
 

USNESENÍ 
 

z 7. zasedání Zastupitelstva města Olomouce, konaného dne 16. 12. 2015 
 

Poznámka: 
- zveřejněna je upravená verze Usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu 
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 
v platném znění; 
- do úplné verze Usnesení mohou občané města Olomouce v případě potřeby 
nahlédnout na organizačním oddělení (1. patro radnice, dveře č. 12) 
 
 

1 Schválení programu 7. zasedání Zastupitelstva města 
Olomouce 

Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. schvaluje 

program 7. zasedání Zastupitelstva města Olomouce 
 

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

2 Majetkoprávní záležitosti + dodatek č. 1 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. nevyhovuje žádosti 

pana xxxxxxxxxxx a pana xxxxxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. st. 371 
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 20 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc 
dle důvodové zprávy bod č. 1.1. 
 

2. schvaluje 

bezúplatné zřízení služebnosti cesty přes část pozemku parc. č. 1992 lesní pozemek 
(dle GP pozemek parc. č. 1992/2 lesní pozemek) v k. ú. Grygov, obec Grygov, ve 
prospěch pozemku parc. č. 1992 lesní pozemek v k. ú. Grygov, obec Grygov dle 
důvodové zprávy bod č. 1.2. 
 

3. schvaluje 

prodej pozemku parc. č. 2359 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Grygov, obec 
Grygov, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná stavba, a části pozemku parc. č. 
1992 lesní pozemek (dle GP pozemek parc. č. 1992/2 lesní pozemek) o výměře 449 
m2 v k. ú. Grygov, obec Grygov manželům xxxxxxxxxxxxxxxx do společného jmění 
manželů za kupní cenu ve výši 409.130,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.2. 
 

4. schvaluje 

koupi pozemku parc. č. 103/20 ostatní plocha o výměře 176 m2 v k. ú. Bělidla, obec 
Olomouc, na kterém se nachází zejména stavby ve vlastnictví kupujícího – místní 
komunikace, veřejné osvětlení, vodovod, z vlastnictví společnosti České dráhy, a.s. 
do vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní cenu ve výši 108 000,- Kč dle 
důvodové zprávy bod č. 2.1. 
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5. schvaluje 

darování pozemku parc. č. 1568/32 ostatní plocha, na kterém se nachází stavba ve 
vlastnictví obdarovaného - cyklostezka a stavba jiného vlastníka - podzemní 
komunikační vedení veřejné komunikační sítě, která není součástí pozemku a 
nebude proto předmětem převodu, části pozemku parc. č. 1568/1 orná půda (dle GP 
parc. č. 1571/2 díl "e" ostatní plocha o výměře 375 m2), na které se nachází stavba 
ve vlastnictví obdarovaného - cyklostezka, části pozemku parc. č. 1570 ostatní 
plocha (dle GP parc. č. 1571/2 díl "d" ostatní plocha) o výměře 71 m2, na které se 
nachází stavba ve vlastnictví obdarovaného - cyklostezka, a části pozemku parc. č. 
1571 ostatní plocha (dle GP parc. č. 1571/2 díl "c" ostatní plocha) o výměře 2 572 
m2, na které se nachází stavba ve vlastnictví obdarovaného - cyklostezka a stavba 
jiného vlastníka - nadzemní vedení VN, která není součástí pozemku a nebude proto 
předmětem převodu, vše v k. ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou obci 
Horka nad Moravou se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 2.2. 
 

6. nevyhovuje žádosti 

obce Horka nad Moravou o prodej částí pozemku parc. č. 1568/1 orná půda (dle GP 
parc. č. 1571/2 díl "e" ostatní plocha o výměře 375 m2 a parc. č. 1568/32 ostatní 
plocha o výměře 1 303 m2) o celkové výměře 1 678 m2, části pozemku parc. č. 1570 
ostatní plocha (dle GP parc. č. 1571/2 díl "d" ostatní plocha) o výměře 71 m2 a části 
pozemku parc. č. 1571 ostatní plocha (dle GP parc. č. 1571/2 díl "c"ostatní plocha) 
o výměře 2 572 m2, vše v k. ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou dle 
důvodové zprávy bod č. 2.2. 
 

7. schvaluje 

uzavření dohody o parcelaci k pozemkům parc. č. 678/1, parc. č. 678/14, parc. č. 
678/15, parc. č. 678/16, parc. č. 678/17, parc. č. 678/18, parc. č. 678/19 a parc. č. 
678/20, vše orná půda, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc, s xxxxxxxxxxx 
a xxxxxxxxxxxxxx, když součástí dohody o parcelaci je závazek xxxxxxxxxxxxx a 
xxxxxxxxxxxxxxxx jako budoucích darujících a statutárního města Olomouc jako 
budoucího obdarovaného uzavřít darovací smlouvu, na základě které dojde k 
převodu vlastnického práva k částem pozemků parc. č. 678/14 orná půda celkem o 
výměře 427,82 m2, parc. č. 678/15 orná půda celkem o výměře 568,18 m2, parc. č. 
678/16 orná půda celkem o výměře 615,57 m2, parc. č. 678/18 orná půda celkem o 
výměře 414,29 m2, parc. č. 678/19 orná půda celkem o výměře 253,02 m2 a parc. č. 
678/20 orná půda celkem o výměře 234.38 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec 
Olomouc, na statutární město Olomouc, dle přílohy č. 1 důvodové zprávy bod č. 2.3. 
 

8. nevyhovuje žádosti 

manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 146/1 ostatní 
plocha o výměře 7 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy 
bod č. 2.4. 
 

9. nevyhovuje žádosti 

společnosti STOPA, s.r.o. o prodej pozemku parc. č. 1677/3 ostatní plocha, částí 
pozemků parc. č. 1678/233 orná půda o výměře 89 m2 a parc. č. 1677/2 ostatní 
plocha o výměře 20 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc a částí 
pozemků parc. č. 203 ostatní plocha o výměře 8 m2 a parc. č. 213 ostatní plocha 
o výměře 26 m2, vše v k. ú. Nový Svět u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové 
zprávy bod č. 2.5. 
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10. nevyhovuje žádosti 

pana xxxxxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxxxxx o prodej pozemku parc. č. 1123/1 orná 
půda o výměře 265 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 
2.6. 
 

11. nevyhovuje žádosti 

manželů xxxxxxxxxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 370/5 zahrada o výměře 
96 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.7. 
 

12. schvaluje 

uzavření dodatku č. 1 ke kupní smlouvě č. MAJ-PR-KS/68/2012/Vr uzavřené dne 
12. 11. 2012 se společností Moravia Star Invest s.r.o., kterým dojde k prodloužení 
termínu pro vybudování nebytových prostor mateřské školy v rozsahu jedné třídy 
o kapacitě max. 28 míst včetně vnitřního zázemí, zahrady a včetně potřebného 
vybavení a současně pro zahájení jejího provozu z 1. 9. 2016 na 1. 9. 2022 dle 
důvodové zprávy bod č. 2.8. 
 

13. schvaluje 

uzavření dohody o zrušení závazku smlouvy o budoucí kupní smlouvě č. MAJ-PR-
BKS/2/2013/S uzavřené s panem xxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.9. 
 

14. schvaluje 

prodej částí pozemků parc. č. 1651/2 orná půda (dle GP díl „d“) o výměře 38 m2, 
parc. č. 1651/3 orná půda (dle GP díl „e“) o výměře 520 m2, parc. č. 1651/4 orná 
půda (dle GP díl „f“) o výměře 1023 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec 
Olomouc a části pozemku parc. č. 1961/11 ostatní plocha (dle GP parc. č. 1961/13 
ostatní plocha) o výměře 373 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc, na které 
se nachází stavby jiného vlastníka, a to zejména vodovodní přípojka včetně 
vodovodní šachty, kanalizační přípojka včetně kanalizační šachty a přípojka plynu 
včetně sloupku s hlavním uzávěrem plynu, které nejsou součástí pozemku a tudíž 
nebudou předmětem převodu, společnosti EOLA s. r. o. za kupní cenu ve výši 
1 324 000,- Kč se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 2.9. 
 

15. schvaluje 

prodej části pozemku parc. č. 1721/2 ostatní plocha (dle GP parc. č. 1721/136 ostatní 
plocha) o výměře 878 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc, na kterém se 
nachází stavba jiného vlastníka – zejména podzemní komunikační vedení veřejné 
komunikační sítě, která není součástí pozemku a nebude proto předmětem převodu, 
společnosti MOLPIR GROUP CZ a.s. za kupní cenu ve výši 930 300,- Kč dle 
důvodové zprávy bod č. 2.10. 
 

16. schvaluje 

prodej části pozemku parc. č. 1721/2 ostatní plocha (dle GP parc. č. 1721/135 
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 983 m2 a parc. č. 1721/134 ostatní plocha 
o výměře 2 479 m2) o celkové výměře 3 462 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec 
Olomouc, na které se nachází stavby, a to zejména rozestavěná stavba výrobního 
závodu a dlážděná plocha, ve vlastnictví kupujícího, a stavba podzemního kabelové 
vedení NN, která není součástí tohoto pozemku a nebude proto předmětem převodu, 
společnosti GRM Systems s.r.o. za kupní cenu ve výši 1 332 870,- Kč se 
zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 2.11. 
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17. schvaluje 

zřízení předkupního práva jako práva věcného ve prospěch předkupníka statutárního 
města Olomouce tak, že dlužník společnost GRM Systems s.r.o. je povinna 
nabídnout předkupníkovi statutárnímu městu Olomouc část pozemku parc. č. 1721/2 
ostatní plocha (dle GP parc. č. 1721/135 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 983 
m2 a parc. č. 1721/134 ostatní plocha o výměře 2 479 m2) o celkové výměře 3 462 
m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ke koupi za kupní cenu 1 332 870,- Kč, 
pokud by je chtěl zcizit třetí osobě (koupěchtivému), respektive je povinen nabídnout 
předkupníkovi statutárnímu městu Olomouc výše uvedený pozemek nebo jeho část 
za kupní cenu 385,- Kč/m2, pokud by jej chtěl zcizit třetí osobě (koupěchtivému), kdy 
toto předkupní právo se zřizuje na dobu určitou do 31. 12. 2021 dle důvodové zprávy 
bod č. 2.11. 
 

18. schvaluje 

prodej pozemku parc. č. st. 1199/4 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Nová Ulice, 
obec Olomouc, na kterém se nachází stavba bez čp/če, garáž, ve vlastnictví paní 
xxxxxxxxxxxxx, manželům xxxxxxxxxxxxxxx do společného jmění manželů za kupní 
cenu ve výši 17.970,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.12. 
 

19. schvaluje 

prodej pozemku parc. č. 348 zahrada v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, na 
kterém se nachází stavby, zejména dřevěný plot s podezdívkou, dlážděný vjezd, 
kanalizační přípojka s šachtou ve vlastnictví kupujícího, a stavby jiných vlastníků, 
zejména nízkotlaký plynovod, podzemní komunikační vedení veřejné komunikační 
sítě, které nejsou součástí tohoto pozemku a nebudou proto předmětem převodu, a 
dále stavba vodovodního řadu ve vlastnictví statutárního města Olomouce, která není 
součástí tohoto pozemku a nebude proto předmětem převodu, panu xxxxxxxxxxxxxx 
za kupní cenu ve výši 152 500,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.13. 
 

20. schvaluje 

zřízení služebnosti uložení a provozovaní vodovodního řadu na pozemku parc. č. 
348 zahrada v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch statutárního města 
Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 2.13. 
 

21. schvaluje 

prodej pozemku parc. č. st. 1696 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, 
obec Olomouc, na kterém se nachází budova č. p. 1126, občanská vybavenost, ve 
vlastnictví kupujícího, spolku Mladí konzervativci, o.s. za kupní cenu ve výši 98 000,- 
Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.14. 
 

22. nevyhovuje žádosti 

spolku Mladí konzervativci, o.s. o prodej části pozemku parc. č. 95/12 ostatní plocha 
o výměře 287 m2 a částí pozemku parc. č. 95/26 ostatní plocha o celkové výměře 
477 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.14. 
 

23. schvaluje 

prodej pozemku parc. č. st. 1699 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, 
obec Olomouc, na kterém se nachází stavba bez čp/če, stavba tech. vybavení, ve 
vlastnictví kupujícího, spolku Mladí konzervativci, o.s. za kupní cenu ve výši 32 000,- 
Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.15. 
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24. nevyhovuje žádosti 

společnosti Výstaviště Flora Olomouc, a.s. o prominutí úhrady bezdůvodného 
obohacení za užívání pozemku parc. č. 274 zahrada o výměře 347 m2 v k. ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc za dva roky zpětně přede dnem předcházejícím dni 
nabytí účinnosti zápisu vlastnického práva do katastru nemovitostí ve výši 29 390,- 
Kč včetně DPH dle důvodové zprávy bod č. 2.16. 
 

25. schvaluje 

prodej pozemku parc. č. 105/77 ostatní plocha, na kterém se nachází stavba – 
rozvodná skříň NN včetně přípojky NN ve vlastnictví kupujícího a pozemku parc. č. 
274 zahrada včetně zpevněného povrchu betonovými panely, dlažbou a živicí, na 
kterém se nachází stavby, zejména přístřešek pro kontejnery, oplocení a kanalizace 
ve vlastnictví kupujícího, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc společnosti 
Výstaviště Flora Olomouc, a.s. za kupní cenu ve výši 1 174 791,- Kč dle důvodové 
zprávy bod č. 2.16. 
 

26. schvaluje 

prodej pozemku parc. č. st. 1512/4 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-
město, obec Olomouc, na kterém se nachází stavba - budova bez čp/če, bydlení, ve 
vlastnictví kupujícího, společnosti Výstaviště Flora Olomouc, a.s. za kupní cenu ve 
výši 992 573,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.17. 
 

27. schvaluje 

prodej části pozemku parc. č. 90/35 ostatní plocha (dle GP pozemek parc. č. 90/66 
ostatní plocha) o výměře 3 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, na kterém se 
nachází stavba trafostanice ve vlastnictví kupujícího, společnosti ČEZ Distribuce, a. 
s. za kupní cenu ve výši 31 175,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.18. 
 

28. schvaluje 

zřízení předkupního práva jako práva věcného ve prospěch předkupníka statutárního 
města Olomouce tak, že dlužník společnost ČEZ Distribuce, a. s. je povinen 
nabídnout předkupníkovi statutárnímu městu Olomouc část pozemku parc. č. 90/35 
ostatní plocha (dle GP pozemek parc. č. 90/66 ostatní plocha) o výměře 3 m2 v k. ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc ke koupi za kupní cenu ve výši 23 730,- Kč, pokud 
by je chtěl zcizit třetí osobě (koupěchtivému), kdy toto předkupní právo se zřizuje na 
dobu neurčitou dle důvodové zprávy bod č. 2.18. 
 

29. nevyhovuje žádosti 

společnosti ČEZ Distribuce, a. s. o zřízení věcného břemene umístění a provozování 
trafostanice na pozemku parc. č. 90/35 ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.18. 
 

30. schvaluje 

uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-
B/3/2008/Hoa mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným a 
společností EUROGEMA CZ, a.s.  jako budoucím dárcem, dle důvodové zprávy bod 
č. 3.1. 
 

31. schvaluje 

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-
B/11/2013/Hoa mezi statutárním městem Olomouc a panem xxxxxxxxxxx dle 
důvodové zprávy bod č. 3.2. 
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32. schvaluje 

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-
B/1/2013/Hoa mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným a 
xxxxxxxxxxxxxxx jako budoucím dárcem, dle důvodové zprávy bod č. 3.3. 
 

33. schvaluje 

uzavření dodatku č. 6 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-
B/1/2007/Hoa mezi statutárním městem Olomouc a společností Hotel LAFAYETTE, 
s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 3.4. 
 

34. schvaluje 

uzavření dodatku č. 6 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-
B/36/2008/Hoa mezi statutárním městem Olomouc a společností HORNBACH 
Immobilien HK s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 3.5. 
 

35. schvaluje 

uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy č. MAJ-IN-
BKS/3/2012/Hoa mezi statutárním městem Olomouc a Vojenským bytovým 
družstvem dle důvodové zprávy bod č. 3.6. 
 

36. schvaluje 

uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy č. MAJ-IN-
BKS/4/2012/Hoa mezi statutárním městem Olomouc a Vojenským bytovým 
družstvem dle důvodové zprávy bod č. 3.7. 
 

37. schvaluje 

uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-
B/9/2008/Hoa mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným a 
xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx a manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, jako budoucími 
dárci, dle důvodové zprávy bod č. 3.8. 
 

38. schvaluje 

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-
B/10/2012/Hoa mezi statutárním městem Olomouc a společností M & M Holding, a.s. 
dle důvodové zprávy bod č. 3.9. 
 

39. schvaluje 

uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-
B/24/2010/Hoa mezi statutárním městem Olomouc a xxxxxxxxxxxxxx dle důvodové 
zprávy bod č. 3.10. 
 

40. schvaluje 

uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy č. MAJ-IN-
BKS/11/2009/Hoa mezi statutárním městem Olomouc a společností INTES 
OLOMOUC, spol. s r.o. dle důvodové zprávy bod č. 3.11. 
 

41. schvaluje 

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy č. MAJ-IN-
BKS/1/2012/Hoa mezi statutárním městem Olomouc a společností Rezidence na 
Dlouhé Olomouc, spol. s r.o. dle důvodové zprávy bod č. 3.12. 
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42. schvaluje 

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-
B/15/2013/Hoa mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným a 
společností ENDL + K a.s. dle důvodové zprávy bod č. 3.13. 
 

43. schvaluje 

uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-
B/1/2011/Hoa mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným a 
společností Centrum Wellnerova s.r.o. jako budoucím dárcem, dle důvodové zprávy 
bod č. 3.14. 
 

44. schvaluje 

uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-
B/22/2010/Hoa mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným a 
společností eg projekt SMETANOVY SADY – PRVNÍ ETAPA, s.r.o. jako dárcem dle 
důvodové zprávy bod č. 3.15. 
 

45. schvaluje 

uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy č. MAJ-IN-
BKS/2/2011/Hoa mezi statutárním městem Olomouc a společností JU-TURN Golf 
Marketing s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 3.16. 
 

46. schvaluje 

uzavření dohody o zániku závazků vzniklých na základě plánovací smlouvy č. MAJ-
IN-PS/8/2011/Hoa ve znění dodatku č. 1 uzavřené se společností JU-TURN Golf 
Marketing s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 3.16. 
 

47. schvaluje 

uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy č. MAJ-IN-
BKS/9/2009/Hoa mezi statutárním městem Olomouc a společností Štýbnar & 
Finance s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 3.17. 
 

48. schvaluje 

uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-
BKS/5/2009/Hoa mezi společností STAFOS - REAL, s.r.o. a statutárním městem 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.18. 
 

49. schvaluje 

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí darovací smlouvě č. OMAJ-
IM/BDS/000721/2014/Hrb mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím 
obdarovaným  a společností Tech Group a.s. jako budoucím dárcem, dle důvodové 
zprávy bod č. 3.19. 
 

50. schvaluje 

uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-
B/29/2010/Hoa mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným a 
manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxx, jako budoucími dárci, dle důvodové zprávy bod č. 
3.20. 
 

51. schvaluje 

změnu náležitostí smlouvy o budoucí darovací smlouvě na stavby vodovodního řadu 
a kanalizace uzavírané se společností DEVELOP BUILDING s.r.o. spočívající ve 
změně termínu pro uzavření darovací smlouvy z 31. 12. 2015 na 31. 12. 2016, dle 
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důvodové zprávy bod č. 3.21. 
 

52. schvaluje 

uzavření darovací smlouvy na vodovodní řad DN 100 v k. ú. Nemilany o celkové 
délce 29 m blíže specifikovaný v kolaudačním souhlasu SMOl/ŽP/55/4047/2012/Hu 
ze dne 16. 10. 2012 s panem xxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.22. 
 

53. schvaluje 

změnu kupujícího spoluvlastnického podílu o velikosti 147/46682 na pozemku parc. 
č. st. 692 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Povel, obec Olomouc za kupní cenu 
10 277,- Kč, z paní xxxxxxxxxxxxxx na manžele Ixxxxxxxxxxxxxxxxxdle dodatku č. 1 
k důvodové zprávě bod č. 1.1.   
 

54. souhlasí 

s tím, že prodej pozemku parc. č. st. 692 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Povel, 
obec Olomouc kupujícím dle  přílohy č. 2 důvodové zprávy bude realizován po 
částech více smlouvami dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod č. 1.1.  
 

55. nevyhovuje žádosti 

pana xxxxxxxxxxxxxxxxx o snížení smluvní pokuty za porušení povinnosti v případě 
převodu vlastnického práva k předmětu daru nebo jeho části na 3. osobu, na tuto 
osobu převést i práva a povinnosti vyplývající z dohody o parcelaci, a to z 500.000,- 
Kč na 50.000,- Kč nebo o její úplné vypuštění z dohody dle dodatku č. 1 k důvodové 
zprávě bod č. 1.2.  
 

Předložil: Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 2. 1.; hlasování č. 4 
 
 

3 Majetkoprávní záležitosti - věcná břemena 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. revokuje 

usnesení ZMO ze dne 15. 9. 2014, bod programu 5., bod 95. důvodové zprávy ve 
věci schválení zřízení služebnosti cesty přes pozemek parc. č. 575/1 ostat. pl. v k. ú. 
Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o. 
dle důvodové zprávy bod č. 1. 
 

2. nevyhovuje žádosti 

společnosti RWE GasNet, s.r.o. o změnu náležitosti smlouvy týkající se nákladů na 
údržbu cesty dle důvodové zprávy bod č. 1. 
 

3. schvaluje 

zřízení služebnosti cesty přes  pozemek parc. č. 575/1 ostat. pl. v k. ú. Nové Sady u 
Olomouce, obec Olomouc ve prospěch pozemku parc. č. 575/48 ostat. pl. v k. ú. 
Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1. 
 

4. revokuje 

usnesení ZMO ze dne 19. 6. 2015, bod programu 3, bod č. 4.4. důvodové zprávy ve 
věci schválení bezúplatného zřízení služebnosti uložení a provozování tlakové 
kanalizace na pozemcích parc. č. 776/1 orná půda, parc. č. 776/3 orná půda, parc. č. 
1157/1 ostatní plocha, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve prospěch budovy č.p. 
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546, rodinný dům, na pozemku parc. č. 741/7 zastavěná plocha a nádvoří, 
a pozemků parc. č. 741/7 zastavěná plocha a nádvoří a parc. č. 741/6 zahrada, vše 
v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 2. 
 

5. schvaluje 

bezúplatné zřízení služebnosti uložení a provozování tlakové kanalizace na 
pozemcích parc. č. 776/1 orná půda, parc. č. 776/3 orná půda, parc. č. 1157/1 
ostatní plocha, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve prospěch nemovitých věcí, a 
to pozemku parc. č. 741/7 zastavěná plocha nádvoří, jehož součástí je budova s č.p. 
546, rodinný dům, a pozemku parc. č. 741/6 zahrada, vše v k. ú. Slavonín, obec 
Olomouc se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 2. 
 

6. schvaluje 

zřízení služebnosti uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na 
pozemku parc. č. 24/9 ostat. pl. v k. ú. Lazce, obec Olomouc ve prospěch 
Občanského sdružení Lanové centrum PROUD dle důvodové zprávy bod č. 3. 
 

7. schvaluje 

zřízení služebnosti uložení a provozování vodovodní přípojky na pozemku parc. č. 
1076 ostat. pl. v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch pozemku parc. č. st. 
1301 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 1182, stavba 
občanského vybavení, v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 
4. 
 

8. schvaluje 

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti uložení a provozování 
vodovodní přípojky na pozemku parc. č. 1076 ostat. pl. v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc ve prospěch pozemku parc. č. st. 1301 zastavěná plocha a nádvoří, jehož 
součástí je budova č.p. 1182, stavba občanského vybavení, v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4. 
 

9. schvaluje 

zřízení věcného břemene  uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN 
na pozemku parc. č. 645/6 ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve 
prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 5. 
 

10. schvaluje 

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uložení a 
provozování podzemního kabelového vedení VN na pozemku parc. č. 645/6 ostatní 
plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. 
s. dle důvodové zprávy bod č. 5. 
 

11. schvaluje 

zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN 
na pozemcích parc. č. 639 ostat. pl. a parc. č. 720/1 zahrada, vše v k. ú. Nemilany, 
obec Olomouc ve prospěch společnosti  ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy 
bod č. 6. 
 

12. schvaluje 

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uložení a 
provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 639 ostat. pl. 
a parc. č. 720/1 zahrada, vše v k. ú. Nemilany, obec Olomouc ve prospěch 
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společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6. 
 

13. revokuje 

usnesení ZMO ze dne 20. 3. 2015, bod programu 4, bod 4.29. důvodové zprávy ve 
věci schválení zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního 
kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 5/8 a parc. č. 729/4, vše ostatní plocha 
v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ 
Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 7. 
 

14. schvaluje 

zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN 
na pozemcích parc. č. 5/8 a parc. č. 729/4, vše ostatní plocha v k. ú. Nové Sady u 
Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. se 
zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 7. 
 

15. schvaluje 

zřízení věcného břemene uložení a provozování  podzemního kabelového vedení 
NN na pozemku parc. č. 192/30 ostat. pl. v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve 
prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 8. 
 

16. schvaluje 

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uložení a 
provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 192/30 ostat. 
pl. v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle 
důvodové zprávy bod č. 8. 
 

17. schvaluje 

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 
MAJ-PR-BVB/19/2013/Hr uzavřené dne 13. 9. 2013 se společností ČEZ Distribuce, 
a. s., kterým dojde k prodloužení termínu pro uzavření řádné smlouvy o zřízení 
věcného břemene z 29. 3. 2016 na 30. 6. 2019, ke změně úplaty za zřízení věcného 
břemene z 1 160 200,- Kč bez DPH na 1 084 800,- Kč bez DPH, kdy ke stanovené 
výši jednorázové úplaty bude uplatněna daň z přidané hodnoty ke dni uskutečnění 
zdanitelného plnění v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a k vyjmutí pozemků parc. č. parc. č. 1967/6, 
parc. č. 1967/7, vše ostatní plocha, parc. č. 1800/59, parc. č. 1800/61, parc. č. 
1965/10, parc. č. 1965/13, vše orná půda, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec 
Olomouc z pozemků dotčených zřízením věcného břemene dle důvodové zprávy bod 
č. 9. 
 

18. schvaluje 

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 
MAJ-PR-BVB/63/2013/Hr uzavřené dne 24. 9. 2013 se společností ČEZ Distribuce, 
a. s. a obcí Velký Týnec, kterým dojde k prodloužení termínu pro uzavření řádné 
smlouvy o zřízení věcného břemene z 11. 6. 2016 na 30. 6. 2019 dle důvodové 
zprávy bod č. 9. 
 

19. schvaluje 

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 
MAJ-PR-BVB/20/2013/Hr uzavřené dne 25. 9. 2013 se společností ČEZ Distribuce, 
a. s. a panem xxxxxxxxxxxxxx, kterým dojde k prodloužení termínu pro uzavření 
řádné smlouvy o zřízení věcného břemene z 11. 1. 2016 na 30. 6. 2019 dle 
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důvodové zprávy bod č. 9. 
 

20. schvaluje 

zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN 
na pozemcích parc. č. 812/30 orná půda, parc. č. 812/33 orná půda a parc. č. 812/16 
orná půda, vše v k. ú. Slavonín,  obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ 
Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 10.  
 

21. schvaluje 

zřízení věcného břemene uložení a provozování plynárenského zařízení na 
pozemcích parc. č. 254/8, parc. č. 257/12, parc. č. 263/5, parc. č. 253/3, parc. č. 
256/7, parc. č. 631/1, parc. č. 590/4, vše ostat. pl., vše v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc, ve prospěch společnosti  RWE GasNet, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 
11. 
 

22. schvaluje 

zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení na 
pozemcích parc. č. 437/1, parc. č. 607/48, parc. č. 1062/51 a parc. č. 1062/60, vše 
ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch společnosti MERIT 
GROUP a.s. dle důvodové zprávy bod č. 12. 
 

23. schvaluje 

zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení na 
pozemcích parc. č. 480/29 ostat. pl. a parc. č. 815 ostat. pl., vše v k. ú. Nová Ulice, 
obec Olomouc ve prospěch společnosti MERIT GROUP a.s. dle důvodové zprávy 
bod č. 13. 
 

24. schvaluje 

zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení na 
pozemcích parc. č. 264/9 zahrada a parc. č. 284/1 ostatní plocha, vše v k. ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc, parc. č. st. 303 zastavěná plocha a nádvoří, jehož 
součástí je budova s č. p. 252, obč. vyb., parc. č. 296/1, parc. č. 480/29, parc. č. 
631/2, parc. č. 792/2 a parc. č. 815, vše ostatní plocha, vše v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc ve prospěch společnosti MERIT GROUP a.s. dle důvodové zprávy bod č. 
14. 
 

25. schvaluje 

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uložení a 
provozování optického kabelového vedení na pozemcích parc. č. 264/9 zahrada a 
parc. č. 284/1 ostatní plocha, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, parc. č. st. 
303 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova s č. p. 252, obč. vyb., 
parc. č. 296/1, parc. č. 480/29, parc. č. 631/2, parc. č. 792/2 a parc. č. 815, vše 
ostatní plocha, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti MERIT 
GROUP a.s. dle důvodové zprávy bod č. 14. 
 

26. schvaluje 

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 
MAJ-PR-BVB/21/2013/Hr uzavřené dne 29. 3. 2013 se společností MERIT GROUP 
a.s., kterým dojde k prodloužení termínu pro uzavření řádné smlouvy o zřízení 
věcného břemene z 29. 1. 2016 na 30. 6. 2017 dle důvodové zprávy bod č. 15. 
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27. schvaluje 

zřízení věcného břemene  uložení a provozování optického kabelového vedení na 
pozemcích parc. č. 104/3, parc. č. 125/8 a parc. č. 134/1, vše ostatní plocha v k. ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch společnosti TwigoNet Europe, SE dle 
důvodové zprávy bod č. 16. 
 

28. schvaluje 

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uložení a 
provozování optického kabelového vedení na pozemcích parc. č. 104/3, parc. č. 
125/8 a parc. č. 134/1, vše ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve 
prospěch společnosti TwigoNet Europe, SE dle důvodové zprávy bod č. 16. 
 

29. schvaluje 

zřízení věcného břemene  uložení a provozování podzemního komunikačního vedení 
veřejné komunikační sítě  na pozemku parc. č. 401/8 ostatní plocha v k. ú. Hejčín, 
obec Olomouc ve prospěch společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. dle 
důvodové zprávy bod č. 17. 
 

30. schvaluje 

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a 
provozování podzemního  komunikačního vedení veřejné komunikační sítě na 
pozemku parc. č. 401/8 ostatní plocha v k. ú. Hejčín, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. dle důvodové zprávy bod č. 17. 
 

31. schvaluje 

zřízení věcného břemene uložení a provozování  podzemního  komunikačního 
vedení veřejné komunikační sítě na pozemku parc. č. 606/1 ostatní plocha v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc ve prospěch společnosti Česká telekomunikační 
infrastruktura a.s. dle důvodové zprávy bod č. 18. 
 

32. schvaluje 

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uložení a 
provozování podzemního  komunikačního vedení veřejné komunikační sítě na 
pozemku parc. č. 606/1 ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. dle důvodové zprávy bod č. 18. 
 

33. revokuje 

usnesení ZMO ze dne 19. 6. 2015, bod programu  3., bod 4.66. důvodové zprávy ve 
věci schválení  zřízení věcného břemene uložení a provozování horkovodního 
vedení na pozemcích parc. č. 557/1, parc. č. 590/1, parc. č. 590/2, parc. č. 1062/1, 
vše ostat. pl., v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti Veolia 
Energie ČR, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 19. 
 

34. schvaluje 

zřízení věcného břemene uložení a provozování horkovodního vedení na pozemcích,  
parc. č. 590/1, parc. č. 590/2, parc. č. 1062/1, vše ostat. pl., v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc ve prospěch společnosti Veolia Energie ČR, a.s. dle důvodové zprávy bod 
č. 19. 
 

Předložil: Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 2. 2.; hlasování č. 5 
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4 Dlouhodobá koncepce hospodaření s nemovitým majetkem ve 
vlastnictví SMOl na období 2016 - 2018. 

Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. schvaluje 

"Dlouhodobou koncepci hospodaření s vybraným nemovitým majetkem ve vlastnictví 
SMOl na období 2016 - 2018" v její aktualizované podobě. 
 

Předložil: Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 2. 3.; hlasování č. 6 
 
 

5 Majetkoprávní záležitosti odboru investic 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 

předloženou důvodovou zprávu. 
 

2. schvaluje 

uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě spočívající v uložení a 
provozování podzemního kabelového vedení VN a NN na pozemcích parc. č. 451/18 
ostat. pl., parc. č. 451/34 ostat. pl., parc. č. 451/35 ostat. pl., parc. č. 451/26 ostat. pl.,  
parc. č. 451/52 ostat. pl., parc. č. 444/2 ostat. pl., parc. č. 451/35 ostat. pl., parc. č. 
443/3 orná půda, parc. č.443/5, parc. č. 443/6 ostat. pl., vše v k. ú. Povel, vše obec 
Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. Služebnost bude zřízena na 
dobu neurčitou a za jednorázovou úhradu ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 1 
předložené důvodové zprávy. 
 

3. schvaluje 

uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě spočívající ve zřízení, 
provozování, údržbě a opravách podzemního komunikačního vedení na pozemcích 
parc. č. 451/52 ostat. pl., parc. č. 496/2 ostat. pl., parc. č. 496/8 ostat. pl., parc. č. 
443/3 orná půda, parc. č.496/5, parc. č. 496/4 ostat. pl. a parc.č. 496/3 ostat.pl., vše 
v k. ú. Povel, vše obec Olomouc ve prospěch společnosti Česká telekomunikační 
infrastruktura a.s.  Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou a za jednorázovou 
úhradu ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 2 předložené důvodové zprávy. 
 

4. schvaluje 

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti spočívající v umístění a 
provozování stezky pro pěší se zábradlím na části pozemku parc.č. 144 v k.ú. 
Olomouc-město, který je ve vlastnictví ČR, právo hospodařit Správa železniční 
dopravní cesty, s.o. Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou a za jednorázovou 
úhradu ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 3 předložené důvodové zprávy. 
 

5. schvaluje 

uzavření kupní smlouvy na pozemek parc.č. 1947/2 ostatní plocha o výměře 116 m2 
v k.ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc, který je ve spoluvlastnictví pana 
xxxxxxxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši dle důvodové 
zprávy, dle bodu 4 předložené důvodové zprávy. 
 

6. schvaluje 

uzavření kupní smlouvy na pozemek parc.č. 1947/4 ostatní plocha o výměře 72 m2 
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v  k.ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc, který je ve spoluvlastnictví pana 
xxxxxxxxxxxxxxxx a statutárního města Olomouc za kupní cenu ve výši dle důvodové 
zprávy, dle bodu 5 předložené důvodové zprávy. 
 

7. schvaluje 

schvaluje uzavření kupní smlouvy na pozemek parc.č. 1947/5 ostatní plocha 
o výměře 149 m2 v k.ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc, který je ve vlastnictví 
paní  xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 6 
předložené důvodové zprávy. 
 

8. schvaluje 

uzavření  budoucí darovací smlouvy na část pozemku parc.č. 42/1 orná půda 
o výměře cca 11 m2 v k.ú. Klášterní Hradisko, který je ve vlastnictví Olomouckého 
kraje, v hospodaření Střední školy zemědělské a zahradnické. převod do vlastnictví 
statutárního města Olomouc, dle bodu 7 předložené důvodové zprávy.. 
 

9. schvaluje 

uzavření budoucí kupní smlouvy na části pozemků parc.č. 36/4 ostatní plocha a 
parc.č. 41/1 ostatní plocha o výměře cca 62 m2, oba v k.ú. Klášterní Hradisko, které 
jsou ve vlastnictví České republiky, právo hospodaření s majetkem státu náleží 
Vojenské nemocnici Olomouc, převod do vlastnictví statutárního města Olomouc za 
kupní cenu ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 8 předložené důvodové zprávy. 
 

10. schvaluje 

uzavření kupní smlouvy na část pozemku parc.č. 369/11 (dle GP nově vzniklá parc.č. 
369/99 o výměře 16 m2) v k.ú. Nedvězí u Olomouce, který je ve spoluvlastnictví pana 
xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši dle důvodové zprávy, dle 
bodu 9 předložené důvodové zprávy.. 
 

Předložil: Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 3.; hlasování č. 7 
 
 

6 Rozpočtové změny roku 2015 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 

důvodovou zprávu týkající se rozpočtových změn roku 2015 - část A a část B  
 

2. schvaluje 

důvodovou zprávu týkající se rozpočtových změn roku 2015 - část B  
 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 4.; hlasování č. 8 
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7 OZV č. 6/2015 o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů na rok 2016 

Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 

předloženou důvodovou zprávu včetně návrhu obecně závazné vyhlášky. 
 

2. vydává 

OZV č. 6/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na rok 2016. 
 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 5.; hlasování č. 9 
 
 

8 Návrh rozpočtu SMOl na rok 2016 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 

důvodovou zprávu k "Návrhu rozpočtu SMOl na rok 2016" včetně všech příloh 
 

2. schvaluje 

a) obnovení krátkodobého úvěru ve výši 30 mil. Kč v roce 2016, se splatností 1 rok,                        
u Komerční banky, a.s. 
b) přijetí druhého směnečného programu ve výši 250 mil. Kč od Komerční banky, a. 
s. 
c) splácení úvěrů vč. směnečného programu v roce 2016 dle důvodové zprávy 
d) návrh rozpočtu SMOl na rok 2016 dle důvodové zprávy včetně všech příloh 
e) závazné ukazatele roku 2016 dle důvodové zprávy 
f) přenesení pravomoci Zastupitelstva města Olomouce na Radu města Olomouce 
schvalovat rozpočtové změny roku 2016 v rámci jednotlivých odborů, do výše 3 mil. 
Kč u jedné položky, s výjimkou státních dotací a dalších cizích zdrojů a finančního 
vypořádání za předchozí kalendářní rok 
g) schvaluje časový harmonogram pro vyplácení jmenovitých neinvestičních 
příspěvků v roce 2016 
 

3. ukládá 

Radě města Olomouce informovat Zastupitelstvo města Olomouce o provedených 
rozpočtových změnách roku 2016 
O: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
 

4. pověřuje 

náměstka primátora JUDr. Martina Majora, MBA k podpisu smluvní dokumentace 
související s přijetím druhého směnečného programu od Komerční banky, a. s. 
 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora 

Bod programu: 6.; hlasování č. 10 - 14 
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9 Zápůjčka od DPMO, a. s.  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 

důvodovou zprávu včetně přílohy 
 

2. schvaluje 

uzavření Smlouvy o zápůjčce finančních prostředků ve výši 50 mil. Kč mezi SMOl a 
DPMO, a. s. dle důvodové zprávy 
 

3. pověřuje 

náměstka primátora JUDr. Martina Majora, MBA podpisem Smlouvy o zápůjčce 
finančních prostředků ve výši 50 mil. Kč mezi SMOl a DPMO, a. s.  
 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 6. 1.; hlasování č. 16 
 
 

10 Strategie ITI Olomoucké aglomerace 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 

předloženou důvodovou zprávu 
 

2. bere na vědomí 

Stanovisko Ministerstva životního prostředí k návrhu koncepce (č.j.: 71774/ENV/15) 
ze dne 14.10.2015, uvedené v příloze č. 5 důvodové zprávy. 
 

3. schvaluje 

Strategii ITI Olomoucké aglomerace, uvedenou v příloze č. 1 důvodové zprávy, v 
souladu s vydaným Stanoviskem MŽP (Č.j.: 71774/ENV/15) a vyhotoveným 
Prohlášením - odůvodněním dle § 10g odst. 4 zákona č. 100/2001, uvedenými v 
příloze č. 5 a 6 důvodové zprávy. 
 

4. ukládá 

Radě města Olomouce povinnost zveřejnění schválené koncepce, prohlášení - 
odůvodnění dle § 10g odst. 4 zákona č. 100/2001 Sb. a opatření pro zajištění 
sledování a rozboru vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví podle § 10h 
zákona č. 100/2001 Sb. do 7 pracovních dnů. 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 

Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
 

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 7.; hlasování č. 20, 21 
 
 

11 4. komunitní plán sociálních služeb 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 

předloženou důvodovou zprávu 
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2. schvaluje 

4. komunitní plán sociálních služeb Olomoucka na období let 2016 - 2019,               
dle důvodové zprávy 
 

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 8.; hlasování č. 22 
 
 

12 Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině Moravské divadlo Olomouc, 
příspěvková organizace 

Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 

předloženou důvodovou zprávu včetně příloh 
 

2. schvaluje 

Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině Moravské divadlo Olomouc, příspěvková organizace 
 

Předložil: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
Bod programu: 9.; hlasování č. 17 
 
 

13 Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací - škol 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 

důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 

Dodatek č.3 zřizovací listiny Základní školy Komenium Olomouc, 8.května 29, 
Dodatek č.4 zřizovací listiny Základní školy a Mateřské školy Olomouc, Demlova 18, 
Dodatek č.7 zřizovací listiny Základní školy a Mateřské školy Olomouc, Svatoplukova 
11, Dodatek č.6 zřizovací listiny Základní školy a Mateřské školy Olomouc, 
Nedvědova 17, Dodatek č.7 zřizovací listiny Základní školy a Mateřské školy 
Olomouc - Nemilany - Raisova 1, Dodatek č.4 zřizovací listiny Mateřské školy 
Olomouc, Wolkerova 34 dle příloh důvodové zprávy 
 

3. ukládá 

informovat o přijatém usnesení ředitele škol 
T: prosinec 2015 
O: vedoucí odboru školství 
 

Předložil: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
Bod programu: 10.; hlasování č. 18 
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14 Koncepce rozvoje školství statutárního města  Olomouce na 
období 2015 - 2020 

Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 

důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 

Koncepci rozvoje školství statutárního města Olomouce na období 2015 - 2020 dle 
přílohy důvodové zprávy 
 

Předložil: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
Bod programu: 11.; hlasování č. 19 
 
 

15 Přísedící Okresního soudu v Olomouci 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 

předloženou důvodovou zprávu 
 

2. zvolilo 

v souladu se zák. č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě 
soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích) přísedící 
Okresního soudu v Olomouci pro funkční období 2016 - 2020 dle důvodové zprávy 
 

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

Bod programu: 12.; hlasování č. 23 
 
 

16 Návrh plánu kontrolní činnosti kontrolního výboru na I. pololetí 
2016 

Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 

předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 

Plán kontrolní činnosti kontrolního výboru na I. pololetí 2016 
 

Předložil: kontrolní výbor 
Bod programu: 13.; hlasování č. 24 
 
 
 
 

 

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

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

  
 


