USNESENÍ
z 126. schůze Rady města Olomouce, konané dne 14. 8. 2018
Poznámka:
- zveřejněna je upravená verze Usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.
2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních
údajů) (GDPR);
- do úplné verze Usnesení mohou občané města Olomouce v případě potřeby nahlédnout na
organizačním oddělení (1. patro radnice, dveře č. 12)

1

Kontrola usnesení RMO a ZMO

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
- informace o plnění usnesení RMO k termínu plnění 14. 8. 2018 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.
vypouští ze sledování
- část 3 bodu 5 usnesení RMO z 20. 12. 2016 týkající se Letiště - kanalizace
- část 5 bodu 54 usnesení RMO z 30. 5. 2017 týkající se Změny v komisi IT
4.
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
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 1.
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Majetkoprávní záležitosti + dodatek č. 1

Rada města Olomouce po projednání:
1.
schvaluje
zřízení energetického věcného břemene zřízení a provozování rozvodného tepelného
zařízení na pozemku parc. č. st. 248 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec
Olomouc, jehož součástí je budova bez čp/če, tech. vyb. ve prospěch společnosti Veolia
Energie ČR, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 1.1.
2.
doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti pana XXXXX o prodej pozemku parc. č. st. 248 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú.

Neředín, obec Olomouc, jehož součástí je budova bez čp/če, tech. vyb. dle důvodové zprávy
bod č. 1.1.
3.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej části pozemku parc. č. 303/1 ostatní plocha (dle GP parc. č. 303/8 díl ,,d“ ostatní
plocha) o výměře 208 m2, a části pozemku parc. č. 307/2 ostatní plocha (dle GP parc. č.
303/8 díl ,,a“ ostatní plocha) o výměře 17 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc,
manželům XXXXX a XXXXX do společného jmění manželů za kupní cenu celkem ve výši
474.200,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.2.
4.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej části pozemku parc. č. 303/1 ostatní plocha (dle GP parc. č. 303/7 ostatní plocha) o
výměře 132 m2, části pozemku parc. č. 303/1 ostatní plocha (dle GP parc. č. 303/9 díl ,,c“
ostatní plocha) o výměře 113 m2, a části pozemku parc. č. 307/2 ostatní plocha (dle GP
parc. č. 303/9 díl ,,b“ ostatní plocha) o výměře 8 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec
Olomouc, Společenství vlastníků bytového domu Polská 287/60, 288/60A a 289/B,Olomouc,
k.ú. Olomouc-město za kupní cenu celkem ve výši 536.200,- Kč dle důvodové zprávy bod č.
1.2.
5.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej části pozemku parc. č. 449/11 zahrada (dle GP parc. č. 449/70 zahrada) o výměře 48
m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc do podílového spoluvlastnictví pana XXXXX, manželů
XXXXX do společného jmění manželů a manželů XXXXX do společného jmění manželů za
kupní cenu celkem ve výši 153.612,- Kč, a to ideální podíl o velikosti 1/3 shora uvedeného
pozemku panu XXXXX za kupní cenu ve výši 51.204,- Kč, ideální podíl o velikosti 1/3 shora
uvedeného pozemku manželům XXXXX do společného jmění manželů za kupní cenu ve výši
51.204,- Kč a ideální podíl o velikosti 1/3 shora uvedeného pozemku manželům XXXXX do
společného jmění manželů za kupní cenu ve výši 51.204,- Kč dle důvodové zprávy bod č.
1.3.
6.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej části pozemku parc. č. 449/11 zahrada (dle GP parc. č. 449/11 zahrada) o výměře
290 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc do podílového spoluvlastnictví manželů XXXXX do
společného jmění manželů a manželů XXXXX do společného jmění manželů za kupní cenu
celkem ve výši 879.614,- Kč, a to ideální podíl o velikosti 1/2 shora uvedeného pozemku
manželům XXXXX do společného jmění manželů za kupní cenu ve výši 439.807,- Kč a
ideální podíl o velikosti 1/2 shora uvedeného pozemku manželům XXXXX do společného
jmění manželů za kupní cenu ve výši 439.807,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.3.
7.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej části pozemku parc. č. 449/11 zahrada (dle GP parc. č. 449/69 zahrada) o výměře
252 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc Společenství vlastníků jednotek Wellnerova 558/4
za kupní cenu ve výši 785.614,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.3.
8.
nevyhovuje žádosti
pana XXXXX o udělení dodatečného souhlasu s umístěním oplocení a souhlasu s výsadbou
okrasné zeleně na části pozemku parc. č. 424/1 ostatní plocha o výměře 43 m2 v k. ú. Nová
Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.4.
9.
schvaluje
záměr pronajmout část pozemku parc. č. 424/1 ostatní plocha o výměře 31 m2 v k. ú. Nová
Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.4.
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10.
schvaluje
nájem částí pozemku parc. č. 529 ostatní plocha o celkové výměře 10,80 m2 v k. ú. Nová
Ulice, obec Olomouc Společenství vlastníků jednotek Dvořákova 831/26, Olomouc dle
důvodové zprávy bod č. 1.5.
11.
schvaluje
záměr bezúplatně převést pozemek parc. č. 1458/7 ostatní plocha v k. ú. Chválkovice, obec
Olomouc z vlastnictví statutárního města Olomouce do vlastnictví ČR – Ministerstva obrany
dle důvodové zprávy bod č. 2.1.
12.
schvaluje
předběžný záměr prodat část pozemku parc. č. 1157 ostatní plocha o výměře 21 m2 v k. ú.
Hodolany, obec Olomouc. Výměra části pozemku bude upřesněna po zpracování GP, který
si na vlastní náklady zajistí pan XXXXX obrany dle důvodové zprávy bod č. 2.2.
13.
doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti společnosti ALW INDUSTRY, s.r.o. o prodej části pozemku parc. č. 693/2 ostatní
plocha o výměře 2 496 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc obrany dle důvodové zprávy
bod č. 2.3.
14.
schvaluje
předběžný záměr prodat část pozemku parc. č. 693/10 ostatní plocha o výměře 3 530 m2 a
pozemek parc. č. 693/7 ostatní plocha o výměře 7 m2, oba v k. ú. Chválkovice, obec
Olomouc. Výměra předmětné části pozemku parc. č. 693/10 ostatní plocha bude upřesněna
až po zpracování GP obrany dle důvodové zprávy bod č. 2.4.
15.
schvaluje
předběžný záměr prodat část pozemku parc. č. 170/28 orná půda o výměře 3 070 m2 v k. ú.
Povel, obec Olomouc za účelem výstavby staveb pro bydlení formou veřejné elektronické
aukce obrany dle důvodové zprávy bod č. 2.5.
16.
schvaluje
záměr prodat pozemek parc. č. 22/2 zahrada v k. ú. Hejčín, obec Olomouc obrany dle
důvodové zprávy bod č. 2.6.
17.
schvaluje
záměr změnit smlouvu o výpůjčce č. OMAJ-PR/VYP/000033/2014/Slo ze dne 31. 12. 2013
uzavřené se spolkem SK OLOMOUC SIGMA MŽ, z.s., jejímž předmětem je výpůjčka částí
pozemků parc. č. 930/20 orná půda o výměře 752 m2, parc. č. 945/10 orná půda o výměře 8
259 m2 a parc. č. 1024/1 ostatní plocha o výměře 453 m2, vše v k. ú. Řepčín, obec
Olomouc. Změnou smlouvy o výpůjčce by mělo dojít k rozšíření předmětu výpůjčky o část
pozemku parc. č. 930/20 orná půda o výměře 293 m2 a k zúžení předmětu výpůjčky o část
pozemku parc. č. 1024/1 ostatní plocha o výměře 40 m2, vše v k. ú. Řepčín, obec Olomouc
obrany dle důvodové zprávy bod č. 2.7.
18.
schvaluje
záměr změnit pachtovní smlouvu č. OMAJ-SMV/PACH/002402/2016/Kol ze dne 15. 9. 2016,
ve znění dodatků č. l a č. 2 uzavřené se společností Školagro s.r.o. Změnou pachtovní
smlouvy by mělo dojít k zúžení předmětu pachtu o část pozemku parc. č. 930/20 orná půda
o výměře 1 045 m2 v k. ú. Řepčín, obec Olomouc obrany dle důvodové zprávy bod č. 2.7.
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19.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu bod č. 2.8.
20.
doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti pana XXXXX, pana XXXXX, manželů XXXXX, manželů XXXXX a XXXXX, manželů
XXXXX a pana XXXXX o prodej pozemků parc. č. 94/2 ostatní plocha, parc. č. 96/2 ostatní
plocha a parc. č. 96/3 ostatní plocha, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc
obrany dle důvodové zprávy bod č. 2.8.
21.
revokuje
usnesení RMO ze dne 24. 9. 2013, bod programu 2, bod 1.8. důvodové zprávy ve věci
schválení poskytnutí jako výpůjčky pozemku parc. č. 94/2 ostat. pl. o výměře 279 m2, částí
pozemků parc. č. 96/3 ostat. pl. o výměře 420 m2, parc. č. 96/2 orná půda o výměře 244 m2
a parc. č. 92/4 ostat. pl. o výměře 30 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc
panu XXXXX, manželům XXXXX, panu XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 2.8.
22.
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku parc. č. 94/2 ostatní plocha o výměře 133 m2, části pozemku
parc. č. 96/2 ostatní plocha o celkové výměře 247 m2 a část pozemku parc. č. 96/3 ostatní
plocha o výměře 657 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové
zprávy bod č. 2.8.
23.
nevyhovuje žádosti
pana XXXXX o poskytnutí jako výpůjčky pozemku parc. č. 861/6 trvalý travní porost o
výměře 85 m2 v k. ú. Nemilany obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.9.
24.
revokuje
usnesení RMO ze dne 23. 7. 2013, bod programu 2, bod č. 1. 43. důvodové zprávy ve věci
schválení pronájmu pozemku parc. č. 861/9 trvalý travní porost o výměře 35 m2, části
pozemku parc. č. 860/1 trvalý travní porost o výměře 126 m2 a části pozemku parc. č. 654
ostatní plocha o výměře 17 m2, vše v k. ú. Nemilany, obec Olomouc panu XXXXXa paní
XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 2.9.
25.
schvaluje
záměr propachtovat část pozemku parc. č. 654 ostatní plocha o výměře 17 m2 a pozemek
parc. č. 861/9 trvalý travní porost o výměře 35 m2, vše v k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle
důvodové zprávy bod č. 2.9.
26.
schvaluje
záměr propachtovat pozemek parc. č. 861/3 trvalý travní porost o výměře 82 m2 v k. ú.
Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.9.
27.
doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti paní XXXXX o prodej pozemku parc. č. 861/3 trvalý travní porost o výměře 82 m2 v
k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.9.
28.
bere na vědomí
důvodovou zprávu bod č. 2.9.
29.
schvaluje
záměr změnit pachtovní smlouvu č. OMAJ-PR/PACH/000219/2016/Kol, ze dne 25. 4. 2016,
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uzavřené s manželi XXXXX. Změnou pachtovní smlouvy by mělo dojít k rozšíření předmětu
pachtu o část pozemku parc. č. 150/15 zahrada o výměře 301 m2 v k. ú. Nedvězí u
Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.10.
30.
nevyhovuje žádosti
manželů XXXXX o pacht části pozemku parc. č. 150/15 zahrada o výměře 301 m2 v k. ú.
Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.10.
31.
doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti manželů XXXXX o prodej pozemku parc. č. 150/15 zahrada v k. ú. Nedvězí u
Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.10.
32.
schvaluje
záměr propachtovat pozemek parc. č. 14/17 zahrada o výměře 373 m2 v k. ú. Nové Sady u
Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.11.
33.
nevyhovuje žádosti
manželů XXXXX o udělení souhlasu s umístěním zahradního účelového objektu do 16 m2
zastavěné plochy na pozemku parc. č. 14/17 zahrada o výměře 373 m2 v k. ú. Nové Sady u
Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.11.
34.
schvaluje
záměr propachtovat části pozemků parc. č. 295/2 zahrada o výměře 551 m2, parc. č. 2128
ostatní plocha o výměře 94 m2 a parc. č. 295/18 zahrada o výměře 44 m2, vše v k. ú. Nová
Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.12.
35.
schvaluje
záměr změnit pachtovní smlouvu č. OMAJ-SMV/PACH/002506/2016/Plh ze dne 12. 9. 2016,
ve znění dodatku č. 1 a č. 2 uzavřenou s družstvem Zemědělské družstvo Unčovice, jejímž
předmětem je pacht pozemků v k. ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou, v k. ú.
Příkazy, obec Příkazy, v k. ú. Unčovice, obec Litovel a dále v k. ú. Černovír, Chomoutov,
Lošov, Neředín, Radíkov u Olomouce, Řepčín, Topolany u Olomouce, vše obec Olomouc.
Změnou pachtovní smlouvy by mělo dojít k vyjmutí pozemků parc. č. 475/39 ostatní plocha o
výměře 21 m2, parc. č. 475/54 orná půda o výměře 257 m2 a parc. č. 475/62 orná půda o
výměře 158 m2, vše v k. ú. Řepčín, obec Olomouc z předmětu pachtu dle důvodové zprávy
bod č. 2.13.
36.
schvaluje
záměr pronajmout části pozemků parc. č. 288/1 o výměře 205 m2 a parc. č. 288/15 o výměře
34 m2, vše ostatní plocha v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.14.
37.
schvaluje
záměr pronajmout část pozemku parc. č. 647 zahrada o výměře 27 m2 v k. ú. Nemilany,
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.15.
38.
schvaluje
nájem pozemků parc. č. st. 231/1 zast. pl. o výměře 250 m2, na němž stojí stavba č.p. 130,
objekt k bydlení, parc. č. st. 231/2 zast. pl. o výměře 252 m2, na němž stojí stavba č.p. 131,
objekt k bydlení, parc. č. st. 232/1 zast. pl. o výměře 242 m2, na němž stojí stavba č.p. 132,
objekt k bydlení, parc. č. st. 232/2 zast. pl. o výměře 243 m2, na němž stojí stavba č.p. 133,
objekt k bydlení vše v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc a pozemku parc. č. st. 907
zast. pl. o výměře 334 m2, na němž stojí stavba č.p. 591, objekt k bydlení v k. ú. Nové Sady
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u Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových statutárnímu městu Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.1.
39.
schvaluje
úhradu bezdůvodného obohacení za užívání pozemků parc. č. st. 231/1 zast. pl. o výměře
250 m2, na němž stojí stavba č.p. 130, objekt k bydlení, parc. č. st. 231/2 zast. pl. o výměře
252 m2, na němž stojí stavba č.p. 131, objekt k bydlení, parc. č. st. 232/1 zast. pl. o výměře
242 m2, na němž stojí stavba č.p. 132, objekt k bydlení, parc. č. st. 232/2 zast. pl. o výměře
243 m2, na němž stojí stavba č.p. 133, objekt k bydlení vše v k. ú. Klášterní Hradisko, obec
Olomouc a pozemku parc. č. st. 907 zast. pl. o výměře 334 m2, na němž stojí stavba č.p.
591, objekt k bydlení v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc za období od 1. 1. 2018
do 30. 9. 2018 ve výši 127 087,- Kč statutárním městem Olomouc ČR – Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových dle důvodové zprávy bod č. 3.1.
40.
schvaluje
výpověď nájmu bez výpovědní doby části pozemku parc. č. 559/4 ostatní plocha o výměře
131 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, dle smlouvy o nájmu č. MAJ-EMNS/161//2003/Ger uzavřené dne 5. 1. 2003 s manžely XXXXX, podání žaloby na zaplacení a
následně podání exekučního návrhu v případě existujícího dluhu nájemců z titulu užívání
předmětu nájmu a podání žaloby na vyklizení a následně podání exekučního návrhu v
případě nevyklizení předmětu nájmu dle důvodové zprávy bod č. 3.2.
41.
souhlasí
s návrhem postupu dle důvodové zprávy bod č. 3.3.
42.
nevyhovuje žádosti
společnosti ARES CZ s.r.o. o nájem částí dvou vnějších obvodových stěn větrací šachty
podzemního parkoviště umístěné na části pozemku parc. č. 624/18 ostat. pl. v k. ú.
Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.5.
43.
nevyhovuje žádosti
paní XXXXX o nájem části pozemku parc. č. 449/19 ostatní plocha o výměře 113 m2 v k. ú.
Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.6.
44.
schvaluje
pacht části pozemku parc. č. 1296/1 ostatní plocha o výměře 161 m2 v k. ú. Slavonín, obec
Olomouc manželům XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 3.7.
45.
schvaluje
pacht částí pozemků parc. č. 24/3 trvalý travní porost o výměře 233 m2 a parc. č. 24/26
zahrada o výměře 10 m2, vše v k. ú. Lazce, obec Olomouc manželům XXXXXdle důvodové
zprávy bod č. 3.8.
46.
schvaluje
skončení nájmu dle smlouvy o nájmu č. majpráv. 613/2000/Ge uzavřené dne 9. 2. 2000 s
panem XXXXX dohodou dle důvodové zprávy bod č. 3.9.
47.
schvaluje
pacht částí pozemků parc. č. 63/1 ostatní plocha o výměře 141 m2 a parc. č. 750 ostatní
plocha o výměře 61 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc panu XXXXX dle
důvodové zprávy bod č. 3.9.
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48.
schvaluje
skončení nájmu dle smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS-Z/39/2002/Sig uzavřené dne 23. 9.
2002 s panem XXXXX dohodou dle důvodové zprávy bod č. 3.9.
49.
schvaluje
pacht části pozemku parc. č. 63/1 ostatní plocha o výměře 329 m2 v k. ú. Nové Sady u
Olomouce, obec Olomouc panu XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 3.9.
50.
schvaluje
pacht částí pozemků parc. č. 63/1 ostatní plocha o výměře 63 m2 a parc. č. 750 ostatní
plocha o výměře 50 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc paní XXXXX dle
důvodové zprávy bod č. 3.9.
51.
schvaluje
pacht části pozemku parc. č. 63/1 ostatní plocha o výměře 110 m2 v k. ú. Nové Sady u
Olomouce, obec Olomouc manželům XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 3.9.
52.
schvaluje
pacht pozemku parc. č. 1029/13 zahrada o výměře 49 m2 a části pozemku parc. č. 1029/20
ostatní plocha o výměře 3 m2, vše v k. ú. Řepčín, obec Olomouc manželům XXXXX a
XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 3.10.
53.
schvaluje
pacht části pozemku parc. č. 578 ostatní plocha o výměře 94 m2 v k. ú. Svatý Kopeček, obec
Olomouc panu XXXXX a paní XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 3.11.
54.
schvaluje
pacht pozemku parc. č. 308 ostatní plocha o výměře o výměře 689 m2 v k. ú. Týneček, obec
Olomouc paní XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 3.12.
55.
schvaluje
skončení nájmu dle smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS-Z/137/2001/Ge uzavřené dne 5. 9.
2001 s paní XXXXX dohodou dle důvodové zprávy bod č. 3.12.
56.
schvaluje
pacht pozemku parc. č. 338/7 zahrada o výměře 90 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc panu
XXXXXdle důvodové zprávy bod č. 3.13.
57.
schvaluje
nájem pozemku parc. č. 806/1 ostatní plocha o výměře 279 m2 v k. ú. Holice u Olomouce,
obec Olomouc panu XXXXX, manželům XXXXX, panu XXXXX, panu XXXXX, panu XXXXX
a paní XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 3.14.
58.
schvaluje
nájem části pozemku parc. č. 1929/1 ostatní plocha o výměře 57 m2 v k. ú. Holice u
Olomouce, obec Olomouc panu XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 3.15.
59.
schvaluje
skončení nájmu dle smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS/90//2012/Hr uzavřené dne 27. 2. 2013 s
panem XXXXX a XXXXX dohodou, dle důvodové zprávy bod č. 3.16.

7

60.
schvaluje
nájem pozemku parc. č. 632 ostatní plocha o výměře 61 m2 a části pozemku parc. č. 1937
ostatní plocha o výměře 18 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc panu XXXXX
a XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 3.16.
61.
schvaluje
nájem prostoru o celkové výměře 138,83 m2 v 3. NP budovy č. p. 27, obč. vyb, Dolní
náměstí č. o. 38, která je součástí pozemku parc. č. st. 450/1 zastavěná plocha a nádvoří v
k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc pobočnému spolku Junák - český skaut, okres
Olomouc, z. s. dle důvodové zprávy bod č. 3.17.
62.
schvaluje
nájem části plochy hangáru W1 č. 31 o výměře 15 m2 vyznačené pod číslem 13 na
pozemcích parc. č. st. 1388/1, parc. č. st. 1389/1 a parc. č. st. 1389/2, vše zastavěná plocha
a nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc společnosti protechnik consulting s.r.o. dle
důvodové zprávy bod č. 3.18.
63.
schvaluje
nájem části plochy hangáru W2 č. 32 o výměře 10 m2 vyznačené pod číslem 14 na
pozemcích parc. č. st. 1388/1, parc. č. st. 1389/1 a parc. č. st. 1389/2, vše zastavěná plocha
a nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc společnosti Blue Sky Service, s.r.o. dle důvodové
zprávy bod č. 3.19.
64.
schvaluje
skončení nájmu dle smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS/26/2005/M ze dne 13. 4. 2005, ve znění
dodatků č. 1 až 4, uzavřené se spolkem Lanové centrum PROUD, z.s. dohodou dle
důvodové zprávy bod č. 3.20.
65.
souhlasí
s krátkodobým bezplatným využitím části pozemku parc.č. 531/1, ostatní plocha, o výměře
2500 m2, a části budovy č.p. 233 (jiná stavba) na adrese Křičkova č.o. 4, která je součástí
pozemku parc.č.st. 531/2 zast. pl. a nádvoří, vše v k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc pro
pořádání akce „Letní kino“, za podmínek dle důvodové zprávy bod č. 3.21.
66.
schvaluje
nájem prostoru o výměře 58,50 m2 ve 3. NP budovy č.p. 402, bydlení, na adrese Barvířská
č.o. 1, která je součástí pozemku parc.č.st. 384/1 zastavěná plocha a nádvoří, v katastrálním
území Olomouc-město, obec Olomouc statutárnímu městu Olomouc dle nájemní smlouvy,
která tvoří přílohu důvodové zprávy bod č. 3.22.
67.
doporučuje zastupitelstvu města
trvat na svém usnesení ze dne 19. 12. 2017 ve věci neschválení nabytí pozemků parc. č.
324/197 ostatní plocha o výměře 6 470 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc a parc. č. 300/5
ostatní plocha o výměře 430 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. 4.2.
68.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
koupi pozemku parc. č. 15 zahrada o výměře 644 m2 v k. ú. Chomoutov, obec Olomouc z
podílového spoluvlastnictví paní XXXXX (ideální podíl 1/6) a paní XXXXX (ideální podíl 5/6)
do vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní cenu ve výši 644 000,- Kč dle důvodové
zprávy bod č. 4.3.
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69.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
koupi pozemku parc. č. 475/100 zahrada o výměře 78 m2 v k. ú. Řepčín, obec Olomouc z
vlastnictví pana XXXXX do vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní cenu ve výši 55
000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.4.
70.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
koupi pozemku parc. č. 388/31 ostatní plocha o výměře 362 m2 v k. ú. Hodolany, obec
Olomouc z vlastnictví společnosti OL TRANS CZ, s.r.o. do vlastnictví statutárního města
Olomouce za kupní cenu ve výši 180 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.5.
71.
svěřuje
zeleň nacházející se na pozemku parc. č. 388/31 ostatní plocha o výměře 362 m2 v k. ú.
Hodolany, obec Olomouc do správy OŽP MMOl dle důvodové zprávy bod č. 4.5.
72.
svěřuje
nefunkční sloupy veřejného osvětlení a nefunkční kanalizační šachtu nacházející se na
pozemku parc. č. 388/31 ostatní plocha o výměře 362 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc
do správy OSMK MMOl dle důvodové zprávy bod č. 4.5.
73.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
darování pozemku parc. č. 959/21 ostatní plocha o výměře 1 106 m2 včetně veřejně
přístupné účelové komunikace v k. ú. Hodolany, obec Olomouc z vlastnictví Olomouckého
kraje do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 4.6.
74.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
darování části pozemku parc. č. st. 1451 zastavěná plocha a nádvoří (dle GP parc. č. 621
ostatní plocha) o výměře 57 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, na kterém se
nachází stavba s č.p. 428, byt. dům, z podílového spoluvlastnictví paní XXXXX (ideální podíl
455/4714), pana XXXXX (ideální podíl 489/4714), paní XXXXX (ideální podíl 913/9428), paní
XXXXX (ideální podíl 455/4714), pana XXXXX (ideální podíl 811/9428), pana XXXXX
(ideální podíl 391/4714), paní XXXXX (ideální podíl 35/2357), ze společného jmění manželů
XXXXX (ideální podíl 917/9428), ze společného jmění manželů XXXXX (ideální podíl
933/9428), ze společného jmění manželů XXXXX (ideální podíl 232/2357), ze společného
jmění manželů XXXXX (ideální podíl 533/4714) a ze společného jmění manželů XXXXX
(ideální podíl 35/2357) do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod
č. 4.7.
75.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
darování části pozemku parc. č. st. 1452 zastavěná plocha a nádvoří (dle GP parc. č. 622
ostatní plocha) o výměře 58 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, na kterém se
nachází stavba s č.p. 429, byt. dům, z podílového spoluvlastnictví paní XXXXX (ideální podíl
183/1808), pana XXXXX (ideální podíl 109/1130), paní XXXXX (ideální podíl 457/4520), paní
XXXXX (ideální podíl 109/1130), paní XXXXX (ideální podíl 47/452), pana XXXXX (ideální
podíl 417/9040), paní XXXXX (ideální podíl 417/9040), paní XXXXX (ideální podíl 23/226),
paní XXXXX (ideální podíl 917/9040), ze společného jmění manželů XXXXX(ideální podíl
239/2260) a ze společného jmění manželů XXXXX (ideální podíl 45/452) do vlastnictví
statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 4.7.
76.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
darování částí pozemku parc. č. st. 1453 zastavěná plocha a nádvoří (dle GP parc. č. 623
ostatní plocha o výměře 6 m2 a parc. č. 624 ostatní plocha o výměře 23 m2) v k. ú.
Olomouc-město, obec Olomouc, na kterém se nachází stavba s č. p. 430, byt. dům, z
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podílového spoluvlastnictví paní XXXXX (ideální podíl 983/5386), pana XXXXX (ideální podíl
819/10772), paní XXXXX (ideální podíl 819/10772), pana XXXXX (ideální podíl 440/2693),
ze společného jmění manželů XXXXX (ideální podíl 483/2693), ze společného jmění
manželů XXXXX (ideální podíl 825/5386) a ze společného jmění manželů XXXXX (ideální
podíl 913/5386) do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 4.7.
77.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
darování částí pozemku parc. č. st. 1454 zastavěná plocha a nádvoří (dle GP parc. č. 625
ostatní plocha o výměře 42 m2 a parc. č. 626 ostatní plocha o výměře 33 m2) v k. ú.
Olomouc-město, obec Olomouc, na kterém se nachází stavba s č. p. 431, byt. dům, z
podílového spoluvlastnictví paní XXXXX (ideální podíl 861/5065), paní XXXXX (ideální podíl
836/5065), paní XXXXX (ideální podíl 819/5065), paní XXXXX (ideální podíl 831/5065), ze
společného jmění manželů XXXXX (ideální podíl 879/5065) a ze společného jmění manželů
XXXXX (ideální podíl 836/5065) do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové
zprávy bod č. 4.7.
78.
doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti pana XXXXX o prodej pozemků parc. č. 249/21 trvalý travní porost a parc. č. 247/4
zahrada, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.8.
79.
doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
společnosti Radio Haná, s.r.o. o směnu části pozemku parc. č. 99/1 ostatní plocha o výměře
125 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce
za pozemek parc. č. 1947/3 ostatní plocha o výměře 74 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec
Olomouc ve vlastnictví společnosti Radio Haná, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 4.9.
80.
doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
nabídce pana XXXXX, pana XXXXX a paní XXXXX na směnu části pozemku parc. č. 516
zahrada o výměře 915 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve vlastnictví paní XXXXXza
pozemek parc. č. st. 903 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 2 264 m2 v k. ú. Povel, obec
Olomouc v.e vlastnictví statutárního města Olomouce a na uzavření soudního smíru dle
důvodové zprávy bod č. 4.10.
81.
doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti společnosti DELTA INVEST, s.r.o. o směnu pozemků parc. č. 1294/22 o výměře 1
721 m2, parc. č. 1294/53 o výměře 1 113 m2, parc. č. 1294/60 o výměře 5 m2, parc. č.
1294/64 o výměře 22 m2, parc. č. 1294/66 o výměře 256 m2, parc. č. 1294/68 o výměře 250
m2, parc. č. 1294/69 o výměře 127 m2, parc. č. 1294/70 o výměře 659 m2, parc. č. 1294/71
o výměře 622 m2, parc. č. 1294/73 o výměře 325 m2, parc. č. 1294/74 o výměře 575 m2 a
parc. č. 1295/8 o výměře 519 m2, vše ostatní plocha v k. ú. Droždín, obec Olomouc ve
vlastnictví společnosti DELTA INVEST, s.r.o. za pozemky parc. č. 862 a parc. č. 863, vše
zahrada v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc a pozemky parc. č. 275 zastavěná plocha
a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná st. a parc. č. 276 ostatní plocha, vše v k.
ú. Droždín, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy
bod č. 4.11.
82.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
darování pozemků parc. č. 1294/22 o výměře 1 721 m2, parc. č. 1294/53 o výměře 1 113
m2, parc. č. 1294/60 o výměře 5 m2, parc. č. 1294/64 o výměře 22 m2, parc. č. 1294/66 o
výměře 256 m2, parc. č. 1294/68 o výměře 250 m2, parc. č. 1294/69 o výměře 127 m2,
parc. č. 1294/70 o výměře 659 m2, parc. č. 1294/71 o výměře 622 m2, parc. č. 1294/73 o
výměře 325 m2, parc. č. 1294/74 o výměře 575 m2 a parc. č. 1295/8 o výměře 519 m2, vše
ostatní plocha v k. ú. Droždín, obec Olomouc z vlastnictví společnosti DELTA INVEST, s.r.o.
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do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 4.11.
83.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
směnu části pozemku parc. č. 95/16 ostatní plocha (dle GP parc. č. 95/41 ostatní plocha) o
výměře 590 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, ve vlastnictví spolku Mladí
konzervativci, z. s. za části pozemků parc. č. 95/12 ostatní plocha (dle GP díl ,,e“ ostatní
plocha) o výměře 259 m2, parc. č. 95/26 ostatní plocha (dle GP díl ,,d“ ostatní plocha) o
výměře 421 m2 a parc. č. 95/26 ostatní plocha (dle GP parc. č. 95/40 ostatní plocha) o
výměře 109 m2, pozemek parc. č. st. 1696 zastavěná plocha a nádvoří, na kterém se
nachází budova č. p. 1126, obč. vyb, a pozemek parc. č. st. 1699 zastavěná plocha a
nádvoří, na kterém se nachází budova bez čp/če, tech. vyb, vše v k. ú. Olomouc-město,
obec Olomouc, ve vlastnictví statutárního města Olomouce, kdy tyto stavby jsou ve
vlastnictví spolku Mladí konzervativci, z. s. s tím, že spolek Mladí konzervativci, z. s. uhradí
statutárnímu městu Olomouc doplatek cenového rozdílu ve výši 119.000,- Kč a úhradu
nákladů ve výši 4.000,- Kč za podmínek dle důvodové zprávy bod č. 4.12.
84.
schvaluje
zřízení služebnosti uložení a provozování veřejného osvětlení na pozemku parc. č. 95/26
ostatní plocha (dle GP parc. č. 95/12 díl ,,d“ ostatní plocha), pozemku parc. č. 95/26 ostatní
plocha (dle GP parc. č. 95/40 ostatní plocha) a pozemku parc. č. 95/12 (dle GP parc. č.
95/12 díl ,,e“), vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, ve prospěch statutárního města
Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 4.12.
85.
doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti spolku Český svaz chovatelů, z.s., Základní organizace Olomouc - Černovír o
bezúplatný převod pozemku parc. č. 261/4 trvalý travní porost a části pozemku parc. č.
1105/4 ostatní plocha o výměře 607 m2, vše v k. ú. Černovír, obec Olomouc pobočnému
spolku Český svaz chovatelů, z.s., Základní organizace Olomouc - Černovír dle důvodové
zprávy bod č. 4.13.
86.
souhlasí
s úpravou postupu dle důvodové zprávy bod č. 4.14.
87.
doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti manželů XXXXX zastoupených advokátem XXXXX o sepis souhlasného prohlášení
jakožto podkladu k provedení zápisu vlastnického práva k části pozemku parc. č. 649 ostatní
plocha (dle GP pozemek parc. č. 1248 ostatní plocha) o výměře 57 m2 v k. ú. Nemilany,
obec Olomouc, do katastru nemovitostí dle důvodové zprávy bod č. 4.14.
88.
doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti Tělocvičné jednoty Sokol Olomouc o navrácení pozemku parc. č. 124/38 ostatní
plocha v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.15.
89.
doporučuje zastupitelstvu města revokovat
usnesení ZMO ze dne 16. 6. 2014, bod programu 3, bod 2 dodatku č. 1 k důvodové zprávě,
ve věci schválení prodeje části pozemku parc. č. 124/38 ostatní plocha (dle GP parc. č.
124/39 ostatní plocha) o výměře 431 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc Tělocvičné
jednotě SOKOL Olomouc za kupní cenu ve výši 483 292,- Kč dle důvodové zprávy bod č.
4.15.
90.
nevyhovuje žádosti
žádosti společnosti CANIS SAFETY a.s. o nájem části pozemku parc. č. 808/3 ostatní plocha
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o výměře 270 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.16.
91.
doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti společnosti CANIS SAFETY a.s. o prodej části pozemku parc. č. 808/3 ostatní
plocha o výměře 270 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.16.
92.
nevyhovuje žádosti
pana XXXXX o nájem části pozemku parc. č. 876/1 lesní pozemek o výměře 600 m2 v k. ú.
Lošov, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.17.
93.
doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti pana XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 876/1 lesní pozemek o výměře 600 m2
v k. ú. Lošov, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.17.
94.
doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti společnosti Martin Buček AUTOSERVIS s.r.o. o prodej pozemku parc. č. 670/49 orná
půda v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.18.
95.
doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti pana XXXXX o prodej pozemku parc. č. 92/5 ostatní plocha a částí pozemků parc. č.
1118/9 ostatní plocha o výměře 51 m2, parc. č. 1347/6 ostatní plocha o výměře 122 m2 nebo
19 m2, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.19.
96.
doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti pana XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 602/1 ostatní plocha o výměře 43 m2 v
k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.20.
97.
svěřuje
zeleň nacházející se na části pozemku parc. č. 602/1 ostatní plocha o výměře 43 m2 v k. ú.
Neředín, obec Olomouc do správy OŽP MMOl dle důvodové zprávy bod č. 4.20.
98.
doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti pana XXXXX o prodej pozemků parc. č. 351, parc. č. 352 a parc. č. 353/3, vše orná
půda v k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.21.
99.
doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti pana XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 779/18 ostatní plocha o výměře 11,25
m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.22.
100. nevyhovuje žádosti
pana XXXXX o nájem části pozemku parc. č. 779/18 ostatní plocha o výměře 11,25 m2 v k.
ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.22.
101. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti společnosti SYGNUM, s.r.o. o prodej pozemků parc. č. 388/71 ostatní plocha v k. ú.
Hodolany, obec Olomouc a parc. č. 502/6 ostatní plocha v k. ú. Bystrovany, obec Bystrovany
dle důvodové zprávy bod č. 4.23.

102. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej pozemku parc. č. 1566 ostatní plocha o výměře 836 m2 a části pozemku parc č.
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1568/1 orná půda (dle GP parc. č. 1568/4 orná půda) o výměře 21 792 m2, oba v k. ú. Horka
nad Moravou, obec Horka nad Moravou společnosti CARMAN-HOME,s.r.o. za kupní cenu ve
výši 13 750 000,- Kč se zdůvodněním dle důvodové zprávy, za podmínky, že společnost
CARMAN-HOME,s.r.o. splní ve sjednaném termínu, tj. do 30. 9. 2018, všechny podmínky
pro jejich prodej dle smlouvy o budoucí kupní smlouvě č. MAJ-PR-BKS/5/2013/S ze dne 31.
7. 2013 ve znění dodatku č. 1 ze dne 30. 12. 2016 a dodatku č. 2 ze dne 30. 6. 2017, vyjma
předložení oznámení stavebnímu úřadu dle § 119 stavebního zákona na rozvody NN, v
případě, že společnost CARMAN-HOME,s.r.o. nesplní ve sjednaném termínu, tj. do 30. 9.
2018, všechny podmínky pro jejich prodej dle smlouvy o budoucí kupní smlouvě č. MAJ-PRBKS/5/2013/S ze dne 31. 7. 2013 ve znění dodatku č. 1 ze dne 30. 12. 2016 a dodatku č. 2
ze dne 30. 6. 2017, vyjma předložení oznámení stavebnímu úřadu dle § 119 stavebního
zákona na rozvody NN, RMO doporučuje ZMO schválit prodej 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, oba v k. ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou
společnosti CARMAN-HOME,s.r.o. za kupní cenu ve výši ve výši 18 596 116,- Kč dle
důvodové zprávy bod č. 4.24.
103. schvaluje
změnu dohody o přičlenění honebních pozemků ze dne 29. 5. 2013 uzavřené s Honebním
společenstvem Haná, spočívající ve vyjmutí části pozemku parc. č. 1568/1 orná půda (dle
GP parc. č. 1568/4 orná půda) o výměře 21 792 m2 v k. ú. Horka nad Moravou, obec Horka
nad Moravou z předmětu této dohody dle důvodové zprávy bod č. 4.24.
104. schvaluje
záměr propachtovat pozemek parc. č. 444/3 zahrada o výměře 315 m2 v k. ú. Chválkovice,
obec Olomouc manželům XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 4.25.
105. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej pozemku parc. č. 444/2 zahrada v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc manželům
XXXXX do společného jmění manželů za kupní cenu ve výši 393 340,- Kč dle důvodové
zprávy bod č. 4.25.
106. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti společnosti AŽD Praha s.r.o. o prodej pozemků parc. č. 444/2 a parc. č. 444/3, oba
zahrada v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.25.
107. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej části pozemku parc. č. 700/7 orná půda (dle GP parc. č. 700/54 orná půda) o výměře
4 475 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc společnosti Maestra Development s.r.o. za kupní
cenu ve výši 8 765 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.26.
108. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti pana XXXXX o prodej částí pozemku parc. č. 700/7 orná půda o celkové výměře 8
376 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.26.
109. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti manželů XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 700/7 orná půda o výměře 8 000
m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.26.

110. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti paní XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 700/7 orná půda o výměře 324 m2 v k.
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ú. Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.26.
111. pozastavuje
projednání předmětné záležitosti orgány statutárního města Olomouce do doby vyjasnění
nakládání s předmětnou lokalitou ve vztahu k ÚP Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.27.
112. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej části pozemku parc. č. 90/32 (dle GP parc. č. 90/69) ostatní plocha o výměře 114 m2
v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ČR – Ministerstvu obrany za kupní cenu ve výši 205
000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.28.
113. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej pozemku parc. č. 1923 ostatní plocha v k. ú. Lošov, obec Olomouc manželům XXXXX
do společného jmění manželů za kupní cenu ve výši 64 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č.
4.29.
114. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej části pozemku parc. č. 608/3 lesní pozemek (dle GP parc. č. st. 347 zastavěná plocha
a nádvoří) o výměře 36 m2, části pozemku parc. č. 619 vodní plocha (dle GP parc. č. st. 348
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 270 m2 a parc. č. 619/2 vodní plocha o výměře 32 m2)
o výměře 302 m2 a části pozemku parc. č. 607 lesní pozemek (dle GP parc. č. st. 349
zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 34 m2, vše v k. ú. Unčovice, obec Litovel do
vlastnictví České republiky s právem hospodařit pro státní podnik Povodí Moravy, s.p. za
kupní cenu ve výši 34 864,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.30.
115. schvaluje
změnu pachtovní smlouvy č. OMAJ-PR/PACH/002800/2015/Plh ze dne 30. 12. 2015, ve
znění dodatků č. 1 až č. 8, uzavřené se společností Lesy města Olomouce, a.s. spočívající
ve vyjmutí části pozemku parc. č. 608/3 lesní pozemek (dle GP parc. č. st. 347 zastavěná
plocha a nádvoří) o výměře 36 m2, části pozemku parc. č. 619 vodní plocha (dle GP parc. č.
st. 348 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 270 m2 a parc. č. 619/2 vodní plocha o výměře
32 m2) o výměře 302 m2 a části pozemku parc. č. 607 lesní pozemek (dle GP parc. č. st.
349 zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 34 m2, vše v k. ú. Unčovice, obec Litovel z
předmětu pachtu této smlouvy dle důvodové zprávy bod č. 4.30.
116. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej pozemků parc. č. st. 300 zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 301 zastavěná
plocha a nádvoří a parc. č. st. 302 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hynkov, obec Příkazy,
na kterých se nachází stavba – vodní dílo, jez, ve vlastnictví kupujícího, do vlastnictví České
republiky s právem hospodařit pro státní podnik Povodí Moravy, s.p. za kupní cenu ve výši 5
893,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.31.
117. schvaluje
změnu pachtovní smlouvy č. OMAJ-PR/PACH/002800/2015/Plh ze dne 30. 12. 2015, ve
znění dodatků č. 1 až č. 8, uzavřené se společností Lesy města Olomouce, a.s. spočívající
ve vyjmutí pozemků parc. č. st. 300 zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 301 zastavěná
plocha a nádvoří a parc. č. st. 302 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Hynkov, obec
Příkazy z předmětu pachtu této smlouvy dle důvodové zprávy bod č. 4.31.

118. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej části pozemku parc. č. 1953/1 ostatní plocha (dle GP parc. č. 1953/5 zahrada) o
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výměře 8 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc paní XXXXX za kupní cenu ve výši
17.500,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.32.
119. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej části pozemku parc. č. 134/4 ostatní plocha (dle GP parc. č. 134/15 ostatní plocha) o
výměře 29 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc společnosti EURO –
PROFICAR s.r.o. za kupní cenu ve výši 71.000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.33.
120. schvaluje
pacht části pozemku parc. č. 134/4 ostatní plocha o výměře 201 m2 v k. ú. Nové Sady u
Olomouce, obec Olomouc panu XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 4.33.
121. schvaluje
skončení nájmu dle smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS-Z/157/2005/Gl ze dne 4. 1. 2006 ve
znění dodatku č. 1 ze dne 10. 7. 2006 a dodatku č. 2 ze dne 2. 6. 2008 uzavřené s panem
XXXXX dohodou dle důvodové zprávy bod č. 4.33.
122. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej části pozemku parc. č. 500/37 orná půda (dle GP parc. č. 500/48 orná půda) o výměře
174 m2 a části pozemku parc. č. 611 ostatní plocha (dle GP parc. č. 611/2 ostatní plocha) o
výměře 139 m2, vše v k. ú. Bystrovany, obec Bystrovany společnosti Koyo Bearings Česká
republika s.r.o. za kupní cenu ve výši 294.000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.34.
123. schvaluje
zřízení služebnosti uložení a provozování vodovodu včetně přípojky a umístění a užívání
hydrantu na části pozemku parc. č. 611 ostatní plocha (dle GP parc. č. 611/2 ostatní plocha)
v k. ú. Bystrovany, obec Bystrovany ve prospěch statutárního města Olomouce dle důvodové
zprávy bod č. 4.34.
124. schvaluje
změnu pachtovní smlouvy č. OMAJ-SMV/PACH/002358/2016/Kol ze dne 14. 9. 2016
uzavřenou se společností Hanácká zemědělská a.s. spočívající ve vyjmutí pozemku parc. č.
500/37 orná půda v k. ú. Bystrovany, obec Bystrovany z předmětu pachtu dle důvodové
zprávy bod č. 4.34.
125. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej části pozemku parc. č. 862/40 zahrada (dle GP pozemek parc. č. 862/40 zahrada) o
výměře 147 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc manželům XXXXX do společného jmění
manželů za kupní cenu ve výši 96.804,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.35.
126. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej části pozemku parc. č. 862/40 zahrada (dle GP pozemek parc. č. 862/98 zahrada) o
výměře 44 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc paní XXXXX za kupní cenu ve výši 28.036,Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.35.
127. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej části pozemku parc. č. 479/3 ostatní plocha (dle GP parc. č. 479/9 ostatní plocha) o
výměře 479 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, jehož součástí je komunikace ze žulových
kostek, společnosti VAPEE Morava s.r.o. za kupní cenu ve výši 385 118,- Kč dle důvodové
zprávy bod č. 4.36.
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128. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej části pozemku parc. č. 479/3 ostatní plocha (dle GP parc. č. 479/10 ostatní plocha) o
výměře 293 m2, v k. ú. Hodolany, obec Olomouc společnosti TAF – CZ s.r.o. za kupní cenu
ve výši 150 118,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.36.
129. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej části pozemku parc. č. 479/3 ostatní plocha (dle GP parc. č. 479/11 ostatní plocha) o
výměře 109 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc společnosti FERBO s.r.o. za kupní cenu ve
výši 61 118,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.36.
130. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej pozemku parc. č. 835/11 ostatní plocha a části pozemku parc. č. 479/3 ostatní plocha
(dle GP parc. č. 479/3 ostatní plocha) o výměře 19 m2 vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc,
jejichž součástí je veřejně přístupná účelová komunikace, za kupní cenu ve výši 685 118,Kč, a to ideální podíl o velikosti 1/16 shora uvedených pozemků společnosti BARTON
TRADING s.r.o. za kupní cenu ve výši 42 820,- Kč, ideální podíl o velikosti 1/16 shora
uvedených pozemků paní XXXXX za kupní cenu ve výši 42 820,- Kč, ideální podíl o velikosti
1/8 shora uvedených pozemků společnosti FERBO s.r.o. za kupní cenu ve výši 85 640,- Kč,
ideální podíl o velikosti 1/16 shora uvedených pozemků panu XXXXX za kupní cenu ve výši
42 820,- Kč, ideální podíl o velikosti 1/8 shora uvedených pozemků společnosti ISH a. s. za
kupní cenu ve výši 85 640,- Kč, ideální podíl o velikosti 1/8 shora uvedených pozemků
společnosti ISH PUMPS OLOMOUC a.s. za kupní cenu ve výši 85 640,- Kč, ideální podíl o
velikosti 1/16 shora uvedených pozemků společnosti TAF – CZ s.r.o. za kupní cenu ve výši
42 820,-Kč, ideální podíl o velikosti 1/16 shora uvedených pozemků společnosti TRUSS
ALUMINIUM FACTORY a.s. za kupní cenu ve výši 42 820,- Kč, ideální podíl o velikosti 1/8
shora uvedených pozemků společnosti VAPEE Morava s.r.o. za kupní cenu ve výši 85 640,Kč, ideální podíl o velikosti 1/16 shora uvedených pozemků panu XXXXX za kupní cenu ve
výši 42 819,- Kč, ideální podíl o velikosti 1/8 shora uvedených pozemků společnosti VRTAL
s.r.o. za kupní cenu ve výši 85 639,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.36.
131. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej spoluvlastnického podílu o velikosti 2/3 pozemku parc. č. 62/1 zahrada v k. ú.
Hodolany, obec Olomouc panu XXXXX za kupní cenu ve výši 209.530,- Kč dle důvodové
zprávy bod č. 4.37.
132. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej části pozemku parc. č. 282 ostatní plocha (dle GP parc. č. 282/2 ostatní plocha) o
výměře 10 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc, Společenství vlastníků garáží, Lazce 553,
Olomouc za kupní cenu ve výši 14.000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.38.
133. doporučuje zastupitelstvu města revokovat
usnesení ZMO ze dne 4. 6. 2018, bod programu 4 bod důvodové zprávy 2.30. ve věci
schválení prodeje ideálního podílu o velikosti 3972/46682 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 277 688,- Kč
dle důvodové zprávy bod č. 4.39.
134. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej ideálního podílu o velikosti 3825/46682 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 267 411,- Kč dle důvodové
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zprávy bod č. 4.39.
135. 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. 4.39.
136. schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na stavby vodovodu DN 150, jednotné
kanalizace DN 300, tlakové kanalizace DN 90 a splaškové kanalizace DN 300 na pozemcích
parc. č. 1930 a parc. č. 223, vše ostatní plocha, parc. č. 202/1 a parc. č. 202/2, vše zahrada,
vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc, se společností PRO INVEST OLOMOUC
s.r.o., jako budoucím dárcem, dle důvodové zprávy bod č. 5.1.
137. schvaluje
uzavření dohody vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací na stavby
vodovodu DN 150, jednotné kanalizace DN 300, tlakové kanalizace DN 90 a splaškové
kanalizace DN 300 na pozemcích parc. č. 1930 a parc. č. 223, vše ostatní plocha, parc. č.
202/1 a parc. č. 202/2, vše zahrada, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc, se
společností PRO INVEST OLOMOUC s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 5.2.
138. schvaluje
uzavření darovací smlouvy na stavby vodovodu DN 100, kanalizace DN 250, komunikace
včetně odvodnění a chodníku na pozemcích parc. č. 762/63 a parc. č. 842/1, vše ostatní
plocha v k. ú. Černovír, obec Olomouc, se společností K – stav stavební a.s., jako dárcem,
dle důvodové zprávy bod č. 5.3.
139. doporučuje zastupitelstvu města schválit
koupi pozemku parc. č. 762/63 ostatní plocha o výměře 571 m2 v k. ú. Černovír, obec
Olomouc z vlastnictví pana XXXXX do vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní
cenu 1 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 5.4.
140. doporučuje zastupitelstvu města schválit
koupi pozemku parc. č. 101/15 zahrada o výměře 786 m2 v k. ú. Černovír, obec Olomouc z
vlastnictví pana XXXXX do vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní cenu 1 000,Kč dle důvodové zprávy bod č. 5.5.
141. schvaluje
uzavření smlouvy o zpracování osobních údajů ve smyslu čl. 28 nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů se společníky
Advokátní kanceláře Ritter – Šťastný dle důvodové zprávy bod č. 5.7.
142. schvaluje
uzavření smlouvy o zpracování osobních údajů ve smyslu čl. 28 nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů se
společností ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ KONEČNÝ, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 5.7.
143. schvaluje
uzavření smlouvy o zpracování osobních údajů ve smyslu čl. 28 nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů se znalci a
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geodety, kteří poskytují statutárnímu městu Olomouc služby (vyhotovení znaleckého
posudku, cenového propočtu, geometrického plánu, apod.) na základě objednávky
statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 5.7.
144. pověřuje
vedoucí odboru majetkoprávního Magistrátu města Olomouce podepisováním smluv o
zpracování osobních údajů ve smyslu čl. 28 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů se znalci a geodety, kteří poskytují
statutárnímu městu Olomouc služby (vyhotovení znaleckého posudku, cenového propočtu,
geometrického plánu, apod.) na základě objednávky statutárního města Olomouce
zastoupeného odborem majetkoprávním Magistrátu města Olomouce dle důvodové zprávy
bod č. 5.7.
145. schvaluje
změnu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti č. OMAJ-PR/BVB/000702/2016/Kol
uzavřené dne 13. 5. 2016 se společností ELPIS OLOMOUC, spol. s r. o., spočívající v
prodloužení termínu pro předložení geometrického plánu pro vymezení rozsahu služebnosti
a kopie zápisu o předání stavby z 16. 8. 2018 na 16. 2. 2019 a k prodloužení termínu pro
uzavření řádné smlouvy o zřízení služebnosti z 16. 12. 2018 na 16. 6. 2019 dle důvodové
zprávy bod č. 6.1.
146. revokuje
usnesení RMO ze dne 7. 3. 2017, bod programu 2., bod 6.1. důvodové zprávy, ve věci
schválení zřízení služebnosti umístění a provozování vodárenského zařízení na pozemku
parc. č. 445 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc, jehož
součástí je budova č. p. 923, tech. vyb., ve prospěch Společenství pro dům U Cukrovaru 10,
Olomouc – Holice dle důvodové zprávy bod č. 6.2.
147. revokuje
usnesení RMO ze dne 7. 3. 2017, bod programu 2., bod 6.1. důvodové zprávy, ve věci
schválení uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti umístění a provozování
vodárenského zařízení na pozemku parc. č. 445 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Holice u
Olomouce, obec Olomouc, jehož součástí je budova č. p. 923, tech. vyb., ve prospěch
Společenství pro dům U Cukrovaru 10, Olomouc – Holice dle důvodové zprávy bod č. 6.2.
148. revokuje
usnesení RMO ze dne 7. 2. 2017 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. 388/21 a parc. č. 1012, vše ostatní plocha a parc. č. 388/97 orná
půda, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle
důvodové zprávy bod č. 6.3.
149. schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na
pozemcích parc. č. 388/21 a parc. č. 1012, vše ostatní plocha a parc. č. 388/134 orná půda,
vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle
důvodové zprávy bod č. 6.3.

150. revokuje
usnesení RMO ze dne 7. 3. 2017 bod programu č. 2., bod č. 6.8. důvodové zprávy, ve věci
schválení zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení
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NN na pozemcích parc. č. 1451 ostatní plocha a parc. č. 1163/17 zahrada, vše v k. ú.
Chválkovice, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové
zprávy bod č. 6.4.
151. schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na
pozemcích parc. č. 1451 ostatní plocha, parc. č. 1163/1 zahrada a parc. č. 1163/17 zahrada,
vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle
důvodové zprávy bod č. 6.4.
152. revokuje
usnesení RMO ze dne 7. 3. 2017 bod programu č. 2., bod č. 6. 7. důvodové zprávy, ve věci
schválení zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení
NN na pozemku parc. č. 111/1 ostatní plocha v k. ú. Lazce, obec Olomouc ve prospěch
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.5.
153. schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na
pozemku parc. č. 111/1 ostatní plocha v k. ú. Lazce, obec Olomouc ve prospěch společnosti
ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.5.
154. schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na
pozemcích parc. č. 491/1 a parc. č. 441/37, vše ostatní plocha v k. ú. Povel, obec Olomouc
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.6.
155. schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 491/1 a parc. č. 441/37, vše
ostatní plocha v k. ú. Povel, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle
důvodové zprávy bod č. 6.6.
156. schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na
pozemku parc. č. 1123/2 ostatní plocha v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve prospěch
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.7.
157. schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 1123/2 ostatní plocha v k. ú.
Slavonín, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy
bod č. 6.7.
158. schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na
pozemku parc. č. 705/1 ostatní plocha v k. ú. Chomoutov, obec Olomouc ve prospěch
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.8.
159. schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 705/1 ostatní plocha v k. ú.
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Chomoutov, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové
zprávy bod č. 6.8.
160. schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na
pozemku parc. č. 115/62 ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.9.
161. schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 115/62 ostatní plocha v k. ú. Nová
Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod
č. 6.9.
162. schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na
pozemcích parc. č. st. 857 zastavěná plocha a nádvoří, na němž stojí budova bez č.p./č.e.,
technické vybavení, parc. č. 88/15, parc. č. 495/3 a parc. č. 495/4, vše ostatní plocha v k. ú.
Povel, obec Olomouc, parc. č. 581/3, parc. č. 581/22, parc. č. 686/5, parc. č. 686/6, parc. č.
1122, parc. č. 1123/2, parc. č. 1124, parc. č. 1125, parc. č. 1126, parc. č. 1127, parc. č.
1128, parc. č. 1129, parc. č. 1132/1, parc. č. 1154, parc. č. 1171, parc. č. 1232/11, parc. č.
1232/12, parc. č. 1319/1, vše ostatní plocha, parc. č. 776/1, parc. č. 776/61, parc. č. 812/6,
parc. č. 812/7, parc. č. 812/8, parc. č. 812/9, parc. č. 812/10, parc. č. 812/11, parc. č. 812/12,
parc. č. 812/13, parc. č. 812/14, parc. č. 812/15, vše orná půda a parc. č. 755 zastavěná
plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č. p. 149, jiná stavba, vše v k. ú. Slavonín, obec
Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.10.
163. schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. st. 857 zastavěná plocha a
nádvoří, na němž stojí budova bez č.p./č.e., technické vybavení, parc. č. 88/15, parc. č.
495/3 a parc. č. 495/4, vše ostatní plocha v k. ú. Povel, obec Olomouc, parc. č. 581/3, parc.
č. 581/22, parc. č. 686/5, parc. č. 686/6, parc. č. 1122, parc. č. 1123/2, parc. č. 1124, parc. č.
1125, parc. č. 1126, parc. č. 1127, parc. č. 1128, parc. č. 1129, parc. č. 1132/1, parc. č.
1154, parc. č. 1171, parc. č. 1232/11, parc. č. 1232/12, parc. č. 1319/1, vše ostatní plocha,
parc. č. 776/1, parc. č. 776/61, parc. č. 812/6, parc. č. 812/7, parc. č. 812/8, parc. č. 812/9,
parc. č. 812/10, parc. č. 812/11, parc. č. 812/12, parc. č. 812/13, parc. č. 812/14, parc. č.
812/15, vše orná půda a parc. č. 755 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova
č. p. 149, jiná stavba, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ
Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.10.
164. schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na
pozemku parc. č. 589/1 ostatní plocha v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc ve
prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.11.
165. schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 589/1 ostatní plocha v k. ú. Nové
Sady u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle
důvodové zprávy bod č. 6.11.

20

166. schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN na
pozemcích parc. č. 238/5 a parc. č. 631/1, oba ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec
Olomouc v prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.12.
167. schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
podzemního kabelového vedení VN na pozemcích parc. č. 238/5 a parc. č. 631/1, oba
ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc v prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s.
dle důvodové zprávy bod č. 6.12.
168. revokuje
usnesení RMO ze dne 23. 1. 2018 bod programu č. 2, bod č. 6.12. důvodové zprávy, ve věci
schválení zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního komunikačního
vedení veřejné komunikační sítě na pozemku parc. č. 835/2 ostatní plocha v k. ú. Hodolany,
obec Olomouc ve prospěch společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. dle
důvodové zprávy bod č. 6.13.
169. schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního komunikačního vedení na
pozemku parc. č. 835/2 ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.13.
170. schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení na pozemcích
parc. č. 155/1 a parc. č. 599/1, oba ostatní plocha v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve
prospěch společnosti RIO Media a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.14.
171. schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
optického kabelového vedení na pozemcích parc. č. 155/1 a parc. č. 599/1, oba ostatní
plocha v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve prospěch společnosti RIO Media a.s. dle důvodové
zprávy bod č. 6.14.
172. schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení na pozemcích
parc. č. 5/8, parc. č. 5/21, parc. č. 575/4, parc. č. 575/5, parc. č. 575/6, parc. č. 731 a parc. č.
734, vše ostatní plocha v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch
společnosti UPC Česká republika, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 6.15.
173. schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
optického kabelového vedení na pozemcích parc. č. 5/8, parc. č. 5/21, parc. č. 575/4, parc. č.
575/5, parc. č. 575/6, parc. č. 731 a parc. č. 734, vše ostatní plocha v k. ú. Nové Sady u
Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti UPC Česká republika, s.r.o. dle
důvodové zprávy bod č. 6.15.
174. schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení na pozemcích
parc. č. 79/1, parc. č. 312/3, parc. č. 315/9, parc. č. 315/11, parc. č. 323/1, parc. č. 323/19,
parc. č. 323/22, parc. č. 324/3, parc. č. 380/10, parc. č. 380/85, parc. č. 390/8, parc. č.
390/12, parc. č. 390/13, parc. č. 401/6, parc. č. 401/7, parc. č. 401/8, parc. č. 401/10, parc. č.
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401/17, parc. č. 406/28, parc. č. 432/28, parc. č. 439/1, parc. č. 441/1, parc. č. 441/3, parc. č.
454, parc. č. 508, parc. č. 509, parc. č. 510/1, parc. č. 511 a parc. č. 512, vše ostatní plocha
v k. ú. Hejčín, obec Olomouc, parc. č. 617 zahrada, parc. č. 292/2, parc. č. 429/4, parc. č.
447/27, parc. č. 604/1, parc. č. 604/2, parc. č. 612/1, parc. č. 613/3, parc. č. 614/25, parc. č.
614/27, parc. č. 614/28, parc. č. 792/1, parc. č. 795, parc. č. 913/55, parc. č. 913/57, parc. č.
913/58, parc. č. 913/59, parc. č. 913/70, parc. č. 913/71, parc. č. 916, parc. č. 1053/1, parc.
č. 1072, parc. č. 1080, parc. č. 2113, parc. č. 2114, parc. č. 2117, parc. č. 2118 a parc. č.
2121, vše ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, parc. č. 575/1, parc. č. 575/3,
parc. č. 575/4, parc. č. 575/5, parc. č. 575/7, parc. č. 575/10, parc. č. 575/11 a parc. č. 601/7,
vše ostatní plocha v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, parc. č. 297, parc. č.
303/1 (dle GP parc. č. 303/1 ostatní plocha), parc. č. 303/6, parc. č. 304, parc. č. 307/1,
parc. č. 318, parc. č. 320/1, parc. č. 323/1, parc. č. 323/11 a parc. č. 327/1, vše ostatní
plocha v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc a parc. č. 1033 ostatní plocha k. ú. Řepčín,
obec Olomouc ve prospěch společnosti UPC Česká republika, s.r.o. dle důvodové zprávy
bod č. 6.16.
175. schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
optického kabelového vedení na pozemcích parc. č. 79/1, parc. č. 312/3, parc. č. 315/9,
parc. č. 315/11, parc. č. 323/1, parc. č. 323/19, parc. č. 323/22, parc. č. 324/3, parc. č.
380/10, parc. č. 380/85, parc. č. 390/8, parc. č. 390/12, parc. č. 390/13, parc. č. 401/6, parc.
č. 401/7, parc. č. 401/8, parc. č. 401/10, parc. č. 401/17, parc. č. 406/28, parc. č. 432/28,
parc. č. 439/1, parc. č. 441/1, parc. č. 441/3, parc. č. 454, parc. č. 508, parc. č. 509, parc. č.
510/1, parc. č. 511 a parc. č. 512, vše ostatní plocha v k. ú. Hejčín, obec Olomouc, parc. č.
617 zahrada, parc. č. 292/2, parc. č. 429/4, parc. č. 447/27, parc. č. 604/1, parc. č. 604/2,
parc. č. 612/1, parc. č. 613/3, parc. č. 614/25, parc. č. 614/27, parc. č. 614/28, parc. č. 792/1,
parc. č. 795, parc. č. 913/55, parc. č. 913/57, parc. č. 913/58, parc. č. 913/59, parc. č.
913/70, parc. č. 913/71, parc. č. 916, parc. č. 1053/1, parc. č. 1072, parc. č. 1080, parc. č.
2113, parc. č. 2114, parc. č. 2117, parc. č. 2118 a parc. č. 2121, vše ostatní plocha v k. ú.
Nová Ulice, obec Olomouc, parc. č. 575/1, parc. č. 575/3, parc. č. 575/4, parc. č. 575/5,
parc. č. 575/7, parc. č. 575/10, parc. č. 575/11 a parc. č. 601/7, vše ostatní plocha v k. ú.
Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, parc. č. 297, parc. č. 303/1 (dle GP parc. č. 303/1
ostatní plocha), parc. č. 303/6, parc. č. 304, parc. č. 307/1, parc. č. 318, parc. č. 320/1, parc.
č. 323/1, parc. č. 323/11 a parc. č. 327/1, vše ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec
Olomouc a parc. č. 1033 ostatní plocha k. ú. Řepčín, obec Olomouc ve prospěch společnosti
UPC Česká republika, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 6.16.
176. nevyhovuje žádosti
společnosti InfoTel,spol. s r.o. o zřízení věcného břemene uložení a provozování optického
kabelového vedení na pozemku parc. č. 303/1 ostatní plocha (dle GP parc. č. 303/9 díl „c“
ostatní plocha) v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch společnosti UPC Česká
republika, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 6.16.
177. nevyhovuje žádosti
společnosti InfoTel,spol. s r.o. o uzavření smlouvy o budoucí
břemene uložení a provozování optického kabelového vedení
ostatní plocha (dle GP parc. č. 303/9 díl „c“ ostatní plocha) v
Olomouc ve prospěch společnosti UPC Česká republika, s.r.o.
6.16.

smlouvě o zřízení věcného
na pozemku parc. č. 303/1
k. ú. Olomouc-město, obec
dle důvodové zprávy bod č.

178. schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení na pozemcích
parc. č. 451/17 a parc. č. 451/25, oba ostatní plocha v k. ú. Povel, obec Olomouc a parc. č.
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800/37 ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti FOFRNET
spol. s r.o. dle důvodové zprávy bod č. 6.17.
179. schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení na pozemcích
parc. č. 443/3 orná půda a parc. č. 451/35 ostatní plocha, oba v k. ú. Povel, obec Olomouc
ve prospěch společnosti FOFRNET spol. s r.o. dle důvodové zprávy bod č. 6.18.
180. schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení na pozemcích
parc. č. 31/50, parc. č. 31/61, parc. č. 120/1 a parc. č. 120/2, vše ostatní plocha v k. ú.
Klášterní Hradisko, parc. č. 90/33, parc. č. 90/35, parc. č. 90/55, parc. č. 92/3, parc. č. 93/20,
parc. č. 93/22, parc. č. 93/26, parc. č. 93/28, parc. č. 93/29, parc. č. 93/79, parc. č. 93/91,
parc. č. 93/97, parc. č. 93/100, parc. č. 93/112, parc. č. 93/113, parc. č. 93/114, parc. č.
93/115, parc. č. 93/129, parc. č. 93/130, parc. č. 93/138, parc. č. 94/7, parc. č. 94/8, parc. č.
94/12, parc. č. 94/33, parc. č. 94/58, parc. č. 121/1, parc. č. 121/2, parc. č. 121/3, parc. č.
121/4, parc. č. 121/5, parc. č. 123/1, parc. č. 124/10, parc. č. 145/1, parc. č. 145/2, parc. č.
146/1, parc. č. 158/4, parc. č. 213, parc. č. 255, parc. č. 479, parc. č. 517 a parc. č. 519, vše
ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, parc. č. 404/5, parc. č. 404/6, parc. č. 406/6, parc. č.
406/19, parc. č. 413/1, parc. č. 413/2, parc. č. 414/2, parc. č. 414/30, parc. č. 418/4, parc. č.
609/5, parc. č. 613/1, parc. č. 624/1, parc. č. 624/3, parc. č. 624/7, parc. č. 624/9, parc. č.
624/16, parc. č. 624/17, parc. č. 624/19, parc. č. 624/25, parc. č. 624/26, parc. č. 861/1, parc.
č. 946, parc. č. 954/1, parc. č. 954/3, parc. č. 954/5, parc. č. 955/1, parc. č. 959/2 a parc. č.
959/7, vše ostatní plocha v k. ú. Hodolany, vše obec Olomouc, umístění a provozování na
mostní konstrukci 559b-M7 nad pozemkem parc. č. 138/1 vodní plocha v k. ú. Olomoucměsto, obec Olomouc a mostní konstrukci 304b-M10 nad pozemky parc. č. 141 vodní plocha
v k. ú. Olomouc-město a parc. č. 852/1 vodní plocha v k. ú. Hodolany, vše obec Olomouc ve
prospěch společnosti LEMO Internet a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.19.
181. schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování plynárenského zařízení na pozemcích parc.
č. 723/20, parc. č. 723/24, parc. č. 848/1 a parc. č. 848/2, vše ostatní plocha, parc. č. 735/4
trvalý travní porost, vše v k. ú. Hodolany, parc. č. 78/3 ostatní plocha v k. ú. Nový Svět u
Olomouce, parc. č. 1678/144 a parc. č. 1678/333, vše ostatní plocha v k. ú. Holice u
Olomouce, parc. č. 94/31, parc. č. 124/7 a parc. č. 132/1, vše ostatní plocha v k. ú. Olomoucměsto, parc. č. 311/1, parc. č. 310/5 a parc. č. 310/6, vše ostatní plocha, parc. č. 309/11
trvalý travní porost a parc. č. st. 322 zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba s č.
p. 292, bydlení, vše v k. ú. Povel, vše obec Olomouc ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o.
dle důvodové zprávy bod č. 6.20.
182. revokuje
usnesení RMO ze dne 29. 5. 2018 bod programu č. 5, bod č. 6.5. důvodové zprávy, ve věci
schválení zřízení věcného břemene uložení a provozování kabelových rozvodů na
pozemcích parc. č. st. 279 zastavěná plocha a nádvoří, na němž se nachází stavba č.p. 222,
byt.dům, parc. č. st. 1017 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č. p. 198,
obč. vyb., parc. č. 273/1, parc. č. 274/2, parc. č. 275/1, parc. č. 278, parc. č. 280/2, parc. č.
290/10, parc. č. 292/1, parc. č. 292/2, parc. č. 292/5, parc. č. 292/7, parc. č. 300/4, parc. č.
300/10, parc. č. 300/12, parc. č. 303/3, parc. č. 341/3, parc. č. 355/3, parc. č. 361/8, parc. č.
362/4, parc. č. 424/1, parc. č. 429/4, parc. č. 429/38, parc. č. 429/77, parc. č. 480/8, parc. č.
480/21, parc. č. 480/22, parc. č. 480/29, parc. č. 523/1, parc. č. 525/1, parc. č. 525/4, parc. č.
529, parc. č. 536, parc. č. 618/1, parc. č. 618/4, parc. č. 633/2, parc. č. 792/1, parc. č. 800/9,
parc. č. 800/41, parc. č. 800/47, parc. č. 813, parc. č. 815, parc. č. 1122, parc. č. 597/1, parc.
č. 619/1, vše ostatní plocha, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti
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UPC Česká republika, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.21.
183. schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení na pozemcích
parc. č. st. 279 zastavěná plocha a nádvoří, na němž se nachází stavba č.p. 222, byt.dům,
parc. č. st. 1017 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č. p. 198, obč. vyb.,
parc. č. 273/1, parc. č. 274/2, parc. č. 275/1, parc. č. 278, parc. č. 280/2, parc. č. 290/10,
parc. č. 292/1, parc. č. 292/2, parc. č. 292/5, parc. č. 292/7, parc. č. 300/4, parc. č. 300/10,
parc. č. 300/12, parc. č. 303/3, parc. č. 341/3, parc. č. 355/3, parc. č. 361/8, parc. č. 362/4,
parc. č. 424/1, parc. č. 429/4, parc. č. 429/38, parc. č. 429/77, parc. č. 480/8, parc. č. 480/21,
parc. č. 480/22, parc. č. 480/29, parc. č. 523/1, parc. č. 525/1, parc. č. 525/4, parc. č. 529,
parc. č. 536, parc. č. 618/1, parc. č. 618/4, parc. č. 633/2, parc. č. 792/1, parc. č. 800/9, parc.
č. 800/41, parc. č. 800/47, parc. č. 813, parc. č. 815, parc. č. 1122, parc. č. 597/1, parc. č.
619/1, vše ostatní plocha, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti
UPC Česká republika, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 6.21.
184. doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření dodatku č. 1 ke kupní smlouvě č. MAJ-SMV/KUP/003408/2017/Val uzavřené dne
27. 2. 2018 se společností Waldorfská základní škola a mateřská škola Olomouc s.r.o.
spočívajícího ve změně přílohy č. 1 – Waldorfské vzdělávací centrum Olomouc dle návrhu
XXXXX dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod č. 1.1.
185. uděluje
souhlas státnímu podniku Povodí Moravy, s. p. s provedením stavby SO 02.4 – Zvýšení
kapacity koryta v úseku od ul. Šmeralova nad most Komenského – změna průměru a délky
některých pilot tvořících nábřežní pilotové stěny na pozemcích parc. č. 90/34, parc. č. 93/22,
parc. č. 93/27, parc. č. 94/5, parc. č. 94/10, parc. č. 94/12, parc. č. 94/91, parc. č. 123/15,
vše ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, parc. č. 72/4 a parc. č. 72/8, vše ostatní plocha v
k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc v rámci akce "Morava, Olomouc - zvýšení kapacity
koryta II. B etapa" dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod č. 2.1.
Předložil:
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 2.

3

Smlouva se společností OLTERM & TD Olomouc, a.s.

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu.
2.
schvaluje
záměr změnit smlouvu o nájmu, správě a provozování nemovitostí a technologických
zařízení uzavřenou dne 20. 12. 1994 se společností OLTERM & TD Olomouc, a.s. ve znění
dodatků, jejímž předmětem je právo spravovat a provozovat nemovité věci či jejich části a
technologická zařízení sloužící k výrobě a rozvodu tepla a teplé užitkové vody. Změnou
smlouvy by mělo dojít ke změně některých ustanovení smlouvy týkajících se zejména
vzájemných práv a povinností smluvních stran. Dále by změnou smlouvy mělo dojít k vzdání
se práva oznámit svůj úmysl smlouvu neprodlužovat, takže smlouva se sjednaným
způsobem prodlužuje do 31. 12. 2024.
Předložil:

Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
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Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 2.1.

4

Majetkoprávní záležitosti OI

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu,
2.
doporučuje
ZMO schválit převod projektové dokumentace, zpracování detailů k DSP a postoupení práv
a povinností stavebníka v rámci investiční akce „Protipovodňová opatření – II.B etapa – most
Masarykova“ ze statutárního města Olomouc („převodce“) na Povodí Moravy s.p.
(„nabyvatel“),
3.
doporučuje
ZMO schválit směnu podílu id. 1/2 pozemku parc. č. 383, ostatní plocha o výměře 1884 m2,
k.ú. Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc, z vlastnictví statutárního města Olomouc do
vlastnictví obce Bystročice, za podíl id. 1/2 pozemku parc. č. 365/1, ostatní plocha o výměře
1884 m2, k.ú. Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc, z vlastnictví obce Bystročice do
vlastnictví statutárního města Olomouc bez cenového doplatku,
4.
doporučuje
ZMO schválit darování části pozemku parc. č. 322/3 (dle GP oddělený a nově označený
pozemek parc. č. 322/12 o výměře 372 m2), orná půda, k.ú. Bystročice, obec Bystročice ve
vlastnictví obce Bystročice do vlastnictví statutárního města Olomouce,
5.
doporučuje
ZMO schválit budoucí koupi částí pozemků parc. č. st. 217 a parc. č. st. 248/2 (oddělená
část od pozemku parc. č. st. 248), oba ostatní plocha v k.ú. Hodolany, obec Olomouc, od
společnosti ALTIUS INVEST s.r.o. v rozsahu dle geometrického plánu, který bude vyhotoven
po přeložení stavby stávajícího chodníku dle předběžného situačního nákresu, přičemž
předmětem koupě budou části předmětných pozemků v rozsahu dle situačního nákresu, za
cenu dle znaleckého posudku ve výši 1.597 Kč + DPH za 1m2,
6.
schvaluje
zřízení budoucí služebnosti na částech pozemků parc.č. 294/1 a parc.č. 294/2, oba ostatní
plocha v k.ú. Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví Olomouckého kraje, právo
hospodaření Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, jakožto budoucího
povinného, ve prospěch statutárního města Olomouce, jakožto budoucího oprávněného,
spočívající v povinnosti strpět umístění stavby cyklistické stezky a jejího provozování a dále
ve strpění provádění veškerých oprav a běžné údržby cyklistické stezky a strpění vstupu
oprávněných za tímto účelem na předmětné služebné pozemky, v rozsahu dle situačního
nákresu, na dobu neurčitou a za jednorázovou úplatu stanovenou dle odborného posouzení
soudním znalcem (cena v místě a čase obvyklá), min. 1.000,- Kč bez DPH,
7.
schvaluje
právo provést stavbu s názvem „Jantarová stezka-Nedvězí, Bystročice“ a nájem částí
pozemků parc.č. 294/1 a parc.č. 294/2, oba ostatní plocha v k.ú. Nedvězí u Olomouce, obec
Olomouc v rozsahu dle situačního nákresu, ve vlastnictví Olomouckého kraje, právo
hospodaření Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace na dobu určitou (do
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dne uvedeného v protokolu o převzetí stavby) za cenu dle podmínek důvodové zprávy.
8.
schvaluje
zřízení služebnosti umístění chodníku na pozemcích parc. č. st. 217 a parc. č. st. 248 (dle
geometrického plánu část tohoto pozemku, nově označená jako parc. č. st. 248/2), oba
ostatní plocha v k.ú. Hodolany, obec Olomouc, ve vlastnictví statutárního města Olomouce.
Služebnost bude umístěna v rozsahu dle geometrického plánu a zahrnuje v sobě rovněž
právo provozovat chodník, vstupovat a vjíždět na služebné pozemky, a to v souvislosti se
zřízením, stavebními úpravami, opravami a provozováním chodníku. Služebnost bude
zřízena ve prospěch statutárního města Olomouce, bezúplatně a na dobu neurčitou,
9.
schvaluje
zřízení služebnosti uložení a provozování vodovodu na pozemcích parc. č. st. 217 a parc. č.
st. 248 (dle geometrického plánu část tohoto pozemku, nově označená jako parc. č. st.
248/2), oba ostatní plocha v k.ú. Hodolany, obec Olomouc, ve vlastnictví statutárního města
Olomouce. Služebnost bude umístěna v rozsahu dle geometrického plánu a zahrnuje v sobě
právo uložení, provozování, údržbu, opravu, úpravu a odstranění vodovodu na služebných
pozemcích. Služebnost bude zřízena ve prospěch statutárního města Olomouce, bezúplatně
a na dobu neurčitou,
10.
schvaluje
postupovat dle důvodové zprávy.
11.
neschvaluje
uzavření dohody se společností Stavoprojekt Olomouc a.s. o společném postupu po zániku
smlouvy o dílo a smlouvy příkazní dle návrhu dohody předloženým společností Stavoprojekt
Olomouc a.s.
12.
schvaluje
uzavření dohody o spolupráci mezi Úřadem práce České republiky, Krajskou pobočkou
Úřadu práce České republiky v Olomouci a statutárním městem Olomouc v rámci investiční
akce Úřadu práce ČR – „ÚP ČR – Olomouc – rekonstrukce a přístavba budovy“ a související
investiční akce statutárního města Olomouce – „ÚP ČR – Olomouc – dopravní napojení“
Předložil:
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 3.

5

Veřejná zakázka č. 17141 - Poskytování údržby a provozní
podpory systému PROXIO - zadání

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
výše uvedenou veřejnou zakázku.
Předložil:
Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 4.
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6

Veřejná zakázka č. 18015 - Nákup elektrické energie na rok
2019 - zadání

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu,
2.
schvaluje
vybrané dodavatele, v souladu s § 122 zákona č. 134/2016 Sb., pro uzavření smlouvy na
výše uvedenou veřejnou zakázku.
Předložil:
Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 4.1.

7

Veřejná zakázka č. 18059 - Zajištění TDS - Protipovodňová
opatření - II. B etapa - související investice, stavební práce v
roce 2018 - zadání (ORG 4864)

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
výše uvedenou veřejnou zakázku.
Předložil:
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 4.2.

8

Veřejná zakázka č. 18104 - ČOV - sušárna kalů, projektová
dokumentace - zadání (ORG 5877)

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu,
2.
schvaluje
a)
vybraného dodavatele, v souladu s § 122 zákona č. 134/2016 Sb., pro uzavření
smlouvy na výše uvedenou veřejnou zakázku,
b)
postup dle § 125 ZZV v případě, že vybraný dodavatel nesplní požadavky na
doložení dokladů v souladu s § 122 ZZVZ.

Předložil:
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 4.3.
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9

Veřejná zakázka č. 18108 - Protipovodňová opatření - II. B
etapa - související investice, stavební práce v roce 2018 opakovaná zakázka - zadání (ORG 4864)

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
výše uvedenou veřejnou zakázku.
Předložil:
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 4.4.

10

Veřejná zakázka č. 18123 - Tramvajová trať Sokolská,
Zámečnická - rekonstrukce komunikace a inženýrských sítí,
projektová dokumentace - zahájení (ORG 5798)

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
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: 4.5.

11

Veřejná zakázka č. 18068 - Obnova vegetačních prvků v
historických parcích v Olomouci - zadání

Rada města Olomouce po projednání:
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1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu,
2.
schvaluje
a) vybraného dodavatele, v souladu s § 122 zákona č. 134/2016 Sb., pro uzavření smlouvy
na výše uvedenou veřejnou zakázku,
b) postup dle § 125 ZZV v případě, že vybraný dodavatel nesplní požadavky na doložení
dokladů v souladu s § 122 ZZVZ,
3.
pověřuje
náměstka primátora RNDr. Aleše Jakubce, Ph.D.
ke všem úkonům a podpisům dokumentů v případě postupu dle § 125 ZZVZ, včetně
rozhodnutí o zadání veřejné zakázky.
Předložil:
Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 4.6.

12

Veřejná zakázka č. 18106 - Modernizace varovného a
informačního systému ochrany města Olomouce - zahájení

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.
pověřuje
JUDr. Martina Majora, MBA
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:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 4.7.

13

Veřejná zakázka č. 18128 - Dodávka terénního automobilu pro
odbor ochrany - přímé zadání

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu zpracovanou na základě požadavků zadávajícího útvaru k veřejné
zakázce s názvem "Dodávka terénního automobilu pro odbor ochrany - přímé zadání",
evidenční číslo 18128,
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2.
schvaluje
v souladu s článkem 36 vnitřního předpisu č. 1/2017 přímé zadání jednomu dodavateli.
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 4.8.

14

Veřejná zakázka č. 18130 - Dodávka referentského vozidla pro
Městskou policii Olomouc - přímé zadání

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu,
2.
schvaluje
v souladu s článkem 36 vnitřního předpisu č. 1/2017 přímé zadání jednomu dodavateli.
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 4.9.

15

Rozpočtové změny roku 2018

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu týkající se rozpočtových změn roku 2018
2.
schvaluje
rozpočtové změny roku 2018 dle důvodové zprávy
3.
ukládá
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku 2018
dle důvodové zprávy
T:
O:

nejbližší zasedání ZMO
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora

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

16

Návrh organizačního postupu přípravy rozpočtu SMOl na rok
2019

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu týkající se návrhu organizačního postupu přípravy rozpočtu SMOl na rok
2019
2.
schvaluje
organizační postup přípravy rozpočtu SMOl na rok 2019 dle důvodové zprávy
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Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 6.

17

SNO - příprava k převzetí sportovišť

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu včetně přílohy
2.
schvaluje
záměr svěření Androva stadionu a Zimního stadionu do správy společnosti Správa
nemovitostí Olomouc, a. s. dle termínu v doporučení důvodové zprávy
3.
schvaluje
uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě o obstarání správy nemovitostí a výkonu dalších práv a
povinností vlastníka ze dne 10. 4. 2002 ve znění dodatku č. 1 až č. 4 dle doporučení v
důvodové zprávě
4.
ukládá
podepsat náměstkovi RNDr. Ladislavu Šnevajsovi společně se zástupcem SNO, a. s.
Dodatek č. 5 ke Smlouvě o obstarání správy nemovitostí a výkonu dalších práv a povinností
vlastníka ze dne 10. 4. 2002 ve znění dodatku č. 1 až č. 4 dle doporučení v důvodové
zprávě
T:
O:

4. 9. 2018
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora, ředitel Správy nemovitostí
Olomouc, a.s.

5.
ukládá
odboru vnějších vztahů a informací provést analýzu dle doporučení v důvodové zprávě
T:
O:

listopad 2018
vedoucí odboru vnějších vztahů a informací, ředitel Správy nemovitostí
Olomouc, a.s.

6.
ukládá
odboru vnějších vztahů a informací ve spolupráci se zástupcem SNO, a.s. předložit Radě
města Olomouce ke schválení svěření správy konkrétních nemovitých věci Androva a
Zimního stadionu a dodatek Smlouvy o obstarání správy nemovitostí a výkonu dalších práv a
povinností vlastníka, týkající se svěření správy předmětných nemovitých věcí a způsobu
stanovení výpočtu a způsobu úhrady za standardní, příp. nadstandardní činnosti správce.
T:
O:

prosinec 2018
vedoucí odboru vnějších vztahů a informací, ředitel Správy nemovitostí
Olomouc, a.s.

7.
ukládá
ve spolupráci s pověřencem pro ochranu osobních údajů Mgr. Adamem Štěpánkem
předložit Radě města Olomouce ke schválení uzavření dodatku o zpracování osobních údajů
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ke Smlouvě o obstarání správy nemovitostí a výkonu dalších práv a povinností vlastníka.
T:
O:

18. 9. 2018
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora, Žáček Filip, Mgr., náměstek
primátora, ředitel Správy nemovitostí Olomouc, a.s.

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

18

OZV k dani z nemovitých věcí na rok 2019

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu včetně přílohy
2.
doporučuje zastupitelstvu města
vydat obecně závaznou vyhlášku O stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitých
věcí na území SMOl
3.
ukládá
1. náměstkovi primátora JUDr. Martinu Majorovi, MBA předložit na nejbližším zasedání ZMO
obecně závaznou vyhlášku O stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí na
území SMOl
T:
O:

nejbližší zasedání ZMO
vedoucí ekonomického odboru

Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 8.

19

Úprava OZV č. 2/2016 o užívání veřejného prostranství

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu včetně návrhu obecně závazné vyhlášky
2.
doporučuje zastupitelstvu města
vydat obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška
města Olomouce č. 2/2016 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění
obecně závazné vyhlášky č. 6/2017.
3.
ukládá
1. náměstkovi primátora JUDr. Martinu Majorovi, MBA předložit na nejbližším zasedání ZMO
obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 02/2016
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění obecně závazné vyhlášky č.
6/2017
T:
O:

nejbližší zasedání ZMO
vedoucí ekonomického odboru

Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 9.
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20

OZV o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů na rok 2019

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu včetně přílohy
2.
doporučuje zastupitelstvu města
vydat obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na rok 2019
3.
ukládá
1. náměstkovi primátora JUDr. Martinu Majorovi, MBA předložit výše citovanou vyhlášku na
zasedání Zastupitelstva města Olomouce
T:
O:

nejbližší zasedání ZMO
vedoucí ekonomického odboru

Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 10.

21

Vyhodnocení vymáhání pohledávek ze správních a
rozhodovacích činností MMOl v 1. pololetí 2018

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 11.

22

Bytové záležitosti

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
uzavření nájemních smluv na městské byty:
a) Holická 51, Olomouc, č.b. 18, o velikosti 2+kk s XXXXX dle důvodové zprávy bod 1)
b) Rumunská 11, Olomouc, č.b. 34, o velikosti 1+kk s XXXXX dle důvodové zprávy bod 2a)
c) Topolová 4, Olomouc, č.b. 14, o velikosti 1+kk s XXXXX dle důvodové zprávy bod 2b)
d) Sladkovského 1E, Olomouc, č.b. 8, o velikosti 1+1 s XXXXX dle důvodové zprávy bod 2c)
e) Černá cesta 21, Olomouc, č.b. 4, o velikosti 2+1 s XXXXX na 3 měsíce dle důvodové
zprávy bod 5)
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3.
schvaluje
1. prodloužení nájemních smluv uzavřených na dobu určitou:
a) na 2 roky s nájemci:
XXXXX, XXXXX, U Letiště 4, Olomouc
XXXXX, U Letiště 4, Olomouc
XXXXX, Balbínova 3, Olomouc
XXXXX, Balbínova 3, Olomouc
XXXXX, Balbínova 3, Olomouc
XXXXX, Balbínova 3, Olomouc
XXXXX, Balbínova 5, Olomouc
XXXXX, Černá cesta 5, Olomouc
XXXXX, Černá cesta 5, Olomouc
XXXXX, Černá cesta 7, Olomouc
XXXXX, XXXXX, Černá cesta 7, Olomouc
XXXXX, Černá cesta 7, Olomouc
ČR - Krajské ředitelství Policie Olomouckého kraje, Černá cesta 9, Olomouc
XXXXX, Černá cesta 13, Olomouc
XXXXX, XXXXX, Černá cesta 15, Olomouc
XXXXX, Černá cesta 18, Olomouc
XXXXX, Černá cesta 19, Olomouc
XXXXX, Černá cesta 21, Olomouc
XXXXX, Černá cesta 21, Olomouc
XXXXX, XXXXX, Černá cesta 29, Olomouc
XXXXX, XXXXX, I.P.Pavlova 62, Olomouc
XXXXX, I.P.Pavlova 62, Olomouc
XXXXX, Přichystalova 62, Olomouc
Moravské divadlo Olomouc, Dolní náměstí 7, Olomouc
XXXXX, XXXXX, Nedbalova 8, Olomouc
XXXXX, Rumunská 11, Olomouc
XXXXX, Rumunská 11, Olomouc
XXXXX, Rumunská 11, Olomouc
XXXXX, XXXXX, Rumunská 11, Olomouc
XXXXX, Topolová 1, Olomouc
XXXXX, Topolová 1, Olomouc
XXXXX, XXXXX, Topolová 1, Olomouc
XXXXX, Topolová 2, Olomouc
XXXXX, Topolová 6, Olomouc
XXXXX, Topolová 6, Olomouc
XXXXX Topolová 6, Olomouc
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XXXXX Topolová 6, Olomouc
XXXXX, Topolová 6, Olomouc
XXXXX, Topolová 6, Olomouc
XXXXX, Topolová 6, Olomouc
XXXXX, Topolová 6, Olomouc
XXXXX, Topolová 6, Olomouc
XXXXX Topolová 6, Olomouc
XXXXX, Topolová 6, Olomouc
XXXXX, Topolová 6, Olomouc
XXXXX, Topolová 6, Olomouc
XXXXX, Topolová 7, Olomouc
XXXXX, Topolová 9, Olomouc
XXXXX Sladkovského 1A, Olomouc
XXXXX, Sladkovského 1C, Olomouc
XXXXX, Sladkovského 1C, Olomouc
XXXXX Sladkovského 1D, Olomouc
b) na 2 roky s nájemci - DPS, bezbariérové byty:
XXXXX, Balbínova 9, Olomouc – bezbariérový byt
XXXXX, Rooseveltova 90, Olomouc - bezbariérový byt
XXXXX Rooseveltova 90, Olomouc - bezbariérový byt
XXXXX Politických vězňů 4, Olomouc
XXXXX Politických vězňů 4, Olomouc
XXXXX, Politických vězňů 4, Olomouc
XXXXX, Peškova 1, Olomouc
XXXXX, Peškova 1, Olomouc
XXXXX, Peškova 1, Olomouc
XXXXX, Fischerova 2, Olomouc
XXXXX, Fischerova 4, Olomouc
XXXXX Fischerova 4, Olomouc
XXXXX, Fischerova 4, Olomouc
XXXXX, Fischerova 6, Olomouc
XXXXX, Fischerova 6, Olomouc
XXXXX, Fischerova 6, Olomouc
XXXXX, Fischerova 6, Olomouc
XXXXX, Přichystalova 64, Olomouc
XXXXX, Přichystalova 64, Olomouc
XXXXX, Přichystalova 66, Olomouc
XXXXX, Přichystalova 66, Olomouc
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XXXXX, Přichystalova 68, Olomouc
XXXXX, Přichystalova 68, Olomouc
XXXXX, Přichystalova 68, Olomouc
XXXXX, Příčná 2, Olomouc
XXXXX Příčná 4, Olomouc
XXXXX Příčná 4, Olomouc
XXXXX, Příčná 4, Olomouc
XXXXX, Příčná 6, Olomouc
XXXXX, Příčná 6, Olomouc
c) na 1 rok s nájemci:
XXXXX, Balbínova 7, Olomouc
XXXXX, U Letiště 4, Olomouc
XXXXX, U Letiště 4, Olomouc
XXXXX, Černá cesta 23, Olomouc
XXXXX, Polská 57, Olomouc
XXXXX tř. Kosmonautů 14, Olomouc
XXXXX, Černá cesta 21, Olomouc
d) na půl roku, 3 měsíce s nájemci:
XXXXX, Sladkovského 1E, Olomouc
XXXXX, Přichystalova 62, Olomouc
XXXXX, Černá cesta 9, Olomouc
XXXXX, Horní náměstí 20, Olomouc
XXXXX, Přichystalova 68, Olomouc – DPS
XXXXX, Holická 51, Olomouc
XXXXX, Holická 51, Olomouc
XXXXX, Holická 51, Olomouc
XXXXX, Politických vězňů 4, Olomouc – DPS – na 3 měsíce
XXXXX, Černá cesta 5, Olomouc – na 3 měsíce
XXXXX Černá cesta 11, Olomouc – na 3 měsíce
XXXXX, Synkova 8, Olomouc – na 3 měsíce
XXXXX Rooseveltova 90, Olomouc – bezbariérový byt – na 3 měsíce
XXXXX, Holická 51, Olomouc – na 3 měsíce
XXXXX I.P.Pavlova 62, Olomouc – na 3 měsíce
XXXXX Ostružnická 9/11, Olomouc – na 3 měsíce
XXXXX, Synkova 4, Olomouc – na 3 měsíce
XXXXX, Synkova 8, Olomouc – na 3 měsíce
XXXXX, tř. Kosmonautů 20, Olomouc – na 3 měsíce
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XXXXX, U Hradeb 2, Olomouc - na 3 měsíce
XXXXX tř. Kosmonautů 20, Olomouc – na 3 měsíce
XXXXX Černá cesta 17, Olomouc – na 3 měsíce
XXXXX U Letiště 6, Olomouc – na 3 měsíce
XXXXX Černá cesta 9, Olomouc – na 3 měsíce
XXXXX Černá cesta 21, Olomouc - na 3 měsíce
dle důvodové zprávy bod 3a, b, c, d) a bod 5)
2. neprodloužení nájemních smluv uzavřených na dobu určitou:
XXXXX, Černá cesta 11, Olomouc
XXXXX, tř. Kosmonautů 20, Olomouc
dle důvodové zprávy bod 4a, b)
4.
revokuje
usnesení Rady města Olomouce ze dne 19.6.2018 ve věci prodloužení nájemní smlouvy
XXXXX tř. Kosmonautů 20, Olomouc
dle důvodové zprávy bod 4b)
5.
nevyhovuje
žádosti XXXXX o uzavření nájemní smlouvy se zpětnou účinností
dle důvodové zprávy bod 5)
žádosti XXXXX o revokaci rozhodnutí Rady města ze dne 29.5.2018, byt č. 29, Topolová 1,
Olomouc
dle důvodové zprávy bod 6)
žádosti XXXXX o revokaci rozhodnutí Rady města ze dne 27.3.2018, byt č. 10, Jiráskova
10A, Olomouc
dle důvodové zprávy bod 7)
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 12.

23

Bytové záležitosti DPS

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy s panem XXXXX, paní XXXXX a s paní XXXXX dle předložené
důvodové zprávy

Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 13.
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Petice „Zachovejme tradiční silnici na Sv. Kopeček“

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
ukládá
odpovědět petentům dle závěrů diskuze při jednání RMO
T:
O:

4. 9. 2018
Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora

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

25

Tramvajová trať Nové Sady – parkovací dům

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
ukládá
zařadit náklady na zpracování dalších stupňů PD do návrhu plánu investic na rok 2019 dle
závěru důvodové zprávy
T:
O:

18. 9. 2018
vedoucí odboru investic

Předložil:
Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 15.
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Náhrada za výkup pozemků v lokalitě Slavonín

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu v předloženém znění
Předložil:
Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 16.
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Soubor změn č. IX RP MPR Olomouc - Informace k průběhu
pořizování po společném jednání

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
Předložil:
Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 17.
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Smlouva o spolupráci s ORP k projektu Nástroje ÚAP

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
ukládá
předložit návrh smlouvy k projednání na nejbližším zasedání ZMO
T:
O:

18. 9. 2018
Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora

Předložil:
Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 18.
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Změna č. IV Územního plánu Olomouc - vydání

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu v předloženém znění
2.
doporučuje zastupitelstvu města
vydat Změnu č. IV Územního plánu Olomouc
3.
ukládá
předložit návrh na vydání Změny č. IV Územního plánu Olomouc na zasedání ZMO
T:
O:

nejbližší zasedání ZMO
vedoucí odboru koncepce a rozvoje

Předložil:
Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 19.
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Změna č. V Územního plánu Olomouc - vydání

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu v předloženém znění
2.
doporučuje zastupitelstvu města
vydat Změnu č. V Územního plánu Olomouc
3.
ukládá
předložit návrh na vydání Změny č. V Územního plánu Olomouc na zasedání ZMO
T:
O:

nejbližší zasedání ZMO
vedoucí odboru koncepce a rozvoje

Předložil:
Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 20.
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31

Petice „Za zachování zeleně a veřejného prostranství na
nábřeží řeky Moravy v lokalitě Na Letné – Demlova“

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
ukládá
odpovědět petentům dle důvodové zprávy
T:
O:

4. 9. 2018
Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora

Předložil:
Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 21.
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Cyklodoprava - smlouva o spolupráci s obcemi Samotišky a
Bystrovany

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
smlouvu o spolupráci s obcí Samotišky a Bystrovany dle důvodové zprávy
3.
ukládá
zařadit do návrhu rozpočtu na rok 2019 položku na zpracování dokumentace pro územní
rozhodnutí dle důvodové zprávy
T:
O:

říjen 2018
vedoucí odboru investic

Předložil:
Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 23.
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Zvláštní užívání komunikací

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
nesouhlasí
se zřízením vyhrazeného parkování v ulici Dobnerova dle bodu 1. důvodové zprávy

3.
nesouhlasí
se zřízením vyhrazeného parkování v ulici Kačení dle bodu 2. důvodové zprávy
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4.
souhlasí
s dalším využitím vyhrazeného parkování v ulici Koželužská dle bodu 3. důvodové zprávy
5.
souhlasí
s dalším využitím vyhrazeného parkování v ulici Dobnerova dle bodu 4. důvodové zprávy
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 24.
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PPO - náhradní parkování

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
revokuje
usnesení RMO ze dne 19. 6. 2018, bod programu 25.1
3.
revokuje
usnesení RMO ze dne 18. 7. 2018, bod programu 3, bod 3.2. důvodové zprávy ve věci
schválení změny smlouvy o výpůjčce č. OMAJ-SMV/VYP/002854/2017/Sul ze dne 14.
12.2017 uzavřené se státním podnikem Povodí Moravy, s.p., jejímž předmětem je výpůjčka
části pozemku parc. č. 94/58 ostatní plocha o výměře 6 127 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec
Olomouc a dále části pozemku parc. č. 959/1 ostatní plocha o celkové výměře 953 m2 v k. ú.
Hodolany, obec Olomouc, spočívající ve zúžení předmětu výpůjčky o část pozemku parc. č.
94/58 ostatní plocha o výměře 1099 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc.
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 25.
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Opravy lávek

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
opravu lávek L09 a L10 dle důvodové zprávy
3.
ukládá
odboru investic zařadit zpracování PD na snesení a výstavbu nových lávek do návrhu plánu
investičních akcí pro rok 2019 dle důvodové zprávy
T:
O:

18. 9. 2018
vedoucí odboru investic

Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 26.
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36

Petice - žádost o zajištění pořádku na ulici Havlíčkova

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
ukládá
odpovědět petentům dle návrhu odpovědi v příloze
T:
O:

4. 9. 2018
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města

Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 27.
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Stanovisko SMOl ke změně kapacity školy

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
vydává
souhlasné stanovisko ke změně kapacity Střední školy, Základní školy a Mateřské školy prof.
V. Vejdovského Olomouc - Hejčín dle důvodové zprávy
3.
ukládá
informovat o přijatém usnesení ředitele školy
T:
O:

4. 9. 2018
vedoucí odboru školství

Předložil:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Bod programu: 28.
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Smlouvy o bezúplatném převodu majetku do vlastnictví
příspěvkových organizací - škol

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
souhlasí
se Smlouvami o bezúplatném převodu majetku do vlastnictví příspěvkových organizací - škol
dle důvodové zprávy a dle přílohy důvodové zprávy

3.
ukládá
předložit Smlouvy o bezúplatném převodu majetku ke schválení Zastupitelstvu města
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Olomouce
T:
O:

zasedání ZMO
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora

4.
doporučuje
Zastupitelstvu města Olomouce schválit Smlouvy o bezúplatném převodu majetku do
vlastnictví příspěvkových organizací dle důvodové zprávy
Předložil:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Bod programu: 29.
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Školské rady - změna zástupců zřizovatele

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
odvolává
zástupce zřizovatele ze Školské rady při Základní škole Olomouc, tř. Spojenců 8 a při
Základní škole a Mateřské škole Olomouc, Svatoplukova 11 dle důvodové zprávy
3.
jmenuje
zástupce zřizovatele ve Školské radě při Základní škole Olomouc, tř. Spojenců 8 a při
Základní škole a Mateřské škole Olomouc, Svatoplukova 11 dle důvodové zprávy
4.
ukládá
informovat o přijatém usnesení odvolané a jmenované členy školských rad a předsedy
školských rad
T:
O:

4. 9. 2018
vedoucí odboru školství

Předložil:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Bod programu: 30.
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Škodní a likvidační komise

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
vyřazení majetku z účetní evidence SMOl dle bodu 1 důvodové zprávy
3.
promíjí
pohledávky uvedené pod body 2.1. až 2.10. důvodové zprávy

4.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
prominutí pohledávek uvedených pod body 2.11. až 2.14. důvodové zprávy
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5.
schvaluje
vyřazení majetku z účetní evidence SMOl dle bodu 3 důvodové zprávy
6.
schvaluje
postup uvedený dle bodu 4 důvodové zprávy
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 31.
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Pohledávky za Gordion, s.r.o. Praha

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s dosavadním postupem i navrženým postupem dle upravené důvodové zprávy
3.
souhlasí
souhlasí se závěry Škodní a likvidační komise dle upravené důvodové zprávy.
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 31.1.
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Sigma - nájemní smlouvy

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
schvaluje
záměr pronajmout soubor nemovitých a movitých věcí v areálu Androva stadionu v Olomouci
v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, předem určenému zájemci SK OLOMOUC SIGMA MŽ, z.
s. , IČ: 00534013, se sídlem Legionářská 1165/12, Nová Ulice, 779 00 Olomouc, a to
souboru tvořeného následujícími věcmi, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc.
a) ZÁPADNÍ TRIBUNA
- jednotka č. 1165/2 jiný nebytový prostor – klubovna I o výměře 182,4 m², klubovna II. vč.
kuchyňky a sociálního zázemí o výměře 85,5 m², sklad o výměře 7,5 m² a sociální zařízení II.
o výměře 7,6 m², výměra jednotky celkem 283 m² ve II. NP v budově (stavba pro
shromažďování většího počtu osob) západní tribuny č.p. 1165 postavené na pozemku parc.
č. st. 1666 zastavěná plocha a nádvoří spolu se spoluvlastnickým podílem na společných
částech budovy č. p. 1165 o velikosti 2830/22721 a spoluvlastnickým podílem o velikosti
2830/22721 na pozemku parc. č. st. 1666, zahrnující přístupové a spojovací schodiště,
koridory, vstupní prostory do hlediště a hlediště tribuny se sedačkami a konstrukcemi, vedení
žlabů pro přenosové vozy apod.
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- jednotka č. 1165/4 jiný nebytový prostor – západní tribuna se zázemím pro diváky,
bezpečnostní složky, obsluhu rozhlasu, kamerového systému, časomíry, LED stěny a média
sestávající a tvořená – 3 skladišti v I. NP o výměře 25,3 m², respiria ve II. NP o výměře 16,2
m², 2 bufety, 2 WC pro muže a 2 WC pro ženy ve III. NP o celkové výměře 150,6 m²,
kabinkami a řídícími a bezpečnostními prostory o celkové výměře 77 m² ve IV. NP, celková
výměra jednotky je 269,1 m² v budově (stavba pro shromažďování většího počtu osob)
západní tribuny č.p. 1165, postavené na pozemku parc. č. st. 1666 zastavěná plocha a
nádvoří spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech budovy č. p. 1165 o vel.
2691/22721 a spoluvlastnickým podílem o velikosti 2691/22721 na pozemku parc. č. st.
1666, zahrnující přístupové a spojovací schodiště, koridory, vstupní prostory do hlediště a
hlediště tribuny se sedačkami a konstrukcemi, vedení žlabů pro přenosové vozy apod.
b) SEVERNÍ TRIBUNA
- jednotka č. 1212/1 jiný nebytový prostor – hala-bufet, kuchyňka, zázemí, WC s předsíňkami
pro muže, ženy, personál, invalidy, úklidová místnost, koridor, komunikační rampa – vše o
výměře 364,3 m² v I. PP budovy severní tribuny v budově čp. 1212 obč. vyb. postavené na
pozemcích parc. č. st. 2269, st. 2283, st. 2284, vše zast. pl. a nádv. spolu se
spoluvlastnickým podílem o velikosti 3643/40519 na společných částech budovy čp. 1212
obč. vyb. na pozemcích parc. č. st. 2269, st. 2283, st. 2284 vše zast. pl. a nádv. a
spoluvlastnickým podílem o velikosti 3643/40519 na pozemcích parc. č. st. 2269, st. 2283,
st. 2284 vše zast. pl. a nádv.
- jednotka č. 1212/2 jiný nebytový prostor – sklad o výměře 115,8 m² v I. PP budovy severní
tribuny v budově čp. 1212 obč. vyb. v části obce Nová Ulice postavené na pozemku parc. č.
st. 2269, st.2283, st.2284 zast. pl. a nádv. spolu se spoluvlastnickým podílem o velikosti
1158/40519 na společných částech budovy čp. 1212 obč. vyb. na pozemku parc. č. st. 2269,
st.2283, st.2284 zast. pl. a nádv. a spoluvlastnickým podílem o velikosti 1158/40519 na
pozemku parc. č. st. 2269, st.2283, st.2284 zast. pl. a nádv.
- jednotka č. 1212/14 jiný nebytový prostor – o výměře 709,42 m² ve IV. NP, tvořený 2
bufety, WC s předsíněmi pro ženy, invalidy, 2 pro muže, místností pro úklid, 2 příruční
sklady, další sklad, otevřená nástupní hala, 2 přístupová schodiště pro diváky, 4 vstupy do
hlediště ve IV. NP budovy tribuny, včetně 2 pokladen v I. NP přístaveb schodišť a vlastní
severní strany budovy tribuny vč. mobiliáře (konstrukcí, sedaček apod.) a výtahu ve
společných prostorách, vše v budově čp. 1212 obč. vyb. postavené na pozemku parc. č. st.
2269, st.2283, st.2284 zast. pl. a nádv. spolu se spoluvlastnickým podílem o velikosti
4432/40519 na společných částech budovy čp. 1212 obč. vyb. na pozemku parc. č. st. 2269,
st.2283, st.2284 zast. pl. a nádv. a spoluvlastnickým podílem o velikosti 4432/40519 na
pozemku parc. č. st. 2269, st.2283, st.2284 zast. pl. a nádv.
- pozemky parc. č. 2125 ostatní plocha, ostatní dopravní plocha, o výměře 86 m², parc. č.
2126 ostatní plocha, ostatní dopravní plocha o výměře 296 m², a parc. č. 452/9 ostatní
plocha, sportoviště a rekreační plocha, o výměře 1663 m², parc. č. 452/20 ostatní plocha,
sportoviště a rekreační plocha, o výměře 48 m² a parc. č. 452/21 ostatní plocha, sportoviště
a rekreační plocha, o výměře 90 m².
c) BUDOVA „FAN SHOP“
pozemek parc. č. st. 1425 zastavěná plocha a nádvoří, o výměře dle katastru nemovitostí
268 m2, s budovou bez č. p./č. ev. občanská vybavenost, včetně sociálního zázemí
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pracovníků údržby stadiónu, kanceláře vedoucího údržby a místnosti tvořící zázemí 4
pokladnám
d) VÝCHODNÍ TRIBUNA
pozemek parc. č. st. 1697 zastavěná plocha a nádvoří o výměře dle katastru nemovitostí
1671 m2, včetně budovy bez č. po./č. ev. umístěné na tomto pozemku, s tím, že předmětem
pronájmu nebude ubytovací zařízení hotelu Gól, které je vestavěno v I. NP východní tribuny,
tedy předmětem pronájmu bude jen vymezená část nemovité věci, jejíž součástí jako
předmětu nájmu jsou ve II. NP 2 WC pro muže, 2 WC pro ženy, 2 bufety, a v oddělené části
pro hostující fanoušky WC pro muže, WC pro ženy a bufet, a dále přístupová schodiště,
divácké prostory ve II. a III. NP, výstupy do hlediště a vlastní hlediště s konstrukcemi a
sedačkami a ve IV. NP velín pro obsluhu umělého osvětlení.
e) POZEMEK parc. č. 452/1
pozemek parc. č. 452/1, ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, o výměře dle katastru
nemovitostí 12492 m2, jehož součástí je travnaté hřiště se zavlažováním, odkanalizované a
s vyhříváním, a dále topný kanál, který ji spojuje s topným potrubím vyhřívání pod povrchem
hřiště, vodní hospodářství vč. studny a kumulace vody v zabudované nádrži, příslušenství předávací stanice, umístěná v budově sportovní haly na parc. č. st. 1695 (budova sportovní
haly není v majetku SMOl a není předmětem pronájmu).
f) JIŽNÍ TRIBUNA
- jednotka č. 1319/28 jiný nebytový prostor – kancelář v V. NP o výměře 21,6 m² v budově
čp. 1319 obč. vyb. postavené na pozemku parc. č. st. 1699 zast. pl. a nádv. spolu se
spoluvlastnickým podílem o velikosti 216/67987 na společných částech budovy čp. 1319
obč. vyb. na pozemku parc. č. st. 1699 zast. pl. a nádv. a spoluvlastnickým podílem o
velikosti 216/67987 na pozemku parc. č. st. 1699 zast. pl. a nádv.
- jednotka č. 1319/43 jiný nebytový prostor – kancelář v VI. NP o výměře 21,11 m² budově
čp. 1319 obč. vyb. postavené na pozemku parc. č. st. 1699 zast. pl. a nádv. spolu se
spoluvlastnickým podílem o velikosti 211/67987 na společných částech budovy čp. 1319
obč. vyb. na pozemku parc. č. st. 1699 zast. pl. a nádv. a spoluvlastnickým podílem o
velikosti 211/67987 na pozemku parc. č. st. 1699 zast. pl. a nádv.
- jednotka č. 1319/56 jiný nebytový prostor – kancelář v VII. NP o výměře 21,36 m² v budově
čp. 1319 obč. vyb. postavené na pozemku parc. č. st. 1699 zast. pl. a nádv. spolu se
spoluvlastnickým podílem o velikosti 214/67987 na společných částech budovy čp. 1319
obč. vyb. na pozemku parc. č. st. 1699 zast. pl. a nádv. a spoluvlastnickým podílem o
velikosti 214/67987 na pozemku parc. č. st. 1699 zast. pl. a nádv.
- jednotka č. 1319/58 jiný nebytový prostor – kancelář, klubovna v VII. NP o výměře 162,46
m², jejíž součástí je i WC muži a WC ženy, v budově čp. 1319 obč. vyb. postavené na
pozemku parc. č. st. 1699 zast. pl. a nádv. spolu se spoluvlastnickým podílem o velikosti
1751/67987 na společných částech budovy čp. 1319 obč. vyb. na pozemku parc. č. st. 1699
zast. pl. a nádv. a spoluvlastnickým podílem o velikosti 1751/67987 na pozemku parc. č. st.
1699 zast. pl. a nádv.
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- jednotka č. 1319/102 jiný nebytový prostor – sklad údržby v I. NP o výměře 483 m², v
budově čp. 1319 obč. vyb. postavené na pozemku parc. č. st. 1699 zast. pl. a nádv. spolu se
spoluvlastnickým podílem o velikosti 4868/67987 na společných částech budovy čp. 1319
obč. vyb. na pozemku parc. č. st. 1699 zast. pl. a nádv. a spoluvlastnickým podílem o
velikosti 4868/67987 na pozemku parc. č. st. 1699 zast. pl. a nádv.
- jednotka č. 1319/103 jiný nebytový prostor - sklad údržby v I. NP o výměře 15 m² o
velikosti 151/67987 z budovy jižní tribuny v budově čp. 1319 obč. vyb. postavené na
pozemku parc. č. st. 1699 zast. pl. a nádv. spolu se spoluvlastnickým podílem o velikosti
151/67987 na společných částech budovy čp. 1319 obč. vyb. na pozemku parc. č. st. 1699
zast. pl. a nádv. a spoluvlastnickým podílem o velikosti 151/67987 na pozemku parc. č. st.
1699 zast. pl. a nádv.
- jednotka č. 1319/104 jiný nebytový prostor - sklad v I. NP o výměře 25,8 m² v budově čp.
1319 obč. vyb. postavené na pozemku parc. č. st. 1699 zast. pl. a nádv. spolu se
spoluvlastnickým podílem o velikosti 258/67987 na společných částech budovy čp. 1319
obč. vyb. na pozemku parc. č. st. 1699 zast. pl. a nádv. a spoluvlastnickým podílem o
velikosti 258/67987 na pozemku parc. č. st. 1699 zast. pl. a nádv.
- jednotka č. 1319/105 jiný nebytový prostor – technický prostor v I. NP o výměře 17,65 m² o
velikosti 177/67987 z budovy jižní tribuny v budově čp. 1319 obč. vyb. postavené na
pozemku parc. č. st. 1699 zast. pl. a nádv. spolu se spoluvlastnickým podílem o velikosti
177/67987 na společných částech budovy čp. 1319 obč. vyb. na pozemku parc. č. st. 1699
zast. pl. a nádv. a spoluvlastnickým podílem o velikosti 177/67987 na pozemku parc. č. st.
1699 zast. pl. a nádv. , přičemž součástí pronájmu jsou přístupová schodiště a divácké
prostory v hledišti vč. sedaček a to vč. sedaček a hlediště na balkónech, konstrukce v hledišti
a právo užívat k pronajímaným jednotkám výtah
- jednotka č. 1319/106 jiný nebytový prostor – divácké zázemí tribuny, umístěné v suterénu
tribuny, který tvoří WC muži, WC ženy, bufet, vstupní a propojovací koridor a dále prostor ve
IV. NP, kde je zázemí pro tělesně postižené diváky, o výměře 279,83 m² celkem v budově
čp. 1319 obč. vyb. postavené na pozemku parc. č. st. 1699 zast. pl. a nádv. spolu se
spoluvlastnickým podílem o velikosti 2798/67987 na společných částech budovy čp. 1319
obč. vyb. na pozemku parc. č. st. 1699 zast. pl. a nádv. a spoluvlastnickým podílem o
velikosti 2798/67987 na pozemku parc. č. st. 1699 zast. pl. a nádv., přičemž součástí
pronájmu jsou přístupová schodiště a divácké prostory v hledišti vč. sedaček a to vč.
sedaček a hlediště na balkónech, konstrukce v hledišti a právo užívat k pronajímaným
jednotkám výtah
g) UMĚLÉ OSVĚTLENÍ
umístěno na parc. č. 452/1 sestávající ze 4 stožárů umělého osvětlení opatřených svítidly
Phillips, a dále další svítidla jsou umístěna na pomocných konstrukcích umístěných na střeše
západní tribuny, event. východní tribuny, když k osvětlení přináleží také kabelové rozvody,
rozvaděče a napojení na trafostanici ČEZ.
h) PŘÍSTAVBA ZÁPADNÍ TRIBUNY
umístěná na pozemku parc. č. 452/1 před západní tribunou (divácké sektory F, G a H),
včetně do přístavby vsunutých 2 hráčských střídaček se sedačkami. Přístavba je
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demontovatelná a přemístitelná a opatřená sedačkami
i) DROBNÉ STAVBY A KONSTRUKCE
na pozemku parc. č. 452/1, a to vzájemně propojené 3 pokladny umístěné v jihovýchodním
rohu pozemku, oplocení vč. vjezdových bran v každém rohu pozemku, konstrukce za
brankami a konstrukce pro umístění reklamních panelů, LED stěny a zpevněné plochy
j) MOBILIÁŘ
jako součást technického vybavení Předmětu nájmu nezbytný pro funkční provoz stadiónu
sestávající z
- rozhlasové zařízení
- rozvody pro kamerový systém
- LED stěna s příslušenstvím umístěná na speciální konstrukci v jihovýchodním rohu hřiště
- světelná časomíra umístěná na stožáru umělého osvětlení
- 2 fotbalové branky
S možností podnájmu pro SK SIGMA OLOMOUC, a. s., IČ 61974633, se sídlem
Legionářská 1165/12, 779 00 Olomouc.
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 32.
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Moravské divadlo Olomouc - Smlouva o nájmu souborů
movitých věcí

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s uzavřením smlouvy o nájmů souborů movitých věcí (divadelních kostýmů, vlásenek,
nábytkových kusů divadelní dekorace a divadelních rekvizit) od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2020 dle
důvodové zprávy
3.
ukládá
odboru vnějších vztahů a informací (oddělení řízení příspěvkových organizací a propagace a
marketingu) informovat o přijatém usnesení ředitele příspěvkové organizace
T:
O:

4. 9. 2018
vedoucí odboru vnějších vztahů a informací

Předložil:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Bod programu: 33.
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Muzeum umění Olomouc - smlouva o poskytnutí dotace

Rada města Olomouce po projednání:

48

1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
nedoporučuje zastupitelstvu
schválit poskytnutí víceleté dotace z rozpočtu SMOl Muzeu umění Olomouc, státní
příspěvková organizace
Předložil:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Bod programu: 34.
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Římskokatolická farnost sv. Michala Olomouc - smlouva o
poskytnutí dotace

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
poskytnutí individuální dotace z rozpočtu SMOl Římskokatolické farnosti sv. Michala
Olomouc dle důvodové zprávy
3.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu SMOl pro
Římskokatolickou farnost sv. Michala Olomouc dle důvodové zprávy
Předložil:

Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 35.
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Obecně závazná vyhláška, kterou se mění a doplňuje OZV č.
9/2017 o nočním klidu, ve znění OZV č. 1/2018 a č. 3/2018, a
kterou se zrušují některé obecně závazné vyhlášky

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
doporučuje zastupitelstvu města
vydat obecně závaznou vyhlášku dle přílohy 1 důvodové zprávy

3.
ukládá
předložit návrh obecně závazné vyhlášky dle přílohy 1 důvodové zprávy na nejbližší
zasedání ZMO
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T:
O:

zasedání ZMO
vedoucí odboru vnějších vztahů a informací

Předložil:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Bod programu: 37.
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Pamětní deska Jana III. Sobieského

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s umístěním pamětní desky a termínem slavnostního odhalení
Předložil:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Bod programu: 38.
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Rožňavská - Zikova, stezka pro chodce a cyklisty (ORG 5843)

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.
Předložil:
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 39.
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Topolová – navýšení parkovacích možností (ORG 5782)

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s uzavřením “Smlouvy o budoucí smlouvě o realizaci přeložky distribučního zařízení
určeného k dodávce elektrické energie se společností ČEZ Distribuce, a.s.
Předložil:
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 40.
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Inovativní finanční nástroj - možnost financování modernizace
technologie chlazení ledové plochy zimního stadionu

Rada města Olomouce po projednání:
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1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 42.
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Projekty ITI OA - cyklostezky - podání žádosti o dotaci

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s přípravou a podáním žádosti o dotaci do 50.výzvy IROP na projekt Cyklistická stezka
Bystročice - Nedvězí dle důvodové zprávy
3.
souhlasí
s navrženým složením projektového týmu
4.
ukládá
zpracovat návrh smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci za účelem realizace projektu a
předložit návrh smlouvy ke schválení RMO
T:
O:

18. 9. 2018
vedoucí odboru evropských projektů

Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 43.
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Zpráva o plnění integrované strategie ITI OA za 1. pololetí 2018

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
Zprávu o plnění integrované strategie ITI OA za 1. pololetí 2018
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 44.
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Změna Strategie ITI Olomoucké aglomerace č. 4, 5 a 6

Rada města Olomouce po projednání:
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1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
předložení Žádosti o změnu pro změny č. 4, 5 a 6 (finančního plánu) Strategie ITI
Olomoucké aglomerace dle důvodové zprávy
3.
pověřuje
manažera ITI k provedení úprav finančního plánu Strategie ITI Olomoucké aglomerace podle
žádostí o platbu předložených k 31. 10. 2018
4.
pověřuje
náměstka primátora, RNDr. L. Šnevajse, podpisem Žádosti o změnu pro změny č. 4, 5 a 6
Strategie ITI Olomoucké aglomerace
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 45.
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Hřbitovy města Olomouce - pronájem nebytových prostor v
areálu hřbitova v Neředíně

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
se záměrem pronájmu nebytových prostor dle předložené důvodové zprávy
3.
ukládá
řediteli příspěvkové organizace Hřbitovy města Olomouce uzavřít nájemní smlouvu dle
důvodové zprávy v termínu do 31. 8. 2018
T:
O:

4. 9. 2018
ředitel Hřbitovů města Olomouce

Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 47.
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Hřbitovy města Olomouce - Smlouva o bezúplatném převodu
movitého majetku č. OVVi/INO/002387/2018

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

2.
schvaluje
Smlouvu o bezúplatném převodu movitého majetku č. OVVI/INO/002387/2018
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3.
ukládá
odboru vnějších vztahů a informací (oddělení řízení příspěvkových organizací a propagace a
marketingu) informovat o přijatém usnesení ředitele příspěvkové organizace
T:
O:

4. 9. 2018
vedoucí odboru vnějších vztahů a informací

Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 48.
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Dotace v sociální oblasti

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu týkající se poskytnutí dotací z rozpočtu SMOl roku 2018 včetně upravené
přílohy č. 1
2.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
poskytnutí dotace z rozpočtu SMOl roku 2018 dle důvodové zprávy – upravená příloha č. 1 a
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace u žádostí nad 50 tis. dle důvodové
zprávy – upravená příloha č. 1
3.
ukládá
na nejbližším jednání ZMO předložit ke schválení návrh na poskytnutí podpory z rozpočtu
SMOl u žádosti nad 50 tis. Kč, dle důvodové zprávy – upravená příloha č. 1
T:
O:

4. 9. 2018
vedoucí ekonomického odboru

4.
ukládá
uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle důvodové zprávy v souladu s Pravidly pro
poskytování podpor statutárním městem Olomouc
T:
O:

18. 9. 2018
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora

Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 49.
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Změny v komisích

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
odvolává
- paní Mgr. Silivii Szymikovou z komise cestovního ruchu od 1.6.2018
- pana Filipa Červinku z komise městské části č. 14 Nové Hodolany k 1.8.2018
- pana MVDr. Jana Bardoně z komise městské části č. 7 Lazce k 1.8.2018
Předložil:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Bod programu: 50.

53

58

Pojmenování parku

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s navrženým názvem parku dle důvodové zprávy
3.
ukládá
předložit navržený název parku k projednání Zastupitelstvu města Olomouce
T:
O:

nejbližší zasedání ZMO
vedoucí odboru vnějších vztahů a informací

Předložil:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Bod programu: 51.
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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: 52.
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Zahraniční cesta Jednotek sboru dobrovolných hasičů

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
se zahraniční cestou
3.
pověřuje
JUDr. Martina Majora, MBA., náměstka primátora k podpisu žádanky o přepravu k zahraniční
cestě

Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 53.
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Zahraniční služební cesta do Maďarska

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
schvaluje
účast na zahraniční služební cestě dle důvodové zprávy
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 54.
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Stanovení termínu a návrh programu 21. zasedání
Zastupitelstva města Olomouce

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2.
stanovila
- termín konání 21. zasedání ZMO: na pondělí 3. 9. 2018 od 10:00 hodin
- místo konání 21. zasedání ZMO: Magistrát města Olomouce - velký zasedací sál,
Hynaisova 10, Olomouc
3.
souhlasí
s návrhem programu 21. zasedání ZMO dle upravené důvodové zprávy
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 55.
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Organizační záležitosti - Dodatek č. 13 "Organizačního řádu
Magistrátu města Olomouce a Městské policie Olomouc"

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
Dodatek č. 13 "Organizačního řádu Magistrátu města Olomouce a Městské policie Olomouc"
dle předložené důvodové zprávy s účinností od 15. 8. 2018
Předložil:
Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 56.
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Organizační záležitosti

Rada města Olomouce po projednání:
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1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
organizační změnu v odboru sociálních služeb Magistrátu města Olomouce dle předložené
důvodové zprávy s účinností od 1. 9. 2018
3.
schvaluje
zařazení finančních částky dle důvodové zprávy do soupisu nekrytých požadavků v roce
2018
Předložil:

Večeř Jan, Bc., tajemník
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 56.1.
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Organizační záležitosti

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
organizační změnu v odboru ochrany Magistrátu města Olomouce dle předložené důvodové
zprávy s účinností od 1. 9. 2018
3.
schvaluje
zařazení finanční částky dle důvodové zprávy do soupisu nekrytých požadavků v roce 2018
Předložil:

Večeř Jan, Bc., tajemník
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 56.3.
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Organizační záležitosti

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
organizační změny v odboru agendy řidičů a motorových vozidel Magistrátu města
Olomouce s účinností od 1. 9. 2018
3.
schvaluje
zařazení finanční částky dle upravené důvodové zprávy do soupisu nekrytých požadavků v
roce 2018
Předložil:
Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 56.4.
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Organizační záležitosti

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
bere na vědomí
rozvázání pracovního poměru dohodou vedoucího odboru vnějších vztahů a informací
Magistrátu města Olomouce PhDr. Bohumila Šípa dnem 14. 8. 2018
3.
pověřuje
zastupováním vedoucího odboru vnějších vztahů a informací Magistrátu města Olomouce v
plném rozsahu Bc. Pavlínu Vaculíkovou s účinností od 15. 8. 2018 do doby nástupu nového
vedoucího odboru z výběrového řízení
Předložil:

Večeř Jan, Bc., tajemník
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Bod programu: 56.5.
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Organizační záležitosti - věž

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
zadání veřejné zakázky postupem dle důvodové zprávy
3.
ukládá
zajistit realizaci veřejné zakázky ve smyslu důvodové zprávy
T:
O:

listopad 2018
vedoucí odboru investic

Předložil:
Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 56.6.
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Informace o činnosti kontrolního výboru v I. pololetí 2018

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
Předložil:
kontrolní výbor
Bod programu: 57.
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Lesy města Olomouce, a.s. - informace o hospodaření

Rada města Olomouce po projednání:
1.

bere na vědomí

57

předloženou důvodovou zprávu
Předložil:
Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 58.
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AQUAPARK - návrh projektů pro ZŠ r. 2018 - 2019

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu včetně přílohy
2.
schvaluje
zařazení navrhovaných projektů do nekrytých požadavků a jejich vykrytí dle doporučení
důvodové zprávy dle bodu č. 1
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 59.
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SK Sigma Olomouc, a.s. - delegování zástupce SMOl na valnou
hromadu společnosti

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
doporučuje zastupitelstvu města
delegovat zástupce SMOl (včetně náhradníků) na valnou hromadu SK Sigma Olomouc, a.s.
s platností pro nejbližší termín valné hromady i případný náhradní termín
3.
ukládá
předložit radou doporučené návrhy na delegování zástupce SMOl na valnou hromadu
společnosti SK Sigma Olomouc, a.s. na nejbližší jednání ZMO
T:
O:

4. 9. 2018
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora

Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 60.
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Animovaný spot

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
ukládá
věcně příslušnému náměstkovi ihned podepsat smlouvu
T:
O:

4. 9. 2018
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
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Předložil:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Bod programu: 61.

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

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