USNESENÍ
z 96. schůze Rady města Olomouce, konané dne 29. 8. 2017
Poznámka:
- zveřejněna je upravená verze Usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
v platném znění;
- do úplné verze Usnesení mohou občané města Olomouce v případě potřeby
nahlédnout na organizačním oddělení (1. patro radnice, dveře č. 12)
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Kontrola usnesení RMO a ZMO

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
- informace o plnění usnesení RMO k termínu plnění 29. 8. 2017 dle části A) důvodové
zprávy
- informace o plnění usnesení ZMO dle části B) důvodové zprávy
2.
prodlužuje
termíny plnění usnesení RMO dle části A) důvodové zprávy
3.
doporučuje zastupitelstvu města
- vzít na vědomí informace o plnění usnesení ZMO dle části B) důvodové zprávy
- prodloužit termíny plnění usnesení ZMO dle části B) důvodové zprávy
4.
vypouští ze sledování
- bod 2, část 3 usnesení RMO ze dne 7.2.2017, týkající se pronájmu bytové jednotky č.
308/4 v domě Ovesná 17, 19, 21
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 1.
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Majetkoprávní záležitosti

Rada města Olomouce po projednání:
1.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
přeřazení budovy č. p. 433, Horní náměstí č. o. 21, která je součástí pozemku parc. č. st.
372 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, v Dlouhodobé
koncepci hospodaření s nemovitým majetkem ve vlastnictví SMOl na období 2016 – 2018 z
kategorie A nemovité věci ve vlastnictví SMOl, které nejsou dlouhodobě určeny k prodeji,
směně nebo darování, do kategorie C – nemovité věci určené k prodeji, směně nebo
darování za podmínky prodeje pouze veřejnoprávní instituci Český rozhlas a dohody na
zřízení zajišťovacích závazků 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 až č. 7, uzavřené se společností Lesy města Olomouce, a.s. spočívající
ve vyjmutí pozemku parc. č. 209/3 zahrada o výměře 1096 m2 a části pozemku parc. č.
209/2 orná půda o výměře 443 m2, vše v k. ú. Dětřichov nad Bystřicí, obec Dětřichov nad

Bystřicí z předmětu pachtu výše uvedené pachtovní smlouvy dle důvodové zprávy bod č.
1.2.
3.
schvaluje
skončení nájmu dle smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS/20/2010/Plh uzavřené dne 29. 3. 2010
se společností Dětřichovská, spol. s r.o. dohodou dle důvodové zprávy bod č. 1.2.
4.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej pozemku parc. č. st. 197 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Dětřichov nad Bystřicí,
obec Dětřichov nad Bystřicí, jehož součástí je budova č. p. 132, rod. dům, včetně zděné a
dřevěné kůlny, plechové garáže a oplocení, pozemku parc. č. 209/3 zahrada včetně
oplocení, žumpy a studny a pozemku parc. č. 209/2 orná půda, oba v k. ú. Dětřichov nad
Bystřicí, obec Dětřichov nad Bystřicí, panu XXXXX za kupní cenu ve výši 433.000,- Kč dle
důvodové zprávy bod č. 1.2.
5.
nevyhovuje žádosti
pana XXXXX o bezúplatný dlouhodobý nájem pozemku parc. č. st. 197 zastavěná plocha a
nádvoří v k. ú. Dětřichov nad Bystřicí, obec Dětřichov nad Bystřicí, jehož součástí je budova
č. p. 132, rod. dům, včetně zděné a dřevěné kůlny, plechové garáže a oplocení, pozemku
parc. č. 209/3 zahrada včetně oplocení, žumpy a studny a pozemku parc. č. 209/2 orná
půda, oba v k. ú. Dětřichov nad Bystřicí, obec Dětřichov nad Bystřicí dle důvodové zprávy
bod č. 1.2.
6.
schvaluje
záměr prodat jednotku vymezenou podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to
jednotku 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, formou
veřejné elektronické aukce za minimální kupní cenu ve výši 1.390.000,- Kč. Součástí
předmětné jednotky je spoluvlastnický podíl o velikosti 5649/185835 na společných částech
předmětné nemovité věci dle důvodové zprávy bod č. 1.3.
7.
schvaluje
podmínky veřejné elektronické aukce dle důvodové zprávy bod č. 1.3.
8.
ukládá
odboru ekonomickému zajistit okamžité vrácení kauce ve výši 10.000,- Kč panu XXXXX,
kauce ve výši 10.000,- Kč společnosti CONSALE s.r.o., kauce ve výši 10.000,- Kč panu
XXXXX a kauce ve výši 10.000,- Kč panu XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 1.4.
T:
12. 9. 2017
O:
vedoucí ekonomického odboru
9.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej jednotky vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., a to jednotky č. 200/4, byt, v domě
č. p. 200, Dolní náměstí 2, který je součástí pozemku parc. č. st. 621 zastavěná plocha a
nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc společnosti BPS-Prastav, s.r.o. za kupní cenu
ve výši 3.115.000,- Kč. Součástí předmětné jednotky je spoluvlastnický podíl o velikosti
1304/18078 na společných částech nemovité věci dle důvodové zprávy bod č. 1.4.
10.
doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
nabídce pana XXXXX, nabídce společnosti CONSALE s.r.o. a nabídce pana XXXXX na
prodej jednotky vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., a to jednotky č. 200/4, byt, v domě
č. p. 200, Dolní náměstí 2, který je součástí pozemku parc. č. st. 621 zastavěná plocha a
nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.4.
11.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej jednotky vymezené podle zákona č. 72/1994 Sb., a to jednotky č. 308/4, byt, v domě
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č. p. 308, 309, 310, Ovesná 17, 19, 21 na pozemku parc. č. st. 409, 410, 411, vše zastavěná
plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 4895/61810 na společných
částech domu č. p. 308, 309, 310 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 4895/61810 na
pozemku parc. č. st. 409, 410, 411, vše zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Hejčín, obec
Olomouc společnosti Technické služby města Olomouce, a.s. za kupní cenu ve výši 1 263
000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.5.
12.
schvaluje
záměr pronajmout část pozemku parc. č. 290/10 ostatní plocha o výměře 603 m2 v k. ú.
Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.6.
13.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej pozemku parc. č. st. 1651 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec
Olomouc, na kterém se nachází budova bez čp/če, jiná stavba, ve vlastnictví kupujícího,
společnosti EXMOORE INVESTMENTS s.r.o. za kupní cenu ve výši 568 000,- Kč dle
důvodové zprávy bod č. 1.7.
14.
doporučuje zastupitelstvu města revokovat
své usnesení ze dne 12. 6. 2017, bod 3, část 19 ve věci schválení prodeje spoluvlastnického
podílu o velikosti 922/1000 na pozemku parc. č. st. 1080/3 zastavěná plocha a nádvoří v k.
ú. Nová Ulice, obec Olomouc, na kterém se nachází budova č. p. 579, Foerstrova 22, která
není ve vlastnictví prodávajícího, za kupní cenu celkem ve výši 122.626,- Kč do podílového
spoluvlastnictví kupujících, a to:
- podíl o velikosti 57/1000 do SJM XXXXX, za kupní cenu ve výši 7.581,- Kč
- podíl o velikosti 54/1000 do SJM XXXXX, za kupní cenu ve výši 7.182,- Kč
- podíl o velikosti 57/1000 do SJM XXXXX, za kupní cenu ve výši 7.581,- Kč
- podíl o velikosti 58/1000 XXXXX, za kupní cenu ve výši 7.714,- Kč
- podíl o velikosti 54/1000 XXXXX, za kupní cenu ve výši 7.182,- Kč
- podíl o velikosti 57/1000 XXXXX, za kupní cenu ve výši 7.581,- Kč
- podíl o velikosti 59/1000 do SJM XXXXX, za kupní cenu ve výši 7.847,- Kč
- podíl o velikosti 54/1000 XXXXX, za kupní cenu ve výši 7.182,- Kč
- podíl o velikosti 54/1000 do SJM XXXXX, za kupní cenu ve výši 7.182,- Kč
- podíl o velikosti 57/1000 XXXXX, za kupní cenu ve výši 7.581,- Kč
- podíl o velikosti 58/1000 XXXXX, za kupní cenu ve výši 7.714,- Kč
- podíl o velikosti 58/1000 XXXXX, za kupní cenu ve výši 7.714,- Kč
- podíl o velikosti 76/1000 XXXXX, za kupní cenu ve výši 10.108,- Kč
- podíl o velikosti 57/1000 XXXXX, za kupní cenu ve výši 7.581,- Kč
- podíl o velikosti 57/1000 XXXXX, za kupní cenu ve výši 7.581,- Kč
- podíl o velikosti 55/1000 do SJM XXXXX, za kupní cenu ve výši 7.315,- Kč dle důvodové
zprávy bod č. 1.8.
15.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej spoluvlastnického podílu o velikosti 922/1000 na pozemku parc. č. st. 1080/3
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, na kterém se nachází budova
č. p. 579, Foerstrova 22, která není ve vlastnictví prodávajícího, za kupní cenu celkem ve
výši 122.626,- Kč do podílového spoluvlastnictví kupujících, a to:
- podíl o velikosti 57/1000 XXXXX, za kupní cenu ve výši 7.581,- Kč
- podíl o velikosti 54/1000 do SJM XXXXX, za kupní cenu ve výši 7.182,- Kč
- podíl o velikosti 57/1000 do SJM XXXXX, za kupní cenu ve výši 7.581,- Kč
- podíl o velikosti 58/1000 XXXXX, za kupní cenu ve výši 7.714,- Kč
- podíl o velikosti 54/1000 XXXXX, za kupní cenu ve výši 7.182,- Kč
- podíl o velikosti 57/1000 XXXXX, za kupní cenu ve výši 7.581,- Kč
- podíl o velikosti 59/1000 do SJM XXXXX, za kupní cenu ve výši 7.847,- Kč
- podíl o velikosti 54/1000 XXXXX, za kupní cenu ve výši 7.182,- Kč
- podíl o velikosti 54/1000 do SJM XXXXX, za kupní cenu ve výši 7.182,- Kč
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- podíl o velikosti 57/1000 XXXXX, za kupní cenu ve výši 7.581,- Kč
- podíl o velikosti 58/1000 XXXXX, za kupní cenu ve výši 7.714,- Kč
- podíl o velikosti 58/1000 XXXXX, za kupní cenu ve výši 7.714,- Kč
- podíl o velikosti 76/1000 XXXXX, za kupní cenu ve výši 10.108,- Kč
- podíl o velikosti 57/1000 XXXXX, za kupní cenu ve výši 7.581,- Kč
- podíl o velikosti 57/1000 do SJM XXXXX za kupní cenu ve výši 7.581,- Kč
- podíl o velikosti 55/1000 do SJM XXXXX, za kupní cenu ve výši 7.315,- Kč dle důvodové
zprávy bod č. 1.8.
16.
doporučuje zastupitelstvu města revokovat
své usnesení ze dne 12. 6. 2017, bod 3, část 16 ve věci schválení prodeje pozemku parc. č.
296/33 ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc Společenství pro dům Polívkova 42,
44, 46, Olomouc za kupní cenu ve výši 1 590 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.9.
17.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej pozemku parc. č. 296/33 ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc
Společenství vlastníků pro dům Polívkova 42, 44, 46, Olomouc za kupní cenu ve výši
1 590 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.9.
18.
schvaluje
předběžný záměr prodat část pozemku parc. č. 239 zahrada o výměře 31 m2 v k. ú.
Nemilany, obec Olomouc. Výměra předmětné části pozemku bude upřesněna po vyhotovení
GP dle důvodové zprávy bod č. 2.1.
19.
schvaluje
záměr změnit nájemní smlouvu č. OMAJ-PR/NAJ/001381/2014/Mlc ze dne 30. 5. 2014
uzavřenou se společností NEZVALOVA ARCHA s.r.o., jejímž předmětem je nájem částí
pozemků parc. č. 624/10 o výměře 118 m2 a parc. č. 959/7 o výměře 93 m2, vše ostatní
plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc. Změnou nájemní smlouvy by mělo dojít k úpravě
polohového určení předmětu nájmu dle důvodové zprávy bod č. 2.2.
20.
schvaluje
záměr propachtovat část pozemku parc. č. 42/9 zahrada o výměře 400 m2 v k. ú. Klášterní
Hradisko, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.3.
21.
schvaluje
záměr propachtovat části pozemků parc. č. 22/3 ostatní plocha o výměře 10 m2 a parc. č.
22/4 zahrada o výměře 190 m2, vše v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc dle důvodové
zprávy bod č. 2.4.
22.
nevyhovuje žádosti
pana XXXXX o udělení souhlasu s umístěním udírny na částech pozemků parc. č. 22/3
ostatní plocha o výměře 10 m2 a parc. č. 22/4 zahrada o výměře 190 m2, vše v k. ú.
Klášterní Hradisko, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.4.
23.
schvaluje
zpětvzetí žaloby o zaplacení částky 1.779,- Kč s příslušenstvím vůči společnosti SELIKO a.s.
v likvidaci dle důvodové zprávy bod č. 3.1.
24.
schvaluje
odstoupení od smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS/20//2001/Pl uzavřené dne 21. 2. 2001 s
manželi XXXXX na pronájem pozemků parc. č. 626/1 ostatní plocha o výměře 90 m2 a parc.
č 626/3 ostatní plocha o výměře 15 m2, vše v k. ú. Chomoutov, obec Olomouc, a podání
žaloby na zaplacení a následně podání exekučního návrhu v případě existujícího dluhu
nájemců z titulu užívání předmětu nájmu dle důvodové zprávy bod č. 3.2.
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25.
schvaluje
nájem pozemků parc. č. 1321/1 ostatní plocha o výměře 447 m2 a parc. č. 1330 ostatní
plocha o výměře 1343 m2, vše v k. ú. Lošov, obec Olomouc ve společném jmění manželů
XXXXX statutárnímu městu Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.3.
26.
schvaluje
skončení nájmu dle smlouvy o nájmu č. MAJ-PR-NS/4/2007/S uzavřené dne 28. 2. 2007,
nájemce statutární město Olomouc, pronajímatelé manželé XXXXX, a to dohodou dle
důvodové zprávy bod č. 3.3.
27.
nevyhovuje žádosti
pana XXXXX o nájem části pozemku parc. č. 633/1 ostatní plocha v k. ú. Nemilany, obec
Olomouc pro účely parkování dle důvodové zprávy bod č. 3.4.
28.
schvaluje
skončení nájmu dle smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS/43/2006/Gl uzavřené dne 13. 11. 2016
ve znění dodatku č. 1, nájemce společnost Renocio practico s.r.o., a to dohodou dle
důvodové zprávy bod č. 3.6.
29.
schvaluje
úhradu zálohy na náklady exekuce sp.zn. 196EX 322/17 ve věci vyklizení částí pozemků
parc. č. 735/26 orná půda o výměře 210 m2 a parc. č. 846/1 ostatní plocha o výměře 119
m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, ve výši 107.005,50 Kč včetně DPH soudnímu
exekutorovi XXXXX, dle důvodové zprávy bod č. 3.7.
30.
revokuje
usnesení RMO ze dne 30. 5. 2017, bod programu č. 2, bod 3. 3. důvodové zprávy ve věci
schválení pachtu částí pozemků parc. č. 636/1 ostatní plocha o výměře 19 m2 a parc. č. 399
zahrada o výměře 124 m2, vše v k. ú. Nemilany, obec Olomouc manželům XXXXX dle
důvodové zprávy bod č. 3.8.
31.
schvaluje
pacht částí pozemků parc. č. 636/1 ostatní plocha o výměře 19 m2 a parc. č. 399 zahrada o
výměře 124 m2, vše v k. ú. Nemilany, obec Olomouc manželům XXXXX dle důvodové
zprávy bod č. 3.8.
32.
revokuje
usnesení RMO ze dne 30. 5. 2017, bod programu č. 2, bod 3. 2. důvodové zprávy ve věci
schválení pachtu části pozemku parc. č. 300/1 ostatní plocha o výměře 23 m2 v k. ú.
Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc manželům XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 3.9.
33.
schvaluje
pacht části pozemku parc. č. 300/1 ostatní plocha o výměře 23 m2 v k. ú. Nedvězí u
Olomouce, obec Olomouc manželům XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 3.9.
34.
schvaluje
změnu nájemní smlouvy č. OMAJ-PR/NAJ/001471/2015/Val ze dne 1. 7. 2015, ve znění
dodatku č. 1, uzavřenou s paní XXXXX, jejím předmětem je nájem částí pozemků parc. č.
116/3 ostatní plocha o výměře 138 m2 a parc. č. 75/135 ostatní plocha o výměře 35 m2, vše
v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, spočívající v úpravě předmětu nájmu na části
pozemků parc. č. 116/3 ostatní plocha o výměře 131 m2 a parc. č. 75/135 ostatní plocha o
výměře 29 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc a ve změně výše nájemného se
zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 3.10.
35.
schvaluje
změnu náležitosti nájemní smlouvy č. OMAJ-SMV-NAJ/001653/2016/Sul ze dne 18. 5. 2016,
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ve znění dodatku č. 1, uzavřené se spolkem Spolek přátel olomouckého jazzu a společností
CHOMOUT s.r.o., jejímž předmětem je nájem pozemku parc. č. 87/24 ostatní plocha o
výměře 117 m2 se všemi součástmi a příslušenstvím, tj. zejména oplocením, části pozemku
parc. č. 87/26 ostatní plocha o výměře 9 440 m2 se všemi součástmi a příslušenstvím, tj.
zahradní restaurací, promítací kabinou, objektem bývalého WC, oplocením, venkovním
areálovým osvětlením, pódiem vč. jeho zastřešení, plátna a šaten se sociálním zařízením,
hledištěm vč. sedaček, zábradlím, a pozemku parc. č. 644 ostatní plocha (dříve parc. č. st.
1380 zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 102 m2, se všemi součástmi a příslušenstvím,
tj. zejména pískovcovou zídkou s kovovou bránou a dlážděným vjezdem, vše v k. ú.
Olomouc-město, obec Olomouc, spočívající ve změně termínu pro předložení návrhu
projektové dokumentace z nejpozději do 31. 8. 2017 na nejpozději do 6 měsíců od
konečného rozhodnutí příslušného orgánu ve věci Souboru změn č. IX Regulačního plánu
městské památkové rezervace Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.11.
36.
schvaluje
skončení nájmu dle smlouvy o nájmu uzavřené dne 1. 1. 1998, nájemce statutární město
Olomouc, pronajímatelé XXXXX, a to dohodou dle důvodové zprávy bod č. 3.12.
37.
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy, jejímž předmětem je nájem prostoru o celkové výměře 456 m2 v
1. NP, 2. NP, 3. NP, 4. NP budovy č. p. 459, bydlení, ul. 28. října č. o. 11, která je součástí
pozemku parc. č. st. 343 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc,
ve spoluvlastnictví pana XXXXX, statutárnímu městu Olomouc dle přílohy č. 3 důvodové
zprávy bod č. 3.12.
38.
schvaluje
nájem prostoru - parkovacího místa č. 12 o výměře 18,90 m2 v 1. PP budovy č. p. 484, obč.
vyb, ul. Peškova č. o. 1, která je součástí pozemku parc. č. st. 861 zastavěná plocha a
nádvoří v k. ú. Povel, obec Olomouc panu XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 3.13.
39.
nevyhovuje žádosti
manželů XXXXX o nájem prostoru - parkovacího místa č. 12 o výměře 18,90 m2 v 1. PP
budovy č. p. 484, obč. vyb, ul. Peškova č. o. 1, která je součástí pozemku parc. č. st. 861
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Povel, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.13.
40.
nevyhovuje žádosti
nájemce PAVLÍK group, s.r.o., o snížení nájemného za prostory sloužící podnikání o celkové
výměře 209,00 m2 v 1. NP budovy č.p. 322, bydlení, Horní náměstí č.o. 11, která je součástí
pozemku parc. č. st. 270, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Olomouc-město, obec
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.15.
41.
nevyhovuje žádosti
nájemce PAVLÍK group, s.r.o., o poskytnutí jednorázové finanční kompenzace ve výši
48.000,- Kč za prostory sloužící podnikání o celkové výměře 209,00 m2 v 1. NP budovy č.p.
322, bydlení, Horní náměstí č.o. 11, která je součástí pozemku parc. č. st. 270, zastavěná
plocha a nádvoří, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.15.
42.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
koupi pozemku parc. č. st. 625 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p.
555, obč. vyb., a pozemku parc. č. 449/60 ostatní plocha, vše v k. ú. Nová Ulice, obec
Olomouc z vlastnictví Univerzity Palackého v Olomouci do vlastnictví statutárního města
Olomouce za kupní cenu celkem ve výši 22 081 700,- Kč dle kupní smlouvy, která tvoří
přílohu č. 4 důvodové zprávy bod č. 4.1.
43.
svěřuje
pozemek parc. č. st. 625 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 555,
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obč. vyb., a pozemek parc. č. 449/60 ostatní plocha, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc
do správy společnosti Správa sportovních zařízení Olomouc, a.s. dle důvodové zprávy bod
č. 4.1.
44.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
koupi pozemků parc. č. 158/1 orná půda o výměře 868 m2 a parc. č. 158/4 orná půda o
výměře 3 331 m2, vše v k. ú. Povel, obec Olomouc za kupní cenu ve výši 314 925,- Kč, a to
ideální podíl o velikosti 1/2 shora uvedených pozemků z vlastnictví pana XXXXX za kupní
cenu ve výši 157 462,50 Kč a ideální podíl o velikosti 1/2 shora uvedených pozemků z
vlastnictví paní XXXXX za kupní cenu ve výši 157 462,50 Kč do vlastnictví statutárního
města Olomouce se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 4.2.
45.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
koupi pozemku parc. č. 158/7 orná půda o výměře 4 995 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc za
kupní cenu ve výši 374 625,- Kč, a to ideální podíl o velikosti 1/2 shora uvedeného pozemku
z vlastnictví paní XXXXX za kupní cenu ve výši 187 312,50 Kč a ideální podíl o velikosti 1/2
shora uvedeného pozemku z vlastnictví paní XXXXX za kupní cenu ve výši 187 312,50 Kč
do vlastnictví statutárního města Olomouce se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 4.2.
46.
schvaluje
záměr změnit pachtovní smlouvu č. OMAJ-SMV/PACH/002403/2016/Plh ze dne 15. 9. 2016
uzavřenou se Zemědělským družstvem Slavonín. Změnou pachtovní smlouvy by mělo dojít k
vyjmutí pozemků parc. č. 180/7 orná půda o výměře 8888 m2, parc. č. 180/8 orná půda o
výměře 8028 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc a pozemků parc. č.
158/3 orná půda o výměře 1910 m2 a parc. č. 158/6 orná půda o výměře 1607 m2, vše v k.
ú. Povel, obec Olomouc z předmětu pachtu dle důvodové zprávy bod č. 4.2.
47.
doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti pana XXXXX o prodej pozemků parc. č. 180/7 orná půda, parc. č. 180/8 orná půda a
parc. č. 680/3 trvalý travní porost, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle
důvodové zprávy bod č. 4.2.
48.
doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti paní XXXXX o směnu části pozemku parc. č. 180/8 orná půda o výměře 2 671 m2 v
k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce za
pozemky parc. č. 1736/25 orná půda, parc. č. 1736/31 orná půda, parc. č. 1736/33 orná
půda a parc. č. 1736/55 orná půda, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve
vlastnictví paní XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 4.2.
49.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
darování částí pozemků parc. č. 90/45 ostatní plocha (dle GP parc. č. 90/68 ostatní plocha) o
výměře 34 m2, parc. č. 90/34 ostatní plocha (dle GP parc. č. 90/67 ostatní plocha) o výměře
152 m2, parc. č. 94/91 ostatní plocha (dle GP parc. č. 94/131 ostatní plocha) o výměře 204
m2, parc. č. 94/5 ostatní plocha (dle GP parc. č. 94/132 ostatní plocha) o výměře 2332 m2,
parc. č. 145/1 ostatní plocha (dle GP parc. č. 145/4 ostatní plocha) o výměře 4 m2, parc. č.
94/12 ostatní plocha (dle GP parc. č. 94/133 ostatní plocha) o výměře 750 m2, parc. č. 94/33
ostatní plocha (dle GP parc. č. 94/134 ostatní plocha) o výměře 17 m2, parc. č. 94/10 ostatní
plocha (dle GP parc. č. 94/138 ostatní plocha) o výměře 2764 m2, parc. č. 94/96 ostatní
plocha (dle GP parc. č. 94/96 ostatní plocha) o výměře 6636 m2, parc. č. 94/58 ostatní
plocha (dle GP parc. č. 94/135 ostatní plocha) o výměře 108 m2, parc. č. 94/78 ostatní
plocha (dle GP parc. č. 94/141 ostatní plocha) o výměře 1 m2, parc. č. 94/84 ostatní plocha
(dle GP pozemky parc. č. 94/145 ostatní plocha o výměře 447 m2 a parc. č. 94/146 ostatní
plocha o výměře 174 m2) o celkové výměře 621 m2, parc. č. 124/21 ostatní plocha (dle GP
parc. č. 124/46 ostatní plocha) o výměře 628 m2, parc. č. 94/40 ostatní plocha (dle GP parc.
č. 94/148 ostatní plocha) o výměře 2188 m2, parc. č. 123/15 ostatní plocha (dle GP parc. č.
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123/19 ostatní plocha) o výměře 5 m2, parc. č. 93/27 ostatní plocha (dle GP parc. č. 93/172
ostatní plocha) o výměře 1087 m2 a parc. č. 93/22 ostatní plocha (dle GP parc. č. 93/171
ostatní plocha) o výměře 183 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, parc. č. 72/4
ostatní plocha (dle GP pozemky parc. č. 72/13 ostatní plocha o výměře 4 m2 a parc. č. 72/15
ostatní plocha o výměře 15 m2) o celkové výměře 19 m2 a parc. č. 72/8 ostatní plocha (dle
GP pozemky parc. č. 72/16 ostatní plocha o výměře 26 m2 a parc. č. 72/18 ostatní plocha o
výměře 13 m2) o celkové výměře 39 m2, vše v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc, parc.
č. 959/1 ostatní plocha (dle GP parc. č. 959/52 ostatní plocha) o výměře 3615 m2, parc. č.
1110/2 ostatní plocha (dle GP parc. č. 1110/5 ostatní plocha) o výměře 267 m2, parc. č.
624/1 ostatní plocha (dle GP parc. č. 624/48 ostatní plocha) o výměře 1 m2, parc. č. 962/2
ostatní plocha (dle GP parc. č. 962/4 ostatní plocha) o výměře 43 m2, parc. č. 964 ostatní
plocha (dle GP parc. č. 964/4 ostatní plocha) o výměře 1189 m2 a parc. č. 967 ostatní plocha
(dle GP parc. č. 967/4 ostatní plocha) o výměře 233 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc
z vlastnictví statutárního města Olomouce do vlastnictví České republiky s právem
hospodařit pro státní podnik Povodí Moravy, s.p. se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod
č. 4.3.
50.
schvaluje
zřízení služebnosti umístění a užívání protihlukové stěny na částech pozemků parc. č. 94/84
ostatní plocha (dle GP parc. č. 94/146 ostatní plocha) o výměře 174 m2 a parc. č. 124/21
ostatní plocha (dle GP parc. č. 124/46 ostatní plocha) o výměře 628 m2, vše v k. ú.
Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch statutárního města Olomouce dle důvodové
zprávy bod č. 4.3.
51.
schvaluje
zřízení služebnosti umístění a provozování místní komunikace III. třídy včetně součástí a
příslušenství na částech pozemků parc. č. 94/12 ostatní plocha (dle GP parc. č. 94/133
ostatní plocha) o výměře 750 m2, parc. č. 93/27 ostatní plocha (dle GP parc. č. 93/172
ostatní plocha) o výměře 1087 m2, parc. č. 145/1 ostatní plocha (dle GP parc. č. 145/4
ostatní plocha) o výměře 4 m2, parc. č. 94/5 ostatní plocha (dle GP parc. č. 94/132 ostatní
plocha) o výměře 2332 m2, vše ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc a parc.
č. 624/1 ostatní plocha (dle GP parc. č. 624/48 ostatní plocha) o výměře 1 m2 a parc. č. 964
ostatní plocha (dle GP parc. č. 964/4 ostatní plocha) o výměře 1189 m2, vše v k. ú.
Hodolany, obec Olomouc, umístění a provozování místní komunikace IV. třídy (chodník)
včetně součástí a příslušenství na částech pozemků parc. č. 90/34 ostatní plocha (dle GP
parc. č. 90/67 ostatní plocha) o výměře 152 m2, parc. č. 94/91 ostatní plocha (dle GP parc.
č. 94/131 ostatní plocha) o výměře 204 m2, parc. č. 94/5 ostatní plocha (dle GP parc. č.
94/132 ostatní plocha) o výměře 2332 m2, parc. č. 94/12 ostatní plocha (dle GP parc. č.
94/133 ostatní plocha) o výměře 750 m2, parc. č. 94/33 ostatní plocha (dle GP parc. č.
94/134 ostatní plocha) o výměře 17 m2, parc. č. 94/10 ostatní plocha (dle GP parc. č. 94/138
ostatní plocha) o výměře 2764 m2, parc. č. 94/96 ostatní plocha (dle GP parc. č. 94/96
ostatní plocha) o výměře 6636 m2, parc. č. 94/84 ostatní plocha (dle GP pozemky parc. č.
94/145 ostatní plocha) o výměře 447 m2, parc. č. 124/21 ostatní plocha (dle GP parc. č.
124/46 ostatní plocha) o výměře 628 m2, parc. č. 94/40 ostatní plocha (dle GP parc. č.
94/148 ostatní plocha) o výměře 2188 m2, parc. č. 123/15 ostatní plocha (dle GP parc. č.
123/19 ostatní plocha) o výměře 5 m2, parc. č. 93/22 ostatní plocha (dle GP parc. č. 93/171
ostatní plocha) o výměře 183 m2, parc. č. 145/1 ostatní plocha (dle GP parc. č. 145/4 ostatní
plocha) o výměře 4 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, parc. č. 72/4 ostatní
plocha (dle GP pozemky parc. č. 72/13 ostatní plocha o výměře 4 m2 a parc. č. 72/15 ostatní
plocha o výměře 15 m2) o celkové výměře 19 m2 a parc. č. 72/8 ostatní plocha (dle GP
pozemky parc. č. 72/16 ostatní plocha o výměře 26 m2 a parc. č. 72/18 ostatní plocha o
výměře 13 m2) o celkové výměře 39 m2, vše v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc a
umístění a provozování místní komunikace IV. třídy (cyklostezka) včetně součástí a
příslušenství na částech pozemků parc. č. 94/91 ostatní plocha (dle GP parc. č. 94/131
ostatní plocha) o výměře 204 m2, parc. č. 94/5 ostatní plocha (dle GP parc. č. 94/132 ostatní

8

plocha) o výměře 2332 m2, parc. č. 94/84 ostatní plocha (dle GP pozemky parc. č. 94/145
ostatní plocha) o výměře 447 m2, parc. č. 124/21 ostatní plocha (dle GP parc. č. 124/46
ostatní plocha) o výměře 628 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, vše ve
prospěch statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 4.3.
52.
schvaluje
zřízení služebnosti umístění a provozování veřejného osvětlení na částech pozemků parc. č.
90/34 ostatní plocha (dle GP parc. č. 90/67 ostatní plocha) o výměře 152 m2, parc. č. 94/5
ostatní plocha (dle GP parc. č. 94/132 ostatní plocha) o výměře 2332 m2, parc. č. 94/12
ostatní plocha (dle GP parc. č. 94/133 ostatní plocha) o výměře 750 m2, parc. č. 94/33
ostatní plocha (dle GP parc. č. 94/134 ostatní plocha) o výměře 17 m2, parc. č. 94/40 ostatní
plocha (dle GP parc. č. 94/148 ostatní plocha) o výměře 2188 m2, parc. č. 94/84 ostatní
plocha (dle GP parc. č. 94/146 ostatní plocha) o výměře 174 m2, parc. č. 124/21 ostatní
plocha (dle GP parc. č. 124/46 ostatní plocha) o výměře 628 m2, parc. č. 123/15 ostatní
plocha (dle GP parc. č. 123/19 ostatní plocha) o výměře 5 m2, parc. č. 93/27 ostatní plocha
(dle GP parc. č. 93/172 ostatní plocha) o výměře 1087 m2, parc. č. 93/22 ostatní plocha (dle
GP parc. č. 93/171 ostatní plocha) o výměře 183 m2, parc. č. 145/1 ostatní plocha (dle GP
parc. č. 145/4 ostatní plocha) o výměře 4 m, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc,
parc. č. 72/4 ostatní plocha (dle GP pozemky parc. č. 72/13 ostatní plocha o výměře 4 m2 a
parc. č. 72/15 ostatní plocha o výměře 15 m2) o celkové výměře 19 m2 a parc. č. 72/8
ostatní plocha (dle GP pozemky parc. č. 72/16 ostatní plocha o výměře 26 m2 a parc. č.
72/18 ostatní plocha o výměře 13 m2) o celkové výměře 39 m2, vše v k. ú. Klášterní
Hradisko, obec Olomouc, parc. č. 959/1 ostatní plocha (dle GP parc. č. 959/52 ostatní
plocha) o výměře 3615 m2, parc. č. 964 ostatní plocha (dle GP parc. č. 964/4 ostatní plocha)
o výměře 1189 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch statutárního města
Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 4.3.
53.
schvaluje
zřízení služebnosti uložení a provozování kanalizačního řadu na částech pozemků parc. č.
94/91 ostatní plocha (dle GP parc. č. 94/131 ostatní plocha) o výměře 204 m2, parc. č. 94/5
ostatní plocha (dle GP parc. č. 94/132 ostatní plocha) o výměře 2332 m2, parc. č. 94/96
ostatní plocha (dle GP parc. č. 94/96 ostatní plocha) o výměře 6636 m2, parc. č. 93/27
ostatní plocha (dle GP parc. č. 93/172 ostatní plocha) o výměře 1087 m2, vše v k. ú.
Olomouc-město, obec Olomouc, parc. č. 967 ostatní plocha (dle GP parc. č. 967/4 ostatní
plocha) o výměře 233 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch statutárního města
Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 4.3.
54.
schvaluje
zřízení služebnosti uložení a provozování vodovodního řadu na částech pozemků parc. č.
90/45 ostatní plocha (dle GP parc. č. 90/68 ostatní plocha) o výměře 34 m2, parc. č. 90/34
ostatní plocha (dle GP parc. č. 90/67 ostatní plocha) o výměře 152 m2, parc. č. 93/27 ostatní
plocha (dle GP parc. č. 93/172 ostatní plocha) o výměře 1087 m2, vše v k. ú. Olomoucměsto, obec Olomouc, parc. č. 72/4 ostatní plocha (dle GP parc. č. 72/13 ostatní plocha) o
výměře 4 m2 v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc ve prospěch statutárního města
Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 4.3.
55.
schvaluje
zřízení služebnosti umístění a užívání informační vitríny na části pozemku parc. č. 94/5
ostatní plocha (dle GP parc. č. 94/132 ostatní plocha) o výměře 2332 m2 v k. ú. Olomoucměsto, obec Olomouc ve prospěch statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod
č. 4.3.
56.
schvaluje
zřízení služebnosti umístění a užívání památníku na počest vstupu Rudé armády do města
na části pozemku parc. č. 94/5 ostatní plocha (dle GP parc. č. 94/132 ostatní plocha) o
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výměře 2332 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch statutárního města
Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 4.3.
57.
schvaluje
zřízení služebnosti cesty přes části pozemků parc. č. 964 ostatní plocha (dle GP parc. č.
964/4 ostatní plocha) o výměře 1189 m2 a parc. č. 967 ostatní plocha (dle GP parc. č. 967/4
ostatní plocha) o výměře 233 m2, vše ostatní plocha, v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve
prospěch statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 4.3.
58.
schvaluje
skončení Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti č. OMAJSMV/BVB/002434/2016/Sul ze dne 30. 12. 2016 uzavřené se státním podnikem Povodí
Moravy, s.p. dohodou dle důvodové zprávy bod č. 4.3.
59.
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti umístění a užívání SO 19.0.1
Vyhlídková terasa 1 - u Husova sboru na částech pozemků parc. č. 94/91 ostatní plocha (dle
GP parc. č. 94/131 ostatní plocha) o výměře 204 m2, parc. č. 94/5 ostatní plocha (dle GP
parc. č. 94/132 ostatní plocha) o výměře 2332 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec
Olomouc ve prospěch statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 4.3.
60.
schvaluje
zřízení služebnosti umístění a užívání SO 19.0.1 Vyhlídková terasa 1 - u Husova sboru na
částech pozemků parc. č. 94/91 ostatní plocha (dle GP parc. č. 94/131 ostatní plocha) o
výměře 204 m2, parc. č. 94/5 ostatní plocha (dle GP parc. č. 94/132 ostatní plocha) o
výměře 2332 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch statutárního města
Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 4.3.
61.
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti umístění a užívání SO 19.0.2
Vyhlídková terasa 2 - u VŠ kolejí na části pozemku parc. č. 94/10 ostatní plocha (dle GP
parc. č. 94/138 ostatní plocha) o výměře 2764 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve
prospěch statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 4.3.
62.
schvaluje
zřízení služebnosti umístění a užívání SO 19.0.2 Vyhlídková terasa 2 - u VŠ kolejí na části
pozemku parc. č. 94/10 ostatní plocha (dle GP parc. č. 94/138 ostatní plocha) o výměře 2764
m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch statutárního města Olomouce dle
důvodové zprávy bod č. 4.3.
63.
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti umístění a provozování SO 19.2
Komunikace a chodníky v ul. Blahoslavova na částech pozemků parc. č. 94/5 ostatní plocha
(dle GP parc. č. 94/132 ostatní plocha) o výměře 2332 m2, parc. č. 94/12 ostatní plocha (dle
GP parc. č. 94/133 ostatní plocha) o výměře 750 m2, parc. č. 94/33 ostatní plocha (dle GP
parc. č. 94/134 ostatní plocha) o výměře 17 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc
ve prospěch statutárního města Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.3.
64.
schvaluje
zřízení služebnosti umístění a provozování SO 19.2 Komunikace a chodníky v ul.
Blahoslavova na částech pozemků parc. č. 94/5 ostatní plocha (dle GP parc. č. 94/132
ostatní plocha) o výměře 2332 m2, parc. č. 94/12 ostatní plocha (dle GP parc. č. 94/133
ostatní plocha) o výměře 750 m2, parc. č. 94/33 ostatní plocha (dle GP parc. č. 94/134
ostatní plocha) o výměře 17 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch
statutárního města Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.3.
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65.
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti umístění a provozování SO 19.1
Komunikace a chodníky v ul. Nábřeží na částech pozemků parc. č. 93/27 ostatní plocha (dle
GP parc. č. 93/172 ostatní plocha) o výměře 1087 m2, parc. č. 93/22 ostatní plocha (dle GP
parc. č. 93/171 ostatní plocha) o výměře 183 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc
ve prospěch statutárního města Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.3.
66.
schvaluje
zřízení služebnosti umístění a provozování SO 19.1 Komunikace a chodníky v ul. Nábřeží na
částech pozemků parc. č. 93/27 ostatní plocha (dle GP parc. č. 93/172 ostatní plocha) o
výměře 1087 m2, parc. č. 93/22 ostatní plocha (dle GP parc. č. 93/171 ostatní plocha) o
výměře 183 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch statutárního města
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.3.
67.
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti umístění a provozování SO 14.2
Přeložky veřejného osvětlení na částech pozemků parc. č. 94/5 ostatní plocha (dle GP parc.
č. 94/132 ostatní plocha) o výměře 2332 m2, parc. č. 94/12 ostatní plocha (dle GP parc. č.
94/133 ostatní plocha) o výměře 750 m2, parc. č. 94/33 ostatní plocha (dle GP parc. č.
94/134 ostatní plocha) o výměře 17 m2, parc. č. 93/27 ostatní plocha (dle GP parc. č. 93/172
ostatní plocha) o výměře 1087 m2, parc. č. 94/10 ostatní plocha (dle GP parc. č. 94/138
ostatní plocha) o výměře 2764 m2, parc. č. 94/84 ostatní plocha (dle GP pozemky parc. č.
94/145 ostatní plocha o výměře 447 m2 a parc. č. 94/146 ostatní plocha o výměře 174 m2) o
celkové výměře 621 m2, parc. č. 94/96 ostatní plocha (dle GP parc. č. 94/96 ostatní plocha)
o výměře 6636 m2, parc. č. 124/21 ostatní plocha (dle GP parc. č. 124/46 ostatní plocha) o
výměře 628 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc a parc. č. 964 ostatní plocha (dle
GP parc. č. 964/4 ostatní plocha) o výměře 1189 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve
prospěch statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 4.3.
68.
schvaluje
zřízení služebnosti umístění a provozování SO 14.2 Přeložky veřejného osvětlení na částech
pozemků parc. č. 94/5 ostatní plocha (dle GP parc. č. 94/132 ostatní plocha) o výměře 2332
m2, parc. č. 94/12 ostatní plocha (dle GP parc. č. 94/133 ostatní plocha) o výměře 750 m2,
parc. č. 94/33 ostatní plocha (dle GP parc. č. 94/134 ostatní plocha) o výměře 17 m2, parc.
č. 93/27 ostatní plocha (dle GP parc. č. 93/172 ostatní plocha) o výměře 1087 m2, parc. č.
94/10 ostatní plocha (dle GP parc. č. 94/138 ostatní plocha) o výměře 2764 m2, parc. č.
94/84 ostatní plocha (dle GP pozemky parc. č. 94/145 ostatní plocha o výměře 447 m2 a
parc. č. 94/146 ostatní plocha o výměře 174 m2) o celkové výměře 621 m2, parc. č. 94/96
ostatní plocha (dle GP parc. č. 94/96 ostatní plocha) o výměře 6636 m2, parc. č. 124/21
ostatní plocha (dle GP parc. č. 124/46 ostatní plocha) o výměře 628 m2, vše v k. ú.
Olomouc-město, obec Olomouc a parc. č. 964 ostatní plocha (dle GP parc. č. 964/4 ostatní
plocha) o výměře 1189 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch statutárního města
Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 4.3.
69.
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti umístění a provozování SO 20.2
Cyklostezka (levý břeh) na částech pozemků parc. č. 624/1 ostatní plocha (dle GP parc. č.
624/48 ostatní plocha) o výměře 1 m2 parc. č. 964 ostatní plocha (dle GP parc. č. 964/4
ostatní plocha) o výměře 1189 m2, parc. č. 967 ostatní plocha (dle GP parc. č. 967/4 ostatní
plocha) o výměře 233 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch statutárního
města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 4.3.
70.
schvaluje
zřízení služebnosti umístění a provozování SO 20.2 Cyklostezka (levý břeh) na částech
pozemků parc. č. 624/1 ostatní plocha (dle GP parc. č. 624/48 ostatní plocha) o výměře 1 m2
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parc. č. 964 ostatní plocha (dle GP parc. č. 964/4 ostatní plocha) o výměře 1189 m2, parc. č.
967 ostatní plocha (dle GP parc. č. 967/4 ostatní plocha) o výměře 233 m2, vše v k. ú.
Hodolany, obec Olomouc ve prospěch statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy
bod č. 4.3.
71.
doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti paní XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 320/1 ostatní plocha o výměře 12,5 m2
v k. ú. Olomouc – město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.4.
72.
nevyhovuje žádosti
paní XXXXX o nájem části pozemku parc. č. 320/1 ostatní plocha o výměře 12,5 m2 v k. ú.
Olomouc – město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.4.
73.
doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti družstva BYTOVÉ DRUŽSTVO AVION OLOMOUC o prodej částí pozemků parc. č.
480/3 ostatní plocha o výměře 429 m2 a parc. č. 470/3 ostatní plocha o výměře 94 m2, vše v
k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.5.
74.
nevyhovuje žádosti
družstva BYTOVÉ DRUŽSTVO AVION OLOMOUC o nájem částí pozemků parc. č. 480/3
ostatní plocha o výměře 429 m2 a parc. č. 470/3 ostatní plocha o výměře 94 m2, vše v k. ú.
Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.5.
75.
doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti paní XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 50/1 ostatní plocha (dle GP parc. č.
50/4 ostatní plocha) o výměře 53 m2 v k. ú. Týneček, obec Olomouc dle důvodové zprávy
bod č. 4.6.
76.
doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti pana XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 457/1 ostatní plocha o výměře 118 m2
v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.7.
77.
nevyhovuje žádosti
pana XXXXX o nájem části pozemku parc. č. 457/1 ostatní plocha o výměře 118 m2 v k. ú.
Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.7.
78.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej části pozemku parc. č. 812/30 orná půda (dle GP parc. č. 812/85 orná půda) o výměře
2 224 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc společnosti STAFOS - REAL, s.r.o. za kupní cenu
ve výši 4 690 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.8.
79.
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na stavby chodníků, komunikace včetně 25
ks parkovacích stání, veřejného osvětlení, vodovodu a tlakové splaškové kanalizace
budované v rámci stavby „Bytové domy C+D“ se společností STAFOS – REAL, s.r.o., dle
důvodové zprávy bod č. 4.9.
80.
schvaluje
uzavření dohody vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací na stavby tlakové
kanalizace DN 80 s uklidňujícím úsekem DN 300 a vodovodu DN 100 se společností
STAFOS – REAL, s.r.o. , dle důvodové zprávy bod č. 4.10.
81.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej části pozemku parc. č. 812/30 orná půda (dle GP parc. č. 812/86 orná půda) o výměře
1 151 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc společnosti STAFOS - REAL, s.r.o. za kupní cenu
ve výši 1 462 921,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.11.
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82.
schvaluje
zřízení služebnosti uložení a provozování vodovodu a zřízení služebnosti umístění a
provozování veřejného osvětlení na pozemku parc. č. 812/30 orná půda (dle GP parc. č.
812/86 orná půda) o výměře 1 151 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve prospěch
statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 4.11.
83.
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti umístění a provozování veřejného
osvětlení na pozemku parc. č. 812/30 orná půda (dle GP parc. č. 812/86 orná půda) o
výměře 1 151 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve prospěch statutárního města Olomouce
dle důvodové zprávy bod č. 4.11.
84.
schvaluje
zřízení služebnosti umístění a provozování veřejného osvětlení na pozemku parc. č. 812/30
orná půda (dle GP parc. č. 812/86 orná půda) o výměře 1 151 m2 v k. ú. Slavonín, obec
Olomouc ve prospěch statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 4.11.
85.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej pozemků parc. č. 1647/2 ostat. pl., parc. č. 1647/3 orná půda, parc. č. 1647/4 orná
půda, parc. č. 1647/5 ostat. pl. a parc. č. 1647/6 orná půda, vše v k. ú. Holice u Olomouce,
obec Olomouc společnosti STERCH – INTERNATIONAL s.r.o. za kupní cenu ve výši 4 570
195,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.12.
86.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
zřízení předkupního práva jako práva věcného ve prospěch předkupníka statutárního města
Olomouce tak, že dlužník společnost STERCH-INTERNATIONAL s.r.o. je povinna nabídnout
předkupníkovi statutárnímu městu Olomouc pozemky parc. č. 1647/2 ostat. pl., parc. č.
1647/3 orná půda, parc. č. 1647/4 orná půda, parc. č. 1647/5 ostat. pl. a parc. č. 1647/6 orná
půda, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc, ke koupi za kupní cenu 4 570 195,- Kč,
pokud by je chtěl zcizit třetí osobě (koupěchtivému), respektive je povinen nabídnout
překupníkovi statutárnímu městu Olomouc výše uvedené pozemky nebo jejich části za kupní
cenu 690,- Kč/m2, pokud by je chtěl zcizit třetí osobě (koupěchtivému), kdy toto předkupní
právo se zřizuje na dobu určitou do 15. 9. 2025 dle důvodové zprávy bod č. 4.12.
87.
schvaluje
zřízení služebnosti umístění a provozování veřejného osvětlení na pozemcích parc. č.
1647/2 ostatní plocha a parc. č. 1647/6 orná půda, oba v k. ú. Holice u Olomouce, obec
Olomouc ve prospěch statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 4.12.
88.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej části pozemku parc. č. 429/4 ostatní plocha (dle GP parc. č. 429/26 ostatní plocha) o
výměře 290 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc Univerzitě Palackého v Olomouci za kupní
cenu ve výši 529.000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.13.
89.
schvaluje
zřízení služebnosti uložení a provozování Metropolitní počítačové sítě Univerzity Palackého
v Olomouci na pozemcích parc. č. 429/4 a parc. č. 557/6, oba ostatní plocha a služebnosti
uložení a provozování kanalizační přípojky (DN 200) na pozemku parc. č. 429/4 ostatní
plocha, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc, vše ve prospěch Univerzity Palackého v
Olomouci dle důvodové zprávy bod č. 4.13.
90.
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti uložení a provozování
Metropolitní počítačové sítě Univerzity Palackého v Olomouci na pozemcích parc. č. 429/4 a
parc. č. 557/6, oba ostatní plocha a služebnosti uložení a provozování kanalizační přípojky
(DN 200) na pozemku parc. č. 429/4 ostatní plocha, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc, vše
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ve prospěch Univerzity Palackého v Olomouci dle důvodové zprávy bod č. 4.13.
91.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej části pozemku parc. č. 102 ostatní plocha (dle GP parc. č. 102/4 ostatní plocha) o
výměře 25 m2 v k. ú. Topolany u Olomouce, obec Olomouc manželům XXXXX do
společného jmění manželů za kupní cenu ve výši 21 250,- Kč dle důvodové zprávy bod č.
4.14.
92.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej spoluvlastnického podílu o velikosti 2/3 části pozemku parc. č. 62 zahrada (dle GP
parc. č. 62/2 ostatní plocha) o výměře 13 m2 a části pozemku parc. č. 810/1 ostatní plocha
(dle GP parc. č. 810/3 ostatní plocha) o výměře 1 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc
panu XXXXX za kupní cenu ve výši 20.580,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.15.
93.
schvaluje
zřízení služebnosti umístění a provozování veřejného osvětlení na pozemku parc. č. 146/6
zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, přičemž obsahem
služebnosti je zajištění přístupu za účelem umístění, provozování, kontroly, oprav, údržby,
montáže, modernizace a odstranění veřejného osvětlení, ve prospěch statutárního města
Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 4.16.
94.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej pozemku parc. č. st. 146/6 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec
Olomouc, na kterém se nachází stavba budovy č. p. 1056, byt. dům, ve vlastnictví
kupujícího, společnosti České dráhy, a.s. za kupní cenu ve výši 59.630,- Kč dle důvodové
zprávy bod č. 4.16.
95.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej části pozemku parc. č. 125/2 ostatní plocha (dle GP parc. č. 125/5 ostatní plocha) o
výměře 34 m2 a části pozemku parc. č. 120/4 ostatní plocha (dle GP parc. č. 120/12 ostatní
plocha) o výměře 1 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc společnosti ENDL + K a.s. za
kupní cenu ve výši 73.000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.17.
96.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
darování části pozemku parc. č. 392/11 ostatní plocha (dle GP parc. č. 392/18 ostatní
plocha) o výměře 979 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc z vlastnictví Olomouckého kraje, z
hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví
statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 4.18.
97.
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na stavby kanalizace DN 300 a vodovodu DN
80 se společností UHC MEVITE s.r.o. jako budoucím dárcem dle důvodové zprávy bod č.
5.1.
98.
schvaluje
uzavření dohody vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací na stavby
kanalizace DN 300 a vodovodu DN 80 se společností UHC MEVITE s.r.o. dle důvodové
zprávy bod č. 5.2.
99.
schvaluje
uzavření darovací smlouvy na stavbu chodníku na pozemku parc. č. 1931 ostatní plocha
v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc, s panem XXXXX, jako dárcem, dle důvodové
zprávy bod č. 5.3.
100. schvaluje
uzavření kupní smlouvy na stavby místní komunikace včetně dopravního značení a
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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. 5.4.
101. schvaluje
uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o udělení souhlasu s vybudováním stavby č. OMAJIM/INO/001894/2014/Hrb na stavbu příjezdové účelové komunikace s paní XXXXX dle
důvodové zprávy bod č. 5.5.
102. nevyhovuje žádosti
společnosti FORME ITALIA s.r.o. o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí
kupní smlouvy č. MAJ-IN-BKS/7/2013/Hoa a dodatku č. 1 k plánovací smlouvě č. MAJ-INPS/12/2013/Hoa, dle důvodové zprávy bod č. 5.6.
103. schvaluje
uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. OMAJIM/BDS/002468/2014/Hrb mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným a
společností Marzio, s.r.o., dle důvodové zprávy bod č. 5.7.
104. schvaluje
uzavření kupní smlouvy na stavby komunikace, chodníku, dešťové kanalizace, parkovacích
stání, veřejného osvětlení a stání pro kontejnery vybudované v rámci stavby „13 RD lokalita
Týneček“ mezi společností Štýbnar & Finance s.r.o. a statutárním městem Olomouc, jako
kupujícím, za kupní cenu 726,- Kč včetně DPH dle důvodové zprávy bod č. 5.8.
105. doporučuje zastupitelstvu města schválit
koupi pozemků parc. č. 251/8 ostatní plocha o výměře 1040 m2 a parc. č. 251/55 ostatní
plocha o výměře o výměře 7 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. 5.9.
106. schvaluje
zřízení služebnosti umístění a provozování veřejného osvětlení na pozemcích parc. č 251/5,
parc. č. 251/6, parc. č. 251/35, parc. č. 251/50, parc. č. 251/51, parc. č. 251/56, parc. č.
251/57, parc. č. 251/58, parc. č. 251/59, parc. č. 251/60, parc. č. 251/61, parc. č. 251/62 a
parc. č. 251/63, vše ostatní plocha v k. ú. Týneček, obec Olomouc ve vlastnictví společnosti
Štýbnar & Finance s.r.o. ve prospěch statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy
bod č. 5.9.
107. doporučuje zastupitelstvu města schválit
darování pozemku parc. č. 751/5 trvalý travní porost o výměře 70 m2 v k. ú. Chomoutov,
obec Olomouc ze společného jmění manželů XXXXX do vlastnictví statutárního města
Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 5.10.
108. schvaluje
předběžný záměr zřídit služebnost cesty přes pozemek parc. č. 527/2 orná půda v k. ú.
Černovír, obec Olomouc ve prospěch pozemků parc. č. 540/78, parc. č. 527/8 a parc. č.
540/49, vše zahrada v k. ú. Černovír, obec Olomouc, ve vlastnictví manželů XXXXX dle
důvodové zprávy bod č. 6.1.
109. souhlasí
s převodem práv a povinností dle smlouvy o budoucí smlouvě o smlouvě o zřízení
služebnosti č. OMAJ-PR/BVB/002236/2014/Sul ze dne 6. 5. 2015 z XXXXX na XXXXX dle
důvodové zprávy bod č. 6.2.
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110. schvaluje
zřízení služebnosti uložení a provozování vodovodu na pozemcích parc. č. 221/9 ostatní
plocha, parc. č. 1502/25 ostatní plocha, parc. č. 182/5 orná půda, parc. č. 1967 ostatní
plocha, parc. č. 1478/2 orná půda, vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc a služebnosti
uložení a provozování tlakové kanalizace na pozemcích parc. č. 1487/2 orná půda, parc. č.
1967 ostatní plocha a parc. č. 221/9 ostatní plocha, vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc
ve prospěch nemovitých věcí, a to pozemků parc. č. 190/4 a parc. č. 190/3, vše orná půda, v
k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 6.2.
111. schvaluje
zřízení služebnosti umístění a provozování vodního díla - odvodu dešťových vod na
pozemcích parc. č. 812/30 orná půda a parc. č. 812/33 orná půda, oba v k. ú. Slavonín, obec
Olomouc ve prospěch společnosti STAFOS - REAL, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 6.3.
112. schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti umístění a provozování vodního
díla - odvodu dešťových vod na pozemcích parc. č. 812/30 orná půda a parc. č. 812/33 orná
půda, oba v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve prospěch společnosti STAFOS - REAL, s.r.o.
dle důvodové zprávy bod č. 6.3.
113. schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení na pozemcích
parc. č. 95/1, parc. č. 124/6, parc. č. 103/2 a parc. č. 128/2, vše ostatní plocha v k. ú.
Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch společnosti MERIT GROUP a.s. dle důvodové
zprávy bod č. 6.4.
114. schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního komunikačního vedení veřejné
komunikační sítě na pozemcích parc. č. 224/1, parc. č. 238, parc. č. 235 a parc. č. 239, vše
ostatní plocha v k. ú. Lošov, obec Olomouc ve prospěch společnosti Česká telekomunikační
infrastruktura a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.5.
115. schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního komunikačního vedení veřejné
komunikační sítě a umístění a provozování zařízení - rozvaděče podzemního komunikačního
vedení veřejné komunikační sítě na pozemku parc. č. 323/2 ostatní plocha v k. ú. Olomoucměsto, obec Olomouc ve prospěch společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. dle
důvodové zprávy bod č. 6.6.
116. schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě a umístění a provozování
zařízení - rozvaděče podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě na
pozemku parc. č. 323/2 ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.6.
117. schvaluje
zřízení věcného břemene umístění a provozování trafostanice na pozemku parc. č. 734/3
ostatní plocha, v k. ú. Nemilany, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.
s. dle důvodové zprávy bod č. 6.7.
118. schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na
pozemcích parc. č. 827/1, parc. č. 827/2, parc. č. 827/3, vše ostatní plocha, uložení a
provozování podzemního kabelového vedení VN na pozemku parc. č. 827/1 ostatní plocha a
umístění a provozování kioskové trafostanice na pozemku parc. č. 827/1 ostatní plocha, vše
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v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle
důvodové zprávy bod č. 6.8.
119. schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování plynárenského zařízení na pozemcích parc.
č. parc. č. 323/1ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, parc. č. 509/2 ostatní plocha, parc. č.
509/5 ostatní plocha, parc. č. 535/31 ostatní plocha, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce,
parc. č. 526/1 ostatní plocha v k. ú. Povel, obec Olomouc ve prospěch společnosti GasNet,
s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 6.9.
120. schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
plynárenského zařízení na pozemcích parc. č. parc. č. 323/1ostatní plocha v k. ú. Olomoucměsto, parc. č. 509/2 ostatní plocha, parc. č. 509/5 ostatní plocha, parc. č. 535/31 ostatní
plocha, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, parc. č. 526/1 ostatní plocha v k. ú. Povel, obec
Olomouc ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 6.9.
Předložil:
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 2.

Vodohospodářská infrastruktura ve vlastnictví Vodovodu
Pomoraví, svazek obcí, na území SMOl

3

Rada města Olomouce po projednání:
1.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
setrvání statutárního města Olomouce ve Vodovodu Pomoraví, svazek obcí.
Předložil:
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 2.1.

Majetkoprávní záležitosti – Problematika pozemků v k. ú.
Neředín

4

-

předmětný bod se řídí ustanovením § 40 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní
zřízení)

Předložil:
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 2.2.

5

Majetkoprávní záležitosti odboru investic

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
doporučuje
ZMO schválit budoucí darování části pozemku parc.č. 540/32 ostatní plocha v k.ú. Neředín,
obec Olomouc dle situačního nákresu o rozsahu cca 23,5 m2 ve vlastnictví statutárního
města Olomouc do vlastnictví Olomouckého kraje s právem hospodaření náležející Správě
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silnic Olomouckého kraje bezúplatně
3.
doporučuje
ZMO koupi částí pozemku parc.č. 1/1 ostatní plocha o výměře 8 m2, části pozemku parc.č.
st. 3/1 zastavitelná plocha o výměře 9 m2 a části pozemku parc.č. 1/14 ostatní plocha o
výměře 7 m2 dle geometrického plánu č. 1392-5a/2017 ze dne 11. 1. 2017, vše v k.ú.
Neředín, obec Olomouc, které jsou v podílovém spoluvlastnictví XXXXX za kupní cenu ve
výši 55 392,- Kč
4.
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na části pozemku parc. č. 380/15
v k.ú. Hejčín, který je ve společném jmění manželů XXXXX spočívající v právu umístění a
provozování kanalizační přípojky a revizní šachty a v právu vstupu a vjezdu za účelem
umístění, provozování, provádění oprav, úprav, údržby, změn či odstranění kanalizační
přípojky a revizní šachty ve prospěch statutárního města Olomouce na dobu neurčitou a
bezúplatně
5.
doporučuje
ZMO směnit pozemek parc.č. 249/25 trvalý travní porost o výměře 166 m2 a část pozemku
parc.č. 265/5 orná půda (dle GP parc. č. 265/30) o výměře 1 800 m2, vše v k.ú. Nové Sady u
Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouc za část pozemku parc.
č. 249/3 trvalý travní porost (dle GP parc.č. 249/30) o výměře 1 966 m2, v k.ú. Nové Sady u
Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví XXXXX bez cenového doplatku.
Předložil:
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 3.

6

Rozpočtové změny roku 2017

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu týkající se rozpočtových změn roku 2017
2.
schvaluje
rozpočtové změny roku 2017 dle upravené důvodové zprávy
3.
ukládá
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku 2017
dle upravené důvodové zprávy
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 4.

7

Veřejná zakázka č. 17087 MŠ Holečkova - energetická opatření
- vyloučení, zadání (ORG 5620)

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
vylučuje
v souladu s § 48 zákona č. 134/2016 Sb. účastníka zadávacího řízení dle DZ
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3.
schvaluje
vybraného dodavatele v souladu s § 122 zákona č. 134/2016 Sb., pro uzavření smlouvy na
veřejnou zakázku s názvem „MŠ Holečkova - energetická opatření“ evidenční číslo: 17087
dle DZ
Předložil:
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 5.

8

VZ č. 17082 – Protipovodňová opatření III. etapa - úprava
zadávacích podmínek (ORG 4290)

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
a) upravené zadávací podmínky pro veřejnou zakázku s názvem „Protipovodňová opatření
III. etapa“ evidenční číslo: 17082
Předložil:

Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 5.1.

9

VZ č. 17096 – Plavecký stadion - tobogánová věž - zadání (ORG
5552)

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
vybraného dodavatele, v souladu s § 122 zákona č. 134/2016 Sb., pro uzavření smlouvy na
veřejnou zakázku s názvem „Plavecký stadion - tobogánová věž“ evidenční číslo: 17096
Předložil:
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 5.2.

10

Jihoslovanské mauzoleum II. etapa - Registrace akce

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
přijetí dotace dle Registrace akce č. 107D191001819 a vydání Rozhodnutí o poskytnutí
dotace k projektu Olomouc - oprava mauzolea obětí 1. světové války - II. etapa z dotačního
titulu Ministerstva obrany na zabezpečení péče o válečné hroby
3.
pověřuje
náměstka primátora Mgr. Filipa Žáčka podepsat Souhlas s věcnými a finančními parametry
dle vydané Registrace akce č. 107D191001819 vč. žádosti o vydání Rozhodnutí o poskytnutí
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dotace
Předložil:
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 6.

11

Tramvajová trať III. et. - Povel, měnírna (ORG 5670)

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
postup dle varianty a) dle bodu 3. Závěru důvodové zprávy
3.
ukládá
odboru koncepce a rozvoje postupovat dle varianty b) dle bodu 3. Závěru důvodové zprávy
T:
26. 9. 2017
O:
vedoucí odboru koncepce a rozvoje
Předložil:
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 7.

12

Bytové záležitosti

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
1. s prodloužením nájemních smluv uzavřených na dobu určitou:
a) na 2 roky s nájemci:
XXXXX, Balbínova 3, Olomouc
XXXXX, Balbínova 5, Olomouc
XXXXX, Balbínova 5, Olomouc
XXXXX, Balbínova 7, Olomouc
XXXXX, Balbínova 7, Olomouc
XXXXX, Černá cesta 5, Olomouc
XXXXX, XXXXX, Černá cesta 11, Olomouc
XXXXX, XXXXX, Černá cesta 15, Olomouc
XXXXX, Černá cesta 19, Olomouc
XXXXX, Černá cesta 23, Olomouc
XXXXX, Černá cesta 23, Olomouc
XXXXX, Černá cesta 27, Olomouc
XXXXX, Polská 57, Olomouc
XXXXX, Přichystalova 62, Olomouc
XXXXX, Jiráskova 10A, Olomouc
XXXXX, Jiráskova 10A, Olomouc
XXXXX, XXXXX, Jiráskova 10A, Olomouc
XXXXX, Peškova 2, Olomouc
XXXXX, Peškova 2, Olomouc
XXXXX, Purkyňova 3, Olomouc
XXXXX, Andrea Kouřilová, Sladkovského 1A, Olomouc
XXXXX, Topolová 1, Olomouc
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XXXXX, Topolová 1, Olomouc
XXXXX, XXXXX, Topolová 1, Olomouc
XXXXX, Topolová 1, Olomouc
XXXXX, Topolová 1, Olomouc
XXXXX, XXXXX, Topolová 1, Olomouc
XXXXX, Topolová 1, Olomouc
XXXXX,XXXXX, Topolová 1, Olomouc
XXXXX, XXXXX, Topolová 1, Olomouc
XXXXX, Topolová 2, Olomouc
XXXXX, Topolová 4, Olomouc
XXXXX, Topolová 7, Olomouc
XXXXX, Topolová 7, Olomouc
XXXXX, Topolová 9, Olomouc
b) na 2 roky s nájemci - DPS, bezbariérové byty:
XXXXX, Erenburgova 26, Olomouc
XXXXX, Politických vězňů 4, Olomouc
XXXXX, XXXXX, Holečkova 9, Olomouc
XXXXX, Družební 4, Olomouc – bezbariérový byt
XXXXX Družební 4, Olomouc – bezbariérový byt
XXXXX, Fischerova 2, Olomouc
XXXXX, Fischerova 6, Olomouc
XXXXX, Fischerova 6, Olomouc
XXXXX, Peškova 1, Olomouc
XXXXX, Peškova 1, Olomouc
XXXXX, Příčná 4, Olomouc
XXXXX, Přichystalova 64, Olomouc
XXXXX, Přichystalova 64, Olomouc
XXXXX, Přichystalova 66, Olomouc
XXXXX, Přichystalova 68, Olomouc
XXXXX, Přichystalova 68, Olomouc
c) na 1 rok s nájemci:
XXXXX, Peškova 1, Olomouc – DPS
XXXXX, XXXXX, U Hradeb 2, Olomouc
XXXXX, Černá cesta 21, Olomouc
XXXXX, Černá cesta 21, Olomouc
XXXXX, Černá cesta 13, Olomouc
d) na půl roku, 3 měsíce s nájemci:
XXXXX, Horní náměstí 20, Olomouc
XXXXX, U Letiště 6, Olomouc
XXXXX, Černá cesta 17, Olomouc
XXXXX, tř. Kosmonautů 20, Olomouc
XXXXX, Černá cesta 1, Olomouc
XXXXX, XXXXX, Černá cesta 9, Olomouc
XXXXX, XXXXX, Černá cesta 23, Olomouc
XXXXX, Ostružnická 9/11, Olomouc
XXXXX,XXXXX, Synkova 4, Olomouc
XXXXX, Holická 51, Olomouc
XXXXX, XXXXX, Holická 51, Olomouc
XXXXX Holická 51, Olomouc
XXXXX, Holická 51, Olomouc
XXXXX, Holická 51, Olomouc
XXXXX, I.P.Pavlova 62, Olomouc
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XXXXX, I.P.Pavlova 62, Olomouc
XXXXX, Přichystalova 62, Olomouc
XXXXX, Ztracená 1, Olomouc
XXXXX, Černá cesta 11, Olomouc – na 3 měsíce
XXXXX, Černá cesta 5, Olomouc – na 3 měsíce
XXXXX, XXXXX, I.P.Pavlova 62, Olomouc – na 3 měsíce
XXXXX, Synkova 4, Olomouc – na 3 měsíce
XXXXX, Synkova 8, Olomouc – na 3 měsíce
XXXXX, Přichystalova 68, Olomouc – DPS – na 3 měsíce
dle důvodové zprávy bod 1a, b, c, d)
2. s neprodloužením nájemní smlouvy uzavřené na dobu určitou:
XXXXX, U Letiště 4, Olomouc
dle důvodové zprávy bod 2)
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 8.

13

Bytové záležitosti DPS

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy s panem XXXXX, panem XXXXX, panem XXXXX, panem
XXXXX, dle předložené důvodové zprávy
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 9.

14

Horní náměstí, mosazné prvky

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
postup dle bodu 4 b) důvodové zprávy
3.
ukládá
OSMK zajistit postup dle bodu 4 b) důvodové zprávy
T:
21. 11. 2017
O:
vedoucí odboru správy městských komunikací a MHD
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 10.
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Smlouvy s KIDSOK, p.o. od 1. 1. 2018

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
návrh smlouvy o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti území Olomouckého
kraje dle přílohy č. 1 této důvodové zprávy
3.
schvaluje
návrh smlouvy o úhradě protarifovací ztráty v rámci IDSOK dle přílohy č. 2 této důvodové
zprávy
4.
ukládá
podepsat obě smlouvy po schválení v ZOK
T:
26. 9. 2017
O:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 11.

16

Návrh oprav DPMO, a.s. na rok 2018

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
návrh oprav DPMO, a.s. dle upravené přílohy č.1 důvodové zprávy
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 12.

17

Soubor změn č. I.A.2 Územního plánu Olomouc - rozhodnutí o
námitkách

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu v předloženém znění
2.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
předložený návrh rozhodnutí o námitkách uplatněných k Souboru změn č. I.A.2 Územního
plánu Olomouc
3.
ukládá
předložit návrh rozhodnutí o námitkách uplatněných k Souboru změn č. I.A.2 Územního
plánu Olomouc na zasedání ZMO
T:
nejbližší zasedání ZMO
O:
vedoucí odboru koncepce a rozvoje
Předložil:
Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 13.
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Soubor změn č. I.A.2 Územního plánu Olomouc - vydání
souboru

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu v předloženém znění
2.
doporučuje zastupitelstvu města
vydat Soubor změn č. I.A.2 Územního plánu Olomouc
3.
ukládá
předložit návrh na vydání Souboru změn č. I.A.2 Územního plánu Olomouc na zasedání
ZMO
T:
nejbližší zasedání ZMO
O:
vedoucí odboru koncepce a rozvoje
Předložil:
Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 14.
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Soubor změn č. I.B Územního plánu Olomouc - vydání souboru

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu v předloženém znění
2.
doporučuje zastupitelstvu města
vydat Soubor změn č. I.B Územního plánu Olomouc
3.
ukládá
předložit návrh na vydání Souboru změn č. I.B Územního plánu Olomouc na zasedání ZMO
T:
nejbližší zasedání ZMO
O:
vedoucí odboru koncepce a rozvoje
Předložil:
Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 15.

20

Změna č. III Územního plánu Olomouc - výběr varianty

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
ukládá
předložit na jednání ZMO dne 11.9.2017 návrh variant řešení Změny č. III Územního plánu
Olomouc k výběru a schválení nejvhodnější varianty
T:
nejbližší zasedání ZMO
O:
vedoucí odboru koncepce a rozvoje
Předložil:
Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 16.

24
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Pořízení změny č. VI Územního plánu Olomouce

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
pořízení změny č. VI. Územního plánu Olomouce dle důvodové zprávy
3.
ukládá
předložit na jednání ZMO dne 11.9.2017 návrh na pořízení změny č. VI Územního plánu
Olomouc
T:
nejbližší zasedání ZMO
O:
vedoucí odboru koncepce a rozvoje
Předložil:
Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 17.
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Strategický plán – analytická část

Rada města Olomouce po projednání:
1.
souhlasí
se změnami ve složení Komise pro strategické řízení na základě bodu 3. důvodové zprávy
2.
ukládá
postupovat dle diskuse v RMO
T:
24. 10. 2017
O:
Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Předložil:
Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 18.

23

Evropský týden mobility

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
se zapojením a registrací do akce „Evropský týden mobility“ dle důvodové zprávy
3.
ukládá
OKR zajistit registraci do akce „Evropský týden mobility“ dle důvodové zprávy
T:
12. 9. 2017
O:
vedoucí odboru koncepce a rozvoje
4.
souhlasí
s návrhem akcí uvedených v bodě 3 důvodové zprávy
Předložil:
Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 19.
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Kupní smlouva - svozové vozidlo

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
kupní smlouvu na svozové vozidlo Renault Premium s lineární lisovací nástavbou HALLER
X-2c M19 BIO a vyklápěčem ZOELLER 300
3.
pověřuje
náměstka primátora RNDr. Aleše Jakubce, Ph.D. podpisem kupní smlouvy
T:
26. 9. 2017
O:
vedoucí odboru životního prostředí
Předložil:
Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 21.
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Přísedící Okresního soudu v Olomouci

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
doporučuje zastupitelstvu města
vzít na vědomí vzdání se funkce přísedícího Okresního soudu v Olomouci pana Aloise
Svobody
Předložil:

Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 22.
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Nabytí majetku společnosti Hokejová hala Olomouc a.s.

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
ukládá
předložit na nejbližším jednání RMO finální verzi kupní smlouvy
T:
září 2017
O:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora, Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D.,
primátor města, Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora, Žáček Filip, Mgr.,
náměstek primátora
Předložil:

Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Bod programu: 23.
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27

Moravské divadlo Olomouc - Smlouva o pachtu nebytových
prostor

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
předloženou Smlouvu o pachtu nebytových prostor dle důvodové zprávy
Předložil:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Bod programu: 26.

28

Individuální dotace - cestovní ruch

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
poskytnutí individuální dotace - cestovní ruch dle upravené důvodové zprávy, včetně
rozpočtových změn
3.
ukládá
uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Olomouce dle důvodové
zprávy
T:
září 2017
O:
vedoucí odboru vnějších vztahů a informací
Předložil:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Bod programu: 27.

29

Stanovisko SMOl ke změně zřizovatele soukromé mateřské
školy

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
souhlasí
se změnou názvu zřizovatele soukromé mateřské školy dle důvodové zprávy
3.
vydává
kladné stanovisko k zápisu soukromé mateřské školy do rejstříku škol a školských zařízení
dle důvodové zprávy
4.
ukládá
informovat o přijaté usnesení žadatele
T:
12. 9. 2017
O:
vedoucí odboru školství
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Předložil:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Bod programu: 28.

30

Výjimka z počtu žáků

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
povoluje
výjimku z počtu žáků pro školní rok 2017/2018 příspěvkové organizaci Základní škola a
Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 dle důvodové zprávy
3.
ukládá
informovat o přijatém usnesení ředitele školy
T:
12. 9. 2017
O:
vedoucí odboru školství
Předložil:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Bod programu: 29.

31

Využití dotace na projekt "Ramón Vargas v Olomouci"

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 30.

32

Využití dotace na projekt "Dvořákova Olomouc 2016"

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 31.

33

Informace o činnosti kontrolního výboru v I. pololetí 2017

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
Předložil:
kontrolní výbor
Bod programu: 32.
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34

Hřbitovy města Olomouce - čerpání finančních prostředků

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
posílení investičního fondu z fondu rezervního a současně čerpání investičního fondu dle
důvodové zprávy
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 33.

35

Odpadové centrum Chválkovice (ORG 5672)

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
doplněnou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s odstraněním vlečkového kolejiště na pozemku parc.č. 532/4 v k. ú. Chválkovice ve
vlastnictví statutárního města Olomouce
3.
souhlasí
s odstraněním stavebních objektů v katastrálním území Chválkovice na parcelách číslo st.
617, č. st. 725, č. st. 762 v rámci realizace investiční akce Odpadové centrum OlomoucChválkovice
4.
schvaluje
přímé zadání společnosti Stavoprojekt Olomouc, a.s. zpracování projektové dokumentace
vč. souvisejícího pověření k výkonu inž. činnosti pro odstranění stavby železniční vlečky a
zplnomocňuje ji k řízení před Drážním úřadem v předmětných řízeních
Předložil:
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 34.

36

Veřejnoprávní smlouvy – dotace na ITI Olomoucké aglomerace

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
podání žádostí o poskytnutí dotace na výkon činností souvisejících s realizací integrovaného
nástroje ITI u poskytovatelů dotace města Hranice, města Litovel a města Lipník nad Bečvou
podle přílohy č. 1 důvodové zprávy
3.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na výkon činností souvisejících s
realizací integrovaného nástroje ITI s poskytovatelem dotace městem Hranice podle přílohy
č. 2 důvodové zprávy
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4.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na výkon činností souvisejících s
realizací integrovaného nástroje ITI s poskytovatelem dotace městem Litovel podle přílohy č.
3 důvodové zprávy
5.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na výkon činností souvisejících s
realizací integrovaného nástroje ITI s poskytovatelem dotace městem Lipník nad Bečvou
podle přílohy č. 4 důvodové zprávy
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 35.

37

Vyhlášení výzvy nositele ITI Olomoucké aglomerace č. 15

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
výzvu č. 15: Poradenství pro malé a střední podniky – Technologie (dle přílohy č. 1
důvodové zprávy)
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 36.

38

Harmonogram bruslení veřejnosti

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
harmonogram bruslení dle předložené důvodové zprávy
Předložil:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Bod programu: 37.

39

Významné aktivity, individuální dotace

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
přidělení dotací v části A) Významné aktivity u žádostí č. 14203, 14187
3.
schvaluje
přidělení dotace v části B) Individuální dotace u žádosti č. 14205
4.
neschvaluje
přidělení dotací v kapitole A) Významné aktivity u žádostí č. 14197, 14194
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Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 38.

40

Změny v komisích

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
odvolává
- z KMČ č. 3 Hejčín pana Davida Koribského
- z komise hospodářského rozvoje pana Mgr. et Bc. Ondřeje Molinu
3.
jmenuje
- do funkce člena KMČ č. 3 Hejčín paní Zuzanu Koutnou
- do funkce člena komise hospodářského rozvoje paní Mgr. Dominiku Kovaříkovou
4.
ukládá
informovat předsedy, resp. tajemníka, odvolané a nově jmenované členy komisí o
provedených změnách
T:
12. 9. 2017
O:
vedoucí odboru vnějších vztahů a informací
Předložil:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Bod programu: 39.

41

Stanovení termínu a návrh programu 16. zasedání
Zastupitelstva města Olomouce

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2.
stanovila
- termín konání 16. zasedání ZMO: na pondělí 11. 9. 2017 od 9:00 hodin
- místo konání 16. zasedání ZMO: Magistrát města Olomouce - velký zasedací sál,
Hynaisova 10, Olomouc
3.
souhlasí
s návrhem programu 16. zasedání ZMO dle upravené důvodové zprávy
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 40.
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42

Ochrana ovzduší v Olomouci

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
ukládá
předložit materiál Zastupitelstvu města Olomouce
T:
nejbližší zasedání ZMO
O:
Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Předložil:
Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 41.

43

Různé

Rada města Olomouce po projednání:
1.
souhlasí
s poskytnutím parkovacích ploch dle diskuse v RMO
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 42.

44

Žádost Sdružení letiště Olomouc,z.s.

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
postup dle bodu 3) důvodové zprávy
3.
ukládá
odboru právnímu ve spolupráci s odborem správy městských komunikací a MHD uzavřít
darovací smlouvu v souladu s bodem 3) důvodové zprávy
T:
26. 9. 2017
O:
vedoucí odboru správy městských komunikací a MHD
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 43.

45

Předzahrádky

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
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2.
trvá
na svém rozhodnutí z 91. schůze RMO ze dne 13. 6. 2017
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 44.

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

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