USNESENÍ
z 18. zasedání Zastupitelstva města Olomouce, konaného dne 19. 12. 2017
Poznámka:
- zveřejněna je upravená verze Usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
v platném znění;
- do úplné verze Usnesení mohou občané města Olomouce v případě potřeby
nahlédnout na organizačním oddělení (1. patro radnice, dveře č. 12)
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Schválení programu 18. zasedání Zastupitelstva města
Olomouce

Zastupitelstvo města Olomouce
1.
schvaluje
program 18. zasedání Zastupitelstva města Olomouce
Předložil:
Bod programu:
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Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
1.; hlasování č. 4

Kontrola usnesení ZMO

Zastupitelstvo města Olomouce
1.
bere na vědomí
informace o plnění usnesení a podnětů ze zasedání ZMO dle důvodové zprávy
2.
prodlužuje
termíny plnění usnesení ZMO dle důvodové zprávy
Předložil:
Bod programu:
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Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
2.; hlasování č. 10

Majetkoprávní záležitosti

Zastupitelstvo města Olomouce
1.
schvaluje
prodej části pozemku parc. č. 346/4 ostatní plocha (dle GP parc. č. 346/17 díl ,,b“ ostatní
plocha) o výměře 4 040 m2 a části pozemku parc. č. 346/3 ostatní plocha (dle GP parc. č.
346/17 díl ,,a“ ostatní plocha) o výměře 1 532 m2, oba v k. ú. Hejčín, obec Olomouc
společnosti Waldorfská základní škola a mateřská škola Olomouc s.r.o. za kupní cenu ve
výši 5.514.000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.1.
2.
schvaluje
prodej jednotky vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to jednotky č.
513/11, byt, v domě č. p. 513, 514, 515, Synkova 11, 13, 15, který je součástí pozemku parc.
č. st. 541 zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Lazce, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxx za
kupní cenu ve výši 1.635.000,- Kč. Součástí předmětné jednotky je spoluvlastnický podíl o
velikosti 5649/185835 na společných částech předmětné nemovité věci dle důvodové zprávy

bod č. 1.2.
3.
nevyhovuje
nabídce manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a nabídce manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na
prodej jednotky vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to jednotky č.
513/11, byt, v domě č. p. 513, 514, 515, Synkova 11, 13, 15, který je součástí pozemku parc.
č. st. 541 zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Lazce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod
č. 1.2.
4.
schvaluje
předběžný záměr směnit pozemky parc. č. 387/3 ostatní plocha o výměře 187 m2 v k. ú.
Týneček, obec Olomouc a parc. č. 459/16 ostatní plocha o výměře 557 m2 v k. ú. Povel,
obec Olomouc ve vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových za
části pozemků parc. č. 959/10 o výměře 599 m2 a parc. č. 962/1 o výměře 39 m2, vše
ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce s
tím, že směna pozemků proběhne po převodu pozemků parc. č. 387/3 ostatní plocha o
výměře 187 m2 v k. ú. Týneček, obec Olomouc a parc. č. 459/16 ostatní plocha o výměře
557 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc do vlastnictví ČR – Úřadu práce České republiky dle
důvodové zprávy bod č. 2.1.
5.
nevyhovuje
nabídce ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na zařazení pozemků
parc. č. 300/5 ostatní plocha o výměře 430 m2 v k. ú. Hněvotín, obec Hněvotín, parc. č. 88/2
ostatní plocha o výměře 341 m2 v k. ú. Týneček, obec Olomouc, id. podílu 1/5 pozemku
parc. č. 214/11 ostatní plocha o výměře 4 760 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc a id. podílu
1/5 pozemku parc. č. 295 ostatní plocha o výměře 4 968 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc
do směny pozemků s ČR - Úřadem práce České republiky dle důvodové zprávy bod č. 2.1.
6.
neschvaluje
nabytí pozemku parc. č. 88/2 ostatní plocha o výměře 341 m2 v k. ú. Týneček, obec
Olomouc z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do
vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 2.2.
7.
neschvaluje
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. 2.3.
8.
schvaluje
svěření rozhodování o nabytí pozemku parc. č. 451/44 ostatní plocha o výměře 407 m2 v k.
ú. Povel, obec Olomouc z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových do vlastnictví statutárního města Olomouce dle § 85 písm. n) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů Radě města
Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 2.4.
9.
schvaluje
koupi pozemku parc. č. 97/20 ostatní plocha o výměře 131 m2 v k. ú. Hodolany, obec
Olomouc z vlastnictví paní xxxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní
cenu ve výši 126 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.5.
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10.
schvaluje
koupi ideálního podílu 1/2 pozemku parc. č. 1246/2 lesní pozemek o výměře 598 m2,
ideálního podílu 1/2 pozemku parc. č. 1254/5 lesní pozemek o výměře 20 047 m2, ideálního
podílu 1/2 pozemku parc. č. 1254/6 lesní pozemek o výměře 6 564 m2, ideálního podílu 1/2
pozemku parc. č. 1255/1 lesní pozemek o výměře 2 140 m2, ideálního podílu 1/2 pozemku
parc. č. 1257/2 ostatní plocha o výměře 56 m2, ideálního podílu 1/2 pozemku parc. č. 1273/3
lesní pozemek o výměře 8 700 m2 a ideálního podílu 1/2 pozemku parc. č. 1273/4 lesní
pozemek o výměře 5 022 m2, vše v k. ú. Huzová, obec Huzová z vlastnictví paní Helgy
Kubíkové za kupní cenu ve výši 426 957,- Kč do vlastnictví statutárního města Olomouce dle
důvodové zprávy bod č. 2.6.
11.
schvaluje
směnu částí pozemků parc. č. 388/97 orná půda (dle GP parc. č. 388/132 orná půda) o
výměře 66 m2, parc. č. 388/99 orná půda (dle GP parc. č. 388/130 orná půda) o výměře 95
m2, parc. č. 375/1 zahrada (dle GP parc. č. 375/8 zahrada) o výměře 1 349 m2 a parc. č.
827/2 ostatní plocha (dle GP parc. č. 827/10 ostatní plocha) o výměře 139 m2, vše v k. ú.
Hodolany, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce za části pozemků parc.
č. 388/20 orná půda (dle GP parc. č. 388/135 orná půda o výměře 339 m2 a parc. č. 388/131
orná půda o výměře 139 m2) a parc. č. 388/98 orná půda (dle GP parc. č. 388/134 orná
půda o výměře 133 m2 a parc. č. 388/136 orná půda o výměře 9 m2), vše v k. ú. Hodolany,
obec Olomouc ve vlastnictví společnosti OLTRANS DOSTÁL s.r.o., s tím, že společnost
OLTRANS DOSTÁL s.r.o. uhradí statutárnímu městu Olomouc doplatek cenového rozdílu ve
výši 1 345 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.7.
12.
schvaluje
směnu částí pozemku parc. č. 244/1 orná půda (dle GP parc. č. 244/15 orná půda a parc. č.
244/16 orná půda) o celkové výměře 3 480 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, ve
vlastnictví statutárního města Olomouce za část pozemku parc. č. 244/4 orná půda (dle GP
parc. č. 244/4 orná půda) o výměře 4 306 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, vše ve
vlastnictví paní xxxxxxxxxxxxxxxxxx s tím, že paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx uhradí
statutárnímu městu Olomouc doplatek cenového rozdílu ve výši 2 870 510,- Kč dle důvodové
zprávy bod č. 2.8.
13.
schvaluje
směnu části pozemku parc. č. 14 ostatní plocha (dle GP parc. č. 14/2 ostatní plocha) o
výměře 2 020 m2 v k. ú. Lošov, obec Olomouc ve vlastnictví Sportovního klubu Lošov, z.s.
za pozemek parc. č. 1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 511 m2, na němž se nachází
budova č. p. 22, obč. vyb, ve vlastnictví Sportovního klubu Lošov, z.s., a část pozemku parc.
č. 2/1 zahrada (dle GP parc. č. 2/3 zahrada) o výměře 578 m2, vše v k. ú. Lošov, obec
Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouc bez doplatku cenového rozdílu dle
důvodové zprávy bod č. 2.9.
14.
schvaluje
nepřijetí nabídky společnosti Aqua Industrial s.r.o. na uplatnění předkupního práva
statutárního města Olomouce k části pozemku parc. č. 1721/124 ostatní plocha (dle GP
parc. č. 1721/144 ostatní plocha) o výměře 391 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.10.
15.
nevyhovuje žádosti
manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o uznání vydržení vlastnického práva k části pozemku
parc. č. 399/37 zahrada o výměře 34 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové
zprávy bod č. 2.11.
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16.
nevyhovuje žádosti
pana xxxxxxxxxxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 202/1 ostatní plocha o výměře 52
m2 a části pozemku parc. č. 103/31 ostatní plocha o výměře 82 m2 v k. ú. Bělidla, obec
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.12.
17.
nevyhovuje žádosti
společnosti Nestlé Česko s.r.o. o prodej částí pozemků parc. č. 840/1 ostatní plocha o
výměře 425 m2 a parc. č. 840/4 ostatní plocha o výměře 146 m2, oba v k. ú. Hodolany, obec
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.13.
18.
schvaluje
prodej části pozemků panu xxxxxxxxxxxxxxxxx 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 za kupní cenu 1.871.286 Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.14.
19.
schvaluje
prodej části pozemku parc. č. 269 ostatní plocha (dle GP parc. č. 269/1 ostatní plocha) o
výměře 368 m2 a pozemku parc. č. 270 zahrada, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc,
společnosti Nemovitosti & Obchod s.r.o. za kupní cenu ve výši 2.620.000,- Kč.
V případě, že společnost Nemovitosti & Obchod s.r.o. neuzavře kupní smlouvu do 30 dní od
doručení výzvy k podpisu kupní smlouvy nebo neuhradí kupní cenu do 30 dní od podpisu
kupní smlouvy, ZMO schvaluje prodej předmětných nemovitých věcí panu xxxxxxxxxxxxxx
za kupní cenu ve výši 2.615.000,- Kč s tím, že pan xxxxxxxxxxxxxxx je povinen uzavřít kupní
smlouvu do 30 dní od doručení výzvy k podpisu kupní smlouvy a uhradit kupní cenu do 30
dní od podpisu kupní smlouvy dle důvodové zprávy bod č. 2.15.
20.
nevyhovuje
nabídce manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nabídce xxxxxxxxxxxxxxx, nabídce společnost ATE
Company s.r.o., nabídce manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nabídce pana xxxxxxxxxxx,
nabídce pana xxxxxxxxxxxxxx a pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nabídce pana xxxxxxxxxxxxxx,
nabídce manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nabídce pana xxxxxxxxxxxxxxx, nabídce manželů
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nabídce manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx
na prodej části pozemku parc. č. 269 ostatní plocha (dle GP parc. č. 269/1 ostatní plocha) o
výměře 368 m2 a pozemku parc. č. 270 zahrada, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle
důvodové zprávy bod č. 2.15.
21.
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemek parc. č. st. 606 zastavěná plocha a
nádvoří v k. ú. Lazce, obec Olomouc, jehož součástí je budova č. p. 496, tech. vyb., se
společností JITRO Olomouc, o.p.s. při kupní ceně ve výši 716 500,- Kč dle důvodové zprávy
bod č. 2.16.
22.
nevyhovuje
žádostem spolku Klub stolního tenisu Olomouc z.s., pana xxxxxxxxxxxxxxxx a společnosti
PATRIOT reality, spol. s r.o. o prodej pozemku parc. č. st. 606 zastavěná plocha a nádvoří v
k. ú. Lazce, obec Olomouc, jehož součástí je budova č. p. 496, tech. vyb. dle důvodové
zprávy bod č. 2.16.
23.
schvaluje
prodej částí pozemků parc. č. 665/2 orná půda (dle GP parc. č. 665/8 orná půda) o výměře
324 m2 a parc. č. 668/2 orná půda (dle GP parc. č. 668/3 orná půda) o výměře 82 m2, vše v
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k. ú. Nemilany, obec Olomouc, panu xxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 35 200,- Kč dle
důvodové zprávy bod č. 2.17.
24.
schvaluje
prodej pozemku parc. č. 117/2 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Topolany u Olomouce,
obec Olomouc, na kterém se nachází budova č. p. 82, objekt k bydlení, ve vlastnictví
kupující, paní xxxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu ve výši 8.000,- Kč dle důvodové zprávy
bod č. 2.18.
25.
schvaluje
prodej pozemku parc. č. 64/2 zahrada v k. ú. Neředín, obec Olomouc manželům
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx do společného jmění manželů za kupní cenu ve výši 72.000,Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.19.
26.
schvaluje
prodej části pozemku parc. č. 555/21 ostatní plocha (dle GP parc. č. 555/27 ostatní plocha) o
výměře 48 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc do podílového spoluvlastnictví
paní xxxxxxxxxxxxxxxx a pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, a to ideální podíl o velikosti 1/2 shora
uvedeného pozemku paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 41.700,- a ideální
podíl o velikosti 1/2 shora uvedeného pozemku panu xxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve
výši 41.700,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.20.
27.
schvaluje
prodej části pozemku parc. č. 239 zahrada (dle GP parc. č. 239/1 zahrada) o výměře 44 m2
v k. ú. Nemilany, obec Olomouc do podílového spoluvlastnictví paní xxxxxxxxxxxxxxx a pana
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, a to ideální podíl o velikosti 1/2 shora uvedeného pozemku paní
xxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 37.920,- Kč a ideální podíl o velikosti 1/2 shora
uvedeného pozemku panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 37.920,- Kč dle
důvodové zprávy bod č. 2.21.
Předložil:
Bod programu:
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Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
3.; hlasování č. 11 - 13

Majetkoprávní záležitosti odboru investic

Zastupitelstvo města Olomouce
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
budoucí darování části pozemku parc.č. 123/11 ostatní plocha v k.ú. Olomouc - město, obec
Olomouc o rozsahu cca 21 m2 dle situačního nákresu, která je ve vlastnictví Olomouckého
kraje, s právem hospodaření Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, do
vlastnictví statutárního města Olomouc.
3.
schvaluje
směnu části pozemku parc.č. 442/1 orná půda (dle GP parc.č. 442/4) o výměře 2 279 m2,
části pozemku parc. č. 443/3 orná půda (dle GP parc. č. 443/86) o výměře 87 m2 a části
pozemku parc. č. 443/5 (dle GP parc.č. 443/85) o výměře 113 m2, vše v k..ú Povel, obec
Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce za části pozemku parc.č. 443/1 (dle GP
parc.č. 443/83 a parc.č. 443/84) o výměře 1 017 m2 a 1 182 m2 ve vlastnictví společnosti
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STAFOS- REAL, s.r.o. s cenovým doplatkem ve prospěch statutárního města Olomouc ve
výši 1 707 000,- Kč.
4.
schvaluje
prodej pozemku parc. č. 451/104 zahrada o výměře 843 m2 k.ú. Povel, obec Olomouc ve
vlastnictví statutárního města Olomouc do vlastnictví AUTO - Rolný v.o.s., IČ 440 53 665 na
základě smlouvy o budoucí kupní smlouvě č. OI-IP/BKS/001200/2013/Kop ze dne 27. 2.
2014 za kupní cenu ve výši 1 475 250,- Kč se způsobem vypořádání dle důvodové zprávy.
Předložil:
Bod programu:
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Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
4.; hlasování č. 14

Finanční dar na zakoupení diagnostického přístroje pro
Fakultní nemocnici Olomouc

Zastupitelstvo města Olomouce
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
poskytnutí finančního daru dle důvodové zprávy a přílohy č. 1
3.
pověřuje
primátora města doc. Mgr. Antonína Staňka, Ph.D., k podpisu darovací smlouvy dle přílohy
č. 2
Předložil:
Bod programu:
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Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
5.; hlasování č. 6 - 8

Rozpočtové změny roku 2017

Zastupitelstvo města Olomouce
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu týkající se rozpočtových změn roku 2017 část A a část B
2.
schvaluje
důvodovou zprávu týkající se rozpočtových změn roku 2017 - část B
Předložil:
Bod programu:

7

Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
6.; hlasování č. 15

Návrh rozpočtu SMOl na rok 2018

Zastupitelstvo města Olomouce
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu k "Návrhu rozpočtu SMOl na rok 2018" včetně všech příloh
2.
schvaluje
a) obnovení krátkodobého úvěru ve výši 30 mil. Kč v roce 2018 se splatností 1 rok,
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u Komerční banky, a.s.
b) návrh rozpočtu SMOl na rok 2018 dle důvodové zprávy včetně všech příloh
c) závazné ukazatele roku 2018 dle důvodové zprávy
d) časový harmonogram pro vyplácení jmenovitých neinvestičních dotací v roce 2018 dle
důvodové zprávy
Předložil:
Bod programu:
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Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
7.; hlasování č. 9

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

Zastupitelstvo města Olomouce
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu včetně návrhu obecně závazné vyhlášky.
2.
vydává
OZV č. 7/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na rok 2018.
Předložil:
Bod programu:

9

Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
8.; hlasování č. 16

Regulační plán RP-13 Sídliště Lazce - rozhodnutí o námitkách

Zastupitelstvo města Olomouce
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu v předloženém znění
2.
schvaluje
návrh rozhodnutí o námitkách uplatněných k Regulačnímu plánu RP-13 Sídliště Lazce, které
je přílohou tohoto usnesení
Předložil:
Bod programu:

10

Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
9.; hlasování č. 17

Regulační plán RP-13 Sídliště Lazce - vydání

Zastupitelstvo města Olomouce
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu v předloženém znění
2.
ověřilo
tímto, že Regulační plán RP-13 Sídliště Lazce není v rozporu:
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1. s Politikou územního rozvoje České republiky ve znění Aktualizace č.1, schválenou
usnesením vlády České republiky č. 276 dne 15.4.2015
2. se Zásadami územního rozvoje Olomouckého kraje ve znění Aktualizace č. 2b, vydané
usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/4/41/2017 dne 24.4.2017
3. s Územním plánem Olomouc, vydaným usnesením Zastupitelstva města Olomouce ze
dne 15.9.2014, ve znění pozdějších změn
4. s dalšími požadavky dle § 68 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon)
5. s výsledky projednání
3.
vydává
v souladu s ustanovením § 69 odst. 2 stavebního zákona Regulační plán RP-13 Sídliště
Lazce formou opatření obecné povahy, které je přílohou tohoto usnesení
4.
ukládá
odboru koncepce a rozvoje oznámit v souladu s § 173 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád ve znění pozdějších předpisů, vydání Regulačního plánu RP-13 Sídliště Lazce
veřejnou vyhláškou
T:
O:

ihned
vedoucí odboru koncepce a rozvoje

5.
ukládá
odboru koncepce a rozvoje připravit a předložit do ZMO vyhodnocení argumentů vznesených
v textu petice a zpracovat návrh variant řešení možných změn regulačního plánu, které
zohlední oprávněné požadavky petentů
T:
O:

červen 2018
vedoucí odboru koncepce a rozvoje

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

Regulační plán RP - 21 Sídliště Brněnská - I. P. Pavlova rozhodnutí o námitkách

Zastupitelstvo města Olomouce
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu v předloženém znění
2.
schvaluje
návrh rozhodnutí o námitkách uplatněných k Regulačnímu plánu RP-21 Sídliště Brněnská I.P.Pavlova, které je přílohou tohoto usnesení
Předložil:
Bod programu:

Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
11.; hlasování č. 19
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Regulační plán RP - 21 Sídliště Brněnská - I. P. Pavlova vydání

Zastupitelstvo města Olomouce
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu v předloženém znění
2.
ověřilo
tímto, že Regulační plán RP-21 Sídliště Brněnská - I.P.Pavlova není v rozporu:
1. s Politikou územního rozvoje České republiky ve znění Aktualizace č.1, schválenou
usnesením vlády České republiky č. 276 dne 15.4.2015
2. se Zásadami územního rozvoje Olomouckého kraje ve znění Aktualizace č. 2b, vydané
usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/4/41/2017 dne 24.4.2017
3. s Územním plánem Olomouc, vydaným usnesením Zastupitelstva města Olomouce ze
dne 15.9.2014, ve znění pozdějších změn
4. s dalšími požadavky dle § 68 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon)
5. s výsledky projednání
3.
vydává
v souladu s ustanovením § 69 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon) Regulační plán RP-21
Sídliště Brněnská - I.P.Pavlova formou opatření obecné povahy, které je přílohou tohoto
usnesení
4.
ukládá
odboru koncepce a rozvoje oznámit v souladu s § 173 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád ve znění pozdějších předpisů, vydání Regulačního plánu RP-21 Sídliště
Brněnská - I.P.Pavlova veřejnou vyhláškou
T:
O:

12. 3. 2018
vedoucí odboru koncepce a rozvoje

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

Změna č. VI Územního plánu Olomouce - návrh zadání

Zastupitelstvo města Olomouce
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
v souladu s § 47, odst.(5) Zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
ve znění pozdějších předpisů návrh zadání Změny č. VI Územního plánu Olomouc

9

3.
ukládá
OKR zadat zpracování návrhu Změny č. VI Územního plánu Olomouce
T:
O:

12. 3. 2018
vedoucí odboru koncepce a rozvoje

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

Strategický plán – analytická a návrhová část

Zastupitelstvo města Olomouce
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
závěry analytické části Strategického plánu rozvoje města Olomouce ve formě SWOT
analýzy, problémové analýzy a identifikace kritických oblastí
3.
schvaluje
návrhovou část Strategického plánu rozvoje města Olomouce upravenou na základě
proběhlé diskuse
Předložil:
Bod programu:

15

Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
14.; hlasování č. 22

OZV o cenové mapě

Zastupitelstvo města Olomouce
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
vydává
obecně závaznou vyhlášku č. 8/2017, kterou se vydává Cenová mapa stavebních pozemků
na území statutárního města Olomouce pro rok 2018, s účinností od 1. 1. 2018
Předložil:
Bod programu:
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Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
15.; hlasování č. 23

Program regenerace MPR Olomouc, aktualizace 2018 - 2022

Zastupitelstvo města Olomouce
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu v předloženém znění
2.
schvaluje
aktualizovaný dokument "Program regenerace MPR Olomouc, aktualizace 2018 - 2022"

10

Předložil:
Bod programu:

17

Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
16.; hlasování č. 24

Aktualizace "Management plan Čestného sloupu Nejsvětější
Trojice v Olomouci - 2017"

Zastupitelstvo města Olomouce
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu v předloženém znění
2.
schvaluje
dokument aktualizace "Management plan Čestného sloupu Nejsvětější Trojice v Olomouci 2017"
Předložil:
Bod programu:
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Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
17.; hlasování č. 25

České dědictví UNESCO

Zastupitelstvo města Olomouce
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
bere na vědomí
zprávu o výsledcích přezkoumávání hospodaření dobrovolného svazku obcí České dědictví
UNESCO za rok 2016
Předložil:
Bod programu:

19

Giacintov Michal, Ing. arch., člen rady města
18.; hlasování č. 26

Přísedící Okresního soudu v Olomouci

Zastupitelstvo města Olomouce
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
volí
v souladu se zákonem č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě
soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích) do funkce
přísedících Okresního soudu v Olomouci PhDr. Ivu Klimešovou, Ph.D. a Miroslava Behra,
pro funkční období 2017 – 2021
Předložil:
Bod programu:

Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
19.; hlasování č. 27
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Značení sloupů veřejného osvětlení - vyhodnocení

Zastupitelstvo města Olomouce
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
Předložil:
Bod programu:
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Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
20.; hlasování č. 28

Obecně závazná vyhláška o nočním klidu

Zastupitelstvo města Olomouce
1.
bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2.
vydává
Obecně závaznou vyhlášku č. 9/2017 o nočním klidu dle upravené přílohy
Předložil:
Bod programu:

22

Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
21.; hlasování č. 29

Hřbitovy města Olomouce - změna Zřizovací listiny a Přílohy č.
1

Zastupitelstvo města Olomouce
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
změnu Zřizovací listiny a Přílohy č. 1 příspěvkové organizace Hřbitovy města Olomouce 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 Hřbitovy města
Olomouce
T:
O:

prosinec 2017
vedoucí odboru vnějších vztahů a informací

Předložil:
Bod programu:

23

Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
22.; hlasování č. 30

Pojmenování - prodloužení ulice

Zastupitelstvo města Olomouce
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
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2.
schvaluje
název ulice dle důvodové zprávy
3.
ukládá
informovat příslušné instituce o prodloužení ulice dle platných směrnic
T:
O:

ihned
vedoucí odboru vnějších vztahů a informací

Předložil:
Bod programu:

24

Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
23.; hlasování č. 31

Organizační záležitosti

Zastupitelstvo města Olomouce
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
poskytování navrhovaných měsíčních odměn a výši paušální částky dle části A) předložené
důvodové zprávy a dle přílohy č. 1 k části A) k důvodové zprávě s účinností od 1. 1. 2018
3.
schvaluje
poskytování navrhovaných měsíčních odměn dle části B) předložené důvodové zprávy a dle
přílohy č. 1 k části B) k důvodové zprávě s účinností od 1. 1. 2018
4.
schvaluje
příspěvek na úpravu zevnějšku pro oddávající dle části C), odst. 1 předložené důvodové
zprávy s účinností od 1. 1. 2018
5.
schvaluje
příspěvek na úpravu zevnějšku pro Komisi pro občanské záležitosti dle části C), odst. 2
předložené důvodové zprávy s účinností od 1. 1. 2018
6.
ukládá
realizaci schváleného usnesení dle důvodové zprávy od 1. 1. 2018
T:
O:

leden 2018
vedoucí odboru kancelář tajemníka, vedoucí odboru správních činností, vedoucí
odboru vnějších vztahů a informací

Předložil:
Bod programu:

25

Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
24.; hlasování č. 32

SK Sigma Olomouc, a.s. - delegování zástupce SMOl na valnou
hromadu společnosti

Zastupitelstvo města Olomouce
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu

13

2.
deleguje
zástupce SMOl (včetně náhradníků) na valnou hromadu SK Sigma Olomouc, a.s. s platností
pro nejbližší termín valné hromady i případný náhradní termín
Předložil:
Bod programu:

Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
25; hlasování č. 33

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

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

14

