USNESENÍ
z 101. schůze Rady města Olomouce, konané dne 31. 10. 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 31. 10. 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
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
nepřijetí nabídky pana XXXXX na uplatnění předkupního práva statutárního města
Olomouce k podílu 611/8619 na budově č. p. 141, 142 na pozemku parc. č. st. 558
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod
č. 1.1.
2.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
ponechání jednotky vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., a to jednotky č. 514/4, byt,
v domě č. p. 513, 514, 515, Synkova 11, 13, 15, který je součástí pozemku parc. č. st. 541
zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Lazce, obec Olomouc, v majetku statutárního města
Olomouce do 31. 12. 2019 dle důvodové zprávy bod č. 1.2.
3.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
ponechání jednotky vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., a to jednotky č. 514/6, byt,
v domě č. p. 513, 514, 515, Synkova 11, 13, 15, který je součástí pozemku parc. č. st. 541
zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Lazce, obec Olomouc, v majetku statutárního města
Olomouce do 31. 12. 2019 dle důvodové zprávy bod č. 1.2.

4.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
přeřazení jednotky vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to jednotky
č. 515/4, byt, v domě č. p. 513, 514, 515, Synkova 11, 13, 15, který je součástí pozemku
parc. č. st. 541 zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Lazce, obec Olomouc, v 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 dle důvodové zprávy bod č. 1.2.
5.
doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
návrhu společnosti EXMOORE INVESTMENTS s.r.o. o odkoupení 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, za kupní cenu ve výši 28 400,- Kč
dle důvodové zprávy bod č. 1.3.
6.
schvaluje
záměr pronajmout pozemek parc. č. st. 1651 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 45 m2 v
k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.3.
7.
nevyhovuje žádosti
paní XXXXX o zrušení zahrádek na části pozemku parc. č. 487/4 ostatní plocha o výměře
161 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.4.
8.
schvaluje
záměr propachtovat část pozemku parc. č. 401/6 ostatní plocha o výměře 86 m2 v k. ú.
Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.5.
9.
nesouhlasí
s návrhem XXXXX na smírné vyřízení věci, na základě kterého by statutárnímu městu
Olomouc byla vrácena část žalované částky ve výši 162.432,- Kč, a trvá na pokračování
soudního řízení vedeného proti XXXXX u Okresního soudu v Olomouci pod spis. zn. 25 C
113/2017, dle důvodové zprávy bod č. 1.6.
10.
schvaluje
předběžný záměr prodat část pozemku parc. č. 555/4 ostatní plocha o výměře 24 m2 v k. ú.
Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc. Výměra předmětné části pozemku bude upřesněna
po vyhotovení GP dle důvodové zprávy bod č. 2.1.
11.
schvaluje
předběžný záměr prodat část pozemku parc. č. 1029/22 ostatní plocha o výměře 25 m2 v k.
ú. Řepčín, obec Olomouc. Výměra předmětné části pozemku bude upřesněna po vyhotovení
GP dle důvodové zprávy bod č. 2.2.
12.
schvaluje
záměr vypůjčit pozemek parc. č. st. 606 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Lazce, obec
Olomouc, jehož součástí je budova č. p. 496, tech. vyb. dle důvodové zprávy bod č. 2.3.
13.
schvaluje
záměr prodat pozemek parc. č. st. 606 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Lazce, obec
Olomouc, jehož součástí je budova č. p. 496, tech. vyb. dle důvodové zprávy bod č. 2.3.
14.
schvaluje
záměr prodat pozemek parc. č. 1961/7 ostatní plocha a části pozemků parc. č. 1961/8
ostatní plocha (dle GP parc. č. 1961/8 ostatní plocha) o výměře 30 m2 a parc. č. 1961/1
ostatní plocha (dle GP parc. č. 1961/18 ostatní plocha) o výměře 32 m2, vše v k. ú. Holice
u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.4.
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15.
schvaluje
záměr prodat část pozemku parc. č. 555/21 ostatní plocha (dle GP parc. č. 555/27 ostatní
plocha) o výměře 48 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy
bod č. 2.5.
16.
schvaluje
záměr prodat část pozemku parc. č. 239 zahrada (dle GP parc. č. 239/1 zahrada) o výměře
44 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.6.
17.
schvaluje
záměr prodat pozemek parc. č. 117/2 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Topolany
u Olomouce, obec Olomouc, na kterém se nachází stavba jiného vlastníka – budova č. p. 82,
objekt k bydlení, která není součástí tohoto pozemku a nebude proto předmětem převodu dle
důvodové zprávy bod č. 2.7.
18.
schvaluje
záměr pronajmout pozemek parc. č. st. 1769 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 22 m2
v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.8.
19.
schvaluje
záměr změnit Smlouvu o nájmu nebytových prostor ze dne 19.8.2002, ve znění Dodatků č. 1
a č. 2, uzavřenou s XXXXX, jejímž předmětem jsou prostory sloužící podnikání o celkové
výměře 78,04 m2 v 1. NP budovy č.p. 1, byt. dům, Pavelčákova č.o. 21, která je součástí
pozemku parc. č. st. 464, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Olomouc-město, obec
Olomouc, kde změnou smlouvy dojde ke změně výše nájemného a rozšíření účelu nájmu dle
důvodové zprávy bod č. 2.9.
20.
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy statutárnímu městu Olomouc na pronájem částí pozemků parc. č.
599/8 ostatní plocha v k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc a parc. č. 432/8 ostatní plocha
v k. ú. Hejčín, obec Olomouc ve vlastnictví Olomouckého kraje s právem hospodařit se
svěřeným majetkem kraje Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace a
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti strpění kabelového uložení na shora
uvedených pozemcích ve prospěch statutárního města Olomouce v rámci stavby "Osvětlení
přechodů pro pěší přes komunikace v Olomouci - ulice Ladova a Dvorského", dle přílohy č. 3
důvodové zprávy bod č. 3.1.
21.
schvaluje
uzavření smlouvy o právu provést stavbu "Osvětlení přechodů pro pěší přes komunikace
v Olomouci - ulice Ladova a Dvorského" na pozemcích parc. č. 599/8 ostatní plocha v k. ú.
Svatý Kopeček, obec Olomouc a parc. č. 432/8 ostatní plocha v k. ú. Hejčín, obec Olomouc
ve vlastnictví Olomouckého kraje s právem hospodařit se svěřeným majetkem kraje Správa
silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace dle důvodové zprávy bod č. 3.1.
22.
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy statutárnímu městu Olomouc na pronájem částí pozemků parc. č.
540/2, parc. č. 540/37 parc. č. 540/41, vše ostatní plocha v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve
vlastnictví Olomouckého kraje s právem hospodařit se svěřeným majetkem kraje Správa
silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
služebnosti strpění kabelového uložení na shora uvedených pozemcích ve prospěch
statutárního města Olomouce v rámci stavby "Osvětlení přechodu pro pěší přes komunikace
v Olomouci - ulici tř. Míru - Lomená " dle přílohy č. 5 důvodové zprávy bod č. 3.1.
23.
schvaluje
uzavření smlouvy o právu provést stavbu "Osvětlení přechodu pro pěší přes komunikace v
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Olomouci - ulici tř. Míru - Lomená " na pozemcích parc. č. 540/2, parc. č. 540/37 parc. č.
540/41, vše ostatní plocha v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve vlastnictví Olomouckého kraje
s právem hospodařit se svěřeným majetkem kraje Správa silnic Olomouckého kraje,
příspěvková organizace dle důvodové zprávy bod č. 3.1.
24.
schvaluje
ukončení nájemní smlouvy č. 0727/50-06/1304-P, č. MAJ-PR-NS/54/2009/S ve znění
dodatku č. 1 a dodatku č. 2, uzavřené s ČR – Ministerstvem obrany na pronájem pozemků
parc. č. st. 114 o výměře 839 m2, parc. č. st. 119/4 o výměře 286 m2, oba zastavěná plocha
a nádvoří, oba v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc, dohodou dle důvodové zprávy bod
č. 3.2.
25.
schvaluje
ukončení nájemní smlouvy č. 0727/50-06/1365-P, č. MAJ-PR-NS/10/2011/S ve znění
dodatku č. 1 uzavřené s ČR – Ministerstvem obrany na pronájem pozemku parc. č. 31/47
ostatní plocha o výměře 974 m2 v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc, dohodou dle
důvodové zprávy bod č. 3.2.
26.
schvaluje
nájem pozemků parc. č. st. 114 o výměře 839 m2, parc. č. st. 119/4 o výměře 286 m2 a parc.
č. 31/47 ostatní plocha o výměře 974 m2, všev k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc,
statutárnímu městu Olomouc, dle důvodové zprávy bod č. 3.2.
27.
souhlasí
s návrhem dalšího postupu dle důvodové zprávy bod č. 3.2.
28.
schvaluje
uzavření smlouvy o udělení souhlasu s vybudováním stavby přípojky vodovodu o délce 6,9
m a přípojky kanalizace o délce 6,8 m na pozemku parc. č. 978/1 zahrada v k. ú. Nová Ulice,
obec Olomouc s manželi XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 3.3.
29.
schvaluje
výpůjčku pozemků parc. č. 69/5 ostatní plocha o výměře 91 m2, parc. č. 69/6 zahrada
o výměře 407 m2 a části pozemku parc. č. 1162 zahrada o výměře 1012 m2, vše v k. ú.
Řepčín, obec Olomouc spolku Naše Řepčínsko, z.s. se zdůvodněním dle důvodové zprávy
bod č. 3.4.
30.
nevyhovuje žádosti
společnosti CARMAN-HOME, s.r.o. o změnu náležitostí smlouvy o nájmu č. MAJ-PRNS/21/2013/S ze dne 31. 7. 2013, ve znění dodatků č. 1 a 2, uzavřené se společností
CARMAN-HOME, s.r.o., jejímž předmětem je nájem pozemku parc. č. 1566 ostatní plocha
o výměře 836 m2 a části pozemku parc. č. 1568/1 orná půda (dle GP parc. č. 1568/4 orná
půda) o výměře 21 792 m2, vše v k. ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou,
spočívající ve snížení výše nájemného na 8 800,- Kč/rok dle důvodové zprávy bod č. 3.5.
31.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu bod č. 3.6.
32.
nevyhovuje žádosti
společnosti EURO - PROFICAR s.r.o. o změnu náležitostí smlouvy u nájmu části pozemku
parc. č. 134/4 ostatní plocha o výměře 244 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec
Olomouc s.r.o., spočívající v doplnění textu části IV. odstavce 9 týkajícího se náhrady škody
nájemci v podobě ušlého zisku a krácení nájemného, způsobené v důsledku prací
pronajímatele v souvislosti s inženýrskými sítěmi, dle důvodové zprávy bod č. 3.6.
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33.
souhlasí
s návrhem řešení dle důvodové zprávy bod č. 3.6.
34.
schvaluje
změnu náležitostí smlouvy u nájmu části pozemku parc. č. 429/4 ostatní plocha o výměře 59
m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc, manželům XXXXX spočívající v upřesnění vlastnictví
opěrných betonových zídek nacházejících se na předmětu nájmu dle důvodové zprávy bod
č. 3.7.
35.
schvaluje
nájem pozemku parc. č. st. 1243 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 20 m2 v k. ú.
Neředín, obec Olomouc manželům XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 3.8.
36.
schvaluje
pacht části pozemku parc. č. 809/3 zahrada o výměře 44 m2 v k. ú. Hodolany, obec
Olomouc panu XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 3.9.
37.
schvaluje
pacht pozemku parc. č. 140/2 zahrada o výměře 233 m2 v k. ú. Svatý Kopeček, obec
Olomouc paní XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 3.10.
38.
schvaluje
skončení nájmu dle smlouvy o nájmu č. majpráv. 839/97/Ge uzavřené dne 27. 12. 1996 s
panem XXXXX a paní XXXXX dohodou dle důvodové zprávy bod č. 3.10.
39.
schvaluje
pacht částí pozemků parc. č. 555/21 ostatní plocha o výměře 12 m2 a parc. č. 555/4 o
výměře 2 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc panu XXXXX, paní XXXXX,
panu XXXXX a manželům XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 3.11.
40.
schvaluje
pacht části pozemku parc. č. 246 ostatní plocha o výměře 230 m2 v k. ú. Lazce, obec
Olomouc panu XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 3.12.
41.
souhlasí
s využitím pozemku parc. č. 532/1, ostatní plocha, o výměře 3485 m2 a části pozemku
parc.č. 531/1, ostatní plocha, o výměře 2500 m2, vše v k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc
pro pořádání akce Dřevorubecké závody Svatý Kopeček – Čtvrtý ročník, za podmínek dle
důvodové zprávy bod č. 3.13.
42.
bere na vědomí
že nebudou činěny žádné další kroky ve věci koupě pozemku parc. č. 643/1 orná půda v k.
ú. Holice u Olomouce, případně části pozemku parc. č. 643/1 orná půda o výměře 30 100
m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc z vlastnictví pana XXXXX do vlastnictví
statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 4.1.
43.
doporučuje zastupitelstvu města revokovat
usnesení ZMO ze dne 19. 12. 2016 bod programu č. 5., bod č. 2.6. důvodové zprávy, ve věci
schválení bezúplatného převodu pozemku parc. č. 1002/14 ostatní plocha o výměře 270 m2
v k. ú. Řepčín, obec Olomouc včetně komunikace z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování
státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové
zprávy bod č. 4.2.
44.
doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
nabídce ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na převod pozemku parc.
č. 1002/14 ostatní plocha o výměře 270 m2 v k. ú. Řepčín, obec Olomouc z vlastnictví ČR -
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Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města
Olomouce v případě, že předmětný pozemek bude převeden do vlastnictví Olomouckého
kraje dle důvodové zprávy bod č. 4.2.
45.
doporučuje zastupitelstvu města
souhlasit s převodem pozemku parc. č. 1002/14 ostatní plocha o výměře 270 m2 v k. ú.
Řepčín, obec Olomouc z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových do vlastnictví Olomouckého kraje dle důvodové zprávy bod č. 4.2.
46.
doporučuje zastupitelstvu města
neschválit nabytí pozemků parc. č. 324/165 ostatní plocha o výměře 11 250 m2 v k. ú.
Neředín, obec Olomouc a parc. č. 300/1 ostatní plocha o výměře 2 629 m2 v k. ú. Hněvotín,
obec Hněvotín z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 4.3.
47.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
bezúplatný převod pozemku parc. č. 647/2 ostat. pl. o výměře 503 m2 v k. ú. Nová Ulice,
obec Olomouc z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 4.4.
48.
doporučuje zastupitelstvu města revokovat
usnesení ZMO ze dne 14. 11. 2012 bod programu č. 3., bod. č. 2. důvodové zprávy ve věci
nevyhovění žádosti ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových o úplatný
převod pozemku parc. č. 647/2 ostat. pl. o výměře 503 m2 v k. ú. Černovír, obec Olomouc
z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví
statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 4.4.
49.
doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových o úplatný převod pozemku
parc. č. 647/2 ostat. pl. o výměře 503 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc z vlastnictví ČR Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města
Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 4.4.
50.
svěřuje
zeleň nacházející se na pozemku parc. č. 647/2 ostat. pl. o výměře 503 m2 v k. ú. Nová
Ulice, obec Olomouc do správy odboru životního prostředí MMOl dle důvodové zprávy bod č.
4.4.
51.
doporučuje zastupitelstvu města revokovat
usnesení ZMO ze dne 14. 9. 2010, bod programu 4, bod 11 důvodové zprávy ve věci
schválení bezúplatného převodu části pozemku parc. č. 115/4 ostat. pl. (dle GP parc. č.
115/4 ostat. pl.) o výměře 24 m2 a částí pozemku parc. č. 115/1 ostat. pl. (dle GP parc. č.
115/25 ostat. pl. o výměře 39 m2, parc. č. 115/26 ostat. pl. o výměře 84 m2 a parc. č. 115/27
ostat. pl. o výměře 33 m2) o celkové výměře 156 m2, vše v k. ú. Lazce, obec Olomouc
z vlastnictví Olomouckého kraje do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové
zprávy bod č. 4.5.
52.
doporučuje zastupitelstvu města revokovat
usnesení ZMO ze dne 14. 9. 2010, bod programu 4, bod 11 důvodové zprávy ve věci
schválení bezúplatného převodu částí pozemku parc. č. 115/17 ostat. pl. (dle GP parc. č.
115/22 ostat. pl. díl „c“ o výměře 235 m2 a parc č. 115/23 ostat. pl. o výměře 66 m2)
o celkové výměře 301 m2 a části pozemku parc. č. 30/15 ostat. pl. (dle GP parc. č. 115/22
ostat. pl. díl „c1“) o výměře 13 m2, vše v k. ú. Lazce, obec Olomouc z vlastnictví statutárního
města Olomouce do vlastnictví Olomouckého kraje dle důvodové zprávy bod č. 4.5.
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53.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
bezúplatný převod částí pozemku parc. č. 115/4 ostatní plocha (dle GP parc. č. 115/40
ostatní plocha o výměře 12 m2 a parc. č. 115/41 ostatní plocha o výměře 10 m2) o celkové
výměře 22 m2 a částí pozemku parc. č. 115/1 ostatní plocha (dle GP parc. č. 115/39 ostatní
plocha o výměře 33 m2, parc. č. 115/36 ostatní plocha o výměře 84 m2 a parc. č. 115/34
ostatní plocha o výměře 18 m2) o celkové výměře 135 m2, vše v k. ú. Lazce, obec Olomouc
z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje,
příspěvkové organizace, do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy
bod č. 4.5.
54.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
bezúplatný převod částí pozemku parc. č. 115/17 ostatní plocha (dle GP parc. č. 115/37 díl
„b“ ostatní plocha o výměře 235 m2 a parc. č. 115/35 ostatní plocha o výměře 66 m2)
o celkové výměře 301 m2 a části pozemku parc. č. 30/15 ostatní plocha (dle GP parc. č.
115/37 díl „a“ ostatní plocha) o výměře 13 m2, vše v k. ú. Lazce, obec Olomouc z vlastnictví
statutárního města Olomouce do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy
silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace se zdůvodněním dle důvodové zprávy
bod č. 4.5.
55.
schvaluje
zřízení služebnosti umístění a provozování veřejného osvětlení na části pozemku parc. č.
115/17 ostatní plocha (dle GP parc. č. 115/37 díl „b“ ostatní plocha) o výměře 235 m2 v k. ú.
Lazce, obec Olomouc, uložení a provozování vodovodu na části pozemku parc. č. 115/17
ostatní plocha (dle GP parc. č. 115/37 díl „b“ ostatní plocha) o výměře 235 m2 a části
pozemku parc. č. 115/17 ostatní plocha (dle GP parc. č. 115/35 ostatní plocha) o výměře 66
m2, vše v k. ú. Lazce, obec Olomouc a uložení a provozování kanalizace na části pozemku
parc. č. 115/17 ostatní plocha (dle GP parc. č. 115/37 díl „b“ ostatní plocha) o výměře 235
m2 a části pozemku parc. č. 30/15 ostatní plocha (dle GP parc. č. 115/37 díl „a“ ostatní
plocha) o výměře 13 m2, vše v k. ú. Lazce, obec Olomouc, vše ve prospěch statutárního
města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 4.5.
56.
svěřuje
zeleň nacházející se na částech pozemku parc. č. 115/4 ostatní plocha (dle GP parc. č.
115/40 ostatní plocha a parc. č. 115/41 ostatní plocha) a na částech pozemku parc. č. 115/1
ostatní plocha (dle GP parc. č. 115/39 ostatní plocha, parc. č. 115/36 ostatní plocha), vše
v k. ú. Lazce, obec Olomouc do správy odboru životního prostředí Magistrátu města
Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 4.5.
57.
doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti pana XXXXX o prodej pozemků parc. č. 380/136 ostatní plocha a parc. č. 401/28
orná půda, oba v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.7.
58.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
ponechání pozemku parc. č. 380/136 ostatní plocha v k. ú. Hejčín, obec Olomouc v majetku
statutárního města Olomouc pro případné pro směny a náhrady za pozemky soukromé,
dotčené pozemky veřejných prostranství, veřejné rekreace, dopravní infrastruktury, případně
veřejně prospěšnými stavbami v souladu se stanoviskem OKR. dle důvodové zprávy bod č.
4.7.
59.
doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti pana XXXXX o prodej pozemku parc. č. 158/22 ostatní plocha v k. ú. Neředín, obec
Olomouc za kupní cenu ve výši 16 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.8.
60.
doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti manželů XXXXX o prodej pozemků parc. č. 332/8 zahrada a parc. č. 336/7 orná
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půda, oba v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.9.
61.
doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti paní XXXXX o prodej pozemku parc. č. 206 ostatní plocha, pozemku parc. č. 207
trvalý travní porost a pozemku parc. č. 208 zahrada, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc,
popř. o prodej části pozemku parc. č. 206 ostatní plocha o výměře 33 m2, části pozemku
parc. č. 207 trvalý travní porost o výměře 262 m2 a části pozemku parc. č. 208 o výměře 122
m2, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.10.
62.
doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti manželů XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 206 ostatní plocha o výměře 321
m2, části pozemku parc. č. 207 trvalý travní porost o výměře 95 m2 a části pozemku parc. č.
208 zahrada o výměře 203 m2, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod
č. 4.11.
63.
doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti pana XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 164/1 ostatní plocha o výměře 300 m2
v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.12.
64.
nevyhovuje žádosti
manželů XXXXX o nájem části pozemku parc. č. 913/42 orná půda o výměře 36 m2 v k. ú.
Nová Ulice, obec Olomouc a částí pozemků parc. č. 265/8 ostatní plocha o výměře 13 m2 a
parc. č. 2/95 ostatní plocha o výměře 15 m2, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle
důvodové zprávy bod č. 4.13.
65.
doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti manželů XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 913/42 orná půda o výměře 36 m2
v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc a částí pozemků parc. č. 265/8 ostatní plocha o výměře 13
m2 a parc. č. 2/95 ostatní plocha o výměře 15 m2, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle
důvodové zprávy bod č. 4.13.
66.
doporučuje zastupitelstvu města
trvat na usnesení ZMO ze dne 27. 6. 2016 ve věci nevyhovění žádosti paní XXXXX, paní
XXXXX, pana XXXXX a paní XXXXX o prodej částí pozemků parc. č. 342/3 o výměře 30 m2
a parc. č. 715/3 o výměře 95 m2, vše ostatní plocha v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.14.
67.
revokuje
usnesení RMO ze dne 22. 11. 2016, bod programu 2, bod 4.3. důvodové zprávy ve věci
schválení zřízení služebnosti užívání pozemku parc. č. 120 zastavěná plocha a nádvoří,
jehož součástí je budova bez čp/če, obč. vyb., v k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc,
ve prospěch církevní organizace Římskokatolická farnost Svatý Kopeček u Olomouce se
zdůvodněním dle upravené důvodové zprávy bod č. 4.15.
68.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
změnu náležitostí u směny části pozemku parc. č. 248/1 ostatní plocha (dle GP parc. č.
248/1 ostatní plocha) o výměře 1 159 m2, jehož součástí je betonová plocha, části pozemku
parc. č. 249 zahrada (dle GP parc. č. 249 zahrada) o výměře 46 m2, pozemku parc. č. 250
zahrada, jehož součástí je studna s vodovodní šachtou, a pozemku parc. č. 251/3 zastavěná
plocha a nádvoří, jehož součástí jsou budova bez čp/če, jiná st., a dále vedlejší stavby autobusová čekárna, trafika, oplocení a studna, vše v k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc ve
vlastnictví statutárního města Olomouce za pozemek parc. č. 120 zastavěná plocha a
nádvoří o výměře 29 m2, jehož součástí je budova bez čp/če, obč. vyb., pozemek parc. č.
121 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 18 m2, jehož součástí je budova bez čp/če, obč.
vyb., pozemek parc. č. 122 ostatní plocha o výměře 2 320 m2, jehož součástí je dlážděný
chodník a zděné oplocení, a pozemek parc. č. 123 ostatní plocha o výměře 2 794 m2, jehož
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součástí je dlážděný chodník a zděné oplocení, vše v k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc
ve vlastnictví církevní organizace Královská kanonie premonstrátů na Strahově, spočívající
ve vypuštění náležitostí týkajících se zřízení služebnosti užívání pozemku parc. č. 120
zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez čp/če, obč. vyb., v k. ú. Svatý
Kopeček, obec Olomouc, ve prospěch církevní organizace Římskokatolická farnost Svatý
Kopeček u Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 4.15.
69.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej ideálního podílu o velikosti 4119/46682 pozemku parc. č. st. 692 zastavěná plocha a
nádvoří v k. ú. Povel, obec Olomouc, na kterém se nachází stavby, zejména budova č. p.
471, jiná stavba a příjezdové komunikace, které nejsou ve vlastnictví prodávajícího,
Stavebnímu bytovému družstvu Olomouc za kupní cenu ve výši 287 965,- Kč dle důvodové
zprávy bod č. 4.16.
70.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej ideálního podílu o velikosti 147/46682 pozemku parc. č. st. 692 zastavěná plocha a
nádvoří v k. ú. Povel, obec Olomouc, na kterém se nachází stavby, zejména budova č. p.
471, jiná stavba a příjezdové komunikace, které nejsou ve vlastnictví prodávajícího, do
společného jmění manželů XXXXX za kupní cenu ve výši 10 277,- Kč dle důvodové zprávy
bod č. 4.16.
71.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej ideálního podílu o velikosti 147/46682 pozemku parc. č. st. 692 zastavěná plocha a
nádvoří v k. ú. Povel, obec Olomouc, na kterém se nachází stavby, zejména budova č. p.
471, jiná stavba a příjezdové komunikace, které nejsou ve vlastnictví prodávajícího, XXXXX,
XXXXX za kupní cenu ve výši 10 277,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.16.
72.
doporučuje zastupitelstvu města
udělit předběžný souhlas se zjištěným průběhem a označením hranic v terénu a s ostatními
uvedenými výsledky šetření v k. ú. Hynkov, obec Příkazy - II. etapa dle důvodové zprávy bod
č. 4.17.
73.
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na stavbu kanalizace DN 300 s manžely
XXXXX jako budoucími dárci dle důvodové zprávy bod č. 5.1.
74.
schvaluje
uzavření dohody vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací na stavbu
kanalizace DN 300 s manžely XXXXX, dle důvodové zprávy bod č. 5.2.
75.
schvaluje
uzavření dodatku č. 7 ke smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy č. MAJ-INBKS/5/2009/Hoa mezi společností STAFOS - REAL, s.r.o. a statutárním městem Olomouc
dle důvodové zprávy bod č. 5.3.
76.
nevyhovuje žádosti
Správy železniční dopravní cesty, státní organizace o změnu smluvních podmínek u smlouvy
o udělení souhlasu se stavbou 3 ks propustků na pozemcích parc. č. 1121/1 ostatní plocha v
k. ú. Černovír, obec Olomouc a parc. č. 1958 ostatní plocha v k. ú. Chválkovice, obec
Olomouc, ve věci zrušení smluvní pokuty a vypuštění ustanovení týkajících se odstoupení
od smlouvy dle důvodové zprávy bod č. 5.4.
77.
schvaluje
změnu smluvních podmínek u smlouvy o udělení souhlasu se stavbou 3 ks propustků na
pozemcích parc. č. 1121/1 ostatní plocha v k. ú. Černovír, obec Olomouc a parc. č. 1958
ostatní plocha v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc, se Správou železniční dopravní cesty,
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státní organizací, ve věci změny termínů dle důvodové zprávy bod č. 5.4.
78.
schvaluje
uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy č. MAJ-INBKS/7/2009/Hoa mezi statutárním městem Olomouc a společností Technologický park a.s.
dle důvodové zprávy bod č. 5.5.
79.
schvaluje
uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy č. MAJ-INBKS/8/2009/Hoa mezi statutárním městem Olomouc a společností Technologický park a.s.
dle důvodové zprávy bod č. 5.6.
80.
schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. OMAJIN/BDS/002233/2015/Hrb mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným a
manžely XXXXX, jako budoucími dárci, dle důvodové zprávy bod č. 5.7.
81.
schvaluje
uzavření kupní smlouvy na stavbu vodovodu DN 100 na pozemku parc. č. 1221/1 ostatní
plocha v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, s panem XXXXX, jako prodávajícím, za kupní cenu
ve výši 1.210,- Kč včetně DPH, dle důvodové zprávy bod č. 5.8.
82.
schvaluje
uzavření darovací smlouvy na stavby vodovodu a kanalizace na pozemcích parc. č. 124/1,
parc. č. 128/2, parc. č. 103/2, parc. č. 95/1, parc. č. 103/11 a parc. č. 94/31, vše ostatní
plocha v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, s Muzeem Olomoucké pevnosti, z.s., jako
dárcem, dle důvodové zprávy bod č. 5.9.
83.
schvaluje
zřízení služebnosti uložení a provozování splaškové kanalizace a vodovodu na pozemcích
parc. č. 103/11 a parc. č. 124/1, vše ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve
prospěch statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 5.10.
84.
schvaluje
uzavření kupní smlouvy na stavby komunikace, chodníku a veřejného osvětlení na pozemku
parc. č. 1042 ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, mezi společností SAN
Balcárkova s.r.o. jako prodávajícím a statutárním městem Olomouc, jako kupujícím, za kupní
cenu 3.630,- Kč včetně DPH dle důvodové zprávy bod č. 5.11.
85.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
prominutí úhrady bezdůvodného obohacení za užívání části pozemku parc. č. 1042 ostatní
plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, za období od 12. 4. 2014 do 31. 8. 2017 ve výši
23.538,- Kč včetně DPH společnosti SAN Balcárkova s.r.o. se zdůvodněním dle důvodové
zprávy bod č. 5.11.
86.
schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. OMAJIM/BDS/001168/2016/Hrb mezi statutárním městem Olomouc a společností DELTA INVEST,
s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 5.12.
87.
schvaluje
zřízení služebnosti uložení a provozování vodovodu na pozemcích parc. č. 1286/24, parc. č.
1286/23, parc. č. 1286/22, parc. č. 1286/21, parc. č. 1286/20, parc. č. 1286/19, parc. č.
1286/18, parc. č. 1286/17, parc. č. 292/6, parc. č. 1286/16, parc. č. 1286/15, parc. č.
1286/12, parc. č. 292/2 a parc. č. 1286/28, vše orná půda v k. ú. Droždín, obec Olomouc ve
prospěch statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 5.13.
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88.
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na stavby komunikace (kruhového objezdu),
parkovacích stání, chodníků včetně místa pro přecházení, zpevněných ploch a veřejného
osvětlení se společností FORTEX Development s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 5.14.
89.
schvaluje
uzavření darovací smlouvy na stavby vodovodu DN 100, gravitační kanalizace DN 300 a
tlakové kanalizace DN 90 na pozemcích parc. č. 395/9, parc. č. 373/23, parc. č. 373/24 a
parc. č. 395/1, vše ostatní plocha v k. ú. Chválkovice, se společností Cukrovar Vrbátky a.s.,
jako dárcem, dle důvodové zprávy bod č. 5.15.
90.
schvaluje
zřízení služebnosti uložení a provozování vodovodu a splaškové kanalizace na pozemcích
parc. č. 373/24 a parc. č. 395/1, vše ostatní plocha v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc
ve vlastnictví společnosti Cukrovar Vrbátky a.s. ve prospěch statutárního města Olomouce
dle důvodové zprávy bod č. 5.16.
91.
schvaluje
zřízení služebnosti umístění a provozování stavby čekárny MHD včetně sociálního zařízení
pro řidiče na pozemku parc. č. 907/2 ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve
prospěch společnosti Dopravní podnik města Olomouce, a.s. dle důvodové zprávy bod č.
6.1.
92.
schvaluje
skončení nájmu dle smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS/2/2011/Plh uzavřené dne 31. 3. 2011
se společností Dopravní podnik města Olomouce, a.s. dohodou dle důvodové zprávy bod č.
6.1.
93.
schvaluje
zřízení služebnosti uložení a provozování kanalizace na pozemku parc. č. 331/8 ostatní
plocha v k. ú. Povel, obec Olomouc ve prospěch statutárního města Olomouce dle důvodové
zprávy bod č. 6.2.
94.
schvaluje
zřízení věcného břemene umístění a provozování trafostanice na pozemku parc. č. 849/30
orná půda v k. ú. Řepčín, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle
důvodové zprávy bod č. 6.3.
95.
schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN
na pozemku parc. č. 835/1 ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.4.
96.
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 835/1 ostatní plocha v k. ú. Nová
Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod
č. 6.4.
97.
schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN
na pozemcích parc. č. 395 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 209,
obč.vyb., parc. č. 294 vodní plocha, parc. č. 293/1 a parc. č. 295/11, vše orná půda, parc. č.
296/3, parc. č. 299, parc. č. 1140, parc. č. 1142, parc. č. 1226 a parc. č. 1231/6, vše ostatní
plocha v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle
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důvodové zprávy bod č. 6.5.
98.
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 395 zastavěná plocha a nádvoří,
jehož součástí je stavba č.p. 209, obč.vyb., parc. č. 294 vodní plocha, parc. č. 293/1 a parc.
č. 295/11, vše orná půda, parc. č. 296/3, parc. č. 299, parc. č. 1140, parc. č. 1142, parc. č.
1226 a parc. č. 1231/6, vše ostatní plocha v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve prospěch
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.5.
99.
schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN
na pozemcích parc. č. 1001, parc. č. 1028/7, parc. č. 1029/22, parc. č. 1029/23, parc. č.
1029/24, parc. č. 1031, parc. č. 1163/1, parc. č. 1239, parc. č. 31/18, parc. č. 31/19, parc. č.
53/16, parc. č. 69/1, parc. č. 80/10, parc. č. 1000/1, vše ostatní plocha, parc. č. st. 55/2
zast.pl. a nádvoří a parc. č. 79/16 zahrada, vše v k. ú. Řepčín, obec Olomouc, parc. č. 453/8,
parc. č. 452/3, parc. č. 452/4, parc. č. 341/3 a parc. č. 326/8, vše ostatní plocha v k. ú.
Hejčín, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy
bod č. 6.6.
100. schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 1001, parc. č. 1028/7, parc. č.
1029/22, parc. č. 1029/23, parc. č. 1029/24, parc. č. 1031, parc. č. 1163/1, parc. č. 1239,
parc. č. 31/18, parc. č. 31/19, parc. č. 53/16, parc. č. 69/1, parc. č. 80/10, parc. č. 1000/1,
vše ostatní plocha, parc. č. st. 55/2 zast.pl. a nádvoří a parc. č. 79/16 zahrada, vše v k. ú.
Řepčín, obec Olomouc, parc. č. 453/8, parc. č. 452/3, parc. č. 452/4, parc. č. 341/3 a parc. č.
326/8, vše ostatní plocha v k. ú. Hejčín, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ
Distribuce, a. s dle důvodové zprávy bod č. 6.6.
101. schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN
na pozemcích parc. č. 312/3 ostatní plocha v k. ú. Hejčín, obec Olomouc a parc. č. 1033
ostatní plocha v k. ú. Řepčín, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s.
dle důvodové zprávy bod č. 6.7.
102. schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 312/3 ostatní plocha v k. ú.
Hejčín, obec Olomouc a parc. č. 1033 ostatní plocha v k. ú. Řepčín, obec Olomouc
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.7.
103. schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN
na pozemcích parc. č. 755/1, parc. č. 757/6, parc. č. 776/2, parc. č. 776/3, parc. č. 776/6,
parc. č. 776/7 a parc. č. 788, vše ostatní plocha v k. ú. Chomoutov, obec Olomouc ve
prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.8.
104. schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 755/1, parc. č. 757/6, parc. č.
776/2, parc. č. 776/3, parc. č. 776/6, parc. č. 776/7 a parc. č. 788, vše ostatní plocha v k. ú.
Chomoutov, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové
zprávy bod č. 6.8.
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105. schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN
na pozemcích parc. č. 323/1 a parc. č. 323/19, vše ostatní plocha v k. ú. Hejčín, obec
Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.9.
106. schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
podzemního kabelového vedení VN na pozemcích parc. č. 323/1 a parc. č. 323/19, vše
ostatní plocha v k. ú. Hejčín, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s.
dle důvodové zprávy bod č. 6.9.
107. schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN
na pozemcích parc. č. 613/1, parc. č. 638 a parc. č. 1084/1, vše ostatní plocha v k. ú.
Nemilany, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy
bod č. 6.10.
108. revokuje
usnesení RMO ze dne 11. 10. 2016 bod programu č. 2., bod č. 6.6. důvodové zprávy, ve věci
schválení zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení
NN na pozemku parc. č. 812/33 orná půda v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve prospěch
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.11.
109. revokuje
usnesení RMO ze dne 11. 10. 2016 bod programu č. 2., bod č. 6.6. důvodové zprávy, ve věci
schválení uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a
provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 812/33 orná půda v k.
ú. Slavonín, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové
zprávy bod č. 6.11.
110. schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN
na pozemku parc. č. 812/33 orná půda v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve prospěch
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.11.
111. revokuje
usnesení RMO ze dne 4. 4. 2017 bod programu č. 16., bod č. 6. 7. důvodové zprávy, ve věci
schválení zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení
NN na pozemcích parc. č. 265/7 orná půda, parc. č. 589/5 a parc. č. 611, vše ostatní plocha
v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s.
dle důvodové zprávy bod č. 6.12.
112. schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN
na pozemcích parc. č. 265/7 orná půda a parc. č. 611 ostatní plocha, vše v k. ú. Nové Sady
u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové
zprávy bod č. 6.12.
113. revokuje
usnesení RMO ze dne 7. 3. 2017 bod programu č. 2., bod č. 6. 5. důvodové zprávy, ve věci
schválení zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení
NN na pozemku parc. č. 116/39 ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.13.
114. schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN
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na pozemku parc. č. 116/39 ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.13.
115. schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN
na pozemcích parc. č. 999/13, parc. č. 1004, vše ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec
Olomouc a parc. č. 1462 ostatní plocha v k. ú. Chválkovice obec Olomouc ve prospěch
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.14.
116. schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN
na pozemcích parc. č. 999/5, parc. č. 999/12, parc. č. 1000 a parc. č. 1001, vše ostatní
plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle
důvodové zprávy bod č. 6.15.
117. revokuje
usnesení RMO ze dne 23. 2. 2010 bod programu č. 2., bod č. 2. 13. důvodové zprávy,
ve věci schválení úplatného zřízení věcného břemene obsahujícího právo uložení a
provozování podzemního vedení NN na pozemcích parc. č. 1519 ostat. pl., parc. č. 1505
ostat. pl., parc. č. 1957 ost. pl., parc. č. 1521 ostat. pl., parc. č. 1543/3 ostat. pl., parc. č.
1494 ostat. pl., vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ
Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.16.
118. schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN
na pozemcích parc. č. 1505, parc. č. 1957, parc. č. 1521, parc. č. 1543/3 a parc. č. 1494, vše
ostatní plocha v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ
Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.16.
119. schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN
na pozemcích parc. č. 785/2 ostatní plocha a parc. č. 784/8 zahrada, vše v k. ú. Chválkovice,
obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č.
6.17.
120. schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN
na pozemcích parc. č. 812/80 ostatní plocha, parc. č. 812/33 orná půda a parc. č. 812/30
orná půda, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc a umístění a provozování stožáru VN na
pozemku parc. č. 812/33 orná půda v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve prospěch společnosti
ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.18.
121. revokuje
usnesení RMO ze dne 13. 9. 2016 bod programu č. 2., bod č. 6.7. důvodové zprávy, ve věci
schválení zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení
NN na pozemcích parc. č. 246 ostatní plocha v k. ú. Lazce, obec Olomouc a parc. č. 85/7 a
parc. č. 85/32, vše ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.19.
122. schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN
na pozemcích parc. č. 246 ostatní plocha v k. ú. Lazce, obec Olomouc a parc. č. 85/7 a parc.
č. 85/32, vše ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch společnosti
ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.19.
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123. schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování plynárenského zařízení na pozemku parc.
č. 95/3 ostatní plocha v k. ú. Lazce, obec Olomouc ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o.
dle důvodové zprávy bod č. 6.20.
124. schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
plynárenského zařízení na pozemku parc. č. 95/3 ostatní plocha v k. ú. Lazce, obec
Olomouc ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 6.20.
125. schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování plynárenského zařízení na pozemcích parc.
č. 34/6, parc. č. 20/2, parc. č. 434/8, parc. č. 804/5, parc. č. 806/1, parc. č. 808/1, parc. č.
808/2, parc. č. 808/3, vše ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch
společnosti GasNet, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 6.21.
126. schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování plynárenského zařízení na pozemku parc.
č. 800/4 ostatní plocha v k. ú. Nová ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti GasNet,
s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 6.22.
127. schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování plynárenského zařízení na pozemku parc.
č. 1420/4 ostatní plocha v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc ve prospěch společnosti GasNet,
s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 6.23.
128. schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení na pozemcích
parc. č. 79/4 a parc. č. 116/36, oba ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve
prospěch společnosti MERIT GROUP a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.24.
129. schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
optického kabelového vedení na pozemcích parc. č. 79/4 a parc. č. 116/36, oba ostatní
plocha v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch společnosti MERIT GROUP a.s.
dle důvodové zprávy bod č. 6.24.
130. revokuje
usnesení RMO ze dne 20. 12. 2016 bod programu č. 3., bod č. 6.4. důvodové zprávy, ve věci
schválení zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního komunikačního
vedení veřejné komunikační sítě na pozemcích parc. č. 573/2, parc. č. 573/3, parc. č. 573/4
a parc. č. 1419/2, vše ostatní plocha v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc, uložení a
provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 573/2 a parc. č.
573/3, vše ostatní plocha v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc a umístění a provozovaní
zařízení – rozvaděče podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 573/3 ostatní
plocha v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc ve prospěch společnosti Česká telekomunikační
infrastruktura a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.25.
131. revokuje
usnesení RMO ze dne 11. 10. 2016 bod programu č. 3., bod č. 6.4. důvodové zprávy, ve věci
schválení uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a
provozování podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě na pozemcích
parc. č. 573/2, parc. č. 573/3, parc. č. 573/4 a parc. č. 1419/2, vše ostatní plocha v k. ú.
Chválkovice, obec Olomouc, uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na
pozemcích parc. č. 573/2 a parc. č. 573/3, vše ostatní plocha v k. ú. Chválkovice, obec
Olomouc a umístění a provozovaní zařízení – rozvaděče podzemního kabelového vedení
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NN na pozemku parc. č. 573/3 ostatní plocha v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc ve
prospěch společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. dle důvodové zprávy bod č.
6.25.
132. schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního komunikačního vedení veřejné
komunikační sítě na pozemcích parc. č. 573/2, parc. č. 573/3, parc. č. 573/4 a parc. č.
1419/2, vše ostatní plocha v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc a zřízení služebnosti uložení a
provozování podzemního kabelového vedení NN včetně zařízení – rozvaděče podzemního
kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 573/2, parc. č. 573/3, parc. č. 573/4 a parc. č.
1419/2, vše ostatní plocha v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc, vše ve prospěch společnosti
Česká telekomunikační infrastruktura a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.25.
133. revokuje
usnesení RMO ze dne 27. 6. 2017 bod programu č. 12., bod č. 6.22. důvodové zprávy,
ve věci schválení zřízení věcného břemene uložení a provozování horkovodní přípojky na
pozemcích parc. č. 575/10 a parc. č. 575/11, vše ostatní plocha v k. ú. Nové Sady u
Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti OLTERM & TD Olomouc, a.s. dle
důvodové zprávy bod č. 6.26.
134. schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování horkovodní přípojky na pozemcích parc. č.
575/10 a parc. č. 575/11, vše ostatní plocha v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc
ve prospěch společnosti OLTERM & TD Olomouc, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.26.
135. revokuje
usnesení RMO ze dne 29. 8. 2017, bod č. 2, část 89, ve věci schválení 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. 6.27.
136. revokuje
usnesení RMO ze dne 29. 8. 2017, bod č. 2, část 90, ve věci schválení 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 ve prospěch Univerzity
Palackého v Olomouci dle důvodové zprávy bod č. 6.27.
137. 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 kanalizace 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. 6.27.
138. 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 kanalizace 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. 6.27.
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Předložil:
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 2.

3

Dopady změn cenové regulace ve vodárenství pro rok 2018

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
ukládá
předložit návrh na ustavení pracovní skupiny zastupitelstva k problematice provozu
vodohospodářské infrastruktury dle diskuse v RMO
T:
nejbližší zasedání ZMO
O:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města, Žáček Filip, Mgr., náměstek
primátora
Předložil:

Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 3.

4

Majetkoprávní záležitosti OI

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu,
2.
schvaluje
zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 451/104 zahrada o výměře 843 m2 k.ú. Povel,
obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouc do vlastnictví AUTO - Rolný v.o.s.,
IČ 440 53 665 na základě smlouvy o budoucí kupní smlouvě č. OI-IP/BKS/001200/2013/Kop
ze dne 27. 2. 2014 za kupní cenu ve výši 1 475 250,- Kč se způsobem vypořádání
dle důvodové zprávy,
3.
doporučuje
ZMO schválit koupi části pozemku parc.č. 78/24 zahrada o výměře 2 m2 v k.ú. Neředín,
obec Olomouc dle přiloženého geometrického plánu, která je v podílovém spoluvlastnictví
XXXXX za kupní cenu ve výši 3 220,- Kč,
4.
doporučuje
ZMO schválit budoucí darování částí pozemků parc.č. 1028/19 o rozsahu cca 9 m2, parc.č.
1028/20 o rozsahu cca 2 m2, parc.č. 1026/21 o rozsahu cca 10 m2 vše ostatní plocha v k.ú.
Řepčín, obec Olomouc dle situačního nákresu, které jsou ve vlastnictví Olomouckého kraje,
s právem hospodaření Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace,
5.
doporučuje
ZMO schválit převod projektových dokumentací a postoupení práv a povinností stavebníka
v rámci investičních akcí „Lesní cesta Berounka“ a „Lesní cesta Okružní“ ze statutárního
města Olomouc („převodce“) na Lesy města Olomouce, a.s. („nabyvatel“),
6.
schvaluje
smlouvu o souhlasu s umístěním stavby s názvem „Odpadové centrum Chválkovice“
na částech pozemků parc. č. 1468/1 a parc. č. 1468/5 oba ostatní plocha v k.ú. Chválkovice,
obec Olomouc v rozsahu dle situačního nákresu ve vlastnictví Olomouckého kraje, právo
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hospodaření Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace,
7.
schvaluje
zřízení budoucí služebnosti na částech pozemků parc. č. 1468/1 a 1468/5 oba ost. plocha
v k.ú. Chválkovice, obec Olomouc v rozsahu dle situačních nákresů č. 1 a 2 ve vlastnictví
Olomouckého kraje, s právem hospodaření Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková
organizace jakožto budoucí povinný spočívající v právu zřídit a provozovat na služebných
pozemcích kanalizaci a vodovod a v právu vstupovat a vjíždět na služebné pozemky
v souvislosti se zřizováním, stavebními úpravami, opravami, čištěním, údržbou, kontrolou,
provozováním a odstraněním kanalizace a vodovodu ve prospěch statutárního města
Olomouc jakožto budoucího oprávněného,
8.
schvaluje
smlouvu o souhlasu s umístěním stavby s názvem „Odpadové centrum Chválkovice“ na
pozemcích parc. č. 535/2 a parc. č. 2024 oba ostatní plocha v k.ú. Chválkovice, obec
Olomouc v rozsahu dle situačního nákresu ve vlastnictví společnosti IP systém – areál s.r.o.,
IČ 032 09 423 ve prospěch statutárního města Olomouc,
9.
schvaluje
smlouvu o souhlasu s umístěním stavby s názvem „Novostavba výrobní haly IP systém a.s.“
na části pozemku parc. č. 532/4 ostatní plocha v k.ú. Chválkovice, obec Olomouc v rozsahu
dle situačního nákresu ve vlastnictví statutárního města Olomouc ve prospěch společnosti IP
systém – areál s.r.o., IČ 032 09 423,
10.
schvaluje
zřízení služebnosti na částech pozemků parc. č. 103/11 a parc. č. 124/1, oba ostatní plocha
v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc ve vlastnictví Olomouckého kraje, s nimiž má právo
hospodaření Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace jakožto povinný
spočívající v povinnosti strpět uložení veřejné části kanalizační přípojky v rozsahu dle
geometrického plánu a povinnosti umožnit provádění oprav a údržby stavby ve prospěch
statutárního města Olomouce jakožto oprávněného na dobu neurčitou a za jednorázovou
úplatu ve výši 30.000,- Kč dle znaleckého posudku,
11.
schvaluje
zřízení budoucí služebnosti na pozemku parc. č. 300/12, ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice,
obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce jakožto povinného ve prospěch
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČ 04084063 jakožto oprávněného
spočívající v povinnosti strpět zřízení, provozování, údržbu, opravy a úpravy podzemního
telekomunikačního vedení v rozsahu dle geometrického plánu, na dobu neurčitou a
za jednorázovou úplatu ve výši 100,- Kč + DPH,
12.
schvaluje
dodatek č. 2 nájemní smlouvy č. pronajímatele 6338002413, č. nájemce OIIP/NAJ/001259/2013/Pol ze dne 18. 10. 2013 o nájmu pozemkových ploch pozemku parc. č.
934 ost. plocha v k.ú. Hodolany, obec Olomouc ve vlastnictví Česká republika, právo
hospodařit s majetkem státu Správa železniční dopravní cesty, státní organizace ve znění
dle důvodové zprávy,
13.
schvaluje
smlouvu o právu provést stavbu a nájem částí pozemků parc.č. 741 vodní plocha v k.ú.
Chomoutov, obec Olomouc, pozemku parc.č. 559/11 ostatní plocha v k.ú. Moravská
Loděnice, obec Bohuňovice, pozemku parc.č. 1070/2 vodní plocha v k.ú. Štarnov, obec
Štarnov dle situačního nákresu, které jsou ve vlastnictví České republiky, právo hospodaření
s majetkem státu Povodí Moravy, s.p. na dobu určitou ode dne protokolárního předání
staveniště do majetkoprávního vypořádání akce tj. do dne vkladu práva služebnosti
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do katastru nemovitostí, maximálně však na dobu pěti let za nájemné stanovené dohodou
smluvních stran dle platné Cenové mapy pronájmu pozemků Povodí Moravy, s.p. ve výši dle
důvodové zprávy,
14.
schvaluje
zřízení budoucí služebnosti na částech pozemků parc.č. 741 vodní plocha v k.ú. Chomoutov,
obec Olomouc a parc. č. 1070/2 vodní plocha v k.ú. Štarnov, obec Štarnov dle situačního
zákresu, které jsou ve vlastnictví České republiky s právem hospodaření náležející Povodí
Moravy s.p. jakožto budoucího povinného spočívající v povinnosti strpět na předmětných
pozemcích stavbu a v povinnosti umožnit budoucímu oprávněnému vstup a vjezd na
předmětné pozemky za účelem provádění údržby a oprav stavby na dobu neurčitou za
jednorázovou úplatu ve výši dle znaleckého posudku vypracovaného po dokončení stavby +
DPH,
15.
schvaluje
schvaluje nájem částí pozemku parc. č. 896/3 orná půda o výměře 218 m2 a parc. č. 893/2
orná půda o výměře 494 m2, oba v k.ú. Chválkovice, ve s paní XXXXX na dobu určitou a
za nájemné ve výši dle důvodové zprávy,
16.
schvaluje
výpůjčku stavebních objektů tramvajové dráhy dle důvodové zprávy na pozemcích parc. č.
116/46 ostatní plocha, parc.č. 116/53 ostatní plocha, parc.č. 121/1 ostatní plocha a parc.č.
121/3 ostatní plocha, vše v k.ú. Olomouc-město, obec Olomouc Dopravnímu podniku města
Olomouce, a.s. na dobu určitou ode dne zahájení zkušebního provozu předmětu výpůjčky
v délce pěti let od obdržení poslední platby dotace,
17.
doporučuje
- ZMO neschválit požadované kupní ceny za m2 jednotlivých vlastníků uvedené v důvodové
zprávě,
- ZMO schválit navržený postup dle důvodové zprávy.
Předložil:
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 4.

5

Veřejná zakázka č. 16204 - Dopravní řídící ústředna Olomouc námitka

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2.
odmítá
v souladu s § odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb. námitku stěžovatele proti zadávacím
podmínkám výše uvedené veřejné zakázky z důvodu uvedených v důvodové zprávě,
3.
schvaluje
úpravu zadávacích podmínek dle přílohy č. 2 důvodové zprávy.
Předložil:
Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 5.
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6

Veřejná zakázka č. 17094 - Zelená brána města Olomouce III vyloučení, zadání

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu,
2.
vylučuje
v souladu s § 48 odst. 5 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb. účastníka výše uvedeného
zadávacího řízení dle důvodové zprávy,
3.
schvaluje
vybraného dodavatele, v souladu s § 122 zákona č. 134/2016 Sb., pro uzavření smlouvy
na výše uvedenou veřejnou zakázku.
Předložil:
Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 5.1.

7

Veřejná zakázka č. 17127 - Pešinova ulice - rekonstrukce stoky
BXVII - zahájení, komise (ORG 15702)

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu,
2.
schvaluje
zahájení a základní zadávací podmínky pro výše uvedenou veřejnou zakázku,
3.
ustavuje
v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb. komisi ve složení dle důvodové zprávy,
4.
pověřuje
Mgr. Filipa Žáčka, náměstka primátora
a) ke schválení konečné verze zadávací dokumentace,
b) k podpisu všech rozhodnutí vzešlých z jednání RMO souvisejících s touto veřejnou
zakázkou,
c) k podpisu smlouvy, případně dodatků ke smlouvě s vybraným dodavatelem/i.
Předložil:
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 5.2.

8

Jilemnického, Nedvězí – přechod pro chodce (ORG 5849)

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s uzavřením “Smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací“ se společností
Česká telekomunikační infrastruktura, a.s.
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3.
ukládá
odboru investic SMOl zajistit uzavření “ Smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických
komunikací“ se společností Česká telekomunikační infrastruktura, a.s.
T:
21. 11. 2017
O:
vedoucí odboru investic
Předložil:
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 6.

9

Křelovská, Řepčínská, Svatoplukova – úprava křižovatky (ORG
5740)

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
převzetí majetku dle předložené důvodové zprávy
3.
ukládá
OMSK a MHD převzetí do správy objekty SO 1-1, SO 1-3, SO 2-1, SO 2-3, SO 3-1, SO3-3,
SO 3-4, SO 3-5 a SO 3-2-2
T:
prosinec 2018
O:
vedoucí odboru správy městských komunikací a MHD
4.
ukládá
OŽP MMOl převzetí do údržby „SO 4-1 – vegetační úpravy (výsadba) a následná pětiletá
péče"
T:
prosinec 2018
O:
vedoucí odboru životního prostředí
Předložil:
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 7.

10

Rozpočtové změny roku 2017

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu týkající se rozpočtových změn roku 2017 – část A a část B
2.
schvaluje
rozpočtové změny roku 2017 dle upravené důvodové zprávy – část A
3.
ukládá
a) seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku
2017 dle důvodové zprávy – část A
b) předložit Zastupitelstvu města Olomouce ke schválení rozpočtové změny roku 2017 dle
důvodové zprávy – část B
T:
nejbližší zasedání ZMO
O:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
4.
schvaluje
vykrytí položky č. 1 ze soupisu nekrytých požadavků
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Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 8.

11

Obecně závazná vyhláška, kterou se mění a doplňuje obecně
závazná vyhláška č. 02/2016 o místním poplatku za užívání
veřejného prostranství.

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu včetně upravené návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se
mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 02/2016 o místním poplatku za užívání
veřejného prostranství.
2.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 02/2016
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
3.
ukládá
1.náměstkovi primátora JUDr. Martinovi Majorovi, MBA předložit na nejbližší zasedání ZMO
obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 02/2016
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
T:
nejbližší zasedání ZMO
O:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 9.

12

OZV o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů na rok 2018

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu včetně návrhu obecně závazné vyhlášky
2.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
OZV o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů na rok 2018.
3.
ukládá
1. náměstkovi primátora JUDr. Martinu Majorovi, MBA předložit výše citovanou vyhlášku
na zasedání Zastupitelstva města Olomouce
T:
nejbližší zasedání ZMO
O:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 10.
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13

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 3, Olomouc
XXXXX, Balbínova 5, Olomouc
XXXXX, tř. Kosmonautů 12, Olomouc
XXXXX, tř. Kosmonautů 14, Olomouc
XXXXX, Černá cesta 7, Olomouc
XXXXX, Černá cesta 12, Olomouc
XXXXX, Černá cesta 13, Olomouc
XXXXX, Černá cesta 19, Olomouc
XXXXX, Černá cesta 21, Olomouc
XXXXX, Černá cesta 29, Olomouc
XXXXX, Přichystalova 62, Olomouc
XXXXX, Přichystalova 62, Olomouc
XXXXX, Peškova 2, Olomouc
XXXXX, Topolová 1, Olomouc
XXXXX, Topolová 1, Olomouc
XXXXX, Topolová 1, Olomouc
XXXXX, Topolová 1, Olomouc
XXXXX, Topolová 4, Olomouc
XXXXX, Topolová 6, Olomouc
XXXXX, Topolová 7, Olomouc
XXXXX, Topolová 9, Olomouc
XXXXX, Topolová 9, Olomouc
XXXXX, Rumunská 11, Olomouc
XXXXX, Sladkovského 1B, Olomouc
b) na 2 roky s nájemci - DPS, bezbariérový byt:
XXXXX, Politických vězňů 4, Olomouc
XXXXX, Politických vězňů 4, Olomouc
XXXXX, Politických vězňů 4, Olomouc
XXXXX, Peškova 1, Olomouc
XXXXX, Fischerova 4, Olomouc
XXXXX, Fischerova 4, Olomouc
XXXXX, Fischerova 6, Olomouc
XXXXX, Handkeho 1, Olomouc – bezbariérový byt
XXXXX, Příčná 2, Olomouc
XXXXX, Příčná 2, Olomouc
XXXXX, Příčná 4, Olomouc
XXXXX, Příčná 6, Olomouc
XXXXX, Přichystalova 64, Olomouc
XXXXX, Přichystalova 68, Olomouc
XXXXX, Přichystalova 68, Olomouc
XXXXX, Přichystalova 68, Olomouc
XXXXX, Holečkova 9, Olomouc
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c) na 1 rok s nájemci:
XXXXX, Synkova 13, Olomouc
XXXXX, Přichystalova 62, Olomouc
XXXXX, I.P.Pavlova 62, Olomouc
XXXXX, Černá cesta 11, Olomouc
XXXXX, Černá cesta 14, Olomouc
XXXXX, tř. Kosmonautů 14, Olomouc
XXXXX, tř. Kosmonautů 16, Olomouc
XXXXX, Černá cesta 9, Olomouc
XXXXX, Černá cesta 17, Olomouc
XXXXX, Černá cesta 17, Olomouc
XXXXX, Černá cesta 16, Olomouc
XXXXX, Balbínova 9, Olomouc
XXXXX, U Letiště 8, Olomouc
XXXXX, Černá cesta 25, Olomouc
XXXXX, U Letiště 8, Olomouc
XXXXX, Erenburgova 26, Olomouc – DPS
XXXXX, Balbínova 9, Olomouc
d) na půl roku, 3 měsíce, 2 měsíce s nájemci:
XXXXX, Rumunská 11, Olomouc
XXXXX, Sladkovského 1E, Olomouc
XXXXX, Fischerova 4, Olomouc – DPS
XXXXX, I.P.Pavlova 62, Olomouc
XXXXX, Přichystalova 62, Olomouc
XXXXX, Holická 51, Olomouc
XXXXX, Černá cesta 19, Olomouc
XXXXX, Černá cesta 23, Olomouc
XXXXX, Balbínova 7, Olomouc
XXXXX, Černá cesta 9, Olomouc
XXXXX, Topolová 6, Olomouc
XXXXX, I.P.Pavlova 62, Olomouc – na 3 měsíce
XXXXX, I.P.Pavlova 62, Olomouc – na 3 měsíce
XXXXX, Holická 51, Olomouc – na 3 měsíce
XXXXX, Černá cesta 11, Olomouc – na 3 měsíce
XXXXX, I.P.Pavlova 62, Olomouc – na 3 měsíce
XXXXX, Jiráskova 10C, Olomouc – na 3 měsíce
XXXXX, Černá cesta 19, Olomouc – na 3 měsíce
XXXXX, Synkova 4, Olomouc – na 3 měsíce
XXXXX, Foerstrova 15, Olomouc – na 2 měsíce
dle důvodové zprávy bod 1a, b, c, d)
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 11.

14

Bytové záležitosti DPS

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy s paní XXXXX, panem XXXXX, dle předložené důvodové zprávy
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Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 12.

15

Vyhlášení výzev nositele ITI Olomoucké aglomerace č. 21 a 23

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
výzvu č. 21: Zakládání a rozvoj podnikových výzkumných a vývojových center, zavádění
inovací a ochrana duševního vlastnictví v podnicích - Inovace – Inovační projekt (dle přílohy
č. 1 důvodové zprávy).
3.
schvaluje
výzvu č. 23: Zakládání a rozvoj podnikových výzkumných a vývojových center, zavádění
inovací a ochrana duševního vlastnictví v podnicích - Potenciál (dle přílohy č. 2 důvodové
zprávy).
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 13.

16

Programové dotace odboru sociálních služeb na rok 2018

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
schvaluje
vyhlášení programových dotací odboru sociálních služeb dle přílohy č. 1 důvodové zprávy
3.
ukládá
zveřejnit programové dotace odboru sociálních služeb dle přílohy č. 1 důvodové zprávy
na úřední desce MMOl a na internetových stránkách SMOl nejpozději 30 dnů před počátkem
lhůty pro podávání žádostí, tj. 6. 11. 2017
T:
7. 11. 2017
O:
vedoucí odboru sociálních služeb
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 14.

17

Změny jízdních řádů MHD od 1. 1. 2018

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
změny jízdních řádů MHD od 1. 1. 2018 dle předložené důvodové zprávy
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 15.
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Povolení výjimky - pěší zóna

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s povolením výjimky dle upravené přílohy důvodové zprávy
3.
nesouhlasí
s povolením výjimky dle upravené důvodové zprávy
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 16.

19

Zvláštní užívání komunikací

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
nesouhlasí
se zřízením vyhrazeného parkování v ulici Fischerova dle bodu 1. důvodové zprávy
3.
nesouhlasí
se zřízením vyhrazeného parkování na třídě Kosmonautů dle bodu 2. důvodové zprávy
4.
souhlasí
s dalším využitím vyhrazeného parkování v ulici Křivá dle bodu 3. důvodové zprávy
5.
souhlasí
s dalším využitím vyhrazeného parkování v ulici Kaštanová dle bodu 4. důvodové zprávy
6.
souhlasí
s dalším využitím vyhrazeného parkování v ulici Resslova dle bodu 5. důvodové zprávy
7.
souhlasí
s dalším využitím vyhrazeného parkování na třídě Svobody dle bodu 6. důvodové zprávy
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 17.

20

Změna Statutu Fondu pomoci olomouckým dětem

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s upraveným zněním Statutu Fondu pomoci olomouckým dětem dle přílohy důvodové zprávy
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3.
ukládá
předložit upravený Statut Fondu pomoci olomouckým dětem Zastupitelstvu města Olomouce
T:
zasedání ZMO
O:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora, Urbášek Pavel, PhDr., náměstek
primátora
4.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
upravený Statut Fondu pomoci olomouckým dětem dle přílohy důvodové zprávy
Předložil:

Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Bod programu: 18.

21

Dodatek č. 12 zřizovací listiny Základní školy a Mateřské školy
Olomouc - Nemilany, Raisova 1, příspěvková organizace

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s Dodatkem č. 12 zřizovací listiny Základní školy a Mateřské školy Olomouc - Nemilany,
Raisova 1, příspěvková organizace, dle přílohy důvodové zprávy
3.
ukládá
předložit Dodatek č. 12 na jednání Zastupitelstva města Olomouce
T:
zasedání ZMO
O:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
4.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
Dodatek č. 12 zřizovací listiny Základní školy a mateřské školy Olomouc - Nemilany, Raisova
1, příspěvková organizace
Předložil:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Bod programu: 19.

22

Výjimky z počtu žáků

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
povoluje
výjimky z počtu žáků pro školní rok 2018 dle důvodové zprávy a za podmínek uvedených
v důvodové zprávě
3.
ukládá
informovat ředitele škol o přijatém usnesení
T:
7. 11. 2017
O:
vedoucí odboru školství
Předložil:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Bod programu: 20.

27
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Dodatek č. 1 Předpisu pro stanovení platů, příplatků a
odměňování ředitelů základních škol a mateřských škol, jejichž
zřizovatelem je statutární město Olomouc

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
schvaluje
Dodatek č. 1 Předpisu pro stanovení platů, příplatků a odměňování ředitelů základních škol a
mateřských škol, jejichž zřizovatelem je statutární město Olomouc dle přílohy důvodové
zprávy
3.
schvaluje
osobní příplatky ředitelů základních škol dle důvodové zprávy
4.
ukládá
informovat o přijatém usnesení ředitele škol
T:
7. 11. 2017
O:
vedoucí odboru školství
Předložil:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Bod programu: 21.

24

Stanovisko SMOl k žádostem soukromých mateřských škol k
zápisu a ke změnám v rejstříku škol a školských zařízení

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
vydává
souhlasné stanovisko k žádostem dle bodu 1 - 3 důvodové zprávy s účinností od 1.9.2018
3.
ukládá
informovat žadatele o přijatém usnesení
T:
7. 11. 2017
O:
vedoucí odboru školství
Předložil:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Bod programu: 22.

25

Cyklodoprava – IZ 10 – aktualizace

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
investiční záměr IZ 10 - aktualizace ve variantě B dle důvodové zprávy
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Předložil:
Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 24.

26

AQUAPARK OLOMOUC, a. s. - 3. tranže odkupu akcií

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou právu včetně příloh
2.
ukládá
náměstkovi primátora JUDr. Martinu Majorovi, MBA, předložit návrh Smlouvy o převodu akcií
na zasedání ZMO
T:
nejbližší zasedání ZMO
O:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 26.

27

Výročí 60. let Výstaviště Flora Olomouc, a.s.

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
ukládá
zařadit částku vyplývající z diskuse do návrhu rozpočtu SMOL na rok 2018
T:
7. 11. 2017
O:
vedoucí ekonomického odboru
Předložil:

Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Giacintov Michal, Ing. arch., člen rady města
Bod programu: 27.

28

Dotační programy odboru vnějších vztahů a informací pro rok
2018

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
dotační programy odboru vnějších vztahů a informací dle příloh důvodové zprávy
3.
ukládá
zveřejnit dotační programy na úřední desce Magistrátu města Olomouce a na webových
stránkách města
T:
21. 11. 2017
O:
vedoucí odboru vnějších vztahů a informací
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Předložil:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Bod programu: 28.

29

Vyhlášení dotačních programů odboru školství na rok 2018

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
schvaluje
vyhlášení dotačních programů odboru školství na rok 2018 dle příloh důvodové zprávy
3.
ukládá
zveřejnit vyhlášení programů na úřední desce a na webových stránkách města Olomouc
T:
7. 11. 2017
O:
vedoucí odboru školství
Předložil:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Bod programu: 28.1.
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Programová dotace Ochrana obyvatel

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
programovou dotaci v oblasti ochrany obyvatel dle přílohy důvodové zprávy
3.
ukládá
zveřejnit dotační program na úřední desce a webových stránkách města
T:
7. 11. 2017
O:
vedoucí odboru ochrany
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 28.2.
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Dotační programy odboru životního prostředí

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
dotační programy odboru životního prostředí dle příloh důvodové zprávy
3.
ukládá
zveřejnit dotační programy na úřední desce Magistrátu města Olomouce a na webových
stránkách města
T:
7. 11. 2017
O:
vedoucí odboru životního prostředí
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Předložil:
Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 28.3.

32

Audit hospodaření s finančními prostředky v roce 2016 - kluby
seniorů SMOl

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
ukládá
realizovat navrhovaná nápravná opatření dle části IV.B předložené Zprávy č. 24/2017
o zjištěních z vykonaného auditu
T:
18. 12. 2017
O:
vedoucí odboru sociálních služeb
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 29.
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Kontrola hospodaření za rok 2016 u MŠ Žižkovo nám.

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

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
poskytnutí dotací příjemcům dle části A) důvodové zprávy u žádostí číslo 14226, 14216,
14231, 14232
3.
schvaluje
uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace s příjemci dle části A) důvodové zprávy
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 31.
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Stanovení termínu a návrh programu 17. zasedání
Zastupitelstva města Olomouce

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu

31

2.
stanovila
- termín konání 17. zasedání ZMO: na pondělí 13. 11. 2017 od 9:00 hodin
- místo konání 17. zasedání ZMO: Magistrát města Olomouce - velký zasedací sál,
Hynaisova 10, Olomouc
3.
souhlasí
s návrhem programu 17. zasedání ZMO dle upravené důvodové zprávy
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 32.
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Změny v KMČ

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
odvolává
na vlastní žádost
- z KMČ č. 4 Holice pana Mgr. Tomáše Trunečku
- z KMČ č. 6 Chválkovice pana Bc. Vojtěcha Pikala
- z KMČ č. 24 Staré Hodolany pana Mgr. Pavla Mezulánika
3.
ukládá
informovat předsedy a odvolané členy komisí o provedených změnách
T:
7. 11. 2017
O:
vedoucí odboru vnějších vztahů a informací
Předložil:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Bod programu: 34.
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SK Sigma Olomouc, a. s. - záměr nabytí Androva stadionu

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
ukládá
předložit ZMO ke schválení záměr nabytí souboru nemovitých věcí se všemi součástmi a
příslušenstvím dle důvodové zprávy
T:
zasedání ZMO
O:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
3.
ukládá
zástupcům RMO jednat o ekonomicky nejvýhodnějších parametrech nabytí souboru
nemovitých věcí se všemi součástmi a příslušenstvím dle důvodové zprávy
T:
nejbližší zasedání ZMO
O:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora, Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D.,
primátor města, Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora, Petřík
Miroslav, Bc., MBA, člen rady města
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Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 35.

38

Odpadové centrum Olomouc (ORG 5672)

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
uzavření smlouvy na provedení průzkumů a geodetického zaměření dle důvodové zprávy
3.
ukládá
odboru investic uzavřít smlouvu na provedení průzkumů a geodetického zaměření
dle důvodové zprávy
T:
21. 11. 2017
O:
vedoucí odboru investic
4.
ukládá
odboru investic ve spolupráci s TSMO, a.s., předložit důvodovou zprávu ve věci další
přípravy akce
T:
leden 2018
O:
vedoucí odboru investic
Předložil:
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 36.

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

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