
 

USNESENÍ 
 

z 19. zasedání Zastupitelstva města Olomouce, konaného dne 12. 3. 2018 
 
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 19. zasedání Zastupitelstva města 
Olomouce 

Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. schvaluje 
program 19. zasedání Zastupitelstva města Olomouce 
 

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 1. 
 
 

2 Změna ve složení Zastupitelstva města Olomouce 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. vyslovuje 
zánik mandátu člena Zastupitelstva města Olomouce pana Bc. Filipa Červinky (ANO 2011) z 
důvodu změny trvalého pobytu 
 

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 1.1. 
 
 

3 Kontrola usnesení ZMO 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
informace o plnění usnesení a podnětů ze zasedání ZMO dle důvodové zprávy 
 

2. vypouští ze sledování 
- bod V. usnesení ZMO ze dne 14.12.2000 týkající se plnění Programu regenerace MPR 
2000 - 2006 (periodický úkol s termínem plnění - ročně) 
- bod 9, část 3 usnesení ZMO ze dne 19.12.2007 týkající se plnění Strategického plánu 
rozvoje města Olomouce a mikroregionu Olomoucko (periodický úkol s termínem plnění - 
ročně) 
 

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 2. 



 2 

 
 

4 Majetkoprávní záležitosti 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. nevyhovuje žádosti 
paní XXXXX ve věci koupě id. podílu o velikosti 1/4 pozemku parc. č. 607/19 zahrada o 
výměře 406 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc z vlastnictví paní XXXXX do vlastnictví 
statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 1.1. 
 

2. schvaluje 
nepřijetí nabídky pana XXXXX na uplatnění předkupního práva statutárního města 
Olomouce k budově bez čp/če, garáž, na pozemku parc. č. st. 433 zastavěná plocha a 
nádvoří v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.2. 
 

3. nevyhovuje žádosti 
pana XXXXXo prodej pozemku parc. č. 245 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Nemilany, 
obec Olomouc, jehož součástí je budova č. p. 99, obč. vyb., Lidická 31 dle důvodové zprávy 
bod č. 1.3. 
 

4. schvaluje 
prodej jednotky vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to jednotky č. 
515/4, byt, v domě č. p. 513, 514, 515, Synkova 11, 13, 15, který je součástí pozemku parc. 
č. st. 541 zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Lazce, obec Olomouc společnosti Dopravní 
podnik města Olomouce, a.s. za kupní cenu ve výši 1.635.890,- Kč. Součástí předmětné 
jednotky je spoluvlastnický podíl o velikosti 5511/185835 na společných částech předmětné 
nemovité věci dle důvodové zprávy bod č. 1.4. 
 

5. nevyhovuje žádosti 
Arcibiskupství olomouckého o prodej částí pozemku parc. č. st. 169 zastavěná plocha a 
nádvoří o výměře 91,5 m2 nebo o výměře 56 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod č. 1.5. 
 

6. nevyhovuje žádosti 
paní XXXXXo snížení kupní ceny pozemku parc. č. st. 169 zastavěná plocha a nádvoří v k. 
ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.5. 
 

7. schvaluje 
prodej pozemku parc. č. st. 169 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec 
Olomouc, na kterém se nachází zejména budova č. p. 837, bydlení, ve vlastnictví kupujících, 
do podílového spoluvlastnictví paní XXXXXa pana XXXXXza kupní cenu ve výši 1.503.025,- 
Kč, a to ideální podíl o velikosti 1/2 shora uvedeného pozemku paní XXXXX za kupní cenu 
ve výši 751.512,50 Kč a ideální podíl o velikosti 1/2 shora uvedeného pozemku panu XXXXX 
za kupní cenu ve výši 751.512,50 Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.5. 
 

8. nevyhovuje žádosti 
paní XXXXX o snížení kupní ceny ve výši 10.000,- Kč z již prodaného pozemku parc. č. 
136/81 ostatní plocha v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.6. 
 

9. schvaluje 
bezúplatný převod pozemku parc. č. 140/79 ostatní plocha o výměře 106 m2 v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc z vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s majetkem 
státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního 
města Olomouce se zdůvodněním veřejného zájmu dle důvodové zprávy bod č. 2.1. 
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10. revokuje 
usnesení ZMO ze dne 11. 9. 2017 bod programu č. 4., bod. č. 2.1. důvodové zprávy ve věci 
schválení bezúplatného převodu pozemku parc. č. 140/79 ostatní plocha o výměře 106 m2 v 
k. ú. Hodolany, obec Olomouc z vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s 
majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví 
statutárního města Olomouc se zdůvodněním veřejného zájmu dle důvodové zprávy bod č. 
2.1. 
 

11. nevyhovuje žádosti 
ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových o úplatný převod pozemku parc. č. 
140/79 ostatní plocha o výměře 106 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc z vlastnictví České 
republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve 
věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 
2.1. 
 

12. revokuje 
usnesení ZMO ze dne 27. 6. 2016, bod programu 3, bod 2.3. důvodové zprávy ve věci 
schválení bezúplatného převodu části pozemku parc. č. 168/16 ostatní plocha (dle GP parc. 
č. 168/29 ostatní plocha) o výměře 3 532 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, na které se 
nachází stavby ve vlastnictví nabyvatele – zejména stezka pro chodce a cyklisty, chodník, 
veřejné osvětlení a vodovod, a stavby jiného vlastníka – zejména plynovod, horkovod, 
podzemní kabelové vedení VN, NN a optické kabelové vedení, které nejsou součástí 
pozemku a nebudou proto předmětem převodu, z vlastnictví ČR - Ministerstva obrany do 
vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 2.2. 
 

13. schvaluje 
bezúplatný převod části pozemku parc. č. 168/16 ostatní plocha (dle GP parc. č. 168/29 
ostatní plocha) o výměře 3 532 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc z vlastnictví ČR – 
Ministerstva obrany do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 
2.2. 
 

14. schvaluje 
koupi pozemků parc. č. 1321/1 ostatní plocha a parc. č. 1330 ostatní plocha, oba v k. ú. 
Lošov, obec Olomouc ze společného jmění manželů XXXXX a XXXXX do vlastnictví 
statutárního města Olomouce za kupní cenu ve výši 429 600,- Kč dle důvodové zprávy bod 
č. 2.3. 
 

15. schvaluje 
darování pozemku parc. č. 324/107 orná půda a části pozemku parc. č. 539/7 ostatní plocha 
(dle GP parc. č. 539/39 ostatní plocha) o výměře 14 m2, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc 
z vlastnictví statutárního města Olomouce do vlastnictví Olomouckého kraje se zdůvodněním 
dle důvodové zprávy bod č. 2.4. 
 

16. nevyhovuje žádosti 
Náboženské obce Církve československé husitské v Olomouci – Hodolanech o směnu části 
pozemku parc. č. 46/2 ostatní plocha (dle GP parc. č. 46/7 ostatní plocha) o výměře 126 m2 
v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce za části 
pozemku parc. č. st. 583 zastavěná plocha a nádvoří (dle GP parc. č. 1761 ostatní plocha o 
výměře 7 m2 a parc. č. 1762 ostatní plocha o výměře 5 m2) o celkové výměře 12 m2 v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc ve vlastnictví Náboženské obce Církve československé husitské v 
Olomouci – Hodolanech bez doplatku cenového rozdílu dle důvodové zprávy bod č. 2.5. 
 

17. schvaluje 
směnu části pozemku parc. č. 267 zahrada (dle GP parc. č. 267/4 ostatní plocha) o výměře 
28 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc ve vlastnictví společnosti DELTA servis, s.r.o. za část 
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pozemku parc. č. 246 ostatní plocha (dle GP parc. č. 246/2 ostatní plocha) o výměře 234 m2 
a pozemek parc. č. 292/1 zahrada o výměře 122 m2, vše v k. ú. Lazce, obec Olomouc ve 
vlastnictví statutárního města Olomouce, s tím, že společnost DELTA servis, s.r.o. uhradí 
statutárnímu městu Olomouc doplatek cenového rozdílu ve výši 367 600,- Kč dle důvodové 
zprávy bod č. 2.6. 
 

18. nevyhovuje žádosti 
společnosti ČOLOT a.s. o prodej pozemků parc. č. 987/8, parc. č. 987/10 a parc. č. 987/11, 
vše ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.7. 
 

19. nevyhovuje žádosti 
manželů XXXXX a XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 355/9 ostatní plocha o výměře 
170 m2, případně celého pozemku parc. č. 355/9 ostatní plocha v k. ú. Nové Sady u 
Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.8. 
 

20. nevyhovuje žádosti 
paní XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 79/25 ostatní plocha o výměře 150 m2 v k. ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.9. 
 

21. nevyhovuje žádosti 
pana XXXXX o prodej pozemků parc. č. 978/8 zahrada, parc. č. 978/2 ostatní plocha a částí 
pozemků parc. č. 1010/2 ostatní plocha o výměře 689 m2, příp. 734 m2, a parc. č. 1010/3 
ostatní plocha o výměře 128 m2, příp. 120 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod č. 2.10. 
 

22. revokuje 
usnesení ZMO ze dne 12. 6. 2017, bod programu 3, bod 2.30. důvodové zprávy ve věci 
prodeje pozemků parc. č. 978/8 zahrada a parc. č. 978/2 ostatní plocha, vše v k. ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc panu XXXXX za kupní cenu ve výši 2.650.000,- Kč dle důvodové 
zprávy bod č. 2.10. 
 

23. nevyhovuje žádosti 
XXXXXo prodej části pozemku parc. č. 693/2 ostatní plocha o výměře 190 m2 v k. ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.11. 
 

24. schvaluje 
ponechání pozemků parc. č. 518/1 a parc. č. 521, oba zahrada v k. ú. Slavonín, obec 
Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouc do vyřešení soudních sporů dle 
důvodové zprávy bod č. 2.12. 
 

25. nevyhovuje 
žádostem pana XXXXX, pana XXXXX, XXXXX, pana XXXXX a manželů XXXXX o prodej 
pozemků parc. č. 518/1 a parc. č. 521, oba zahrada v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod č. 2.12. 
 

26. nevyhovuje žádosti 
manželů XXXXX o prodej pozemku parc. č. 518/1 zahrada v k. ú. Slavonín, obec Olomouc 
dle důvodové zprávy bod č. 2.12. 
 

27. nevyhovuje žádosti 
pana XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 235/23 ostatní plocha o výměře 12,5 m2 v k. ú. 
Povel, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.13. 
 

28. nevyhovuje žádosti 
družstva Zemědělské družstvo Slavonín o prodej pozemků parc. č. 45/14 zastavěná plocha a 
nádvoří, parc. č. 1117/2 zastavěná plocha a nádvoří a parc. č. 1117/3 zastavěná plocha a 
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nádvoří, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.14. 
 

29. nevyhovuje žádosti 
manželů XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 399/37 zahrada o výměře 34 m2 v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc za kupní cenu ve výši 15.000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 
2.15. 
 

30. nevyhovuje žádosti 
manželů XXXXX o snížení kupní ceny za prodej části pozemku parc. č. 136/1 ostat. pl. (dle 
GP parc. č. 136/90 ostat. pl.) o výměře 60 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc na 600,- Kč/m2 
dle důvodové zprávy bod č. 2.16. 
 

31. revokuje 
usnesení ZMO ze dne 19. 9. 2012, bod programu 3, bod 41 důvodové zprávy ve věci 
schválení prodeje části pozemku parc. č. 136/1 ostat. pl. (dle GP parc. č. 136/90 ostat. pl.) o 
výměře 60 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc manželům XXXXX za kupní cenu ve výši 131 
200,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.16. 
 

32. nevyhovuje žádosti 
manželů XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 649 ostatní plocha o výměře 62 m2 v k. ú. 
Nemilany, obec Olomouc za kupní cenu ve výši 200 - 300,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod 
č. 2.17. 
 

33. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 132/1 ostatní plocha o 
výměře 334 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc se společností Office Park Šantovka 
s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 2.18. 
 

34. schvaluje 
zřízení služebnosti uložení a provozování kanalizace na části pozemku parc. č. 132/1 ostatní 
plocha o výměře 334 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch statutárního 
města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 2.18. 
 

35. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti uložení a provozování kanalizace 
na části pozemku parc. č. 132/1 ostatní plocha o výměře 334 m2 v k. ú. Olomouc-město, 
obec Olomouc ve prospěch statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 2.18. 
 

36. schvaluje 
uzavření smlouvy o udělení souhlasu s vybudováním staveb části chodníků u severního 
vstupu, části zastřešení zásobovacího dvora, části areálového osvětlení sever, části budovy 
GALERIE ŠANTOVKA 2 a části zastřešení vjezdové a výjezdové rampy do zásobovacího 
dvora, na části pozemku parc. č. 132/1 ostatní plocha o výměře 334 m2 v k. ú. Olomouc-
město, obec Olomouc se společností Office Park Šantovka s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 
2.18. 
 

37. revokuje 
usnesení ZMO ze dne 11. 9. 2017 bod programu č. 4., bod č. 2.7. důvodové zprávy, ve věci 
schválení darování částí pozemků parc. č. 90/45 ostatní plocha (dle GP parc. č. 90/68 
ostatní plocha) o výměře 34 m2, parc. č. 90/34 ostatní plocha (dle GP parc. č. 90/67 ostatní 
plocha) o výměře 152 m2, parc. č. 94/91 ostatní plocha (dle GP parc. č. 94/131 ostatní 
plocha) o výměře 204 m2, parc. č. 94/5 ostatní plocha (dle GP parc. č. 94/132 ostatní 
plocha) o výměře 2332 m2, parc. č. 145/1 ostatní plocha (dle GP parc. č. 145/4 ostatní 
plocha) o výměře 4 m2, parc. č. 94/12 ostatní plocha (dle GP parc. č. 94/133 ostatní plocha) 
o výměře 750 m2, parc. č. 94/33 ostatní plocha (dle GP parc. č. 94/134 ostatní plocha) o 
výměře 17 m2, parc. č. 94/10 ostatní plocha (dle GP parc. č. 94/138 ostatní plocha) o 
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výměře 2764 m2, parc. č. 94/96 ostatní plocha (dle GP parc. č. 94/96 ostatní plocha) o 
výměře 6636 m2, parc. č. 94/58 ostatní plocha (dle GP parc. č. 94/135 ostatní plocha) o 
výměře 108 m2, parc. č. 94/78 ostatní plocha (dle GP parc. č. 94/141 ostatní plocha) o 
výměře 1 m2, parc. č. 94/84 ostatní plocha (dle GP pozemky parc. č. 94/145 ostatní plocha o 
výměře 447 m2 a parc. č. 94/146 ostatní plocha o výměře 174 m2) o celkové výměře 621 
m2, parc. č. 124/21 ostatní plocha (dle GP parc. č. 124/46 ostatní plocha) o výměře 628 m2, 
parc. č. 94/40 ostatní plocha (dle GP parc. č. 94/148 ostatní plocha) o výměře 2188 m2, 
parc. č. 123/15 ostatní plocha (dle GP parc. č. 123/19 ostatní plocha) o výměře 5 m2, parc. 
č. 93/27 ostatní plocha (dle GP parc. č. 93/172 ostatní plocha) o výměře 1087 m2 a parc. č. 
93/22 ostatní plocha (dle GP parc. č. 93/171 ostatní plocha) o výměře 183 m2, vše v k. ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc, parc. č. 72/4 ostatní plocha (dle GP pozemky parc. č. 72/13 
ostatní plocha o výměře 4 m2 a parc. č. 72/15 ostatní plocha o výměře 15 m2) o celkové 
výměře 19 m2 a parc. č. 72/8 ostatní plocha (dle GP pozemky parc. č. 72/16 ostatní plocha o 
výměře 26 m2 a parc. č. 72/18 ostatní plocha o výměře 13 m2) o celkové výměře 39 m2, vše 
v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc, parc. č. 959/1 ostatní plocha (dle GP parc. č. 
959/52 ostatní plocha) o výměře 3615 m2, parc. č. 1110/2 ostatní plocha (dle GP parc. č. 
1110/5 ostatní plocha) o výměře 267 m2, parc. č. 624/1 ostatní plocha (dle GP parc. č. 
624/48 ostatní plocha) o výměře 1 m2, parc. č. 962/2 ostatní plocha (dle GP parc. č. 962/4 
ostatní plocha) o výměře 43 m2, parc. č. 964 ostatní plocha (dle GP parc. č. 964/4 ostatní 
plocha) o výměře 1189 m2 a parc. č. 967 ostatní plocha (dle GP parc. č. 967/4 ostatní 
plocha) o výměře 233 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc z vlastnictví statutárního 
města Olomouce do vlastnictví České republiky s právem hospodařit pro státní podnik 
Povodí Moravy, s.p. se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 2.19. 
 

38. schvaluje 
prodej částí pozemků parc. č. 90/45 ostatní plocha (dle GP parc. č. 90/68 ostatní plocha) o 
výměře 34 m2, parc. č. 90/34 ostatní plocha (dle GP parc. č. 90/67 ostatní plocha) o výměře 
152 m2, parc. č. 94/91 ostatní plocha (dle GP parc. č. 94/131 ostatní plocha) o výměře 204 
m2, parc. č. 94/5 ostatní plocha (dle GP parc. č. 94/132 ostatní plocha) o výměře 2332 m2, 
parc. č. 145/1 ostatní plocha (dle GP parc. č. 145/4 ostatní plocha) o výměře 4 m2, parc. č. 
94/12 ostatní plocha (dle GP parc. č. 94/133 ostatní plocha) o výměře 750 m2, parc. č. 94/33 
ostatní plocha (dle GP parc. č. 94/134 ostatní plocha) o výměře 17 m2, parc. č. 94/10 ostatní 
plocha (dle GP parc. č. 94/138 ostatní plocha) o výměře 2764 m2, parc. č. 94/96 ostatní 
plocha (dle GP parc. č. 94/96 ostatní plocha) o výměře 6636 m2, parc. č. 94/58 ostatní 
plocha (dle GP parc. č. 94/135 ostatní plocha) o výměře 108 m2, parc. č. 94/78 ostatní 
plocha (dle GP parc. č. 94/141 ostatní plocha) o výměře 1 m2, parc. č. 94/84 ostatní plocha 
(dle GP pozemky parc. č. 94/145 ostatní plocha o výměře 447 m2 a parc. č. 94/146 ostatní 
plocha o výměře 174 m2) o celkové výměře 621 m2, parc. č. 124/21 ostatní plocha (dle GP 
parc. č. 124/46 ostatní plocha) o výměře 628 m2, parc. č. 94/40 ostatní plocha (dle GP parc. 
č. 94/148 ostatní plocha) o výměře 2188 m2, parc. č. 123/15 ostatní plocha (dle GP parc. č. 
123/19 ostatní plocha) o výměře 5 m2, parc. č. 93/27 ostatní plocha (dle GP parc. č. 93/172 
ostatní plocha) o výměře 1087 m2 a parc. č. 93/22 ostatní plocha (dle GP parc. č. 93/171 
ostatní plocha) o výměře 183 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, parc. č. 72/4 
ostatní plocha (dle GP pozemky parc. č. 72/13 ostatní plocha o výměře 4 m2 a parc. č. 72/15 
ostatní plocha o výměře 15 m2) o celkové výměře 19 m2 a parc. č. 72/8 ostatní plocha (dle 
GP pozemky parc. č. 72/16 ostatní plocha o výměře 26 m2 a parc. č. 72/18 ostatní plocha o 
výměře 13 m2) o celkové výměře 39 m2, vše v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc, parc. 
č. 959/1 ostatní plocha (dle GP parc. č. 959/52 ostatní plocha) o výměře 3615 m2, parc. č. 
1110/2 ostatní plocha (dle GP parc. č. 1110/5 ostatní plocha) o výměře 267 m2, parc. č. 
624/1 ostatní plocha (dle GP parc. č. 624/48 ostatní plocha) o výměře 1 m2, parc. č. 962/2 
ostatní plocha (dle GP parc. č. 962/4 ostatní plocha) o výměře 43 m2, parc. č. 964 ostatní 
plocha (dle GP parc. č. 964/4 ostatní plocha) o výměře 1189 m2 a parc. č. 967 ostatní plocha 
(dle GP parc. č. 967/4 ostatní plocha) o výměře 233 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc 
z vlastnictví statutárního města Olomouce do vlastnictví České republiky s právem 
hospodařit pro státní podnik Povodí Moravy, s.p. za kupní cenu ve výši 21 326 320,- Kč se 
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zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 2.19. 
 

39. schvaluje 
prodej části pozemku parc. č. 307/1 ostatní plocha (dle GP parc. č. 307/7 ostatní plocha) o 
výměře 12 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc manželům XXXXX do společného 
jmění manželů za kupní cenu ve výši 29 500,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.21. 
 

40. revokuje 
usnesení ZMO ze dne 16. 12. 2015, bod programu 2.1., bod 2.16. důvodové zprávy, ve věci 
schválení prodeje 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. 2.22. 
 

41. schvaluje 
prodej pozemku parc. č. 105/77 ostatní plocha a pozemku parc. č. 274 zahrada včetně 
zpevněného povrchu betonovými panely, dlažbou a živicí, vše v k. ú. Olomouc-město, obec 
Olomouc společnosti Výstaviště Flora Olomouc, a.s. za kupní cenu ve výši 925 560,- Kč dle 
důvodové zprávy bod č. 2.22. 
 

42. schvaluje 
prodej části pozemku parc. č. 784/8 zahrada (dle GP parc. č. 784/12 zahrada) o výměře 621 
m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc paní XXXXX za kupní cenu ve výši 1 304 100,- Kč dle 
důvodové zprávy bod č. 2.23. 
 

43. nevyhovuje žádosti 
manželů XXXXXo směnu částí pozemků parc. č. 787/2 trvalý travní porost (dle GP díl „a“) o 
výměře 15 m2 a parc. č. 789/1 zahrada (dle GP parc. č. 789/5 zahrada) o výměře 16 m2, vše 
v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc ve společném jmění manželů XXXXX za část pozemku 
parc. č. 784/1 zahrada (dle GP parc. č. 784/9 zahrada) o výměře 1 m2 v k. ú. Chválkovice, 
obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 2.24. 
 

44. schvaluje 
prodej části pozemku parc. č. 784/1 zahrada (dle GP parc. č. 784/9 zahrada) o výměře 1 m2 
v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc manželům XXXXX do společného jmění manželů za 
kupní cenu ve výši 2 100,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.24. 
 

45. schvaluje 
prodej pozemku parc. č. 626/1 ostatní plocha a pozemku parc. č. 626/3 ostatní plocha, oba v 
k. ú. Chomoutov, obec Olomouc paní XXXXX za kupní cenu ve výši 103 025,- Kč dle 
důvodové zprávy bod č. 2.25. 
 

46. schvaluje 
prodej části pozemku parc. č. 1029/22 ostatní plocha (dle GP parc. č. 1029/36 ostatní 
plocha) o výměře 25 m2 v k. ú. Řepčín, obec Olomouc panu XXXXX za kupní cenu ve výši 
42.000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.26. 
 

47. schvaluje 
prodej části pozemku parc. č. 555/4 ostatní plocha (dle GP parc. č. 555/28 ostatní plocha) o 
výměře 26 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc panu XXXXX za kupní cenu ve 
výši 49.840,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.27. 
 

48. revokuje 
usnesení ZMO ze dne 15. 9. 2014, bod programu 5, bod 83, ve věci schválení zřízení 
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služebnosti umístění a provozování parkovacích stání na pozemku parc. č. 1647/10 orná 
půda v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch statutárního města Olomouce 
dle důvodové zprávy bod č. 2.28. 
 

49. schvaluje 
prodej pozemku parc. č. 1961/7 ostatní plocha a části pozemků parc. č. 1961/8 ostatní 
plocha (dle GP parc. č. 1961/8 ostatní plocha) o výměře 30 m2 a parc. č. 1961/1 ostatní 
plocha (dle GP parc. č. 1961/18 ostatní plocha) o výměře 32 m2, vše v k. ú. Holice u 
Olomouce, obec Olomouc panu XXXXX za kupní cenu ve výši 255 630,- Kč dle důvodové 
zprávy bod č. 2.28. 
 

50. schvaluje 
prodej pozemku parc. č. st. 922 zastavěná plocha a nádvoří, na kterém se nachází budova č. 
e. 6, stavba pro rodinnou rekreaci ve vlastnictví kupujícího, a části pozemku parc. č. 1856/3 
zahrada (dle GP parc. č. 1856/16 zahrada) o výměře 352 m2, vše v k. ú. Chválkovice, obec 
Olomouc panu XXXXX za kupní cenu ve výši 127 800,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.29. 
 

51. schvaluje 
prodej pozemku parc. č. st. 2187 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc, na kterém se nachází budova č. p. 55, jiná st., ve vlastnictví kupujícího, 
společnosti TRADESYSTEM a.s. za kupní cenu ve výši 83 025,- Kč dle důvodové zprávy 
bod č. 2.30. 
 

52. schvaluje 
prodej pozemku parc. č. 29/3 zahrada v k. ú. Nemilany, obec Olomouc manželům XXXXX do 
společného jmění manželů za kupní cenu ve výši 132 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 
2.31. 
 

53. schvaluje 
prodej části pozemku parc. č. 1000/1 ostatní plocha (dle GP parc. č. 1000/5 ostatní plocha) o 
výměře 88 m2 v k. ú. Řepčín, obec Olomouc panu XXXXX za kupní cenu ve výši 139 000,- 
Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.32. 
 

54. schvaluje 
prodej části pozemku parc. č. 23 trvalý travní porost (dle GP parc. č. 23/1 trvalý travní porost) 
o výměře 30 m2 v k. ú. Hejčín, obec Olomouc panu XXXXX za kupní cenu ve výši 39.900,- 
Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.33. 
 

55. schvaluje 
prodej části pozemku parc. č. 23 trvalý travní porost (dle GP parc. č. 23/2 trvalý travní porost) 
o výměře 8 m2 v k. ú. Hejčín, obec Olomouc společnosti GAMA development s.r.o. za kupní 
cenu ve výši 13.900,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.33. 
 

56. revokuje 
usnesení ZMO dne 19. 12. 2017 bod programu č. 3, bod č. 2.20. důvodové zprávy ve věci 
schválení prodeje 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 XXXXX a pana XXXXX, a to ideální podíl o velikosti 1/2 
shora uvedeného pozemku paní XXXXX za kupní cenu ve výši 41.700,- a ideální podíl o 
velikosti 1/2 shora uvedeného pozemku panu XXXXX za kupní cenu ve výši 41.700,- Kč dle 
důvodové zprávy bod č. 2.34. 
 

57. schvaluje 
prodej části pozemku parc. č. 555/21 ostatní plocha (dle GP parc. č. 555/30 ostatní plocha) o 
výměře 51 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc do podílového spoluvlastnictví 
paní XXXXX a pana XXXXX za kupní cenu celkem 88.150,- Kč, a to ideální podíl o velikosti 
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1/2 shora uvedeného pozemku paní XXXXX za kupní cenu ve výši 44.075,- a ideální podíl o 
velikosti 1/2 shora uvedeného pozemku panu XXXXX za kupní cenu ve výši 44.075,- Kč dle 
důvodové zprávy bod č. 2.34. 
 

58. schvaluje 
prodej části pozemku parc. č. 190/1 ostatní plocha (dle GP parc. č. 190/3 ostatní plocha) o 
výměře 4 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc manželům XXXXX do společného jmění 
manželů za kupní cenu ve výši 9.840,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.35. 
 

59. schvaluje 
prodej části pozemku parc. č. 971/2 zahrada (dle GP parc. č. 971/3 zahrada) o výměře 162 
m2 v k. ú. Řepčín, obec Olomouc panu XXXXX za kupní cenu ve výši 253 000,- Kč dle 
důvodové zprávy bod č. 2.36. 
 

60. schvaluje 
prodej pozemku parc. č. 492/13 orná půda v k. ú. Cholina, obec Cholina družstvu 
Zemědělské družstvo Senice na Hané za kupní cenu ve výši 582.662,- Kč dle důvodové 
zprávy bod č. 2.37. 
 

61. schvaluje 
prodej pozemku parc. č. 456/2 zahrada v k. ú. Droždín, obec Olomouc manželům XXXXX do 
společného jmění manželů za kupní cenu ve výši 63.509,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 
2.38. 
 

62. schvaluje 
prodej pozemku parc. č. 180/3 zahrada v k. ú. Hodolany, obec Olomouc do podílového 
spoluvlastnictví pana JXXXXX a manželů XXXXX do společného jmění manželů za kupní 
cenu ve výši 44 400,- Kč, a to ideální podíl o velikosti 1/2 shora uvedeného pozemku panu 
XXXXXza kupní cenu 22 200,- Kč a ideální podíl o velikosti 1/2 shora uvedeného pozemku 
manželům XXXXX do společného jmění manželů za kupní cenu 22 200,- Kč dle důvodové 
zprávy bod č. 2.39. 
 

63. revokuje 
usnesení ZMO ze dne 12. 6. 2017, bod programu č. 3, bod 2.26 důvodové zprávy ve věci 
schválení podepsání prohlášení vlastníků o geometrickém a polohovém určení pozemků 
parc. č. 803/3 orná půda, parc. č. 803/5 zahrada a parc. č. 803/2 orná půda, vše v k. ú. 
Slavonín, obec Olomouc, ve vlastnictví statutárního města Olomouce, a pozemku parc. č. 
803/8 orná půda v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, ve vlastnictví pana XXXXX dle důvodové 
zprávy bod č. 2.40. 
 

64. schvaluje 
podepsání prohlášení o geometrickém a polohovém určení pozemků parc. č. 803/2 orná 
půda, parc. č. 803/3 orná půda, parc. č. 803/5 zahrada a parc. č. 1147 ostatní plocha, vše v 
k. ú. Slavonín, obec Olomouc, ve vlastnictví statutárního města Olomouce, pozemku parc. č. 
803/8 orná půda v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, ve vlastnictví pana XXXXX, a pozemku 
parc. č. 803/4 zahrada v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, ve vlastnictví paní XXXXX dle 
důvodové zprávy bod č. 2.40. 
 

65. schvaluje 
uzavření dohody o narovnání mezi statutárním městem Olomouc a panem XXXXX dle 
přílohy č. 4 důvodové zprávy bod č. 2.40. 
 

Předložil: Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 3. 
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5 Majetkoprávní záležitosti OI 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, 
 

2. schvaluje 
směnu části pozemku parc. č. 1695/8 ostatní plocha o výměře 49 m2 (dle GP díl „b“) v k.ú. 
Holice obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce za část pozemku parc. č. 
1694/4 ostatní plocha o výměře 19 m2 (dle GP díl „a“) v k.ú. Holice, obec Olomouc ve 
společném jmění manželů XXXXX s cenovým doplatkem manželů XXXXX ve výši 6.000 Kč, 
 

3. schvaluje 
vzájemný bezúplatný převod částí pozemků parc. č. 482/6 (dle GP1 díl „d“ o výměře 0,46 
m2), parc. č. 495/2 (dle GP1 díl „c“ o výměře 42 m2), parc. č. 495/3 (dle GP1 díl „b“ o výměře 
18 m2 a parc. č. 535/3 (z původního pozemku parc. č. 535 dle GP1 díl „e“ o výměře 18 m2), 
vše ostatní plocha v k.ú. Povel, obec Olomouc a částí pozemků parc. č. 692/4 (dle GP2 díl 
„c“ o výměře 4 m2), parc. č. 1232/11 (dle GP2 díl „b“ o výměře 94 m2) a parc. č. 1232/12 (dle 
GP2 díl „d“ o výměře 37 m2), vše ostatní plocha v k.ú. Slavonín, obec Olomouc ve vlastnictví 
statutárního města Olomouce do vlastnictví Olomouckého kraje a bezúplatný převod části 
pozemku parc. č. 495/1 (dle GP1 parc. č. díl „f“ o výměře 1 m2) a část pozemku parc. č. 
495/1 (dle GP1 nově oddělený pozemek parc. č. 495/8 o výměře 21 m2) vše ostatní plocha v 
k.ú. Povel, obec Olomouc a parc. č. 1232/9 (dle GP2 nově oddělený pozemek parc. č. 
1232/15 o výměře 8 m2) ostatní plocha v k.ú. Slavonín, obec Olomouc ve vlastnictví 
Olomouckého kraje do vlastnictví statutárního města Olomouce, 
 

4. schvaluje 
darování pozemku parc.č. 2002/24 ostatní plocha v k.ú. Lošov, obec Olomouc dle 
geometrického plánu č. 687-215/2017 o výměře 2 m2 ve vlastnictví Olomouckého kraje, 
náležící do práva hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje do vlastnictví statutárního 
města Olomouce, 
 

5. schvaluje 
darování pozemku parc.č. 775/8 ostatní plocha v k.ú. Chomoutov, obec Olomouc dle 
geometrického plánu č. 634-547/2017 o výměře 25 m2 ve vlastnictví Olomouckého kraje, 
náležící do práva hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje do vlastnictví statutárního 
města Olomouce, 
 

6. schvaluje 
schvaluje právo provést stavbu s názvem „Jeremenkova ulice – cyklostezka II. část“, budoucí 
koupi a budoucí nájem části pozemku parc.č. 99/1, ostatní plocha, k.ú. Bělidla, obec 
Olomouc v rozsahu cca 35 m2 dle situačního zákresu, který je ve vlastnictví společnosti 
České dráhy, a.s. za podmínek dle důvodové zprávy, 
 

7. schvaluje 
směnu částí pozemků parc. č. 532/2 ost. plocha o výměře 207 m2 (dle GP parc. č. 532/15) a 
parc. č. 2024 ost. plocha o výměře 222 m2 (dle GP parc. č. 2024/3) oba v k.ú. Chválkovice, 
obec Olomouc ve vlastnictví společnosti IP systém – areál s.r.o. za část pozemku parc. č. 
532/4 ost. plocha o výměře 429 m2 (dle GP parc. č. 532/16) v k.ú. Chválkovice, obec 
Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce za podmínek dle důvodové zprávy, 
 

8. schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 kupní smlouvy č. OI-IP/KUP/000006/2018/Zaj ze dne 8. 1. 2018 za 
podmínek dle důvodové zprávy. 
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Předložil: Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 4. 
 
 

6 Rozpočtové změny roku 2017 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu, týkající se rozpočtových změn roku 2017 
 

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

7 Rozpočtové změny roku 2018 - finanční vypořádání 
hospodaření SMOl za rok 2017 

Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu, týkající se finančního vypořádání hospodaření SMOl za rok 2017 a 
rozpočtových změn roku 2018 vyplývajících z finančního vypořádání hospodaření SMOl za 
rok 2017 
 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 6. 
 
 

8 Rozpočtové změny roku 2018 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu týkající se rozpočtových změn roku 2018 část A a část B 
 

2. schvaluje 
důvodovou zprávu týkající se rozpočtových změn roku 2018 - část B 
 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 7. 
 
 

9 Sluňákov - předfinancování dotovaného projektu 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu včetně příloh 
 

2. schvaluje 
a) poskytnutí návratné finanční výpomoci v souladu s doporučením z důvodové zprávy 
b) zařazení žádosti o předfinancování dotovaného projektu do nekrytých požadavků 
c) vykrytí dle návrhu rozpočtové změny v příloze č. 4 
 

Předložil: Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 7.1. 
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10 Dotace z rozpočtu SMOl  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. bere na vědomí 
poskytnutí dotací do 50 tis. Kč z rozpočtu SMOl roku 2018 dle příloh č. 1 – 19 důvodové 
zprávy – část A 
 

3. schvaluje 
poskytnutí dotací z rozpočtu SMOl roku 2018 dle příloh č. 20 - 37 důvodové zprávy - část B a 
z toho vyplývající rozpočtové změny 
 

4. schvaluje 
poskytnutí víceletých dotací z rozpočtu SMOl dle přílohy č. 38 - 39 důvodové zprávy - část C 
a z toho vyplývající rozpočtové změny pro rok 2018 včetně alokace prostředků pro rok 2019 
 

5. schvaluje 
znění vzorových veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací z rozpočtu SMOl dle příloh č. 40 
- 41 důvodové zprávy - část D 
 

6. schvaluje 
uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací s příjemci dle příloh č. 20 - 39 důvodové 
zprávy - část B a část C ve znění dle vzorových veřejnoprávních smluv 
 

7. nevyhovuje 
žádostem žadatelů dle příloh č. 20, 22, 23, 24, 26, 31, 32, 33, 36, 37, 38 a 39 důvodové 
zprávy - část B a část C 
 

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

11 EIB - revize úrokové sazby 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 

2. pověřuje 
Radu města Olomouce ke schválení nových parametrů u šesté úvěrové tranže dle 
doporučení v bodu č. 3 důvodové zprávy 
 

3. ukládá 
předložit ZMO schválené parametry 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 9. 
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12 Změna č. III Územního plánu Olomouc - rozhodnutí o 
námitkách 

Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu v předloženém znění 
 

2. schvaluje 
návrh rozhodnutí o námitkách uplatněných ke Změně č. III Územního plánu Olomouc, které 
je přílohou tohoto usnesení 
 

Předložil: Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 10. 
 
 

13 Změna č. III Územního plánu Olomouc - vydání 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu v předloženém znění 
 

2. ověřilo 
tímto, že Změna č. III Územního plánu Olomouc 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. 1 vydané 
usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/19/44/2011 dne 22.4.2011 
3. s výsledky projednání 
 

3. vydává 
v souladu s ustanovením § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu, (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, Změnu č. III Územního 
plánu Olomouc 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 Změny č. III Územního plánu Olomouc 
T: ihned 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 

Předložil: Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 11. 
 
 

14 Zpráva o uplatňování Územního plánu Olomouc - určený 
zastupitel 

Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu v předloženém znění 
 

2. určuje 
RNDr. Aleše Jakubce, PhD., náměstka primátora, zastupitelem pro spolupráci na Zprávě o 
uplatňování Územního plánu Olomouc v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., O územním 
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů 
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Předložil: Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 12. 
 
 

15 Strategický plán - implementační část 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
implementační část Strategického plánu rozvoje města Olomouce 
 

3. bere na vědomí 
vydané Stanovisko k návrhu koncepce včetně zohlednění požadavků a podmínek (podle § 
10g zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších 
předpisů) 
 

Předložil: Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 13. 
 
 

16 Cyklodoprava – smlouva o spolupráci s obcí Bystročice 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
smlouvu o spolupráci s obcí Bystročice dle důvodové zprávy 
 

Předložil: Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 15. 
 
 

17 Změna č. 1 a 2 Strategie ITI Olomoucké aglomerace 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
upravenou Strategii ITI Olomoucké aglomerace po zapracování změn č. 1 a 2 uvedenou v 
příloze č. 1 důvodové zprávy 
 

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 16. 
 
 

18 Andrův stadion - převod majetku 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu včetně jejích příloh 
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2. schvaluje 
koupi věcí jednotka č. 1212/1 jiný nebytový prostor vymezené v budově čp. 1212 obč. vyb. v 
části obce Nová Ulice postavené na pozemku parc. č. st. 2269, st.2283, st.2284 zast. pl. a 
nádv. spolu se spoluvlastnickým podílem o velikosti 3643/40519 na společných částech 
budovy čp. 1212 obč. vyb. na pozemku parc. č. st. 2269, st.2283, st.2284 zast. pl. a nádv. a 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 3643/40519 na pozemku parc. č. st. 2269, st.2283, 
st.2284 zast. pl. a nádv., - jednotka č. 1212/2 jiný nebytový prostor vymezené v budově čp. 
1212 obč. vyb. v části obce Nová Ulice postavené na pozemku parc. č. st. 2269, st.2283, 
st.2284 zast. pl. a nádv. spolu se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1158/40519 na 
společných částech budovy čp. 1212 obč. vyb. na pozemku parc. č. st. 2269, st.2283, 
st.2284 zast. pl. a nádv. a spoluvlastnickým podílem o velikosti 1158/40519 na pozemku 
parc. č. st. 2269, st.2283, st.2284 zast. pl. a nádv., - jednotka č. 1212/14 jiný nebytový 
prostor vymezené v budově čp. 1212 obč. vyb. v části obce Nová Ulice postavené na 
pozemku parc. č. st. 2269, st.2283, st.2284 zast. pl. a nádv. spolu se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 4432/40519 na společných částech budovy čp. 1212 obč. vyb. na 
pozemku parc. č. st. 2269, st.2283, st.2284 zast. pl. a nádv. a spoluvlastnickým podílem o 
velikosti 4432/40519 na pozemku parc. č. st. 2269, st.2283, st.2284 zast. pl. a nádv., vše v 
katastrálním území Nová Ulice, obci Olomouc, jak jsou tyto nemovité věci zapsány u 
Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, katastrální pracoviště Olomouc na LV č. 9698 - 
pozemek parc. č. st. 1425 zastavěná plocha a nádvoří o výměře dle katastru nemovitostí 268 
m2 , jehož součástí je stavba bez čp/če obč. vybavenost, parc. č. st. 1697 zastavěná plocha 
a nádvoří o výměře dle katastru nemovitostí 1671 m2 , jehož součástí je stavba bez čp/če 
obč. vybavenost, parc. č. 451/27 ostatní plocha (jiná plocha) o výměře dle katastru 
nemovitostí 10514 m2 , parc. č. 451/30 ostatní plocha (jiná plocha) o výměře dle katastru 
nemovitostí 4108 m2 , parc. č. 452/1 ostatní plocha (sportoviště a rekreační plocha) o 
výměře dle katastru nemovitostí 12492 m2 , parc. č. 452/8 ostatní plocha (jiná plocha) o 
výměře dle katastru nemovitostí 387 m2 , parc. č. 452/9 ostatní plocha (sportoviště a 
rekreační plocha) o výměře dle katastru nemovitostí 1663 m2 , parc. č. 452/10 ostatní plocha 
(sportoviště a rekreační plocha) o výměře dle katastru nemovitostí 1655 m2 , parc. č. 452/11 
ostatní plocha (sportoviště a rekreační plocha) o výměře dle katastru nemovitostí 1660 m2 , 
parc. č. 452/14 ostatní plocha (sportoviště a rekreační plocha) o výměře dle katastru 
nemovitostí 1851 m2 , parc. č. 452/16 ostatní plocha (sportoviště a rekreační plocha) o 
výměře dle katastru nemovitostí 113 m2, parc. č. 452/20 ostatní plocha (sportoviště a 
rekreační plocha) o výměře dle katastru nemovitostí 48 m2, parc. č. 452/21 ostatní plocha 
(sportoviště a rekreační plocha) o výměře dle katastru nemovitostí 90 m2 , parc. č. 2125 
ostatní plocha (ostatní dopravní plocha) o výměře dle katastru nemovitostí 86 m2 , parc. č. 
2126 ostatní plocha (ostatní dopravní plocha) o výměře dle katastru nemovitostí 296 m2 a 
parc. č. 2193 ostatní plocha (jiná plocha) o výměře dle katastru nemovitostí 286 m2 , vše v 
katastrálním území Nová Ulice, obci Olomouc, jak jsou tyto nemovité věci zapsány u 
Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, katastrální pracoviště Olomouc na LV č. 1579 - 
jednotka č. 1319/28 jiný nebytový prostor vymezené v budově čp. 1319 obč. vyb. v části 
obce Nová Ulice postavené na pozemku parc. č. st. 1699 zast. pl. a nádv. spolu se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 216/67987 na společných částech budovy čp. 1319 
obč. vyb. na pozemku parc. č. st. 1699 zast. pl. a nádv. a spoluvlastnickým podílem o 
velikosti 216/67987 na pozemku parc. č. st. 1699 zast. pl. a nádv., 3 - jednotka č. 1319/43 
jiný nebytový prostor vymezené v budově čp. 1319 obč. vyb. v části obce Nová Ulice 
postavené na pozemku parc. č. st. 1699 zast. pl. a nádv. spolu se spoluvlastnickým podílem 
o velikosti 211/67987 na společných částech budovy čp. 1319 obč. vyb. na pozemku parc. č. 
st. 1699 zast. pl. a nádv. a spoluvlastnickým podílem o velikosti 211/67987 na pozemku 
parc. č. st. 1699 zast. pl. a nádv., - jednotka č. 1319/56 jiný nebytový prostor vymezené v 
budově čp. 1319 obč. vyb. v části obce Nová Ulice postavené na pozemku parc. č. st. 1699 
zast. pl. a nádv. spolu se spoluvlastnickým podílem o velikosti 214/67987 na společných 
částech budovy čp. 1319 obč. vyb. na pozemku parc. č. st. 1699 zast. pl. a nádv. a 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 214/67987 na pozemku parc. č. st. 1699 zast. pl. a 
nádv., - jednotka č. 1319/58 jiný nebytový prostor vymezené v budově čp. 1319 obč. vyb. v 
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části obce Nová Ulice postavené na pozemku parc. č. st. 1699 zast. pl. a nádv. spolu se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 1751/67987 na společných částech budovy čp. 1319 
obč. vyb. na pozemku parc. č. st. 1699 zast. pl. a nádv. a spoluvlastnickým podílem o 
velikosti 1751/67987 na pozemku parc. č. st. 1699 zast. pl. a nádv., - jednotka č. 1319/102 
jiný nebytový prostor vymezené v budově čp. 1319 obč. vyb. v části obce Nová Ulice 
postavené na pozemku parc. č. st. 1699 zast. pl. a nádv. spolu se spoluvlastnickým podílem 
o velikosti 4868/67987 na společných částech budovy čp. 1319 obč. vyb. na pozemku parc. 
č. st. 1699 zast. pl. a nádv. a spoluvlastnickým podílem o velikosti 4868/67987 na pozemku 
parc. č. st. 1699 zast. pl. a nádv., - jednotka č. 1319/103 jiný nebytový prostor vymezené v 
budově čp. 1319 obč. vyb. v části obce Nová Ulice postavené na pozemku parc. č. st. 1699 
zast. pl. a nádv. spolu se spoluvlastnickým podílem o velikosti 151/67987 na společných 
částech budovy čp. 1319 obč. vyb. na pozemku parc. č. st. 1699 zast. pl. a nádv. a 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 151/67987 na pozemku parc. č. st. 1699 zast. pl. a 
nádv., - jednotka č. 1319/104 jiný nebytový prostor vymezené v budově čp. 1319 obč. vyb. v 
části obce Nová Ulice postavené na pozemku parc. č. st. 1699 zast. pl. a nádv. spolu se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 258/67987 na společných částech budovy čp. 1319 
obč. vyb. na pozemku parc. č. st. 1699 zast. pl. a nádv. a spoluvlastnickým podílem o 
velikosti 258/67987 na pozemku parc. č. st. 1699 zast. pl. a nádv., - jednotka č. 1319/105 jiný 
nebytový prostor vymezené v budově čp. 1319 obč. vyb. v části obce Nová Ulice postavené 
na pozemku parc. č. st. 1699 zast. pl. a nádv. spolu se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
177/67987 na společných částech budovy čp. 1319 obč. vyb. na pozemku parc. č. st. 1699 
zast. pl. a nádv. a spoluvlastnickým podílem o velikosti 177/67987 na pozemku parc. č. st. 
1699 zast. pl. a nádv., - jednotka č. 1319/106 dílna nebo provozovna vymezené v budově čp. 
1319 obč. vyb. v části obce Nová Ulice postavené na pozemku parc. č. st. 1699 zast. pl. a 
nádv. spolu se spoluvlastnickým podílem o velikosti 2798/67987 na společných částech 
budovy čp. 1319 obč. vyb. na pozemku parc. č. st. 1699 zast. pl. a nádv. a spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 2798/67987 na pozemku parc. č. st. 1699 zast. pl. a nádv., - jednotka č. 
1319/108 jiný nebytový prostor vymezené v budově čp. 1319 obč. vyb. v části obce Nová 
Ulice postavené na pozemku parc. č. st. 1699 zast. pl. a nádv. spolu se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 95/67987 na společných částech budovy čp. 1319 obč. vyb. na pozemku 
parc. č. st. 1699 zast. pl. a nádv. a spoluvlastnickým podílem o velikosti 95/67987 na 
pozemku parc. č. st. 1699 zast. pl. a nádv., - jednotka č. 1319/109 jiný nebytový prostor 
vymezené v budově čp. 1319 obč. 4 vyb. v části obce Nová Ulice postavené na pozemku 
parc. č. st. 1699 zast. pl. a nádv. spolu se spoluvlastnickým podílem o velikosti 28/67987 na 
společných částech budovy čp. 1319 obč. vyb. na pozemku parc. č. st. 1699 zast. pl. a nádv. 
a spoluvlastnickým podílem o velikosti 28/67987 na pozemku parc. č. st. 1699 zast. pl. a 
nádv., vše v katastrálním území Nová Ulice, obci Olomouc, jak jsou tyto nemovité věci 
zapsány u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, katastrální pracoviště Olomouc na LV č. 
10380 - spoluvlastnický podíl o velikosti 1/29 vzhledem k celku k jednotce č. 1319/107 garáž 
vymezené v budově čp. 1319 obč. vyb. v části obce Nová Ulice postavené na pozemku parc. 
č. st. 1699 zast. pl. a nádv., k níž náleží spoluvlastnický podíl o velikosti 8368/67987 
vzhledem k celku na společných částech budovy čp. 1319 obč. vyb. na pozemku parc. č. st. 
1699 zast. pl. a nádv. a spoluvlastnický podíl o velikosti 8368 vzhledem k celku na pozemku 
parc. č. st. 1699 zast. pl. a nádv. , v katastrálním území Nová Ulice, obci Olomouc, jak je tato 
nemovitá věc zapsána u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, katastrální pracoviště 
Olomouc na LV č. 10611 z vlastnictví společnosti SK Sigma Olomouc, a.s. do vlastnictví 
statutárního města Olomouc za kupní cenu 144.900.000,-Kč dle kupní smlouvy, která tvoří 
přílohu důvodové zprávy. 
 

3. schvaluje 
nabytí majetku 
- jednotka číslo 1165/1 jiný nebytový prostor vymezené v pozemku parc. č. st. 1666 
zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba (stavba pro shromažďování většího 
počtu osob) č.p. 1165 v části obce Nová Ulice, vše v katastrálním území Nová Ulice, obci 
Olomouc, (na poštovní adrese Olomouc, Nová Ulice, Legionářská 1165/12) zapsané u 
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Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc na LV č. 12186, 
přičemž jednotka zahrnuje nebytový prostor a podíl na společných částech nemovité věci o 
vel. 1977/22721. - jednotka číslo 1165/2 jiný nebytový prostor vymezené v pozemku parc. č. 
st. 1666 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba (stavba pro shromažďování 
většího počtu osob) č.p. 1165 v části obce Nová Ulice, vše v katastrálním území Nová Ulice, 
obci Olomouc, (na poštovní adrese Olomouc, Nová Ulice, Legionářská 1165/12) zapsané u 
Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc na LV č. 12186), 
přičemž jednotka zahrnuje nebytový prostor a podíl na společných částech nemovité věci o 
vel. 2830/22721. - jednotka číslo 1165/4 jiný nebytový prostor vymezené v pozemku parc. č. 
st. 1666 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba (stavba pro shromažďování 
většího počtu osob) č.p. 1165 v části obce Nová Ulice, vše v katastrálním území Nová Ulice, 
obci Olomouc, (na poštovní adrese Olomouc, Nová Ulice, Legionářská 1165/12) zapsané u 
Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc na LV č. 12186, 
přičemž jednotka zahrnuje nebytový prostor a podíl na společných částech nemovité věci o 
vel. 2691/22721. - jednotka číslo 1165/3 jiný nebytový prostor vymezené v pozemku parc. č. 
st. 1666 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba (stavba pro shromažďování 
většího počtu osob) č.p. 1165 v části obce Nová Ulice, vše v katastrálním území Nová 5 
Ulice, obci Olomouc, (na poštovní adrese Olomouc, Nová Ulice, Legionářská 1165/12) 
zapsané u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc na LV č. 
12186, přičemž jednotka zahrnuje nebytový prostor a podíl na společných částech nemovité 
věci o vel. 15223/22721. a to směnou za 934 kusů kmenových akcií společnosti SK Sigma 
Olomouc, a.s. se sídlem Legionářská 1165/12, Nová Ulice, 779 00 Olomouc, IČ 61974633, 
na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100.000,-Kč s omezenou převoditelností z 
vlastnictví statutárního města Olomouc do vlastnictví spolku SK OLOMOUC SIGMA MŽ, z.s. 
dle směnné smlouvy, která tvoří přílohu důvodové zprávy. 
 

4. ukládá 
JUDr. Martinu Majorovi, MBA, náměstkovi primátora, podepsat Kupní smlouvu a Směnnou 
smlouvu, které tvoří přílohu důvodové zprávy 
T: březen 2018 
O: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
 

Předložil: Rada města Olomouce 
Bod programu: 17. 
 
 

19 Program regenerace MPR Olomouc – alokace dotace 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
předloženou DZ 
 

2. schvaluje 
rozdělení prostředků státní dotace z Programu regenerace MPR a MPZ pro rok 2018 včetně 
povinné finanční spoluúčasti SMOl mezi 3 akce obnovy podle tabulky „Alokace dotace z PR 
MPR a MPZ na rok 2018“ 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. 
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20 Program prevence kriminality na rok 2018 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
Program prevence kriminality města Olomouce na rok 2018 dle příloh č. 1, č. 2 a č. 3 
důvodové zprávy 
 

3. ukládá 
předložit na Ministerstvo vnitra prostřednictvím Krajského úřadu Olomouckého kraje 
usnesení Zastupitelstva města Olomouce ze dne 12. 3. 2018 
T: ihned 
O: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
 

Předložil: Rada města Olomouce 
Bod programu: 19. 
 
 

21 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 Ludmilu Absolonovou, Ing. Miroslava Bednáře, Šárku 
Harazinovou, Evu Hronkovou, Bc. Františka Milera, Věru Pavlíkovou, Evu Skřivánkovou a 
Mgr. Zdeňka Šebestíka pro funkční období 2018 - 2022 
 

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

Bod programu: 20. 
 
 

22 OZV, kterou se mění a doplňuje OZV č. 9/2017, o nočním klidu  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. vydává 
obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 9/2017, 
o nočním klidu, dle přílohy 1 důvodové zprávy 
 

Předložil: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
Bod programu: 21. 
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23 Cena města a Počin roku 2017  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
udělení Ceny města Olomouce a Ceny za počin roku 2017 dle důvodové zprávy 
 

Předložil: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
Bod programu: 22. 
 
 

24 Plán kontrolní činnosti kontrolního výboru na I. pololetí 2018 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
Plán kontrolní činnosti kontrolního výboru na I. pololetí 2018 
 

Předložil: kontrolní výbor 
Bod programu: 23. 
 
 

25 Pojmenování ulic 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
názvy ulic dle upravené důvodové zprávy 
 

3. ukládá 
informovat příslušné instituce o nových názvech ulic dle platných směrnic 
T: ihned 
O: vedoucí odboru vnějších vztahů a informací 
 

Předložil: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
Bod programu: 24. 
 
 

26 Vlastivědné muzeum v Olomouci - schvalování veřejnoprávní 
smlouvy 

Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Olomouce dle 
přílohy č. 2 důvodové zprávy 
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3. ukládá 
ekonomickému odboru provést rozpočtové změny dle přílohy č. 3 
T: ihned 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 

4. ukládá 
odboru vnějších vztahů a informací (oddělení cestovního ruchu) uzavřít Veřejnoprávní 
smlouvu 
T: ihned 
O: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
 

Předložil: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
Bod programu: 25. 
 
 

27 Moravské divadlo Olomouc - Smlouva o bezúplatném převodu 
majetku 

Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
Smlouvu o bezúplatném převodu movitého majetku č. OVVI-POPRM/INO/000212/2018/4 
 

3. ukládá 
odboru vnějších vztahů a informací (oddělení řízení příspěvkových organizací a propagace a 
marketingu) informovat o přijatém usnesení ředitele příspěvkové organizace Moravské 
divadlo Olomouc 
T: březen 2018 
O: vedoucí odboru vnějších vztahů a informací 
 

Předložil: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
Bod programu: 26. 
 
 

28 Zoologická zahrada Olomouc - změna Přílohy č. 1 Zřizovací 
listiny 

Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
změnu Přílohy č. 1 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Zoologická zahrada Olomouc 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 Zoologická 
zahrada Olomouc 
T: březen 2018 
O: vedoucí odboru vnějších vztahů a informací 
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Předložil: Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 27. 
 
 

29 Hřbitovy města Olomouce - změna Přílohy č. 1 Zřizovací listiny 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
změnu Přílohy č. 1 Zřizovací listiny 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: březen 2018 
O: vedoucí odboru vnějších vztahů a informací 
 

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 28. 
 
 

30 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: 29. 
 
 

31 Výstaviště Flora Olomouc, a.s. - dozorčí rada - jmenování 
nového člena 

Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. navrhuje 
nového zástupce statutárního města Olomouce do orgánu - dozorčí rady Výstaviště Flora 
Olomouc, a.s. dle důvodové zprávy 
 

Předložil: Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 30. 
 
 
 

 

 

 

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

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

  

 


