
 

USNESENÍ 
 

z 14. zasedání Zastupitelstva města Olomouce, konaného dne 13. 3. 2017 
 
Poznámka: 
- zveřejněna je upravená verze Usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu 
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 
v platném znění; 
- do úplné verze Usnesení mohou občané města Olomouce v případě potřeby 
nahlédnout na organizačním oddělení (1. patro radnice, dveře č. 12) 

 

 

 

 

1 Schválení programu 14. zasedání Zastupitelstva města 
Olomouce 

Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. schvaluje 

program 14. zasedání Zastupitelstva města Olomouce 
 

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

2 Kontrola usnesení ZMO 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 

informace o plnění usnesení ZMO dle upravené důvodové zprávy 
 

2. prodlužuje 

termíny plnění usnesení ZMO dle důvodové zprávy 
 

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

3 Jednací řád ZMO 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 

předloženou důvodovou zprávu včetně přílohy 
 

2. vydává 

v souladu s § 96 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění 
pozdějších předpisů Jednací řád Zastupitelstva města Olomouce dle přílohy 
důvodové zprávy 
 

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 3.; hlasování č. 5 
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4 Majetkoprávní záležitosti + dodatek č. 1 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. schvaluje 

nepřijetí nabídky paní xxxxxxxxxxxxx na uplatnění předkupního práva statutárního 
města Olomouce k budově bez čp/če, garáž, na pozemku parc. č. st. 434 zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.1. 
 

2. schvaluje 

prodej pozemku parc. č. 1975/3 ostatní plocha v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc do 
podílového spoluvlastnictví pana xxxxxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 
ve výši 54.987,- Kč, a to ideální podíl o velikosti 6/11 shora uvedeného pozemku 
panu xxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 29.993,- Kč a ideální podíl o velikosti 5/11 shora 
uvedeného pozemku xxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 24.994,- Kč dle důvodové zprávy 
bod č. 1.2. 
 

3. nevyhovuje žádosti 

manželů xxxxxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 401/15 ostatní plocha o 
výměře 15 m2 v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.3. 
 

4. nevyhovuje žádosti 

Společenství vlastníků jednotek Olomouc, Jílová 14 o prodej spoluvlastnického 
podílu o velikosti 734/23370 na pozemku parc. č. st. 611 zastavěná plocha a nádvoří 
v k. ú. Neředín, obec Olomouc, na kterém se nachází budova č. p. 535, Jílová 14 dle 
důvodové zprávy bod č. 1.4. 
 

5. schvaluje 

bezúplatný převod pozemku parc. č. 320/25 ostatní plocha o výměře 196 m2 v k. ú. 
Povel, obec Olomouc z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 
2.1. 
 

6. nepřijímá 

nabídku ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na úplatný převod 
pozemku parc. č. 320/25 ostatní plocha o výměře 196 m2 v k. ú. Povel, obec 
Olomouc z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do 
vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 2.1. 
 

7. schvaluje 

uzavření dohody o parcelaci k pozemkům parc. č. 546/1 ostatní plocha, parc. č. 
121/24, parc. č. 121/1, parc. č. 121/15, parc. č. 121/16, parc. č. 121/17, parc. č. 
121/26, parc. č. 121/27, parc. č. 121/33 a parc. č. 121/34, vše orná půda, vše v k. ú. 
Neředín, obec Olomouc, s manželi xxxxxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxxxxx, když 
součástí dohody o parcelaci je závazek manželů xxxxxxxxxxxxx a paní 
xxxxxxxxxxxxx jako budoucích darujících a statutárního města Olomouce jako 
budoucího obdarovaného uzavřít darovací smlouvu, na základě které dojde k 
převodu vlastnického práva k části pozemku parc. č. 121/33 orná půda o výměře 9 
m2, části pozemku parc. č. 121/34 orná půda o výměře 35 m2 a části pozemku parc. 
č. 121/1 orná půda o výměře 59 m2, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc, na statutární 
město Olomouc, dle důvodové zprávy bod č. 2.2. 
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8. schvaluje 

darování ideálního podílu o velikosti 2/26 pozemku parc. č. 123 zastavěná plocha a 
nádvoří o výměře 25 m2, ideálního podílu o velikosti 2/26 pozemku parc. č. 252 trvalý 
travní porost o výměře 153 m2, ideálního podílu o velikosti 2/26 pozemku parc. č. 
327 trvalý travní porost o výměře 116 m2, ideálního podílu o velikosti 2/26 pozemku 
parc. č. 687 ostatní plocha o výměře 344 m2, ideálního podílu o velikosti 2/26  
pozemku parc. č. 308 trvalý travní porost o výměře 212 m2 a ideálního podílu o 
velikosti 1/24 pozemku parc. č. 684 trvalý travní porost o výměře 348 m2, vše v k. ú. 
Radíkov u Olomouce, obec Olomouc z vlastnictví pana xxxxxxxxxxxxx do vlastnictví 
statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 2.3. 
 

9. schvaluje 

darování pozemku parc. č. 732/6 zahrada o výměře 288 m2 v k. ú. Holice u 
Olomouce, obec Olomouc z vlastnictví společnosti HSS stavební servis s. r. o. do 
vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 2.4. 
 

10. schvaluje 

koupi části pozemku parc. č. 416/33 orná půda (dle GP parc. č. 416/83 ostatní 
plocha) o výměře 58 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc z vlastnictví společnosti 
STAFOS - REAL, s.r.o. do vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní cenu ve 
výši 121,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.5. 
 

11. schvaluje 

koupi pozemku parc. č. 556/4 orná půda o výměře 69 m2 v k. ú. Nové Sady u 
Olomouce, obec Olomouc z vlastnictví paní xxxxxxxxxxxxx do vlastnictví statutárního 
města Olomouce za kupní cenu ve výši  45 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.6. 
 

12. nevyhovuje žádosti 

společnosti Rosnička CZ, s.r.o. o prodej části pozemku parc. č. 842/1 ostatní plocha 
o výměře 106 m2 v k. ú. Černovír, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.7. 
 

13. nevyhovuje žádosti 

společnosti Rosnička CZ, s.r.o. o směnu části pozemku parc. č. 842/1 ostatní plocha 
o výměře 106 m2 v k. ú. Černovír, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města 
Olomouce za pozemek parc. č. 710/5 orná půda o výměře 547 m2 v k. ú. Černovír, 
obec Olomouc ve vlastnictví společnosti Rosnička CZ, s.r.o. dle důvodové zprávy 
bod č. 2.7. 
 

14. nevyhovuje žádosti 

pana xxxxxxxxxxxxx o směnu pozemku parc. č. 1444/8 orná půda o výměře 3 241 
m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví pana xxxxxxxxxxxxx za 
část pozemku parc. č. 518/1 zahrada o výměře 428 m2 a pozemek parc. č. 521 
zahrada o výměře 1067 m2, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve vlastnictví 
statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 2.8.  
 

15. nevyhovuje žádosti 

pana xxxxxxxxxxxxx o směnu částí pozemku parc. č. 1444/8 orná půda (dle GP parc. 
č. 1444/20) orná půda o výměře 612 m2 a parc. č. 1444/21 orná půda o výměře 727 
m2) o celkové výměře 1339 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve 
vlastnictví pana xxxxxxxxxxxxx za část pozemku parc. č. 518/1 zahrada o výměře 
428 m2  a  pozemek  parc.  č. 521  zahrada  o výměře 1067 m2, vše v k. ú. Slavonín, 
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 obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouc dle důvoové zprávy bod č. 
2.8. 
 

16. nevyhovuje žádosti 

paní xxxxxxxxxxxxx o prodej pozemků parc. č. 518/1 zahrada a parc. č. 521 zahrada, 
vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.8. 
 

17. nevyhovuje žádosti 

společnosti ČEPRO, a.s. o směnu části pozemku parc. č. 135/2 ostatní plocha o 
výměře 39 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve vlastnictví společnosti 
ČEPRO, a.s. za části pozemku parc. č. 75/1 ostatní plocha o celkové výměře 39 m2 
v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce 
dle důvodové zprávy bod č. 2.9. 
 

18. schvaluje 

prodej částí pozemku parc. č. 75/1 ostatní plocha (dle GP parc. č. 75/156 ostatní 
plocha o výměře 20 m2 a parc. č. 75/157 ostatní plocha o výměře 3 m2) o celkové 
výměře 23 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc společnosti ČEPRO, a.s. za 
kupní cenu ve výši 29 050,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.9. 
 

19. nevyhovuje žádosti 

pana xxxxxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 174 zastavěná plocha a nádvoří 
o výměře 115 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.10. 
 

20. nevyhovuje žádosti 

pana xxxxxxxxxxxxx o bezúplatný převod pozemku parc. č. 189 zahrada v k. ú. 
Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.10. 
 

21. schvaluje 

směnu pozemku parc. č. 174 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 160 m2 v k. ú. 
Slavonín, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce za část 
pozemku parc. č. 190 zahrada (dle GP parc. č. 190/2 zahrada) o výměře 51 m2 v k. 
ú. Slavonín, obec Olomouc ve vlastnictví pana xxxxxxxxxxxxx s tím, že pan 
xxxxxxxxxxxxx uhradí statutárnímu městu Olomouc doplatek cenového rozdílu ve 
výši 244 250,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.10. 
 

22. nevyhovuje žádosti 

společnosti CAR CITON s. r. o. o prodej částí pozemků parc. č. 616/8 ostatní plocha 
o výměře 31 m2 a parc. č. 447/29 ostatní plocha o výměře 30 m2, vše v k. ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.11. 
 

23. nevyhovuje žádosti 

pana xxxxxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 616/8 ostatní plocha o výměře 8 
m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.11. 
 

24. nevyhovuje žádosti 

společnosti SILO TOWER, s.r.o. o prodej částí pozemků parc. č. 447/29 ostatní 
plocha o výměře 30 m2 a parc. č. 447/26 ostatní plocha o výměře 3 m2, vše v k. ú. 
Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.12.  
 

25. nevyhovuje žádosti 

společnosti TEPLOTECHNA Olomouc, inženýring, spol. s r.o. o prodej části pozemku 
parc. č. 79/5 ostatní plocha o výměře 463 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc 
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dle důvodové zprávy bod č. 2.13. 
 

26. nevyhovuje žádosti 

paní xxxxxxxxxxxxx o prodej pozemku parc. č. 573 ostatní plocha v k. ú. Radíkov u 
Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.14. 
 

27. nevyhovuje žádosti 

paní xxxxxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 1721/29 ostatní plocha o výměře 
141 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.15. 
 

28. nevyhovuje žádosti 

paní xxxxxxxxxxxxx o prodej pozemků parc. č. 290/63 ostatní plocha, parc. č. 292/3 
ostatní plocha a části pozemku parc. č. 290/79 ostatní plocha o výměře 1 702 m2, 
vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.16. 
 

29. nevyhovuje žádosti 

pana xxxxxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 207/18 ostatní plocha o výměře 
34 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.17. 
 

30. nevyhovuje žádosti 

společnosti STAR-FINANCE, spol. s r.o. o prodej části pozemku parc. č. 1119/3 
ostatní plocha o výměře 108 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy 
bod č. 2.18. 
 

31. nevyhovuje žádosti 

pana xxxxxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 453/8 ostatní plocha o výměře 
95 m2 v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.19. 
 

32. revokuje 

usnesení ZMO ze dne 23. 6. 2008, bod programu 4, bod 25 dodatku důvodové 
zprávy ve věci schválení odprodeje pozemků parc. č. 1678/32 o výměře 8 601 m2, 
parc. č. 1678/34 o výměře 358 m2, parc. č. 1678/35 o výměře 4 333 m2, parc. č. 
1678/221 o výměře 309 m2, parc. č. 1678/223 o výměře 321 m2, vše orná půda a 
pozemku parc. č. 1686/3 ost. pl. o výměře 36 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, 
obec Olomouc společnosti Trimex Olomouc spol. s r. o. za kupní cenu ve výši 8 376 
800,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.20. 
 

33. revokuje 

usnesení ZMO ze dne 2. 3. 2010, bod programu 8, bod 22 důvodové zprávy ve věci 
nevyhovění žádosti společnosti Trimex Olomouc spol. s r. o. o revokaci části 
usnesení ZMO ze dne 23. 6. 2008, bod programu 4, bod 25 dodatku důvodové 
zprávy ve věci výše kupní ceny při  odprodeji pozemků parc. č. 1678/32 o výměře 8 
601 m2, parc. č. 1678/34 o výměře 358 m2, parc. č. 1678/35 o výměře 4 333 m2, 
parc. č. 1678/221 o výměře 309 m2, parc. č. 1678/223 o výměře 321 m2, vše orná 
půda a pozemku parc. č. 1686/3 ost. pl. o výměře 36 m2, vše v k. ú. Holice 
u Olomouce, obec Olomouc společnosti Trimex Olomouc spol. s r. o. dle důvodové 
zprávy bod č. 2.20. 
 

34. revokuje 

usnesení ZMO ze dne 2. 3. 2010, bod programu 8, bod 22 důvodové zprávy ve věci 
vzetí na vědomí změnu smluvních podmínek u odprodeje pozemků parc. č. 1678/32 
o výměře 8 601 m2, parc. č. 1678/34 o výměře 358 m2, parc. č. 1678/35 o výměře 4 
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333 m2, parc. č. 1678/221 o výměře 309 m2, parc. č. 1678/223 o výměře 321 m2, 
vše orná půda a pozemku parc. č. 1686/3 ost. pl. o výměře 36 m2, vše v k. ú. Holice 
u Olomouce, obec Olomouc společnosti Trimex Olomouc spol. s r. o. za kupní cenu 
ve výši 8 376 800,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.20. 
 

35. nevyhovuje 

žádostem společnosti ČEZ Distribuce, a. s. o prodej: 
- části pozemku parc. č. 1347/6 ostatní plocha (dle GP parc. č. st. 1347/16 zastavěná 
plocha a nádvoří) o výměře 12 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, 
- části pozemku parc. č. 615/13 ostatní plocha (dle GP parc. č. st. 1629 zastavěná 
plocha a nádvoří) o výměře 5 m2  
v k. ú. Neředín, obec Olomouc, 
- části pozemku parc. č. 776/1 orná půda (dle GP parc. č. 776/40 zastavěná plocha a 
nádvoří) o výměře 5 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, 
- části pozemku parc. č. 1721/72 ostatní plocha o výměře 7 m2 v k. ú. Holice 
u Olomouce, obec Olomouc, 
- části pozemku parc. č. 264/9 zahrada (dle GP parc. č. st. 1889 zastavěná plocha a 
nádvoří) o výměře 5 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, 
- pozemku parc. č. st. 1511/1 zastavěná plocha a nádvoří  v k. ú. Neředín, obec 
Olomouc, 
- pozemku parc. č. st. 652 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Chválkovice, obec 
Olomouc, 
- parc. č. 600/2 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc,  
- pozemku parc. č. st. 655 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hejčín, obec Olomouc, 
- pozemku parc. č. st. 2403 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc,  
- pozemku  parc. č. st. 2389 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc, 
- pozemku parc. č. st. 1914 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec 
Olomouc, 
- pozemku parc. č. st. 2537 ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod č. 2.21. 
 

36. nevyhovuje žádosti 

společnosti ČEZ Distribuce, a. s. o prodej části pozemku parc. č. 931/6 orná půda 
(dle GP parc. č. st. 931/11 zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 6 m2 v k. ú. 
Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.22. 
 

37. schvaluje 

prodej pozemku parc. č. st. 1663 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, 
obec Olomouc, na kterém se nachází stavba budovy bez čp/če, tech. vyb, ve 
vlastnictví kupujícího, společnosti ČEZ Distribuce, a. s. za kupní cenu ve výši 
44 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.23. 
 

38. schvaluje 

prodej pozemku parc. č. 313/2 ostatní plocha a části  pozemku parc. č. 314/2 ostatní 
plocha (dle GP díl "a") o výměře 8 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc, 
panu xxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 380.900,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 
2.24. 
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39. schvaluje 

prominutí úhrady bezdůvodného obohacení za užívání pozemku parc. č. 313/2 
ostatní plocha o výměře 434 m2 a části  pozemku parc. č. 314/2 ostatní plocha (dle 
GP díl "a") o výměře 8 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve výši 42,- 
Kč bez DPH/m2/rok, kdy ke stanovené výši bezdůvodného obohacení by byla 
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, panu xxxxxxxxxxxxx, a to za 3 roky zpětně do dne předcházejícího dni 
zápisu vlastnického práva do katastru nemovitostí se zdůvodněním dle důvodové 
zprávy bod č. 2.24. 
 

40. schvaluje 

prodej ideálního podílu o velikosti 149/46682 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, xxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 10 417,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 
2.25. 
 

41. schvaluje 

prodej pozemku parc. č. 611/4 zahrada v k. ú. Nemilany, obec Olomouc, manželům 
xxxxxxxxxxxxx do společného jmění manželů za kupní cenu ve výši 272.420,- Kč dle 
důvodové zprávy bod č. 2.26. 
 

42. schvaluje 

prodej pozemku parc. č. st. 343 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Klášterní 
Hradisko, obec Olomouc, na kterém se nachází budova bez čp/če, garáž ve 
vlastnictví kupujícího, paní xxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 34 420,- Kč dle 
důvodové zprávy bod č. 2.27. 
 

43. schvaluje 

prodej částí pozemků parc. č. 805/6 ostatní plocha (dle GP díl „a“) o výměře 2 m2 a 
parc. č. 806/1 ostatní plocha (dle GP díl „b“) o výměře 5 m2, vše v k. ú. Hodolany, 
obec Olomouc společnosti RELIABILITY s.r.o. za kupní cenu ve výši 12 100,- Kč dle 
důvodové zprávy bod č. 2.28. 
 

44. schvaluje 

prodej části pozemku parc. č. 15/21 zahrada (dle GP parc. č. 15/29 zahrada) 
o výměře 34 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc paní xxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 
ve výši 60 545,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.29. 
 

45. schvaluje 

prodej části pozemku parc. č. 614/3 ostatní plocha (dle GP parc. č. 614/30 ostatní 
plocha) o výměře 23 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc společnosti RODYCH 
s.r.o. za kupní cenu ve výši 57.260,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.30. 
 

46. schvaluje 

prodej části pozemku parc. č. 214/2 ostatní plocha (dle GP díl „a“) o výměře 3 m2 
v k. ú. Hodolany, obec Olomouc společnosti JANKŮ podlahy s.r.o. za kupní cenu ve 
výši 12 540,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.31. 
 

47. schvaluje 

uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na části pozemků parc. č. 1399 ostatní 
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plocha o výměře 1 m2 a parc. č. 1413/7 ostatní plocha o výměře 20 m2, vše v k. ú. 
Chválkovice, obec Olomouc s Českou republikou s příslušností hospodařit 
s majetkem státu pro Ředitelství silnic a dálnic ČR  dle důvodové zprávy bod č. 2.32. 
 

48. schvaluje 

vrácení zaplaceného nájemného ve výši 20 993,- Kč za období od 14. 3. 2014 do 
31. 12. 2016 za pronájem části pozemku parc. č. 298/1 ostatní plocha o výměře 70 
m2 v k. ú. Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxx se 
zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 3.1.  
 

49. nevyhovuje žádosti 

pana xxxxxxxxxxxxx o vrácení zaplaceného nájemného ve výši 8 967,- Kč za období 
od 1. 1. 2013 do 13. 3. 2014 za pronájem části pozemku parc. č. 298/1 ostatní 
plocha o výměře 70 m2 v k. ú. Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové 
zprávy bod č. 3.1. 
 

50. schvaluje 

prominutí dlužných úroků z prodlení ve výši 296,- Kč za období od 1. 2. 2016 do 
28. 7. 2016 se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 3.1.  
 

51. schvaluje 

uzavření dohody o narovnání vzájemných práv a povinností z titulu smlouvy o nájmu 
č. MAJ-EM-NS/35/2011/Hr ze dne 30. 8. 2011 s xxxxxxxxxxxxx se zdůvodněním dle 
důvodové zprávy bod č. 3.1. 
 

52. schvaluje 

prodej jednotky vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., a to jednotky č. 200/1, byt, 
v domě č. p. 200, Dolní náměstí 2, který je součástí pozemku parc. č. st. 621 
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, panu 
xxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 2.015.000,- Kč. Součástí předmětné jednotky je 
spoluvlastnický podíl o velikosti 569/18078 na společných částech nemovité věci dle 
dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod č. 1.1. 
 

53. nevyhovuje 

nabídce pana xxxxxxxxxxxxx, nabídce pana xxxxxxxxxxxxx, nabídce pana 
xxxxxxxxxxxxx, nabídce společnosti BPS-Prastav, s.r.o., nabídce pana 
xxxxxxxxxxxxx na prodej jednotky vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., a to 
jednotky č. 200/1, byt, v domě č. p. 200, Dolní náměstí 2, který je součástí pozemku 
parc. č. st. 621 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc 
dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod č. 1.1. 
 

54. schvaluje 

prodej jednotky vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., a to jednotky č. 200/2, byt, 
v domě č. p. 200, Dolní náměstí 2, který je součástí pozemku parc. č. st. 621 
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, panu 
xxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 2.130.000,- Kč. Součástí předmětné jednotky je 
spoluvlastnický podíl o velikosti 796/18078 na společných částech nemovité věci dle 
dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod č. 1.2. 
 

55. nevyhovuje 

nabídce pana xxxxxxxxxxxxx, nabídce pana xxxxxxxxxxxxx a pana xxxxxxxxxxxxx., 
nabídce pana xxxxxxxxxxxxx, nabídce pana xxxxxxxxxxxxx, nabídce pana 
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xxxxxxxxxxxxx, nabídce paní xxxxxxxxxxxxx a pana xxxxxxxxxxxxx, a nabídce 
společnosti BPS-Prastav, s.r.o. na prodej jednotky vymezené podle zákona č. 
89/2012 Sb., a to jednotky č. 200/2, byt, v domě č. p. 200, Dolní náměstí 2, který je 
součástí pozemku parc. č. st. 621 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-
město, obec Olomouc dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod č. 1.2. 
 

56. schvaluje 

prodej jednotky vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., a to jednotky č. 200/3, byt, 
v domě č. p. 200, Dolní náměstí 2, který je součástí pozemku parc. č. st. 621 
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, manželům  
xxxxxxxxxxxxx do společného jmění manželů za kupní cenu ve výši 2.151.000,- Kč. 
Součástí předmětné jednotky je spoluvlastnický podíl o velikosti 752/18078 na 
společných částech nemovité věci dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod č. 13. 
 

57. nevyhovuje 

nabídce pana xxxxxxxxxxxxx, nabídce pana xxxxxxxxxxxxx, nabídce společnosti 
BPS-Prastav, s.r.o., nabídce pana xxxxxxxxxxxxx na prodej jednotky vymezené 
podle zákona č. 89/2012 Sb., a to jednotky č. 200/3, byt, v domě č. p. 200, Dolní 
náměstí 2, který je součástí pozemku parc. č. st. 621 zastavěná plocha a nádvoří v k. 
ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod č. 1.3. 
 

58. schvaluje 

prodej jednotky vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., a to jednotky č. 200/4, byt, 
v domě č. p. 200, Dolní náměstí 2, který je součástí pozemku parc. č. st. 621 
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc xxxxxxxxxxxxx za 
kupní cenu ve výši 3.020.000,- Kč. Součástí předmětné jednotky je spoluvlastnický 
podíl o velikosti 1304/18078 na společných částech nemovité věci dle dodatku č. 1 k 
důvodové zprávě bod č. 1.4. 
 

59. nevyhovuje 

nabídce společnosti BPS-Prastav, s.r.o., nabídce manželů xxxxxxxxxxxxx, nabídce 
pana xxxxxxxxxxxxx na prodej jednotky vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., a to 
jednotky č. 200/4, byt, v domě č. p. 200, Dolní náměstí 2, který je součástí pozemku 
parc. č. st. 621 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc 
dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod č. 1.4. 
 

60. schvaluje 

prodej jednotky vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., a to jednotky č. 200/102, 
jiný nebytový prostor, v domě č. p. 200, Dolní náměstí 2, který je součástí pozemku 
parc. č. st. 621 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc 
společnosti BPS-Prastav, s.r.o. za kupní cenu ve výši 6.925.000,- Kč. Součástí 
předmětné jednotky je spoluvlastnický podíl o velikosti 3201/18078 na společných 
částech nemovité věci dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod č. 1.5. 
 

61. schvaluje 

prodej jednotky vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., a to jednotky č. 200/104, 
ateliér, v domě č. p. 200, Dolní náměstí 2, který je součástí pozemku parc. č. st. 621 
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, panu 
xxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 2.140.000,- Kč. Součástí předmětné jednotky je 
spoluvlastnický podíl o velikosti 865/18078 na společných částech nemovité věci dle 
dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod č. 1.6. 
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62. nevyhovuje 

nabídce pana xxxxxxxxxxxxx a nabídce pana xxxxxxxxxxxxx na prodej jednotky 
vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., a to jednotky č. 200/104, ateliér, v domě č. 
p. 200, Dolní náměstí 2, který je součástí pozemku parc. č. st. 621 zastavěná plocha 
a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě 
bod č. 1.6. 
 

63. schvaluje 

nepřijetí nabídky paní xxxxxxxxxxxxx na uplatnění předkupního práva statutárního 
města Olomouce k budově bez čp/če, garáž, na pozemku parc. č. st. 438 zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě 
bod č. 1.7. 
 

64. schvaluje 

nepřijetí nabídky pana xxxxxxxxxxxxx na uplatnění předkupního práva statutárního 
města Olomouce k budově bez čp/če, garáž, na pozemku parc. č. st. 436 zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě 
bod č. 1.8. 
 

65. schvaluje 

nepřijetí nabídky manželů xxxxxxxxxxxxx na uplatnění předkupního práva 
statutárního města Olomouce k budově bez čp/če, garáž, na pozemku parc. č. st. 
435 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle dodatku č. 1 
k důvodové zprávě bod č. 1.9. 
 

66. schvaluje 

změnu smlouvy o budoucí kupní smlouvě č. OMAJ-PR/BKS/000050/2015/Slo ze dne 
23. 2. 2015, uzavřené s panem xxxxxxxxxxxxx, jejímž předmětem je prodej částí 
pozemků parc. č. 314 zahrada (dle GP díl „d“ zahrada) o výměře 687 m2, parc. č. 
316/1 orná půda (dle GP díl „c“ zahrada) o výměře 512 m2 a parc. č. 316/4 orná 
půda (dle GP díl „e“ zahrada) o výměře 44 m2, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, 
spočívající v prodloužení termínu prodeje z po vydání změny územního plánu 
umožňující výstavbu rodinného domu na předmětných pozemcích, nejpozději do 
31. 3. 2017 na po vydání změny územního plánu umožňující výstavbu rodinného 
domu na předmětných pozemcích, nejpozději do 31. 12. 2017 dle dodatku č. 1 
k důvodové zprávě bod č. 1.10. 
 

67. schvaluje 

dohodu o zrušení darovací smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene č. MAJ-
PR-DS/13/2011/S ze dne 13. 2. 2012 uzavřené mezi statutárním městem Olomouc a 
Olomouckým krajem na darování částí pozemků parc. č. 842/11 ostat. pl. (dle GP díl 
"c") o výměře 97 m2, parc. č. 680/29 ostat. pl. (dle GP díl "b") o výměře 4 m2 a parc. 
č. 804/10 ostat. pl. (dle GP díl "a") o výměře 10 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc z vlastnictví statutárního města Olomouce do vlastnictví Olomouckého 
kraje, do správy Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace a 
bezúplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování 
vodovodu na pozemcích parc. č. 804/10 ostat. pl. (dle GP díl "a") o výměře 10 m2 a 
pozemku parc. č. 842/11 ostat. pl. (dle GP díl "c") o výměře 97 m2, vše v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc ve prospěch statutárního města Olomouce dle dodatku č. 1 
k důvodové zprávě bod č. 1.11. 
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68. schvaluje 

prodej částí pozemku parc. č. 111/3 ostatní plocha (dle GP parc. č. 111/7 díly „a“, „b“ 
ostatní plocha) o celkové výměře 7 m2 a části pozemku parc. č. 111/6 ostatní plocha 
(dle GP parc. č. 111/7 díl „c“) o výměře 10 m2, oba v k. ú. Lazce, obec Olomouc 
manželům xxxxxxxxxxxxx do společného jmění manželů za kupní cenu ve výši 
23.000,- Kč dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod č. 1.12. 
 

69. schvaluje 

prodej pozemku parc. č. 1201/9 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 17 m2 v k. ú. 
Nová Ulice, obec Olomouc, na které se nachází stavba bez čp/če, garáž, ve 
vlastnictví kupující, paní xxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 34.420,- Kč dle 
dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod č. 1.13. 
 

70. schvaluje 

prodej části pozemku parc. č. 827/7 ostatní plocha (dle GP parc. č. 827/21 ostatní 
plocha) o výměře 7 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc společnosti Dopravní 
podnik města Olomouce, a.s. za kupní cenu ve výši 18.000,- Kč dle dodatku č. 1 
k důvodové zprávě bod č. 1.14. 
 

71. schvaluje 

prodej části pozemku parc. č. 295/1 orná půda (dle GP parc. č. 295/10 orná půda) 
o výměře 403 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxx do 
společného jmění manželů za kupní cenu ve výši 625 400,- Kč dle dodatku č. 1 k 
důvodové zprávě bod č. 1.15. 
 

72. nevyhovuje žádosti 

manželů xxxxxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 295/1 orná půda o výměře 
740 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod č. 
1.15. 
 

73. schvaluje 

prodej části pozemku parc. č. 295/1 orná půda (dle GP parc. č. 295/12 orná půda 
o výměře 15 m2 a parc. č. 295/14 orná půda o výměře 2 m2) o celkové výměře 17 
m2 a části pozemku parc. č. 295/5 ostatní plocha (dle GP parc. č. 295/15 ostatní 
plocha) o výměře 3 m2, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc paní xxxxxxxxxxxxx za 
kupní cenu ve výši 36 400,- Kč dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod č. 1.15. 
 

74. nevyhovuje žádosti 

paní xxxxxxxxxxxxx o prodej pozemku parc. č. 295/3 ostatní plocha, částí pozemku 
parc. č. 295/1 orná půda o výměrách 129 m2 a 1 m2 a části pozemku parc. č. 295/5 
ostatní plocha o výměře 2 m2, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle dodatku č. 1 
k důvodové zprávě bod č. 1.15. 
 

75. nevyhovuje žádosti 

paní xxxxxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 295/3 ostatní plocha o výměře 
113 m2, částí pozemku parc. č. 295/1 orná půda o výměrách 53 m2 a 1 m2 a části 
pozemku parc. č. 295/5 ostatní plocha o výměře 2 m2, vše v k. ú. Slavonín, obec 
Olomouc dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod č. 1.15. 
 

76. uděluje 

předběžný souhlas se zjištěným průběhem a označením hranic v terénu a s ostatními 
uvedenými výsledky šetření v k. ú. Hynkov, obec Příkazy dle dodatku č. 1 
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k důvodové zprávě bod č. 1.16. 
 

Předložil: Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 4.; hlasování č. 6, 7, 8 
 
 
 

5 Majetkoprávní záležitosti OI 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 

předloženou důvodovou zprávu. 
 

2. schvaluje 

uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě, jejímž předmětem je budoucí 
darování části pozemku parc.č. 2002/11 druh pozemku ostatní plocha v k.ú. Lošov 
dle situačního nákresu o rozsahu cca 5 m2, který je ve vlastnictví Olomouckého 
kraje, náležící do práva hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje. 
 

3. neschvaluje 

uzavření kupní smlouvy na pozemek parc. č. 415/20, orná půda, o výměře 162 m2, 
část pozemku parc. č. 415/19, ostatní plocha (dle GP parc. č. 415/25) o výměře  
1 145 m2 a část pozemku parc.č. 416/11, ostatní plocha (dle GP parc. č. 416/79) 
o výměře 228 m2, vše v k.ú Povel, obec Olomouc ve vlastnictví společnosti Billa 
Reality spol. s r.o. do vlastnictví statutárního města Olomouc za kupní cenu ve výši 
3 000 Kč/m2. 
 

4. schvaluje 

návrh odpovědi dle důvodové zprávy. 
 

5. ukládá 

náměstkovi primátora Mgr. Filipu Žáčkovi odpovědět dle důvodové zprávy. 
 

Předložil: Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 5.; hlasování č. 9 
 
 
 

6 Prevence kriminality     
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 

důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 

Program prevence kriminality města Olomouce na rok 2017 dle příloh č. 1, č. 2, č. 3 a 
č. 4 důvodové zprávy 
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3. ukládá 

předložit na Ministerstvo vnitra prostřednictvím Krajského úřadu Olomouckého kraje 
usnesení Zastupitelstva města Olomouce ze dne 13. 3. 2017 
T: ihned 
O: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
 

Předložil: Rada města Olomouce 
Bod programu: 6.; hlasování č. 10 
 
 

7 Rozpočtové změny roku 2016 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 

důvodovou zprávu, týkající se rozpočtových změn roku 2016 
 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 7.; hlasování č. 11 
 
 

8 Rozpočtové změny roku 2017 - finanční vypořádání 
hospodaření SMOl za rok 2016 

Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 

důvodovou zprávu, týkající se finančního vypořádání hospodaření SMOl za rok 2016 
a rozpočtových změn roku 2017 vyplývajících z finančního vypořádání hospodaření 
SMOl za rok 2016 
 

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

9 Rozpočtové změny roku 2017 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 

důvodovou zprávu týkající se rozpočtových změn roku 2017  část A a část B včetně 
všech příloh včetně dodatku č. 1 
 

2. bere na vědomí 

důvodovou zprávu  část C o změně čísla položky a názvů položek rozpočtové 
skladby ve schváleném rozpočtu SMOl na rok 2017 dle novely vyhlášky č. 323/2002 
Sb., o rozpočtové skladbě, účinné od 1. 1. 2017 
 

3. schvaluje 

důvodovou zprávu týkající se rozpočtových změn roku 2017 - část B včetně všech 
příloh včetně dodatku č. 1 
 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 9.; hlasování č. 14 
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10 Novela OZV č.7/2016 o nočním klidu 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 

předloženou důvodovou zprávu 
 

2. vydává 

OZV č. 1/2017, kterou se mění a doplňuje OZV č.7/2016 o nočním klidu 
 

Předložil: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
Bod programu: 10.; hlasování č. 15 
 
 

11 Obecně závazná vyhláška č. 2/2017 o školských obvodech 
základních škol, jejichž zřizovatelem je statutární město 
Olomouc 

Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 

důvodovou zprávu 
 

2. revokuje 

bod č. 9 usnesení Zastupitelstva města Olomouce ze dne 19.12.2016 
 

3. vydává 

Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2017 o školských obvodech základních škol, jejichž 
zřizovatelem je statutární město Olomouc dle přílohy důvodové zprávy, s účinností 
od 1.4.2017 
 

4. ukládá 

informovat o přijatém usnesení ředitele příspěvkových organizací - škol 
T: březen 2017 
O: vedoucí odboru školství 
 

Předložil: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
Bod programu: 11.; hlasování č. 16 
 
 

12 Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací - škol 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 

důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 

Dodatek č.10 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská 
škola Olomouc - Nemilany, Raisova 1 a Dodatek č. 6 zřizovací listiny příspěvkové 
organizace Fakultní základní škola a Mateřská škola Olomouc, Holečkova 10 dle 
příloh důvodové zprávy 
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3. ukládá 

informovat ředitele příspěvkových organizací - škol o přijatém usnesení 
T: březen 2017 
O: vedoucí odboru školství 
 

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

13 Změna č. IV Územního plánu Olomouc - doplnění 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 

předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 

doplnění Změny č. IV Územního plánu Olomouc, o jejímž pořízení bylo v souladu s § 
55 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 
pozdějších předpisů, rozhodnuto dne 16.5.2016 včetně jejího obsahu 
 

3. ukládá 

odboru koncepce a rozvoje doplnit pořizovanou Změnu č. IV Územního plánu 
Olomouc dle důvodové zprávy 
T: ihned 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 

Předložil: Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 13.; hlasování č. 18 
 
 

14 Pořízení Změny č. V Územního plánu Olomouc 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 

předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 

v souladu s § 55 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu, ve znění pozdějších předpisů, pořízení Změny č. V Územního plánu Olomouc 
včetně jejího obsahu 
 

3. určuje 

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

4. ukládá 

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

Předložil: Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 14.; hlasování č. 19 
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15 Soubor změn č.VIII Regulačního plánu MPR Olomouc 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 

předloženou důvodovou zprávu. 
 

2. určuje 

RNDr. Aleše Jakubce, Ph.D., náměstka primátora, zastupitelem pro spolupráci na 
pořízení Souboru změn č. VIII Regulačního plánu městské památkové rezervace 
Olomouc v souladu s §67 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů. 
 

Předložil: Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 15.; hlasování č. 20 
 
 

16 Pořízení souboru změn č.IX Regulačního plánu MPR Olomouc 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 

předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 

v souladu s § 64 odst.1 zákona 183/2006 Sb., o územním plánování  a stavebním 
řádu, ve znění pozdějších předpisů, pořízení Souboru změn č. IX Regulačního plánu 
městské památkové rezervace Olomouc v dílčích částech dle návrhů uvedených 
v příloze důvodové zprávy: 
část IX/1 a - f) vypuštění již realizovaných veřejně prospěšných staveb (VPS) ; 
část IX/2 a - h) aktualizace stavu – vyznačení již realizovaných záměrů (body a-h); 
část IX/3      přidání VPS pro dopravu - Propojení tramvajové trati v ulici Sokolská –  
                   8. května – Zámečnická, Olomouc – město; 
část IX/4     změna označení z objektu nevhodný (k dožití a zbourání) na stav  

umožňující opravy a stavební úpravy v objemu stávajícího objektu                                
v areálu Letního kina, Olomouc - město. 

 

3. schvaluje 

v souladu s § 63 odst. 1 zákona 183/2006 Sb., o územním plánování  a stavebním 
řádu, ve znění pozdějších předpisů, pořízení Souboru změn č. IX Regulačního plánu 
městské památkové rezervace Olomouc v dílčích částech dle návrhů uvedených 
v příloze důvodové zprávy za podmínky uzavření dohod o úhradě nákladů a 
následné úhradě nákladů do 30 dnů ode dne zaslání návrhu dohody o úhradě 
nákladů ze strany statutárního města Olomouce: 
 
část IX/5       změna limitu výšek pro objekty ve dvorní části pozemku parc.č.6/1, ulice  
                     Sokolská 15, Olomouc - město; 
část IX/6       změna označení domu z objektu nevhodný (k dožití a zbourání) na   
                     objekt k zachování – Koželužská 20, č.p. 796, Olomouc – město.  
 

4. neschvaluje 

v souladu s § 64 odst.1 zákona 183/2006 Sb., o územním plánování  a stavebním 
řádu, ve znění pozdějších předpisů, pořízení Souboru změn č. IX Regulačního plánu 
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městské památkové rezervace Olomouc v dílčích částech dle návrhů uvedených 
v příloze důvodové zprávy: 
část IX/7         vypuštění pěších průchodů Horní nám. – Uhelná, Olomouc - město. 
 

5. určuje 

RNDr. Aleše Jakubce, PhD., náměstka primátora, zastupitelem pro spolupráci na 
pořízení Souboru změn č. IX Regulačního plánu městské památkové rezervace 
Olomouc v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu, ve znění pozdějších předpisů 
 

6. ukládá 

odboru koncepce a rozvoje zahájit pořízení Souboru změn č. IX Regulačního plánu 
městské památkové rezervace Olomouc  
T: ihned 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 

Předložil: Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 16.; hlasování č. 21 
 
 

17 Veřejnoprávní smlouvy vztahující se k činnosti statutárního 
města Olomouce jako zprostředkujícího subjektu v rámci 
implementace OP PIK a OP VVV 

Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 

upravenou důvodovou zprávu 
 

2. vyhrazuje si 

v souladu s § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, pravomoc rozhodovat o: 
1) Veřejnoprávní smlouvě o výkonu některých úkolů řídícího orgánu zprostředkujícím 
subjektem v rámci implementace Operačního programu Podnikání a inovace pro 
konkurenceschopnost 2014-2020 uzavírané mezi statutárním městem Olomouc a 
Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR 
2) Veřejnoprávní smlouvě o výkonu působnosti zprostředkujícího subjektu a o výkonu 
některých úkolů Řídicího orgánu v rámci implementace Operačního programu 
Výzkum, vývoj a vzdělávání období 2014-2020 uzavírané mezi statutárním městem 
Olomouc a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR 
 

3. schvaluje 

uzavření: 
1) Veřejnoprávní smlouvy ve věci výkonu některých úkolů řídicího orgánu 
zprostředkujícím subjektem v rámci implementace Operačního programu Podnikání a 
inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020 uzavírané mezi statutárním městem 
Olomouc a Ministerstvem průmyslu a obchoduj ČR dle přílohy č. 1 
2) Veřejnoprávní smlouvy o výkonu působnosti zprostředkujícího subjektu a o výkonu 
některých úkolů Řídicího orgánu v rámci implementace Operačního programu 
Výzkum, vývoj a vzdělávání období 2014-2020 uzavírané mezi statutárním městem 
Olomouc a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR dle přílohy č. 2 
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4. pověřuje 

tajemníka Magistrátu města Olomouce Bc. Jana Večeře k podpisu: 
1) Veřejnoprávní smlouvy o výkonu některých úkolů řídícího orgánu zprostředkujícím 
subjektem v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro 
konkurenceschopnost 2014-2020 
2) Veřejnoprávní smlouvy o výkonu působnosti zprostředkujícího subjektu a o výkonu 
některých úkolů Řídicího orgánu v rámci implementace Operačního programu 
Výzkum, vývoj a vzdělávání období 2014-2020 
 

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 17.; hlasování č. 22 
 
 
 

18 Program regenerace MPR Olomouc 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 

předloženou důvodovou zprávu. 
 

2. schvaluje 

rozdělení prostředků státní dotace z Programu regenerace MPR a MPZ pro rok 2017 
včetně povinné finanční spoluúčasti města mezi 5 akcí obnovy podle tabulky 
„Alokace dotace z PR MPR na rok 2017 – ke dni 10.2.2017“ v příloze důvodové 
zprávy. 
 

3. schvaluje 

zaslání žádosti o navýšení z rezervy PR MPR dle důvodové zprávy. 
 

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 18.; hlasování č. 23 
 
 
 

19 Hřbitovy města Olomouce - změna Zřizovací listiny 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 

předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 

Zřizovací listinu včetně přílohy č. 1 příspěvkové organizace Hřbitovy města 
Olomouce dle důvodové zprávy 
 

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 19.; hlasování č. 24 
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20 Cena města Olomouce 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 

předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 

udělení Ceny města Olomouce a Ceny za počin roku 2016 dle důvodové zprávy 
 

Předložil: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
Bod programu: 20.; hlasování č. 25 
 
 
 

21 Statut Fondu pomoci olomouckým dětem 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 

důvodovou zprávu                                                                
 

2. schvaluje 

upravený Statut Fondu pomoci olomouckým dětem, dle důvodové zprávy 
 

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 21.; hlasování č. 26 
 
 
 

22 Delegování zástupců SMOl na členské schůze družstev 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 

předloženou důvodovou zprávu 
 

2. deleguje 

zástupce SMOl ,včetně náhradníků na členské schůze družstev Družstvo Olomouc, 
Jiráskova a Družstvo Olomouc, Jižní dle důvodové zprávy, s platností pro plánovaný 
termín členské schůze i případné náhradní termíny dle důvodové zprávy 
 

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 22.; hlasování č. 27 
 
 
 

23 Opatření týkající se znečištění ovzduší 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 

podané ústní informace o krocích, které město Olomouc koná k ochraně ovzduší 
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2. ukládá 

náměstkovi primátora RNDr. Aleši Jakubcovi, Ph.D., předložit ZMO komplexní 
materiál popisující problematiku ochrany ovzduší ve městě Olomouci, zejména 
z pohledu realizovaných a připravovaných opatření města 
T: září 2017 
O: Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
 

Předložil: Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 23.; hlasování č. 28 
 
 
 

 

 

 

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

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

  

 


