
 

USNESENÍ 
 

z 8. zasedání Zastupitelstva města Olomouce, konaného dne 14. 3. 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 Schválení programu 8. zasedání Zastupitelstva města 
Olomouce 

Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. schvaluje 

program 8. zasedání Zastupitelstva města Olomouce 
 

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 1. ; hlasování č. 2 
 
 

2 Kontrola usnesení ZMO 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 

informace o plnění usnesení ZMO dle předložené důvodové zprávy 
 

2. prodlužuje 

termíny plnění usnesení ZMO dle předložené důvodové zprávy 
 

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 2.; hlasování č. 4 
 
 

3 Majetkoprávní záležitosti 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. schvaluje 

prodej pozemku parc. č. st. 387 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Huzová, obec 
Huzová, jehož součástí je zejména budova č. p. 259, rodinný dům, vedlejší 
hospodářská budova, studna, domácí čistička odpadních vod a oplocení, části 
pozemku parc. č. 2600/1 ostatní plocha (dle GP parc. č. 2600/1 ostatní plocha) 
o výměře 1368 m2, jehož součástí je oplocení a části pozemku parc. č. 2600/4 
zahrada (dle GP parc. č. 2600/4 zahrada) o výměře 3035 m2, jehož součástí je 
oplocení, vše v k. ú. Huzová, obec Huzová, společnosti REVEL VUTZ, s.r.o. za kupní 
cenu ve výši 2.350.000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.1. 
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2. nevyhovuje 

nabídce pana xxxxxxxxxxxxxxxxxx a nabídce manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
ve věci prodeje pozemku parc. č. st. 387 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Huzová, 
obec Huzová, jehož součástí je zejména budova č. p. 259, rodinný dům, vedlejší 
hospodářská budova, studna, domácí čistička odpadních vod a oplocení, části 
pozemku parc. č. 2600/1 ostatní plocha (dle GP parc. č. 2600/1 ostatní plocha) 
o výměře 1368 m2, jehož součástí je oplocení a části pozemku parc. č. 2600/4 
zahrada (dle GP parc. č. 2600/4 zahrada) o výměře 3035 m2, jehož součástí je 
oplocení, vše v k. ú. Huzová, obec Huzová dle důvodové zprávy bod č. 1.1. 
 

3. schvaluje 

zřízení služebnosti cesty přes pozemek parc. č. 3205/5 ostatní plocha a pozemek 
parc. č. 2599 lesní pozemek, oba v k. ú. Huzová, obec Huzová, ve prospěch 
pozemku parc. č. st. 387 zastavěná plocha a nádvoří, a části pozemku parc. č. 
2600/4 zahrada (dle GP parc. č. 2600/4 zahrada) oba v k. ú. Huzová, obec Huzová 
za jednorázovou úplatu ve výši 5.000,- Kč bez DPH, ke které bude uplatněna daň 
z přidané hodnoty ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v souladu se zákonem č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů dle důvodové 
zprávy bod č. 1.1. 
 

4. schvaluje 

prodej jednotky vymezené dle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, a to bytové 
jednotky č. 727/50 v domě č. p. 727, byt. dům, Voskovcova 2, na pozemku parc. č. 
st. 802 zastavěná plocha a nádvoří se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
752/40311 na společných částech domu č. p. 727 a se spoluvlastnickým podílem 
o velikosti 752/40311 na pozemku parc. č. st. 802 zastavěná plocha a nádvoří, vše 
v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx kupní 
cenu ve výši  1.809.000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.2. 
 

5. schvaluje 

prodej jednotky vymezené podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, a to 
bytové jednotky č. 542/1 v domě č. p. 542, byt. dům, Smetanova 32, na pozemku 
parc. č. st. 722 zastavěná plocha a nádvoří se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
724/2413 na společných částech domu č. p. 542 a se spoluvlastnickým podílem 
o velikosti 724/2413 na pozemku parc. č. st. 722 zastavěná plocha a nádvoří, vše 
v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, panu xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 
1.585.001,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.3. 
 

6. nevyhovuje 

nabídce pana xxxxxxxxxxxxxx, nabídce manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
a nabídce pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
věci prodeje jednotky vymezené podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, a to 
bytové jednotky č. 542/1 v domě č. p. 542, byt. dům, Smetanova 32, na pozemku 
parc. č. st. 722 zastavěná plocha a nádvoří se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
724/2413 na společných částech domu č. p. 542 a se spoluvlastnickým podílem 
o velikosti 724/2413 na pozemku parc. č. st. 722 zastavěná plocha a nádvoří, vše 
v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.3. 
 

7. schvaluje 

prodej jednotky vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., a to jednotky č. 513/11, byt, 
v domě č. p. 513, 514, 515, Synkova 11, 13, 15, který je součástí pozemku parc. č. 
st. 541 zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Lazce, obec Olomouc, nájemci paní 
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xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 732.513,- Kč. Součástí předmětné 
jednotky je spoluvlastnický podíl o velikosti 5649/185835 na společných částech 
předmětné nemovité věci dle důvodové zprávy bod č. 1.4. 
 

8. revokuje 

usnesení ZMO ze dne 15. 9. 2014 bod 6, část 22 ve věci schválení prodeje pozemku 
parc. č. 1129 ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, Společenství vlastníků 
jednotek pro dům  Masarykova 940/58 v Olomouci, za kupní cenu ve výši 113.500,- 
Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.5. 
 

9. schvaluje 

prodej pozemku parc. č. 1129 ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, včetně 
veřejně přístupné účelové komunikace, na kterém se nachází stavba jiného vlastníka 
– kanalizační stoka včetně kanalizačních šachet, která není součástí tohoto pozemku 
a nebude proto předmětem převodu, Společenství vlastníků jednotek pro dům  
Masarykova 940/58 v Olomouci, za kupní cenu ve výši 113.500,- Kč dle důvodové 
zprávy bod č. 1.5. 
 

10. schvaluje 

zřízení služebnosti uložení a provozování kanalizační stoky na pozemku parc. č. 
1129 ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch statutárního města 
Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 1.5. 
 

11. revokuje 

usnesení ZMO ze dne 15. 9. 2014 bod 6, část 23 ve věci schválení prodeje částí 
pozemku parc. č. 1127 ostatní plocha (dle GP parc. č. 1127/3 ostatní plocha) 
o výměře 140 m2, a (dle GP „díl a“ ostatní plocha) o výměře 1 m2, a pozemku parc. 
č. 1128 ostatní plocha, vše v  k. ú. Hodolany, obec Olomouc, Společenství vlastníků 
jednotek pro dům Masarykova 938/54 a 939/56 v Olomouci, za kupní cenu celkem ve 
výši 198.340,- Kč, z toho části pozemku parc. č. 1127 (dle GP parc. č. 1127/3 a „díl 
a“) ostatní plocha za 79.565,- Kč, pozemek parc. č. 1128 ostatní plocha za 110.435,- 
Kč, náklady za 8.340,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.6. 
 

12. schvaluje 

prodej části pozemku parc. č. 1127 ostatní plocha (dle GP parc. č. 1127/3 ostatní 
plocha) o výměře 140 m2, a část pozemku parc. č. 1127 ostatní plocha (dle GP „díl 
a“) o výměře 1 m2, a pozemek parc. č. 1128 ostatní plocha o výměře 199 m2, vše 
v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, včetně veřejně přístupné účelové komunikace, na 
kterých se nachází stavba jiného vlastníka – kanalizační stoka včetně kanalizačních 
šachet, která není součástí tohoto pozemku a nebude proto předmětem převodu, 
Společenství vlastníků jednotek pro dům Masarykova 938/54 a 939/56 v Olomouci, 
za kupní cenu ve výši 198.340,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.6. 
 

13. schvaluje 

zřízení služebnosti uložení a provozování kanalizační stoky na části pozemku parc. 
č. 1127 ostatní plocha (dle GP parc. č. 1127/3 ostatní plocha) a na pozemku parc. č. 
1128 ostatní plocha, vše v  k. ú. Hodolany, obec Olomouc, ve prospěch statutárního 
města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 1.6. 
 

14. revokuje 

část usnesení ZMO ze dne 5. 5. 2014, bod 5, část 20 ve věci schválení prodeje 
pozemku parc. č. st. 1180 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Nové Sady 
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u Olomouce, obec Olomouc, za kupní cenu ve výši 45.600,- Kč a to: 
- ideální podíl 332/13679 shora uvedeného pozemku do SJM manželům 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 1.107,- Kč, 
- ideální podíl 431/27358 shora uvedeného pozemku paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za 
kupní cenu ve výši 718,- Kč, 
- ideální podíl 431/27358 shora uvedeného pozemku do SJM manželům 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 718,- Kč, 
- ideální podíl 332/13679 shora uvedeného pozemku xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní 
cenu ve výši 1.107,- Kč, 
- ideální podíl 332/13679 shora uvedeného pozemku panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
za kupní cenu ve výši 1.107,- Kč, 
- ideální podíl 332/13679 shora uvedeného pozemku České republice – Fakultní 
nemocnici Olomouc za kupní cenu ve výši 1.107,- Kč, 
- ideální podíl 332/13679 shora uvedeného pozemku do SJM manželům 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 1.107,- Kč, 
- ideální podíl 166/13679 shora uvedeného pozemku paní xxxxxxxxxxxxxxxxx za 
kupní cenu ve výši 553,- Kč, 
- ideální podíl 431/27358 shora uvedeného pozemku paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxx za 
kupní cenu ve výši 718,- Kč, 
- ideální podíl 431/27358 shora uvedeného pozemku paní xxxxxxxxxxxxxxxxxx za 
kupní cenu ve výši 718,- Kč, 
- ideální podíl 332/13679 shora uvedeného pozemku do SJM manželům 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 1.107,- Kč, 
- ideální podíl 332/13679 shora uvedeného pozemku do SJM manželům 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 1.107,- Kč, 
- ideální podíl 431/27358 shora uvedeného pozemku do SJM manželům 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 718,- Kč, 
- ideální podíl 431/27358 shora uvedeného pozemku panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxx za 
kupní cenu ve výši 718,- Kč, 
- ideální podíl 332/13679 shora uvedeného pozemku do SJM manželům 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 1.107,-Kč, 
- ideální podíl 332/13679 shora uvedeného pozemku do SJM manželům 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 1.107,- Kč, 
- ideální podíl 332/13679 shora uvedeného pozemku do SJM manželům 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 1.107,-Kč, 
- ideální podíl 431/27358 shora uvedeného pozemku do SJM manželům 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 718,- Kč, 
- ideální podíl 1280/13679 shora uvedeného pozemku panu 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 4.267,- Kč, 
- ideální podíl 332/13679 shora uvedeného pozemku paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za 
kupní cenu ve výši 1.107,- Kč, 
- ideální podíl 180/13679 shora uvedeného pozemku paní xxxxxxxxxxxxxxxx za 
kupní cenu ve výši 600,- Kč, 
- ideální podíl 431/27358 shora uvedeného pozemku panu xxxxxxxxxxxxxxxxxx za 
kupní cenu ve výši 718,- Kč, 
- ideální podíl 332/13679 shora uvedeného pozemku do SJM manželům 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 1.107,- Kč, 
- ideální podíl 332/13679 shora uvedeného pozemku Římskokatolické farnosti 
Olomouc – Slavonín za kupní cenu ve výši 1.107,- Kč, 
- ideální podíl 332/13679 shora uvedeného pozemku do SJM manželům 
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xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 1.107,- Kč, 
- ideální podíl 332/13679 shora uvedeného pozemku do SJM manželům 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 1.107,- Kč, 
- ideální podíl 332/13679 shora uvedeného pozemku panu xxxxxxxxxxxxxxxxx za 
kupní cenu ve výši 1.107,- Kč, 
- ideální podíl 166/13679 shora uvedeného pozemku paní xxxxxxxxxxxxxxxxx za 
kupní cenu ve výši 553,- Kč, 
- ideální podíl 332/13679 shora uvedeného pozemku do SJM manželům 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 1.107,- Kč, 
- ideální podíl 332/13679 shora uvedeného pozemku panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
za kupní cenu ve výši 1.107,- Kč, 
- ideální podíl 431/27358 shora uvedeného pozemku panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
za kupní cenu ve výši 718,- Kč, 
- ideální podíl 332/13679 shora uvedeného pozemku panu xxxxxxxxxxxxxxxxx za 
kupní cenu ve výši 1.107,- Kč, 
- ideální podíl 332/13679 shora uvedeného pozemku panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
za kupní cenu ve výši 1.107,- Kč, 
- ideální podíl 170/13679 shora uvedeného pozemku do SJM manželům 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 567,- Kč, 
- ideální podíl 166/13679 shora uvedeného pozemku panu xxxxxxxxxxxxxxxx za 
kupní cenu ve výši 553,- Kč, 
- ideální podíl 332/13679 shora uvedeného pozemku panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
za kupní cenu ve výši 1.107,- Kč, 
- ideální podíl 431/27358 shora uvedeného pozemku panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za 
kupní cenu ve výši 718,- Kč, 
- ideální podíl 431/27358 shora uvedeného pozemku společnosti FINBER s.r.o. za 
kupní cenu ve výši 718,- Kč, 
- ideální podíl 166/13679 shora uvedeného pozemku panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
za kupní cenu ve výši 553,- Kč, 
- ideální podíl 332/13679 shora uvedeného pozemku do SJM manželům 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 1.107,- Kč, 
- ideální podíl 431/27358 shora uvedeného pozemku paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za 
kupní cenu ve výši 718,- Kč, 
- ideální podíl 1495/13679 shora uvedeného pozemku panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
za kupní cenu ve výši 4.984,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.7. 
 

15. schvaluje 

prodej pozemku parc. č. st. 1180 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Nové Sady u 
Olomouce, obec Olomouc, za kupní cenu ve výši 45.600,- Kč a to: 
- ideální podíl 332/13679 shora uvedeného pozemku do SJM manželům 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 1.107,- Kč, 
- ideální podíl 431/27358 shora uvedeného pozemku paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za 
kupní cenu ve výši 718,- Kč, 
- ideální podíl 431/27358 shora uvedeného pozemku do SJM manželům 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 718,- Kč, 
- ideální podíl 332/13679 shora uvedeného pozemku xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za 
kupní cenu ve výši 1.107,- Kč, 
- ideální podíl 332/13679 shora uvedeného pozemku panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
za kupní cenu ve výši 1.107,- Kč, 
- ideální podíl 332/13679 shora uvedeného pozemku České republice – Fakultní 
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nemocnici Olomouc za kupní cenu ve výši 1.107,- Kč, 
- ideální podíl 332/13679 shora uvedeného pozemku do SJM manželům 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 1.107,- Kč, 
- ideální podíl 431/27358 shora uvedeného pozemku paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za 
kupní cenu ve výši 718,- Kč, 
- ideální podíl 431/27358 shora uvedeného pozemku společnosti FINBER s.r.o. za 
kupní cenu ve výši 718,- Kč, 
- ideální podíl 431/27358 shora uvedeného pozemku paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za 
kupní cenu ve výši 718,- Kč, 
- ideální podíl 332/13679 shora uvedeného pozemku do SJM manželům 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 1.107,- Kč, 
- ideální podíl 332/13679 shora uvedeného pozemku do SJM manželům 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 1.107,- Kč, 
- ideální podíl 431/27358 shora uvedeného pozemku do SJM manželům 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 718,- Kč, 
- ideální podíl 431/27358 shora uvedeného pozemku panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
za kupní cenu ve výši 718,- Kč, 
- ideální podíl 332/13679 shora uvedeného pozemku do SJM manželům 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 1.107,-Kč, 
- ideální podíl 332/13679 shora uvedeného pozemku do SJM manželům 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 1.107,- Kč, 
- ideální podíl 332/13679 shora uvedeného pozemku do SJM manželům 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 1.107,-Kč, 
- ideální podíl 431/27358 shora uvedeného pozemku do SJM manželům 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 718,- Kč, 
- ideální podíl 640/13679 shora uvedeného pozemku panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxx za 
kupní cenu ve výši 2.134,- Kč, 
- ideální podíl 332/13679 shora uvedeného pozemku paní xxxxxxxxxxxxxxxxx za 
kupní cenu ve výši 1.107,- Kč, 
- ideální podíl 180/13679 shora uvedeného pozemku paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za 
kupní cenu ve výši 600,- Kč, 
- ideální podíl 431/27358 shora uvedeného pozemku paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za 
kupní cenu ve výši 718,- Kč, 
- ideální podíl 431/27358 shora uvedeného pozemku paní xxxxxxxxxxxxxxxxx za 
kupní cenu ve výši 718,- Kč, 
- ideální podíl 1495/13679 shora uvedeného pozemku do SJM manželům 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 4.983,- Kč, 
- ideální podíl 431/27358 shora uvedeného pozemku panu xxxxxxxxxxxxxxxxxx za 
kupní cenu ve výši 718,- Kč, 
- ideální podíl 332/13679 shora uvedeného pozemku do SJM manželům 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 1.107,- Kč, 
- ideální podíl 332/13679 shora uvedeného pozemku Římskokatolické farnosti 
Olomouc – Slavonín za kupní cenu ve výši 1.107,- Kč, 
- ideální podíl 332/13679 shora uvedeného pozemku do SJM manželům 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 1.107,- Kč, 
- ideální podíl 332/13679 shora uvedeného pozemku paní xxxxxxxxxxxxxxxx za 
kupní cenu ve výši 1.107,- Kč, 
- ideální podíl 332/13679 shora uvedeného pozemku panu xxxxxxxxxxxxxxxxx za 
kupní cenu ve výši 1.107,- Kč, 
- ideální podíl 640/13679 shora uvedeného pozemku panu xxxxxxxxxxxxxxxx za 
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kupní cenu ve výši 2.133,- Kč, 
- ideální podíl 332/13679 shora uvedeného pozemku do SJM manželům 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 1.107,- Kč, 
- ideální podíl 332/13679 shora uvedeného pozemku panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
za kupní cenu ve výši 1.107,- Kč, 
- ideální podíl 431/27358 shora uvedeného pozemku panu xxxxxxxxxxxxxxxxxx za 
kupní cenu ve výši 718,- Kč, 
- ideální podíl 332/13679 shora uvedeného pozemku panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za 
kupní cenu ve výši 1.107,- Kč, 
- ideální podíl 332/13679 shora uvedeného pozemku panu xxxxxxxxxxxxxxxxxx za 
kupní cenu ve výši 1.107,- Kč, 
- ideální podíl 170/13679 shora uvedeného pozemku do SJM manželům 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 567,- Kč, 
- ideální podíl 166/13679 shora uvedeného pozemku panu xxxxxxxxxxxxxxxxx za 
kupní cenu ve výši 553,- Kč, 
- ideální podíl 166/13679 shora uvedeného pozemku paní xxxxxxxxxxxxxxxx za 
kupní cenu ve výši 553,- Kč, 
- ideální podíl 332/13679 shora uvedeného pozemku panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
za kupní cenu ve výši 1.107,- Kč, 
- ideální podíl 332/13679 shora uvedeného pozemku panu xxxxxxxxxxxxxxxxxx za 
kupní cenu ve výši 1.107,- Kč, 
- ideální podíl 332/13679 shora uvedeného pozemku do SJM manželům 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 1.107,- Kč,  
se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 1.7. 
 

16. schvaluje 

nepřijetí nabídky ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na 
uplatnění předkupního práva statutárního města Olomouce k budově bez čp/če, jiná 
st., na pozemku parc. č. st. 1576 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec 
Olomouc, včetně příslušenství dle důvodové zprávy bod č. 2.1. 
 

17. nevyhovuje žádosti 

pana xxxxxxxxxxxxxxxxx o koupi pozemků parc. č. 566/15 orná půda o výměře 1 066 
m2, parc. č. 566/26 orná půda o výměře 235 m2, parc. č. 583/21 orná půda o výměře 
958 m2 a parc. č. 583/31 orná půda o výměře 942 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.2. 
 

18. nevyhovuje žádosti 

o koupi pozemků parc. č. 251/8 orná půda (dle GP díly "a", "m", "f", "o", "d", "r") 
o výměře 857 m2, část parc. č. 251/6 orná půda (dle GP díl "g") o výměře  1061 m2, 
parc. č. 251/9 orná půda (dle GP díly "e", "c", "n") o výměře 136 m2, parc. č. 251/35 
orná půda (dle GP díl "p" a "q") o výměře 32 m2, část parc. č. 251/5 orná půda (dle 
GP díl "h") o výměře 35 m2, vše v k. ú. Týneček, obec Olomouc z vlastnictví 
společnosti Štýbnar & Finance s.r.o. do vlastnictví statutárního města Olomouce  dle 
důvodové zprávy bod č. 2.3. 
 

19. schvaluje 

koupi pozemku parc. č. st. 2471 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 160 m2, na 
kterém se nachází stavba ve vlastnictví kupujícího - budova bez čp/če, obč. vyb., a 
části pozemku parc. č. 451/27 ostatní plocha (dle GP parc. č. 451/40 ostatní plocha) 
o výměře 2 933 m2, na které se nachází stavby ve vlastnictví kupujícího - zejména 
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dětské dopravní hřiště s komunikacemi, chodníky, dopravním značením a světelnou 
signalizací, dlážděná plocha s dřevěným přístřeškem s posezením, osvětlení, lavičky 
s odpadkovými koši, mobilní oplocení, kanalizační šachta, komunikace a zahrazovací 
sloupky, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc z vlastnictví společnosti SK Sigma 
Olomouc, a.s. do vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní cenu ve výši 
4 650 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.4. 
 

20. nevyhovuje žádosti 

žádosti paní xxxxxxxxxxxxxxxx o prodej pozemku parc. č. st. 1208 zastavěná plocha 
a nádvoří v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 
2.5. 
 

21. nevyhovuje žádosti 

pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 284 trvalý travní 
porost o výměře 66 m2 v k. ú. Radíkov u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové 
zprávy bod č. 2.6. 
 

22. nevyhovuje žádosti 

manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 431/4 
zahrada o výměře 88 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 
č. 2.7. 
 

23. nevyhovuje žádosti 

pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o prodej pozemku parc. č. 1552 orná půda v k. ú. 
Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.8. 
 

24. nevyhovuje žádosti 

pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 39/2 ostatní plocha 
o výměře 30 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.9. 
 

25. nevyhovuje žádosti 

pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o prodej pozemku parc. č. 333 lesní pozemek v k. ú. 
Dalov, obec Šternberk dle důvodové zprávy bod č. 2.10. 
 

26. nevyhovuje žádosti 

paní xxxxxxxxxxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 9/1 zahrada o výměře 70 
m2 v k. ú. Černovír, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.11. 
 

27. nevyhovuje žádosti 

spolku TJ MILO Olomouc o směnu části pozemku parc. č. 452/2 ostatní plocha 
o výměře 2 907 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního 
města Olomouce za část pozemku parc. č. 84/3 ostatní plocha o výměře 8 570 m2 a 
pozemky parc. č. st. 681 zastavěná plocha a nádvoří a parc. č. 84/12 ostatní plocha, 
vše v k. ú. Hejčín, obec Olomouc ve vlastnictví spolku TJ MILO Olomouc dle 
důvodové zprávy bod č. 2.12. 
 

28. schvaluje 

prominutí úhrady bezdůvodného obohacení za užívání části  pozemku parc. č. 452/2 
ostatní plocha o výměře 2 871 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc za období od 1. 
1. 2014 do dne předcházejícímu dni nabytí účinnosti smlouvy o výpůjčce ve výši 35,- 
Kč bez DPH/m2/rok, kdy ke stanovené výši bezdůvodného obohacení bude 
uplatněna daň z přidané hodnoty ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v souladu 
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se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 
se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 2.12. 
 

29. schvaluje 

prodej části pozemku parc. č. 1223/13 lesní pozemek (dle GP parc. č. 1223/21 lesní 
pozemek) o výměře 402 m2 v k. ú. Hynkov, obec Příkazy panu xxxxxxxxxxxxxxxxx 
za kupní cenu ve výši 15.465,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.13. 
 

30. schvaluje 

prodej pozemků parc. č. st. 412 zastavěná plocha a nádvoří, na kterém se nachází 
budova č.e. 36, rod. rekr, ve vlastnictví kupujícího, a parc. č. 1156/8 zahrada, na 
kterém se nachází dvě vrtané studny, sloupek elektrické přípojky a vodovodní 
přípojka, vše ve vlastnictví kupujícího, vše v k. ú. Černovír, obec Olomouc panu 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 118 025,- Kč dle důvodové zprávy bod 
č. 2.14. 
 

31. schvaluje 

směnu části pozemku parc. č. 256/8 zahrada (dle GP pozemek parc. č.  487 zahrada 
díl „c“) o výměře 55 m2 v k. ú. Hejčín, obec Olomouc ve vlastnictví pana 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, na které se nachází stavba jiného vlastníka, podzemní 
kabelové vedení NN a stavba části místní komunikace ve vlastnictví statutárního 
města Olomouce, které nejsou součástí tohoto pozemku a nebudou proto 
předmětem převodu, a části pozemku parc. č. 256/6 trvalý travní porost (dle GP 
pozemek parc. č. 487 zahrada díl „e“) o výměře 4 m2, v 
 k. ú. Hejčín, obec Olomouc ve vlastnictví pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, na které se 
nachází stavby jiného vlastníka, zejména sloupek s elektropřípojkou a podzemní 
kabelové vedení NN a stavba části místní komunikace ve vlastnictví statutárního 
města Olomouce, které nejsou součástí tohoto pozemku a nebudou proto 
předmětem převodu, za část pozemku parc. č. 487 zahrada (dle GP část pozemku 
parc. č. 256/8 zahrada díl „b“ ) o výměře 173 m2 v k. ú. Hejčín, obec Olomouc ve 
vlastnictví statutárního města Olomouce, na kterém se nachází stavby, zejména 
oplocení a vodovodní přípojka ve vlastnictví pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
které nejsou součástí tohoto pozemku a nebudou proto předmětem převodu, a 
pozemek parc. č. st. 584 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hejčín, obec Olomouc ve 
vlastnictví statutárního města Olomouce, na kterém se nachází podzemní stavba 
sklepu (1.PP odstraněné budovy bez čp/če, objekt k bydlení) ve vlastnictví pana 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, která není součástí tohoto pozemku a nebude proto 
předmětem převodu, s tím, že pan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx uhradí statutárnímu 
městu Olomouc doplatek cenového rozdílu ve výši celkem 27.800,- Kč dle důvodové 
zprávy bod č. 2.15. 
 

32. schvaluje 

prodej pozemku parc. č. 230/5 zahrada v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, na kterém 
se nachází stavby, zejména oplocení, dlážděný přístupový chodník a vjezd, zděný 
sloupek elektrické přípojky ve vlastnictví kupujícího, a stavba jiného vlastníka, 
zejména podzemní komunikační vedení veřejné komunikační sítě, která není 
součástí tohoto pozemku a nebude proto předmětem převodu, manželům 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx do společného jmění manželů, za kupní cenu ve 
výši 217 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.16. 
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33. schvaluje 

prodej části pozemku parc. č. 609/5 ostatní plocha (dle GP parc. č. 609/7) o výměře 
91 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, na kterém se nachází stavba jiných vlastníků 
- část oplocení,  která není součástí tohoto pozemku a nebude tudíž předmětem 
převodu, manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx do společného jmění manželů, 
za kupní cenu ve výši 162.840,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.17. 
 

34. schvaluje 

prodej části pozemku parc. č. 700/3 zahrada (dle GP parc. č. 700/3 zahrada) 
o výměře 140 m2 v k. ú. Černovír, obec Olomouc, na kterém se nachází stavby ve 
vlastnictví kupujícího – zejména oplocení a udírna, panu xxxxxxxxxxxxxxxxxx za 
kupní cenu ve výši 59 449,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.18. 
 

35. schvaluje 

prodej části pozemku parc. č. 700/3 zahrada (dle GP parc. č. 700/19 zahrada) 
o výměře 53 m2 v k. ú. Černovír, obec Olomouc, na kterém se nachází oplocení ve 
vlastnictví kupujících, manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx do společného jmění 
manželů za kupní cenu ve výši 24 649,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.18. 
 

36. schvaluje 

prodej části pozemku parc. č. 700/3 zahrada (dle GP parc. č. 700/27 zahrada) 
o výměře 23 m2 v k. ú. Černovír, obec Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní 
cenu ve výši 12 649,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.18. 
 

37. nevyhovuje žádosti 

paní xxxxxxxxxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 700/3 zahrada (dle GP parc. 
č. 700/27 zahrada) o výměře 23 m2 v k. ú. Černovír, obec Olomouc za kupní cenu ve 
výši 50,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod č. 2.18. 
 

38. schvaluje 

prodej pozemků parc. č. st. 97 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova 
č. p. 76, obč. vyb., včetně parovodní přípojky a přípojky NN, parc. č. st. 127 
zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez čp/če, jiná stavba, parc. č. 
189 ostatní plocha, parc. č. 190 ostatní plocha a parc. č. 31/55 orná půda, včetně 
studny, venkovních schodů, oplocení s podezdívkou, bránou a brankou, zpevněných 
asfaltových a betonových ploch, zpevněných ploch z betonových dlaždic a zámkové 
dlažby, opěrných zdí, ocelových držáků popínavých rostlin, na kterém se nachází 
stavba jiného vlastníka – zejména vedení rozvodného tepelného zařízení, která není 
součástí pozemku a nebude proto předmětem převodu, vše v k. ú. Klášterní 
Hradisko, obec Olomouc společnosti Česko Britská Mezinárodní škola a Mateřská 
škola s.r.o. za kupní cenu ve výši 2 790 450,- Kč se zdůvodněním dle důvodové 
zprávy bod č. 2.19. 
 

39. schvaluje 

zřízení služebnosti zřízení a provozování rozvodného tepelného zařízení k pozemku 
parc. č. st. 97 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc, 
jehož součástí je budova č.p. 76, obč. vyb., jejímž obsahem je zřízení, umístění, 
provoz, kontrola, oprava, údržba, montáž (resp. demontáž) a modernizace tepelného 
zdroje, tepelných rozvodů a technologií, vedení el. energie a připojení na kanalizaci a 
rozvody studené vody a na odběrné tepelné zařízení budovy č. p. 76, obč. vyb., která 
je součástí pozemku parc. č. st. 97 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Klášterní 
Hradisko, obec Olomouc za účelem výroby a rozvodu tepelné energie, ve prospěch 
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statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 2.19. 
 

40. schvaluje 

zřízení věcného břemene zřízení a provozování rozvodného tepelného zařízení 
k pozemku parc. č. st. 97 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Klášterní Hradisko, obec 
Olomouc, jehož součástí je budova č.p. 76, obč. vyb., jehož obsahem je zřízení, 
umístění, provoz, kontrola, oprava, údržba, montáž (resp. demontáž) a modernizace 
tepelného zdroje, tepelných rozvodů a technologií, vedení el. energie a připojení na 
kanalizaci a rozvody studené vody a na odběrné tepelné zařízení budovy č. p. 76, 
obč. vyb., která je součástí pozemku parc. č. st. 97 zastavěná plocha a nádvoří v k. 
ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc za účelem výroby a rozvodu tepelné energie,  
ve prospěch společnosti OLTERM & TD Olomouc, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 
2.19. 
 

41. nevyhovuje žádosti 

společnosti Česko Britská Mezinárodní škola a Mateřská škola s.r.o. o snížení kupní 
ceny o nájemné za  období od 1. 1. 2016 do doby prodeje nemovitých věcí dle 
důvodové zprávy bod č. 2.19. 
 

42. nevyhovuje žádosti 

společnosti Česko Britská Mezinárodní škola a Mateřská škola s.r.o. o zřízení 
služebnosti cesty a stezky přes pozemek parc. č. 31/8 orná půda v k. ú. Klášterní 
Hradisko, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.19. 
 

43. schvaluje 

prodej pozemku parc. č. 1651/3 orná půda v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc, 
na kterém se nachází stavby ve vlastnictví kupujícího, a to vodovodní přípojka, vč. 
vodovodní šachty, kanalizační přípojka včetně kanalizační šachty, plynovodní 
přípojka včetně sloupku s hlavním uzávěrem plynu a chráničky pro umístění rozvodů 
elektrické energie a sdělovacích kabelů, a parc. č. 1961/14 ostatní plocha v k. ú. 
Holice u Olomouce, obec Olomouc společnosti Josef KVAPIL a.s. za kupní cenu ve 
výši 255 000,- Kč se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 2.20.  
 

44. schvaluje 

prodej části pozemku parc. č. 803/1 orná půda (dle GP parc. č. 803/1 orná půda) 
o výměře 496 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, na kterém se nachází stavby, 
zejména oplocení, suchý záchod, zahradní chatka, zpevněná plocha z betonových 
dlaždic, skleník, zahradní účelový objekt a přístřešek ve vlastnictví paní 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx do společného jmění 
manželů za kupní cenu ve výši 224 901,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.21. 
 

45. schvaluje 

prodej části pozemku parc. č. 803/1 orná půda (dle GP parc. č. 803/9 orná půda) 
o výměře 474 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, na kterém se nachází stavby, 
zejména oplocení, zahrádkářská chata, přípojka NN, skleník a kopaná studna 
s čerpadlem ve vlastnictví pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manželům 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx do společného jmění manželů za kupní cenu ve výši 
214 901,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.21. 
 

46. nevyhovuje žádosti 

paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o prodej části pozemku 
parc. č. 803/1 orná půda (dle GP parc. č. 803/1 orná půda) o výměře 496 m2 a části 
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pozemku parc. č. 803/1 orná půda (dle GP parc. č. 803/9 orná půda) o výměře 474 
m2, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.21. 
 

47. nevyhovuje žádosti 

společnosti Kanalizační společnost Chválkovice, s.r.o. o převod dešťové a splaškové 
kanalizace na ulici U panelárny v k. ú. Chvákovice do vlastnictví statutárního města 
Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 3.1. 
 

 

48. schvaluje 

uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na stavbu vodovodního řadu DN 100 
budovanou v rámci stavby „Novostavba RD Přidalovi“ s manžely 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.2. 
 

49. schvaluje 

uzavření kupní smlouvy na stavby místní komunikace včetně dopravního značení a 
dešťových vpustí, veřejného osvětlení, chodníků a dešťové kanalizace vybudované 
v rámci stavby „Obchodní a zábavní park Haná – IV. etapa“ mezi společností RETAIL 
PARK HANÁ II. – ZÁPAD a. s. jako prodávajícím a statutárním městem Olomouc 
jako kupujícím, za kupní cenu 605,- Kč včetně DPH dle důvodové zprávy bod č. 3.3. 
 

50. schvaluje 

koupi pozemku parc. č. 1081/20 ostatní plocha o výměře 404 m2 v k. ú. Slavonín, 
obec Olomouc, na kterém se nachází stavba komunikace v budoucím vlastnictví 
kupujícího, z vlastnictví společnosti GEMO OLOMOUC, spol. s r.o.  do vlastnictví 
statutárního města Olomouce za kupní cenu ve výši 1 210,- Kč včetně DPH dle 
důvodové zprávy bod č. 3.4. 
 

51. schvaluje 

zřízení služebnosti uložení a provozování dešťové kanalizace na pozemku parc. č. 
1081/37 orná půda v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve prospěch statutárního města 
Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 3.4. 
 

52. schvaluje 

uzavření dodatku č. 1 k plánovací smlouvě č. OMAJ-IM/PLA/001366/2014/Hrb se 
společností HOPR GROUP, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 3.5. 
 

53. schvaluje 

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě č. OMAJ-
IM/BKS/001378/2014/Hrb se společností HOPR GROUP, a. s. dle důvodové zprávy 
bod č. 3.5. 
 

54. schvaluje 

uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na stavbu veřejného osvětlení 
budovanou na pozemku parc. č. 631/1 ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc, s příspěvkovou organizací Fakultní nemocnice Olomouc, jako budoucím 
dárcem dle důvodové zprávy bod č. 3.6. 
 

55. schvaluje 

uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na stavby chodníků a veřejného 
osvětlení budované v rámci stavby „Bytové domy – Stupkova, Olomouc“ se 
společností IMOS development, investiční fond s proměnným základním kapitálem, 
a.s.,  dle důvodové zprávy bod č. 3.7. 
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56. nevyhovuje žádosti 

Zemědělského podniku Razová, státní podnik v likvidaci o převod ideální 1/3 dolního 
jezu Bystrovany – na 2, 869 km řeky Bystřice v k. ú. Bystrovany do vlastnictví 
statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 3.8. 
 

57. schvaluje 

uzavření darovací smlouvy na stavby komunikace větev 1 a větev 2, chodníku, 
zatrubnění meliorační svodnice, veřejného osvětlení a vodovodu I. etapa 
vybudované v rámci stavby „Droždín výstavba 12 RD + bytový dům“ mezi 
společností DELTA INVEST, s.r.o. a statutárním městem Olomouc dle důvodové 
zprávy bod č. 3.9. 
 

58. schvaluje 

uzavření budoucí darovací smlouvu na vodovod II. etapa mezi společností DELTA 
INVEST, s.r.o. a statutárním městem Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.9. 
 

59. nevyhovuje žádosti 

manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o uzavření 
budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-B/5/2011/Hoa dle důvodové zprávy bod č. 3.10. 
 

60. schvaluje 

uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na stavby vodovodu V1 a V2, 
smíšené kanalizace, chodníků a veřejného osvětlení budované v rámci stavby 
„Rezidenční soubor – rodinné domy, infrastruktura“ se společností Zelené zahrady 
s.r.o., dle důvodové zprávy bod č. 3.11. 
 

61. schvaluje 

uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na stavby splaškové kanalizace, 
vodovodního řadu a chodníků budované v rámci stavby „Rodinné domy Nedvězí“ se 
společností Zolova real s.r.o., jako budoucím dárcem dle důvodové zprávy bod č. 
3.12. 
 

Předložil: Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 3. 1.; hlasování č. 5 
 
 

4 Majetkoprávní záležitosti - věcná břemena 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. revokuje 

usnesení ZMO ze dne 22. 6. 2010, bod programu 4, bod 20 dodatku k důvodové 
zprávě ve věci schválení darování části pozemku parc. č. 295/3 orná půda (dle GP 
parc. č. 295/9 ostat. pl.) o výměře 37 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc z vlastnictví 
manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Olomouce 
dle důvodové zprávy bod č. 1. 
 

2. schvaluje 

zřízení služebnosti umístění a provozování chodníku a veřejného osvětlení a 
služebnosti uložení a provozování vodovodu na pozemku parc. č. 295/9 ostatní 
plocha v k. ú. Droždín, obec Olomouc ve prospěch statutárního města Olomouce dle 
důvodové zprávy bod č. 1. 
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3. schvaluje 

zřízení služebnosti umístění a užívání budovy č. p. 94, bydlení, na pozemcích parc. 
č. st. 132/1 a parc. č. st. 132/2, oba zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Hejčín, obec 
Olomouc, ke služebnému pozemku parc. č. st. 132/2 zastavěná plocha a nádvoří v k. 
ú. Hejčín, obec Olomouc, ve prospěch budovy č. p. 94, bydlení, na pozemcích parc. 
č. st. 132/2 a parc. č. st. 132/1, oba zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Hejčín, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2. 
 

4. nevyhovuje žádosti 

paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o schválení bezúplatného zřízení služebnosti umístění 
a užívání budovy č. p. 94, bydlení, na pozemcích parc. č. st. 132/1 a parc. č. st. 
132/2, oba zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Hejčín, obec Olomouc, ke 
služebnému pozemku parc. č. st. 132/2 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hejčín, 
obec Olomouc, ve prospěch budovy č. p. 94, bydlení, na pozemcích parc. č. st. 132/2 
a parc. č. st. 132/1, oba zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Hejčín, obec Olomouc 
dle důvodové zprávy bod č. 2. 
 

5. schvaluje 

zřízení služebnosti uložení a provozování přípojky tlakové kanalizace na pozemcích 
parc. č. 486 orná půda a parc. č. 502 ostat. pl., vše v k. ú. Droždín, obec Olomouc ve 
prospěch pozemku parc. č. 494/3 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí  je  
budova č. p. 389, rodinný dům, a pozemku parc. č. 494/2 orná půda, vše v k. ú. 
Droždín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3. 
 

6. schvaluje 

zřízení služebnosti uložení a provozování vodovodní přípojky na pozemcích parc. č. 
429/4 ostat. pl. a parc. č. 557/6 ostat. pl., vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve 
prospěch Univerzity Palackého v Olomouci dle důvodové zprávy bod č. 4. 
 

7. revokuje 

usnesení ZMO ze dne 14. 9. 2015, bod programu 3., bod 4.2. důvodové zprávy ve 
věci schválení zřízení služebnosti provozování elektrické přípojky NN na pozemku 
parc. č. 1903/39 orná půda v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti MARPER spol. s r. o.  se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 5. 
 

8. schvaluje 

zřízení služebnosti uložení a  provozování elektrické přípojky NN na pozemku parc. 
č. 1903/39 orná půda v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti MARPER spol. s r. o.  se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 5. 
 

9. schvaluje 

zřízení věcného břemene  uložení a provozování podzemního kabelového vedení 
NN na pozemku parc. č. 1147 ostatní plocha v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve 
prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6. 
 

10. schvaluje 

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uložení a 
provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 1147 ostatní 
plocha v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. 
dle důvodové zprávy bod č. 6. 
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11. schvaluje 

zřízení věcného břemene  uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN 
na pozemku parc. č. 1646 ostatní plocha v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc 
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 7. 
 

12. schvaluje 

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uložení a 
provozování podzemního kabelového vedení VN na pozemku parc. č. 1646 ostatní 
plocha v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ 
Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 7. 
 

13. schvaluje 

zřízení věcného břemene  uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN 
na pozemcích parc. č. 1010/3, parc. č. 1036/1 a parc. č. 1042, vše ostatní plocha, 
vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. 
dle důvodové zprávy bod č. 8. 
 

14. schvaluje 

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uložení a 
provozování podzemního kabelového vedení VN na pozemcích parc. č. 1010/3, parc. 
č. 1036/1 a parc. č. 1042, vše ostatní plocha, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc 
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 8. 
 

15. schvaluje 

zřízení věcného břemene  uložení a provozování podzemního kabelového vedení 
NN na pozemku parc. č. 464 zahrada v k. ú. Chomoutov, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 9. 
 

16. schvaluje 

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uložení a 
provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 464 zahrada 
v k. ú. Chomoutov, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle 
důvodové zprávy bod č. 9. 
 

17. schvaluje 

zřízení věcného břemene  uložení a provozování podzemního kabelového vedení 
NN na pozemku parc. č. 596 ostatní plocha v k. ú. Droždín, obec Olomouc ve 
prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 10. 
 

18. schvaluje 

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uložení a 
provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 596 ostatní 
plocha v k. ú. Droždín, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. 
dle důvodové zprávy bod č. 10. 
 

19. schvaluje 

zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN 
na pozemku parc. č. 1045/1 ostatní plocha v k. ú. Černovír, obec Olomouc ve 
prospěch společnosti ČEZ Distribuce a. s. dle důvodové zprávy bod č. 11. 
 

20. schvaluje 

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uložení a 
provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 1045/1 ostatní 
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plocha v k. ú. Černovír, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce a. s. 
dle důvodové zprávy bod č. 11. 
 

21. schvaluje 

zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN 
na pozemcích parc. č. 300/1 orná půda, parc. č. 300/3 ostat. pl., parc. č. 300/4 orná 
půda, parc. č. 300/6 orná půda, parc. č. 307/4 trvalý travní porost, parc. č. 310 trvalý 
travní porost, parc. č. 593/1 ostat. pl., parc. č. 715/8 ostat. pl., vše v k. ú. Nové Sady 
u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle 
důvodové zprávy bod č. 12. 
 

22. schvaluje 

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uložení a 
provozování podzemního vedení NN na pozemcích parc. č. 300/1 orná půda, parc. č. 
300/3 ostat. pl., parc. č. 300/4 orná půda, parc. č. 300/6 orná půda, parc. č. 307/4 
trvalý travní porost, parc. č. 310 trvalý travní porost, parc. č. 593/1 ostat. pl., parc. č. 
715/8 ostat. pl., vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 12. 
 

23. schvaluje 

zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN 
na pozemku parc. č. 265/9 ostatní plocha v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 13. 
 

24. schvaluje 

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uložení a 
provozování podzemního vedení NN na pozemku parc. č. 265/9 ostatní plocha v k. ú. 
Neředín, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové 
zprávy bod č. 13. 
 

25. schvaluje 

zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN 
na pozemku parc. č. 631/1 ostat. pl. v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 14. 
 

26. schvaluje 

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uložení a 
provozování podzemního kabelového vedení VN na pozemku parc. č. 631/1 ostat. pl. 
v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle 
důvodové zprávy bod č. 14. 
 

27. schvaluje 

zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN 
na pozemcích parc. č. 1416/2, parc. č. 1416/3, parc. č. 1416/4, vše ostat. pl., v k. ú. 
Chválkovice, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle 
důvodové zprávy bod č. 15. 
 

28. schvaluje 

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uložení a 
provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 1416/2, 
parc. č. 1416/3, parc. č. 1416/4, vše ostat. pl., v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc ve 
prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 15. 
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29. schvaluje 

zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN 
na pozemku parc. č. 616/8 ostat. pl. v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 16. 
 

30. schvaluje 

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uložení a 
provozování podzemního vedení NN na pozemku parc. č. 616/8 ostat. pl. v k. ú. 
Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle 
důvodové zprávy bod č. 16. 
 

31. schvaluje 

zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN 
na pozemcích parc. č. 401/6, parc. č. 401/7, parc. č. 401/8, parc. č. 401/17 a parc. č. 
439/1, vše ostatní plocha v k. ú. Hejčín, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ 
Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 17. 
 

32. schvaluje 

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uložení a 
provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 401/6, parc. 
č. 401/7, parc. č. 401/8, parc. č. 401/17 a parc. č. 439/1, vše ostatní plocha v k. ú. 
Hejčín, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové 
zprávy bod č. 17. 
 

33. schvaluje 

zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN 
na pozemcích parc. č. 600/1 ostatní plocha v k. ú. Svatý Kopeček, parc. č. 1403 orná 
půda, parc. č. 1225, parc. č. 1412 a parc. č. 1502, vše ostatní plocha, vše v k. ú. 
Droždín, vše obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle 
důvodové zprávy bod č. 18. 
 

34. schvaluje 

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uložení a 
provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 600/1 ostatní 
plocha v k. ú. Svatý Kopeček, parc. č. 1403 orná půda, parc. č. 1225, parc. č. 1412 a 
parc. č. 1502, vše ostatní plocha, vše v k. ú. Droždín, vše obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 18. 
 

35. schvaluje 

zřízení věcného břemene  uložení a provozování podzemního kabelového vedení 
NN na pozemcích parc. č. 1122 a parc. č. 1231/1, vše ostatní plocha v k. ú. Slavonín, 
obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy 
bod č. 19. 
 

36. schvaluje 

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uložení a 
provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 1122 a parc. 
č. 1231/1, vše ostatní plocha v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 19. 
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37. schvaluje 

zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN 
na pozemku parc. č. 331/2 ostatní plocha v k. ú. Nedvězí u Olomouce, obec 
Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 
20. 
 

38. schvaluje 

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a 
provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 331/2 ostatní 
plocha v k. ú. Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ 
Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 20. 
 

39. schvaluje 

zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN 
na pozemku parc. č. 636/2 ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve 
prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 21. 
 

40. schvaluje 

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a 
provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 636/2 ostatní 
plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. 
s. dle důvodové zprávy bod č. 21. 
 

41. schvaluje 

zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN 
na pozemku parc. č. 1045/26 ostatní plocha v k. ú. Černovír, obec Olomouc ve 
prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 22. 
 

42. schvaluje 

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a 
provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 1045/26 
ostatní plocha v k. ú. Černovír, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ 
Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 22. 
 

43. schvaluje 

zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN 
na pozemku parc. č. 328/26 ostat. pl. v k. ú. Povel, obec Olomouc a uložení a 
provozování podzemního kabelového vedení VN na pozemku parc. č. 328/26 ostat. 
pl. v k. ú. Povel, obec Olomouc ve prospěch společnosti  ČEZ Distribuce, a. s. dle 
důvodové zprávy bod č. 23. 
 

44. revokuje 

usnesení ZMO ze dne 22. 12. 2014 bod programu 3., bod 53. důvodové zprávy ve 
věci schválení úplatného zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 1935 ostatní plocha, parc. 
č. 780/1 ostatní plocha, parc. č. 783 ostatní plocha, parc. č. 779/18 orná půda, parc. 
č. 1920/9 ostatní plocha, parc. č. 1920/8 ostatní plocha vše v k. ú. Holice u 
Olomouce, obec Olomouc a uložení a provozování podzemního kabelového vedení 
VN na pozemku parc. č. 779/18 orná půda v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc 
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 24. 
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45. schvaluje 

zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN 
na pozemcích parc. č. 779/18 orná půda, parc. č. 499, parc. č. 780/1, parc. č. 780/2, 
parc. č. 783, parc. č. 1920/8, parc. č. 1920/9 a parc. č. 1935, vše ostatní plocha, 
uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN na pozemku parc. č. 
779/18 orná půda, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 24. 
 

46. revokuje 

usnesení ZMO ze dne 15. 9. 2014, bod programu 5, bod 134. důvodové zprávy ve 
věci schválení úplatného zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 592/1, parc. č. 715/8, 
parc. č. 592/3, parc. č. 592/4 a parc. č. 593/1, vše ostatní plocha, parc. č. 307/1 a 
parc. č. 307/4, vše trvalý travní porost v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc 
a podzemního kabelového vedení VN na pozemcích parc. č. 345/14, parc. č. 588/2, 
parc. č. 588/6 a parc. č. 715/12, vše ostatní plocha v k. ú. Nové Sady u Olomouce, 
obec Olomouc a na pozemku parc. č. 987/8 ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 
25. 
 

47. schvaluje 

zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN 
na pozemcích parc. č. 592/1, parc. č. 592/4, parc. č. 592/6, parc. č. 593/1 a parc. č. 
715/8, vše ostatní plocha, parc. č. 307/1 a parc. č. 307/4, vše trvalý travní porost, vše 
v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc a uložení a provozování podzemního 
kabelového vedení VN na pozemcích parc. č. 588/2, parc. č. 588/6 a parc. č. 715/12, 
vše ostatní plocha v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc a parc. č. 987/8 
ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ 
Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 25. 
 

48. schvaluje 

zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN 
na pozemku parc. č. 1033 ostat. pl. v k. ú. Řepčín, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 26. 
 

49. revokuje 

usnesení ZMO ze dne 16. 6. 2014, bod programu  3., bod 50. důvodové zprávy ve 
věci schválení  zřízení věcného břemene umístění a provozování nadzemního 
kabelového vedení VN na pozemcích parc. č. 292/1 ostatní plocha, parc. č. 292/4 
vodní plocha a parc. č. 354/1 orná půda, vše v k. ú. Droždín, obec Olomouc ve 
prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 27. 
 

50. schvaluje 

zřízení věcného břemene  umístění a provozování nadzemního kabelového vedení 
VN na pozemcích parc. č. 292/1 ostatní plocha, parc. č. 292/4 vodní plocha, parc. č. 
354/1 orná půda, parc. č. 297 ostat. pl., parc. č. 296/11 orná půda, parc. č. 296/10 
orná půda, parc. č. 292/5 ostat. p.l., parc. č. 296/6 orná půda, vše v k. ú. Droždín, 
obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy 
bod č. 27. 
 

51. revokuje 

usnesení ZMO ze dne 16. 6. 2014, bod programu č. 3., bod č. 17 dodatku č. 1 
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důvodové zprávy ve věci schválení zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení VN na pozemku parc. č. 1751 ostat. pl., podzemního 
kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 120/4, parc. č. 125/2, parc. č. 120/6, 
vše ostat. pl., v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ  
Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 28. 
 

52. schvaluje 

zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN 
na pozemku parc. č. 1751 ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc a uložení a 
provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 1751, parc. 
č. 120/6, parc. č. 120/4, parc. č. 125/2, vše ostat. pl., v k. ú. Hodolany, obec Olomouc 
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s.  dle důvodové zprávy bod č. 28. 
 

53. schvaluje 

zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN 
a NN na pozemku parc. č. 116/14 ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec 
Olomouc, věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení 
VN na pozemku parc. č. 116/14 ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec 
Olomouc, věcného břemene umístění a provozování pojistkové skříně včetně 
kabelového vedení NN zaústěného do této skříně k pozemku parc. č. st. 442 
zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č. p. 19, byt. dům, v k. ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc, a věcného břemene umístění a provozování 
pojistkové skříně včetně kabelového vedení NN zaústěného do této skříně k 
pozemku parc. č. st. 450/1 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č. 
p. 27, obč. vyb, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, ve prospěch společnosti 
ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 29. 
 

54. schvaluje 

zřízení věcného břemene k bytové jednotce č. 195/4 v budově č. p. 195 na pozemku 
parc. č. st. 616 zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, a 
to věcného břemene umístění a provozování pojistkové skříně včetně kabelového 
vedení NN zaústěného do této skříně umístěné v obvodové zdi budovy č. p. 195, byt. 
dům, na pozemku parc. č. st. 616 zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Olomouc-
město, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové 
zprávy bod č. 29. 
 

55. revokuje 

usnesení ZMO ze dne 19. 6. 2015, bod programu 3., bod 4.58. ve věci schválení 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN 
na pozemcích parc. č. 1121/1 a parc. č. 1231/1, vše ostatní plocha v k. ú. Slavonín, 
obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy 
bod č. 30. 
 

56. schvaluje 

zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN 
na pozemcích parc. č. 1121/1 a parc. č. 1231/1, vše ostatní plocha v k. ú. Slavonín, 
obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy 
bod č. 30. 
 

57. schvaluje 

zřízení věcného břemene  uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN 
na pozemcích parc. č. 605 ovocný sad, parc. č. 200, parc. č. 272, parc. č. 285, parc. 
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č. 926, parc. č. 2002/14 a parc. č. 2002/18, vše ostatní plocha, vše v k. ú. Lošov, 
obec Olomouc a zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního 
kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 605 ovocný sad, parc. č. 238, parc. č. 
271, parc. č. 272, parc. č. 2002/14, parc. č. 2002/18 a parc. č. 2021, vše ostatní 
plocha, vše v k. ú. Lošov, obec Olomouc, vše ve prospěch společnosti ČEZ 
Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 31. 
 

58. schvaluje 

zřízení věcného břemene umístění a provozování přípojkové skříně včetně 
kabelového vedení NN zaústěného do této skříně na budově s č. p. 428, jiná stavba, 
na pozemku parc. č. 45/9 zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Slavonín, obec 
Olomouc a uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemcích 
parc. č. 45/1, parc. č. 952/2, parc. č. 1114/1, parc. č. 1116/1, parc. č. 1117/1,  parc. č. 
1118/6,  parc. č. 1120/4,  parc. č. 1120/5,  parc. č. 1220/1,  parc. č. 1229/15, parc. č. 
1229/17, parc. č. 1229/20 a  parc. č. 1229/23, vše ostatní plocha a parc. č. 958/3 
orná půda, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ 
Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 32. 
 

59. schvaluje 

zřízení věcného břemene umístění a provozování přípojkové skříně včetně 
kabelového vedení NN zaústěného do této skříně na pozemku parc. č. st. 116 
zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba s č. p. 96, obč. vyb, v k. ú. 
Řepčín, obec Olomouc, uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN 
na pozemcích parc. č. 80/10, parc. č. 1000/1, parc. č. 1000/2, parc. č. 1026/2, parc. 
č. 1026/23, parc. č. 1028/7, parc. č. 1028/17, parc. č. 1028/18, parc. č. 1028/25, 
parc. č. 1029/19, parc. č. 1029/20, parc. č. 1029/28, vše ostatní plocha, parc. č. 
1029/7, parc. č. 1029/10, parc. č. 1029/13 a parc. č. 1029/21, vše zahrada, vše v k. 
ú. Řepčín, obec Olomouc, uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN 
na pozemcích parc. č. 1000/2 a parc. č. 1028/7, vše ostatní plocha v k. ú. Řepčín, 
obec Olomouc, umístění a provozování nadzemního kabelového vedení NN na 
pozemku parc. č. 1028/7 ostatní plocha v k. ú. Řepčín, obec Olomouc a umístění a 
provozování betonového sloupu nadzemního vedení NN na pozemku parc. č. 1028/7 
ostatní plocha v k. ú. Řepčín, obec Olomouc, vše ve prospěch společnosti ČEZ 
Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 33. 
 

60. revokuje 

usnesení ZMO ze dne 19. 6. 2015, bod programu  3., bod 4. 46. důvodové zprávy ve 
věci schválení  zřízení věcného břemene  uložení a provozování podzemního 
kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 868/3 orná půda, parc. č. 633/1, parc. 
č. 632/3, parc. č. 634/1, parc. č. 898, parc. č. 1209/1, vše  ostat. pl., podzemního 
kabelového vedení VN na pozemcích parc. č. 868/3 orná půda,  633/1, parc. č. 
632/3, parc. č. 634/1, parc. č. 898, parc. č. 1209/1, vše ostat. pl., nadzemního 
kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 633/1 ostat. pl., vše v k. ú. Nemilany,  
podzemního kabelového vedení VN na pozemku parc. č. 1317 ostat. pl., nadzemního 
kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 1317 ostat. pl., vše v k. ú. Slavonín, vše 
obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy 
bod č. 34. 
 

61. schvaluje 

zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN 
na pozemku parc. č. 632/3 ostat. pl. v k. ú. Nemilany (v rozsahu dle geometrického 
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plánu č. 653-68/2014) a parc. č. 633/1 ostat. pl. v k. ú. Nemilany (v rozsahu dle 
geometrického plánu č. 600-46/2013), uložení a provozování podzemního 
kabelového vedení VN na pozemcích parc. č. 634/1 ostat. pl., parc. č. 868/3 orná 
půda, parc. č. 898 ostat. pl., parc. č. 1209/1 ostat. pl. v k. ú. Nemilany (v rozsahu dle 
geometrického plánu č. 653-68/2014), parc. č. 633/1 ostat. pl. v k. ú. Nemilany 
(v rozsahu dle geometrického plánu č. 602-46/2013), parc. č. 1317 ostat. pl. v k. ú. 
Slavonín (v rozsahu dle geometrického plánu č. 1332-46/2013), umístění a 
provozování nadzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 633/1  ostat. 
pl. v k. ú. Nemilany (v rozsahu dle geometrického plánu č. 601-46/2013),  parc. č. 
1317 ostat. pl. v k. ú. Slavonín (v rozsahu dle geometrického plánu č. 1333-46/2013), 
vše  obec Olomouc, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové 
zprávy bod č. 34. 
 

62. revokuje 

usnesení ZMO ze dne 16. 6. 2014, bod programu 3., bod 91. důvodové zprávy ve 
věci  schválení  zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního 
kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 846/1, parc. č. 790/3, parc. č. 782 a 
parc. č. 761/10, vše ostatní plocha, v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 35. 
 

63. schvaluje 

zřízení věcného břemene uložení a provozování nadzemního kabelového vedení NN 
na pozemcích parc. č. 846/1, parc. č. 790/3, parc. č. 782 a parc. č. 761/10, vše 
ostatní plocha, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc a umístění a provozování 4 
sloupů na pozemcích parc. č. 846/1, parc. č. 790/3, parc. č. 782 a parc. č. 761/10, 
vše ostatní plocha, v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ 
Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 35. 
 

64. schvaluje 

zřízení věcného břemene uložení a provozování plynárenského zařízení na 
pozemcích parc. č. 116/42 ostat. pl. a parc. č. 116/43 ostat. pl., vše v k. ú. Olomouc-
město, obec Olomouc ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o. dle důvodové 
zprávy bod č. 36. 
 

65. schvaluje 

zřízení věcného břemene uložení a provozování horkovodního vedení na pozemku 
parc. č. 5/8 ostatní pl. v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti Veolia Energie ČR, a.s.  dle důvodové zprávy bod č. 37. 
 

66. revokuje 

usnesení ZMO ze dne 19. 6. 2015, bod programu 3., bod 4.65. důvodové zprávy ve 
věci schválení zřízení věcného břemene uložení a provozování horkovodního vedení 
na pozemku parc. č. 443/4 ostat. pl. v k. ú. Povel, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti Veolia Energie, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 38. 
 

67. schvaluje 

zřízení věcného břemene uložení a provozování horkovodního vedení na pozemku 
parc. č. 443/4 ostat. pl. v k. ú. Povel, obec Olomouc ve prospěch společnosti Veolia 
Energie ČR, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 38. 
 

68. schvaluje 

zřízení věcného břemene uložení a provozování horkovodní přípojky na pozemku 
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parc. č. 290/1 ostat. pl. v k. ú. Lazce, obec Olomouc ve prospěch společnosti Veolia 
Energie ČR, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 39. 
 

69. schvaluje 

zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního komunikačního vedení 
veřejné komunikační sítě na pozemcích parc. č. 71 ostat. pl. a parc. č. 101/2 ostat. 
pl., vše v k. ú. Pavlovičky,  obec Olomouc ve prospěch společnosti Česká 
telekomunikační infrastruktura a.s. dle důvodové zprávy bod č. 40. 
 

70. schvaluje 

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uložení a 
provozování podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě na 
pozemcích parc. č. 71 ostat. pl. a parc. č. 101/2 ostat. pl., vše v k. ú. Pavlovičky,  
obec Olomouc ve prospěch společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. dle 
důvodové zprávy bod č. 40. 
 

71. revokuje 

usnesení ZMO ze dne 20. 3. 2015 bod programu 4., bod 4.52 důvodové zprávy ve 
věci schválení zřízení věcného břemene uložení a provozování optického 
kabelového vedení na pozemcích parc. č. 866, parc. č. 1027/1, parc. č. 1027/4, parc. 
č. 1027/9 a parc. č. 1029/3, vše ostatní plocha v k. ú. Hodolany , obec Olomouc ve 
prospěch společnosti RIO Media a.s. dle důvodové zprávy bod č. 41. 
 

72. schvaluje 

zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení na 
pozemcích parc. č. 866, parc. č. 1027/4, parc. č. 1027/9 a parc. č. 1029/3, vše ostatní 
plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch společnosti RIO Media a.s. dle 
důvodové zprávy bod č. 41. 
 

73. schvaluje 

zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení na 
pozemcích parc. č. 1721/30, parc. č. 1963/10, parc. č. 1963/7 a parc. č. 1963/1, vše 
ostatní plocha v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti 
MERIT GROUP a. s. dle důvodové zprávy bod č. 42. 
 

74. schvaluje 

zřízení služebnosti uložení a provozování dešťové kanalizace na pozemcích parc. č. 
293/7, parc. č. 293/3 a parc. č. 300/2, vše ostatní plocha, v k. ú. Nedvězí u 
Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti Zolova real s.r.o. dle důvodové 
zprávy bod č. 43. 
 

75. schvaluje 

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti uložení a provozování 
dešťové kanalizace na pozemcích parc. č. 293/7, parc. č. 293/3 a parc. č. 300/2, vše 
ostatní plocha, v k. ú. Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti 
Zolova real s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 43. 
 

Předložil: Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 3. 2.; hlasování č. 6 
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5 Majetkoprávní záležitosti OI 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 

předloženou důvodovou zprávu. 
 

2. schvaluje 

uzavření kupní smlouvy na pozemek parc.č. 1947/3 ostatní plocha o výměře 74 m2 
v  k.ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc, který je ve vlastnictví pana 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 1 
předložené důvodové zprávy. 
 

3. schvaluje 

uzavření budoucí darovací smlouvy na část pozemku parc.č. 1918/1 ostatní plocha 
v rozsahu cca 180 m2 v k.ú. Holice u Olomouce, které jsou ve vlastnictví 
Olomouckého kraje do vlastnictví statutárního města Olomouc, dle bodu 2 
předložené důvodové zprávy. 
 

4. schvaluje 

uzavření kupní smlouvy na pozemek parc.č.st. 394 zastavěná plocha a nádvoří 
o výměře 79 m2 a stavby na něm stojící, objekt bydlení č.p. 386 a pozemku parc.č. 
479/7 zahrada o výměře 60 m2, vše v k.ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, 
které jsou ve spoluvlastnictví paní xxxxxxxxxxxxxxxxx a pana xxxxxxxxxxxxxxxxx za 
kupní cenu ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 3 předložené důvodové zprávy. 
 

5. schvaluje 

uzavření darovací smlouvy na svršek tramvajové trati v délce 0,402424 km kolej č.1 
a 0,399929 km kolej č.2, která se nachází v ulici 1. máje na pozemcích parc.č. 
116/46, 116/53 a 121/3 v k.ú. Olomouc-město, obec Olomouc, které jsou ve 
vlastnictví statutárního města Olomouce. Svršek tramvajové trati bude darován 
z vlastnictví Dopravního podniku města Olomouce jako dárce do vlastnictví 
statutárního města Olomouce jako obdarovaného, dle bodu 4 předložené důvodové 
zprávy. 
 

6. schvaluje 

uzavření budoucí darovací smlouvy na část pozemku parc.č. 1920/1 ostatní plocha 
v rozsahu cca 799 m2 a parc.č. 1921/1 v rozsahu cca 1001 m2 ostatní plocha, oba 
v k.ú. Holice u Olomouce, které jsou ve vlastnictví Olomouckého kraje do vlastnictví 
statutárního města Olomouc, dle bodu 5 předložené důvodové zprávy. 
 

7. revokuje 

část Usnesení ZMO ze dne 14.9.2015 v bodě, kterým bylo schváleno uzavření kupní 
smlouvy na část pozemku parc.č. 36/2 v k.ú. Pavlovičky, který je ve společném jmění 
manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši dle 
důvodové zprávy 
a 
schvaluje uzavření kupní smlouvy na část pozemku parc.č. 36/2 (dle GP část „a“ 
o výměře 84 m2) v k.ú. Pavlovičky, který je ve společném jmění manželů 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši dle důvodové zprávy, dle 
bodu 6 předložené důvodové zprávy. 
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8. schvaluje 

uzavření darovací smlouvy na darování části projektové dokumentace investiční akce 
„Olomoucký hrad“ z vlastnictví dárce do vlastnictví obdarovaného Metropolitní 
kapitula Olomouc, dle bodu 7 předložené důvodové zprávy. 
 

9. schvaluje 

uzavření darovací smlouvy na část pozemku parc.č. 1232/12 ostatní plocha v k.ú. 
Slavonín, obec Olomouc, o výměře 93 m2, který je ve vlastnictví statutárního města 
Olomouce jako dárce a darován bude do vlastnictví Olomouckého kraje jako 
obdarovaného, dle bodu 8 předložené důvodové zprávy. 
 

10. schvaluje 

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na části pozemku 
parc.č. 868/1 a parc.č. 869 v k.ú. Nová Ulice spočívajícího v právu umístění a 
provozování plynárenského zařízení a v právu vstupu a vjezdu za účelem zřízení, 
provozování, provádění úprav, oprav a odstraňování plynárenského zařízení ve 
prospěch RWE GasNet, s.r.o. Budoucí věcné břemeno bude zřízeno na dobu 
neurčitou a za jednorázovou úplatu ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 9 
předložené důvodové zprávy. 
 

11. schvaluje 

uzavření smlouvy o zřízení služebnosti na části pozemků parc.č. 385/8, p.č. 385/15, 
p.č. 385/16, p.č. 385/18, p.č. 385/19, p.č. 622/3, p.č. 654/1, p.č. 654/2, vše v k.ú. 
Nové Sady u Olomouce, které jsou ve vlastnictví ČR, právo hospodařit se svěřených 
majetkem pro Povodí Moravy, s.p.  spočívající v právu umístění a provozování 
cyklostezky a v právu vstupu a vjezdu za účelem prohlídky, kontroly, údržby a oprav 
cyklostezky ve prospěch statutárního města Olomouc. Služebnost bude zřízena na 
dobu neurčitou a za jednorázovou úhradu ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 10 
předložené důvodové zprávy. 
 

12. schvaluje 

uzavření smlouvy o zřízení služebnosti na části pozemku parc.č. 718/42 v k.ú. Nové 
Sady u Olomouce, který je ve vlastnictví ČR, právo hospodařit se svěřených 
majetkem pro Ředitelství silnic a dálnic ČR  spočívající v právu umístění a 
provozování cyklostezky a v právu vstupu a vjezdu za účelem prohlídky, kontroly, 
údržby a oprav cyklostezky ve prospěch statutárního města Olomouc. Služebnost 
bude zřízena na dobu neurčitou a za jednorázovou úhradu ve výši dle důvodové 
zprávy, dle bodu 11 předložené důvodové zprávy. 
 

13. schvaluje 

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti na části pozemku parc.č. 
1914/1 v k.ú. Holice u Olomouce, který je vlastnictví ČR, právo hospodařit se 
svěřených majetkem pro Správa železniční dopravní cesty, s.o. spočívající v právu 
umístění a provozování podpěr lávky cyklostezky a v právu vstupu a vjezdu za 
účelem umístění, provozování, provádění kontrol, údržby a oprav ve prospěch 
statutárního města Olomouc. Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou a za 
jednorázovou úhradu ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 12 předložené 
důvodové zprávy. 
 

14. schvaluje 

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívající v právu uložení a 
provozování podzemního komunikačního vedení a v právu vstupu za účelem 
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vybudování, provádění oprav, úprav, údržby a provozování na částech pozemků 
parc.č. 784/2, 784/10, 804/2, 805/1, 808/10 a 808/11 vše v k.ú. Chválkovice, které 
jsou ve vlastnictví statutárního města Olomouce jako povinného ve prospěch České 
telekomunikační infrastruktury a.s. jako oprávněného. Věcné břemeno bude zřízeno 
na dobu neurčitou a za jednorázovou úplatu ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 
13 předložené důvodové zprávy. 
 

Předložil: Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 4.; hlasování č. 7 
 
 

6 Prevence kriminality     
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 

důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 

Program prevence kriminality města Olomouce na rok 2016 dle příloh č. 1, č. 2, č. 3 
důvodové zprávy a Koncepci prevence kriminality města Olomouce na období let 
2016 – 2020 dle přílohy č. 4 důvodové zprávy 
 

3. schvaluje 

pokračování výkonu stávající funkce manažerky prevence kriminality a stávající 
Komise  
pro prevenci kriminality a bezpečnost jako institucionálních předpokladů k realizaci 
Programu prevence kriminality na léta 2016 – 2020, dle důvodové zprávy 
 

4. ukládá 

předložit na Ministerstvo vnitra prostřednictvím Krajského úřadu Olomouckého kraje 
usnesení Zastupitelstva města Olomouce ze dne 14.3.2016 
T: ihned 
O: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
 

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 5.; hlasování č. 8 
 
 

7 Rozpočtové změny roku 2015 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 

důvodovou zprávu, týkající se rozpočtových změn roku 2015 
 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 6.; hlasování č. 9 
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8 Rozpočtové změny roku 2016 - finanční vypořádání 
hospodaření SMOl za rok 2015 

Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 

důvodovou zprávu, týkající se finančního vypořádání hospodaření SMOl za rok 2015 
a rozpočtových změn roku 2016 vyplývajících z finančního vypořádání hospodaření 
SMOl za rok 2015 
 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 7.; hlasování č. 10 
 
 
 

9 Rozpočtové změny roku 2016 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 

důvodovou zprávu týkající se rozpočtových změn roku 2016 - část  A a část B včetně 
všech příloh 
 

2. schvaluje 

důvodovou zprávu týkající se rozpočtových změn roku 2016 - část B včetně všech 
příloh 
 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 8.; hlasování č. 11, 12 
 
 

10 EIB - revize/konverze úrokové sazby 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 

důvodovou zprávu 
 

2. pověřuje 

Radu města Olomouce ke schválení nových parametrů u čtvrté úvěrové tranše dle 
doporučení v bodu č. 3 důvodové zprávy 
 

3. ukládá 

předložit ZMO schválené parametry 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 8. 1.; hlasování č. 13 
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11 OZV,  kterou se mění a doplňuje OZV č. 6/2015 o místním  
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 

Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 

předloženou důvodovou zprávu  
 

2. vydává 

OZV č.1/2016,  kterou se mění a doplňuje OZV č. 6/2015 o místním  poplatku za 
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů.  
 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 9.; hlasování č. 14 
 
 
 

12 Pořízení změny č. III Územního plánu Olomouc 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 

předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 

v souladu s § 55 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu, ve znění pozdějších předpisů, pořízení změny č. III Územního plánu Olomouc 
včetně jejího obsahu. Návrh změny bude předložen ke společnému jednání ve 
variantách. 
 

3. určuje 

RNDr. Aleše Jakubce, PhD., náměstka primátora, zastupitelem pro spolupráci na 
pořízení změny č. III Územního plánu Olomouc v souladu se zákonem č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů 
 

4. ukládá 

odboru koncepce a rozvoje zahájit pořízení změny č. III. Územního plánu Olomouc 
T: ihned 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 

Předložil: Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 10.; hlasování č. 15 
 
 
 

13 Program regenerace MPR 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 

důvodovou zprávu 
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2. schvaluje 

poskytnutí příspěvků soukromým a církevním subjektům dle důvodové zprávy 
 

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 11.; hlasování č. 16 
 
 
 

14 Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací - škol 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 

důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 

Dodatek č.3 zřizovací listiny PO Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, Dodatek 
č.6 zřizovací listiny PO Základní škola Olomouc, Stupkova 16, Dodatek č.4 zřizovací 
listiny PO Fakultní základní škola Komenium a Mateřská škola Olomouc, 8.května 
29, Dodatek č.5 zřizovací listiny PO Základní škola a Mateřská škola Olomouc, 
Demlova 18 a Dodatek č.8 zřizovací listiny PO Základní škola a Mateřská škola 
Olomouc - Nemilany, Raisova1 
 

3. ukládá 

informovat o přijatém usnesení ředitele PO - škol 
T: březen 2016 
O: vedoucí odboru školství 
 

Předložil: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
Bod programu: 12.; hlasování č. 17 
 
 
 

15 Ceny města Olomouce za rok 2015 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 

předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 

udělení Ceny města Olomouce a Ceny za počin roku 2015 dle důvodové zprávy 
 

Předložil: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
Bod programu: 13.; hlasování č. 18 
 
 

16 Zástupci SMOl ve svazku obcí Vodovod Pomoraví 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. odvolává 

Mgr. Markétu Hrbáčkovou jako zástupce SMOl ve svazku obcí Vodovod Pomoraví. 
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2. volí 

Mgr. Filipa Žáčka, náměstka primátora SMOl, jako zástupce SMOl ve svazku obcí 
Vodovod Pomoraví. 
 

3. volí 

RNDr. Aleše Jakubce, Ph.D., náměstka primátora jako náhradníka SMOl ve svazku 
obcí Vodovod Pomoraví. 
 

Předložil: Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 14.; hlasování č. 19 
 
 
 

17 Přísedící Okresního soudu v Olomouci 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 

upravenou důvodovou zprávu 
 

2. zvolilo 

v souladu se zákonem č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní 
správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), 
přísedící Okresního soudu v Olomouci pro funkční období 2016 - 2020, a to Janku 
Křivánkovou, Lucii Živcovou, Jana Krejčího, Ing. Jaroslava Flögela a Jaromíra 
Žádníka dle důvodové zprávy 
 

3. nezvolilo 

do funkce přísedící Okresního soudu v Olomouci JUDr. Margitu Korhoňovou 
 

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

Bod programu: 15.; hlasování č. 20, 21 
 
 
 

18 Informace o činnosti kontrolního výboru ve II. pololetí 2015 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 

předloženou důvodovou zprávu 
 

2. bere na vědomí 

Zprávy z kontrol provedených ve II. pololetí 2015 
 

Předložil: kontrolní výbor 
Bod programu: 16.; hlasování č. 22 
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19 Revize územní studie US-61 "PAVLOVICKÁ" 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 

diskusi k předložené důvodové zprávě 
 

Předložil: členové zastupitelstva města 
Bod programu: 17.; hlasování č. 23 
 
 
 

 

 

 

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

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

  

 


