové zprávy 
do seznamu nekrytých požadavků a současně jeho následné vykrytí 
T: ihned 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 

Předložil: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
Bod programu: 5. 1. 
 

 
 

15 Návrh organizačního postupu přípravy rozpočtu SMOl na rok 
2017 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu týkající se návrhu organizačního postupu přípravy rozpočtu SMOl na rok 
2017 
 

2. schvaluje 
organizační postup přípravy rozpočtu SMOl na rok 2017 
 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 6. 
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16 Výběrové řízení - ředitel příspěvkové organizace Hřbitovy 
města Olomouce 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
výsledky výběrového řízení na obsazení funkce ředitele příspěvkové organizace Hřbitovy 
města Olomouce dle předložené důvodové zprávy 
 

2. jmenuje 
Ing. Evžena Horáčka ředitelem příspěvkové organizace Hřbitovy města Olomouce s účinností 
od 15.8.2016 
 

3. ukládá 
informovat uchazeče výběrového řízení o výsledku 
T: 13. 9. 2016 
O: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
 

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 7. 
 

 
 

17 Bytové záležitosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu  
2. schvaluje 
1. uzavření nájemních smluv na městské byty: 
a) Pavelčákova 21, Olomouc, č.b. 11, o velikosti 2+1 s xxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové 
zprávy bod 1a) 
b) Pavelčákova 21, Olomouc, č.b. 10, o velikosti 3+1 s xxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové 
zprávy bod 1b) 
c) Holická 51, Olomouc, č.b. 2, o velikosti 1+kk s xxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy 
bod 1c) 
d) Holická 51, Olomouc, č.b. 4, o velikosti 2+kk s xxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 
1d) 
e) Černá cesta 1, Olomouc, č.b. 7, o velikosti 2+1 s xxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy 
bod 2a) 
f) U Letiště 8, Olomouc, č.b. 2, o velikosti 3+1 s xxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 2b) 
g) tř. Kosmonautů 14, Olomouc, č.b. 10, o velikosti 2+kk s xxxxxxxxxxxxxx dle důvodové 
zprávy bod 2c) 
h) Černá cesta 7, Olomouc, č.b. 15, o velikosti 3+1 s xxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy 
bod 6) 
 
2. demolici objektů č. 57, č. 58 a č. 60,  v areálu Kasáren Neředín,  
za podmínek dle upravené důvodové zprávy bod č. 8) 
 

3. souhlasí 
1. s prodloužením nájemních smluv uzavřených na dobu určitou: 
a) na 2 roky s nájemci: 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, U Letiště 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, U Letiště 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 3, Olomouc  
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xxxxxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 3, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 3, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 3, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 5, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 7, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 9, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 1, Olomouc 
xxxxxxxxxxx, Černá cesta 5, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 5, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 7, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 7, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 7, Olomouc 
Krajské ředitelství Policie ČR, Černá cesta 9, Olomouc 
xxxxxxxxxxx, Černá cesta 11, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 15, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 18, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 19, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 21, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 29, Olomouc 
Moravské divadlo Olomouc, příspěvková organizace, Dolní náměstí 7, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, tř. Kosmonautů 20, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 62, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, I.P.Pavlova 62, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, I.P.Pavlova 62, Olomouc 
xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, Nedbalova 8, Olomouc  
xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1A, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1C, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1C, Olomouc 
xxxxxxxxxxx, Sladkovského 1D, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc 
xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 1, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Topolová 1, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, Topolová 1, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Topolová 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Topolová 6, Olomouc 
xxxxxxxxx, Topolová 6, Olomouc 
xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 6, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, Topolová 6, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Topolová 6, Olomouc 
xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, Topolová 6, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 6, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, Topolová 6, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, Topolová 6, Olomouc 
xxxxxxxxxxx, Topolová 6, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 6, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Topolová 6, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, Topolová 6, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Topolová 7, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 9, Olomouc 
 
b) na 2 roky s nájemci -  DPS, bezbariérové byty: 
xxxxxxxxxxxxxxx, Rooseveltova 90, Olomouc – bezbariérový byt 
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xxxxxxxxxxxxxx, Rooseveltova 90, Olomouc – bezbariérový byt 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 64, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 64, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 66, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 66, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 66, Olomouc 
xxxxxxxxxxx, Přichystalova 68, Olomouc 
xxxxxxxxxxx, Přichystalova 68, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 68, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Fischerova 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Fischerova 2, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Fischerova 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, Fischerova 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Fischerova 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, Fischerova 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Fischerova 6, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Příčná 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Příčná 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Příčná 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Příčná 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Příčná 6, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Peškova 1, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, Peškova 1, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Peškova 1, Olomouc 
 
c) na 1 rok s nájemci: 
xxxxxxxxxxxxxx, Synkova 11, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Polská 57, Olomouc 
xxxxxxxxxxx, Balbínova 3, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Balbínova 7, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 9, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 19, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 23, Olomouc 
xxxxxxxxx, Horní náměstí 20, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, Na Trati 80, Olomouc 
 
d) na půl roku, 3 měsíce s nájemci: 
xxxxxxxxxxxx, Přichystalova 68, Olomouc – DPS 
xxxxxxxxxxxxx, Holická 51, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, U Hradeb 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, tř. Kosmonautů 14, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 21, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 23, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Ostružnická 9/11, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, U Letiště 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, U Letiště 6, Olomouc – na 3 měsíce 
xxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 5, Olomouc – na 3 měsíce 
dle důvodové zprávy bod 3 a, b, c, d)  
 
2. s neprodloužením nájemních smluv uzavřených na dobu určitou: 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 9, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, Synkova 8, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 3, Olomouc 
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dle důvodové zprávy bod 4 a, b, c)  
 
3. s výpovědí z nájmu bytu: 
xxxxxxxxxxxxxx, Topolová 9, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Synkova 15, Olomouc 
dle upravené důvodové zprávy bod 5) 
 

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 8. 

 
 
 

18 Bytové záležitosti DPS 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s panem xxxxxxxxxxxxxxxxxx na byt v DPS Erenburgova 26, 
dle předložené důvodové zprávy 
 

3. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s pení xxxxxxxxxxxxxxxxxx na by v DPS Přichystalova 64, 
dle předložené důvodové zprávy 
 

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 9. 

 
 

 

19 Smetanova ulice – rekonstrukce kanalizace a vodovodu  
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
uzavření dodatku SOD se zhotovitelem PD dle bodu 3), odst.A důvodové zprávy 
 

3. schvaluje 
uzavření dodatku se zhotovitelem PD na rozšíření předmětu díla o rekonstrukci komunikace 
dle bodu 3), odst.B důvodové zprávy 
 

Předložil: Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 10. 
 

 
 

20 ČOV – Technologické PC 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. souhlasí 
s dalším postupem dle důvodové zprávy - návrhu na řešení, bod a) 
 

3. souhlasí 
s úpravou plánu dle důvodové zprávy 
 

4. pověřuje 
náměstka primátora Mgr. Filipa Žáčka k podpisu smlouvy s vybraným dodavatelem 
 

Předložil: Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 11. 

 
 

 

21 Plán udržitelné městské mobility 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
jednací řád Řídící skupiny dle důvodové zprávy 
 

3. schvaluje 
složení pracovních skupin dle důvodové zprávy 
 

Předložil: Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 14. 
 

 
 

22 Změny veřejné linkové dopravy od r. 2018 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. ukládá 
ihned odpovědět KIDSOK dle bodu 5 důvodové zprávy 
T: 13. 9. 2016 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 

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

 
 

23 Částečná změna v použití částky 2,7 mil. Kč na opravy 
chodníků 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. souhlasí 
s návrhem předkladatele 
 

3. revokuje 
částečně své usnesení č. 25 z 19.4.2016: 
- vypouští realizaci akce KMČ č. 17 Olomouc – střed, ulice Tylova – Dánská 
- nahrazuje ji realizací akce KMČ č. 17 Olomouc – střed, ulice Aksamitova 
 

4. ukládá 
odboru správy městských komunikací a MHD zajistit realizaci opravy chodníku                       
v ul. Aksamitova v r. 2016 dle důvodové zprávy 
T: dle důvodové zprávy 
O: vedoucí odboru správy městských komunikací a MHD  
 

Předložil: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
Bod programu: 18. 
 

 
 

24 Tylova - Dánská, technické řešení 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
postup řešení dle bodu B této důvodové zprávy 
 

3. schvaluje 
uspořádání parkovacích ploch v ul. Tylova dle varianty C2 této důvodové zprávy 
 

4. ukládá 
odboru správy městských komunikací a MHD zajistit v r. 2017 realizaci opravy chodníku 
a parkovacích stání v ul. Tylova a Dánská v rozsahu schváleném RMO 
T: září 2017 
O: vedoucí odboru správy městských komunikací a MHD  
 

5. ukládá 
doprojektovat umístění kontejnerů na tříděný a směsný odpad v rámci varianty C2 
T: 22. 11. 2016 
O: vedoucí odboru správy městských komunikací a MHD  
 

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 19. 
 

 
 

25 Zvláštní užívání komunikací 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. nesouhlasí 
se zřízením vyhrazeného parkování v ulici Tylova dle bodu 1. důvodové zprávy 
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3. souhlasí 
s dalším využitím vyhrazeného parkování v ulici Koželužská dle bodu 2. důvodové zprávy 
 

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

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 20. 
 

 
 
 

26 Dokončení integrace železničních tratí do IDSOK a úhrada 
dopadů nad rámec dělby 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
smlouvu o úhradě protarifovací ztráty v rámci IDSOK dle upravené přílohy č. 2 této důvodové 
zprávy 
 

3. schvaluje 
Tarifní dohodu o stanovení podílu tržeb mezi dopravci ČD, a.s. a DPMO, a.s. u tratí 270 
a 290 s platností od 1. 9. 2016  dle přílohy č. 3 této důvodové zprávy 
 

4. ukládá 
podepsat smlouvu o úhradě protarifovací ztráty v rámci IDSOK   
T: 13. 9. 2016 
O: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 

 
5. ukládá 
podepsat Tarifní dohodu k tratím 270 a 290 
T: 13. 9. 2016 
O: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
 

6. schvaluje 
úpravu Dodatku č. 1 k Tarifní dohodě o stanovení podílu tržeb mezi dopravci v rámci IDSOK 
schváleného v RMO dne 19. 7. 2016 dle důvodové zprávy 
 

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 21. 
 

 
 

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

1. bere na vědomí 
ústní informaci o průběhu příprav rekonstrukce tramvajové trati ul. 1. máje 
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2. nesouhlasí 
s návrhem Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo "Ul. 1. máje - rekonstrukce komunikace 
a inženýrských sítí" 
 

Předložil: Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 22. 
 

 
 

28 Vyhodnocení vymáhání pohledávek ze správních                       
a rozhodovacích činností MMOl v 1. pololetí 2016 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 24. 
 

 
 

29 Příprava a realizace projektů ITI OA 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 

2. ukládá 
odboru evropských projektů čtvrtletně informovat RMO o stavu přípravy a realizace projektů 
prostřednictvím ITI OA 
T: čtvrtletně 
O: vedoucí odboru evropských projektů 
 

 

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 26. 
 

 
 

30 Strategický rámec MAP - projekty SMOl 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 

Bod programu: 27. 
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31 MŠ Rooseveltova - investiční záměr 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
investiční záměr na rekonstrukci prostor mateřské školy Rooseveltova dle varianty A 
důvodové zprávy 
 

3. ukládá 
zajistit zpracování dalších stupňů projektové dokumentace dle důvodové zprávy 
T: prosinec 2016 
O: vedoucí odboru investic 
 

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

 
 

32 Knihovna města Olomouce 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
vypracování znaleckého posudku dle důvodové zprávy 
 

3. ukládá 
ředitelce příspěvkové organizace Knihovna města Olomouce zajistit vypracování znaleckého 
posudku dle důvodové zprávy 
T: 27. 9. 2016 
O: ředitelka Knihovny města Olomouce 
 

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

 
 

 

33 Pravidla pro řízení PO - mimo školská zařízení  
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
Pravidla pro řízení příspěvkových organizací zřizovaných statutárním městem Olomouc           
( mimo školská zařízení), která doposud nebyly vydána 
 

3. ukládá 
odboru vnějších vztahů a informací (oddělení řízení příspěvkových organizací) informovat 
o přijatém usnesení ředitele PO 
T: 13. 9. 2016 
O: vedoucí odboru vnějších vztahů a informací 
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Předložil: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
Bod programu: 30. 
 

 
 
 

34 Pravidla ke stanovení výše příplatku za vedení, osobního 
příplatku a hmotné zainteresovanosti ředitelům PO - mimo 
školská zařízení  

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
Pravidla ke stanovení výše příplatku za vedení, k poskytování osobního příplatku                    
a k hodnocení hmotné zainteresovanosti ředitelů PO zřizovaných statutárním městem 
Olomouc (mimo školská zařízení), která doposud nebyla vydána. 
 

3. ukládá 
odboru vnějších vztahů a informací (oddělení řízení příspěvkových organizací) informovat       
o přijatém usnesení ředitele PO 
T: 13. 9. 2016 
O: vedoucí odboru vnějších vztahů a informací 
 

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

 
 

35 Navýšení účelové dotace na zajištění sociálních služeb 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
přijetí navýšení účelové dotace poskytnuté Olomouckým krajem dle důvodové zprávy 
 
3. souhlasí 
s uzavřením dodatku smlouvy o poskytnutí účelové dotace 
 

4. ukládá 
podepsání dodatku smlouvy o navýšení účelové dotace věcně příslušným náměstkem 
primátora 
T: 13. 9. 2016 
O: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
 

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 32. 
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36 Veřejnoprávní smlouva v rámci implementace Operačního 
programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 
- 2020 a v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj               
a vzdělání 2014 - 2020 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 33. 
 

 
 

37 Žádost o schválení zahraniční cesty pro JSDH Droždín              
a Radíkov 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. souhlasí 
se zahraniční cestou 
 

3. pověřuje 
JUDr. Martina Majora, MBA, 1. náměstka primátora, k podpisu žádanky o přepravu                
k zahraniční cestě hasičských vozidel OLB 3374 a 4M8 1421 
 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 35. 
 

 
 

38 Audit hospodaření malých pokladen na odboru správních 
činností MMOl 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
realizovat navrhovaná nápravná opatření dle části IV.B. předložené Zprávy č. 14/2016 
o zjištěních z vykonaného auditu ze dne 14.06.2016. 
T: 8. 11. 2016 
O: vedoucí odboru správních činností 
 

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 36. 
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39 Audit vymáhání pohledávek na odboru agendy řidičů 
a motorových vozidel MMOl 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. ukládá 
realizovat navrhovaná nápravná opatření dle části IV.B. předložené Zprávy č. 31/2015 
o zjištěních z vykonaného auditu ze dne 07.06.2016. 
T: 22. 11. 2016 
O: vedoucí odboru agendy řidičů a motorových vozidel 
 

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 37. 
 

 
 

40 Významné projekty, individuální dotace - revokace 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. revokuje 
část 6, bodu 34 usnesení RMO z 19.7.2016 – Významné aktivity, individuální dotace -  
týkající se neschválení dotace v kapitole Individuální projekty - významné aktivity u žádosti č. 
12784 dle části C) upravené důvodové zprávy 
 

2. schvaluje 
přidělení dotace v kapitole Významné aktivity s nadregionálním dopadem u žádosti č. 12784 
dle důvodové zprávy 
 

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 38. 
 

 
 

41 Zajištění bezpečného přecházení u škol 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. souhlasí 
s ukončením prověrky zájmu o spolupráci členů klubů seniorů v Olomouci prostřednictvím 
Městské policie Olomouc a odboru sociálních věcí MMOl 
 

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 39. 
 

 
 
 
 
 



 43 

42 Prodej vozidel Městské policie Olomouc prostřednictvím 
autobazaru 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
odprodej vozidel prostřednictvím autobazaru dle výše uvedené důvodové zprávy 
 

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 40. 
 

 
 

43 Darovací smlouva - EKO-KOM, a.s. 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
předloženou darovací smlouvu  
 

3. pověřuje 
primátora města Olomouce doc. Mgr. Antonína Staňka, Ph.D.,  podpisem darovací smlouvy 
 

Předložil: Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 41. 
 

 
 

44 Delegování zástupce na mimořádnou valnou hromadu 
OLTERM & TD Olomouc, a. s.   

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. doporučuje zastupitelstvu města 
delegovat zástupce SMOl (včetně náhradníka) na valnou hromadu OLTERM & TD Olomouc, 
a. s.  
 

3. ukládá 
předložit radou doporučený návrh na delegování zástupců SMOl na nejbližší zasedání ZMO 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
 

Předložil: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
Bod programu: 42. 
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45 Změny v komisích 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 

2. odvolává 
- z funkce člena KMČ: 
č. 13 Nová Ulice Bc. Jakuba Nepejchala a Václava Janebu 
č. 14 Nové Hodolany Mgr. Martina Škabrahu 
č. 15 Nové Sady Mgr. Petru Kylarovou 
č. 17 Olomouc - střed Bc. Vojtěcha Pikala 
č. 19 Pavlovičky Ing. Josefa Opletala (k 30.6.2016) 
- z fukce člena kulturní komise: 
Mgr. Pavla Bednaříka (k 30.6.2016) 
 

3. jmenuje 
- do funkce člena KMČ: 
č. 6 Chválkovice Bc. Vojtěcha Pikala 
č. 13 Nová Ulice Ondřeje Malého 
č. 14 Nové Hodolany Luboše Šavrňáka 
č. 15 Nové Sady Ivu Přikrylovou 
č. 17 Olomouc - střed Bc. Jakuba Nepejchala 
č. 19 Pavlovičky RNDr. Kateřinu Mutinovou 
- do funkce člena kulturní komise 
Mgr. Miroslava Kindla 
 

4. ukládá 
informovat předsedy, tajemníka, odvolané a nově jmenované členy komisí o schválených 
změnách 
T: 13. 9. 2016 
O: vedoucí odboru vnějších vztahů a informací 
 

Předložil: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
Bod programu: 43. 
 

 
 

46 Obnova vybraných lesních porostů v EVL Království a EVL 
Litovelské Pomoraví - závěrečné vyhodnocení akce 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
zajistit archivaci všech originálů účetních dokladů projektu "Obnova vybraných lesních 
porostů v EVL Království a EVL Litovelské pomoraví" (bankovní účet č. 6062122/0800) 
včetně výpisů ze zvláštního bankovního účtu do konce roku 2026 dle bodu 4.3 důvodové 
zprávy 
T: 13. 9. 2016 
O: vedoucí ekonomického odboru 
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3. ukládá 
zrušit zvláštní účet č. 6062122/0800 (projekt "Obnova vybraných lesních porostů v EVL 
Království a EVL Litovelské pomoraví") dle bodu 3.2 důvodové zprávy 
T: 13. 9. 2016 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 

4. ukládá 
zajistit archivaci všech originálů dokumentů souvisejících s veřejnou zakázkou vyhlašovanou 
v rámci realizace projektu "Obnova vybraných lesních porostů v EVL Království a EVL 
Litovelské Pomoraví" do konce roku 2027 dle bodu 4.3 důvodové zprávy 
T: 13. 9. 2016 
O: vedoucí odboru investic 
 

5. ukládá 
zajistit archivaci veškeré dokumentace související s realizací projektu "Obnova vybraných 
lesních porostů v EVL Království a EVL Litovelské Pomoraví" do konce roku 2026 dle bodu 
4.3 důvodové zprávy 
T: 13. 9. 2016 
O: vedoucí odboru evropských projektů 
 

6. ukládá 
zajistit naplnění podmínek vyplývajících z Rozhodnutí o poskytnutí dotace dle bodu 4.1 a) - c) 
důvodové zprávy 
T: 13. 9. 2016 
O: vedoucí odboru životního prostředí 
 

7. souhlasí 
s postupem dle závěru předkládané důvodové zprávy 
 

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 44. 
 

 
 

47 Založení krajinného prvku Holický les - závěrečné 
vyhodnocení akce 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. ukládá 
zajistit archivaci všech originálů účetních dokladů projektu "Založení krajinného prvku Holický 
les" (bankovní účet č. 5515492/0800) včetně výpisů ze zvláštního bankovního účtu do konce 
roku 2026 dle bodu 4.3 důvodové zprávy 
T: 13. 9. 2016 
O: vedoucí ekonomického odboru 

 
3. ukládá 
zrušit zvláštní účet č. 5515492/0800 (projekt "Založení krajinného prvku Holický les") dle bodu 
3.2 důvodové zprávy 
T: 13. 9. 2016 
O: vedoucí ekonomického odboru 
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4. ukládá 
zajistit archivaci všech originálů dokumentů souvisejících s veřejnou zakázkou vyhlašovanou 
v rámci realizace projektu "Založení krajinného prvku Holický les" do konce roku 2027 dle 
bodu 4.3 důvodové zprávy 
T: 13. 9. 2016 
O: vedoucí odboru investic 
 

5. ukládá 
zajistit archivaci veškeré dokumentace související s realizací projektu "Založení krajinného 
prvku Holický les)" do konce roku 2026 dle bodu 4.3 důvodové zprávy 
T: 13. 9. 2016 
O: vedoucí odboru evropských projektů 
 

6. ukládá 
zajistit naplnění podmínek vyplývajících z Rozhodnutí o poskytnutí dotace dle bodu 4.1 a) - c) 
důvodové zprávy 
T: 13. 9. 2016 
O: vedoucí odboru životního prostředí 
 

7. souhlasí 
s postupem dle závěru předkládané důvodové zprávy 
 

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 45. 
 

 
 

48 Hřbitovy města Olomouce - organizační záležitosti 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
platové zařazení ředitele příspěvkové organizace Hřbitovy města Olomouce Ing. Evžena 
Horáčka dle důvodové zprávy s účinností od 15. 8. 2016 
 

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 46. 
 

 
 

49 Organizační záležitosti - Veřejnoprávní smlouvy uzavírané 
mezi SMOl a obcemi ve správním obvodu ORP v oblasti 
výkonu působnosti speciálního stavebního úřadu 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
uzavření veřejnoprávní smlouvy na zajištění výkonu působnosti speciálního stavebního úřadu 
s obcí Grygov dle důvodové zprávy 
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3. ukládá 
zaslat podepsanou veřejnoprávní smlouvu ke schválení a podpisu obci Grygov a následně 
požádat Krajský úřad Olomouckého kraje o vyslovení souhlasu dle § 160 odst. 5 zákona 
č.500/2004 Sb.,správní řád, ve znění pozdějších předpisů 
T: 13. 9. 2016 
O: vedoucí odboru kancelář tajemníka 
 

4. ukládá 
zajistit realizaci organizačních opatření souvisejících s výkonem působnosti. 
T: 13. 9. 2016 
O: vedoucí stavebního odboru 
 

Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 47. 
 

 
 

50 Stanovení termínu a návrh programu 11. zasedání 
Zastupitelstva města Olomouce 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 

2. stanovila 
- termín konání 11. zasedání ZMO: na úterý 30. 8. 2016 od 9:00 hodin 
- místo konání 11. zasedání ZMO: Magistrát města Olomouce - velký zasedací sál, 
Hynaisova 10, Olomouc 
 

3. schvaluje 
návrh programu 11. zasedání ZMO dle upravené důvodové zprávy 
 

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 48. 

 
 
 

51 Organizační záležitosti – zřízení společensky účelných 
pracovních míst v Magistrátu města Olomouce 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. revokuje 
část 2. bod 36 usnesení RMO ze dne 24. 8. 2015 v části týkající se účinnosti zřízení dvou 
společensky účelných pracovních míst v odboru stavebním Magistrátu města Olomouce       
od 1. 10. 2015 do 30. 9. 2016 (původně od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016) 
 

Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 49. 
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52 Organizační záležitosti – Dodatek č. 2 „Vnitřního předpisu        
o zapůjčování služebních vozidel Magistrátu města Olomouce 
k soukromým účelům“ 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
Dodatek č. 2 „Vnitřního předpisu o zapůjčování služebních vozidel Magistrátu města 
Olomouce k soukromým účelům“ dle předložené důvodové zprávy s účinností od 1. 9. 2016  
 

Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 49. 1. 
 

 
 

53 Organizační záležitosti – Dodatek č. 3 „Vnitřního předpisu 
o stravování pro zaměstnance Magistrátu města Olomouce 
a dlouhodobě uvolněné členy Zastupitelstva města Olomouce“  

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu  
 

2. schvaluje 
Dodatek č. 3 „Vnitřního předpisu o stravování pro zaměstnance Magistrátu města Olomouce 
a dlouhodobě uvolněné členy Zastupitelstva města Olomouce“ dle předložené důvodové 
zprávy s účinností od 1. 9. 2016 
 

Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 49. 2. 
 

 
 

54 Organizační záležitosti - Vejdovského 2 - dislokace odboru 
agendy řidičů a motorových vozidel MMOl 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
a) uvolnění IV. NP budovy Olomouc, Vejdovského 189/2 v termínu do 30.11.2016 a 
b) následné uvolnění I. - III. NP v termínu do konce r. 2019 pro potřeby KŘPOK 
 

3. souhlasí 
s umístěním zaměstnanců odboru AŘMV dle bodu 2. a)  návrhu tohoto usnesení do objektu 
AB Centrum, Kosmonautů 989/8, Olomouc 
 

 

 

 



 49 

4. ukládá 
vedoucí odboru majetkoprávního ve spolupráci s vedoucí odboru kancelář tajemníka, 
předložit RMO ke schválení podmínky nájemní smlouvy dle bodu 3. návrhu usnesení 
T: 13. 9. 2016 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 

vedoucí odboru kancelář tajemníka 
 

5. ukládá 
vedoucímu odboru investic ve spolupráci s vedoucí odboru kancelář tajemníka, zajistit 
a předložit RMO posouzení nákladů potřebných na rekonstrukci objektů Masarykova tř. 
936/50 a Tomkova 40, Olomouc 
T: 27. 9. 2016 
O: vedoucí odboru investic 

vedoucí odboru kancelář tajemníka 
 

6. ukládá 
vedoucímu odboru evropských projektů ověřit možnost využití dotačního titulu při rekonstrukci 
budovy pro administrativní účely a zřízení archívu magistrátu 
T: 13. 9. 2016 
O: vedoucí odboru evropských projektů 
 

Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 49. 3. 
 

 
 

55 Žádost o udělení výjimky dle článku 3 odst. 3 OZV č. 5/2015 - 
Fotbalová utkání SK Sigma Olomouc, a.s. 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. uděluje 
SK Sigma Olomouc, a.s., IČ: 61974633, Legionářská 1165/12, 771 00 Olomouc výjimku 
ze zákazu stanoveného v OZV č. 5/2015 o zákazu konzumace alkoholických nápojů 
a žebrání na veřejných prostranstvích na fotbalová utkání Fotbalové národní ligy a Poháru 
FAČR v termínech 5.8.2016, 10.8.2016, 19.8.2016, 2.9.2016, 16.9.2016, 30.9.2016, 
21.10.2016, 4.11.2016, 18.11.2016 vždy v době od 12.00-23.00 hodin 
 
3. ukládá 
ihned informovat o rozhodnutí žadatele a zástupce ředitele MP Olomouc 
T: 13. 9. 2016 
O: vedoucí odboru vnějších vztahů a informací 
 

Předložil: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
Bod programu: 51. 
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56 Založení akciové společnosti Správa sportovních zařízení 
Olomouc, a. s. 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. doporučuje zastupitelstvu města 
rozhodnout o založení nové akciové společnosti Správa sportovních zařízení Olomouc, a. s. 
 

3. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zakladatelskou listinu a stanovy akciové společnosti Správa sportovních zařízení Olomouc,  
a. s., včetně zástupců SMOl v orgánech této společnosti, dle přílohy 
 

4. doporučuje zastupitelstvu města 
zmocnit primátora statutárního města Olomouce k provedení všech úkonů k založení 
společnosti Správa sportovních zařízení Olomouc, a. s., zejména k podpisu příslušných 
notářských zápisů a dalších listin 
 
5. ukládá 
předložit radou doporučený návrh na založení společnosti na nejbližší jednání ZMO 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 52. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D.  v. r.                        JUDr. Martin Major, MBA v. r. 
primátor města Olomouce                                          1. náměstek primátora 
 

 

  
  

 


