USNESENÍ
z 4. zasedání Zastupitelstva města Olomouce, konaného dne 26. 4. 2019
Poznámka:
- zveřejněna je upravená verze Usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.
2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních
údajů) (GDPR);
- do úplné verze Usnesení mohou občané města Olomouce v případě potřeby nahlédnout na
organizačním oddělení (1. patro radnice, dveře č. 12)
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Změna ve složení Zastupitelstva města Olomouce

Zastupitelstvo města Olomouce
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
bere na vědomí
vzdání se mandátu člena Zastupitelstva města Olomouce pana Mgr. Filipa Žáčka (ČSSD)
dnem 13. 3. 2019
3.
bere na vědomí
nastoupení člena Zastupitelstva města Olomouce
pana Mgr. Miroslava Gajdůška, MBA dnem 14. 3. 2019

-

prvního

náhradníka

(ČSSD)

4.
bere na vědomí
vzdání se mandátu člena Zastupitelstva města Olomouce pana Mgr. Miroslava Gajdůška,
MBA (ČSSD) dnem 17. 4. 2019
5.
bere na vědomí
nastoupení člena Zastupitelstva města Olomouce
paní Bc. Jitky Weiermüllerové, MBA, dnem 18. 4. 2019
Předložil:
Bod programu:
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-

druhého náhradníka (ČSSD)

Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města
1.

Schválení programu 4. zasedání Zastupitelstva města
Olomouce

Zastupitelstvo města Olomouce
1.
schvaluje
upravený program 4. zasedání Zastupitelstva města Olomouce
Předložil:
Bod programu:

Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města
1.1.
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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 a podnětů dle důvodové zprávy
Předložil:
Bod programu:
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Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města
2.

Majetkoprávní záležitosti

Zastupitelstvo města Olomouce
1.
schvaluje
nepřijetí nabídky pana XXXXX na uplatnění předkupního práva statutárního města
Olomouce k budově č. p. 1234, výroba, stojící na pozemcích parc. č. st. 180/45 a parc.
č. st. 2407, oba zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc
dle důvodové zprávy bod č. 1.1.
2.
schvaluje
nepřijetí nabídky pana XXXXX na koupi pozemku parc. č. st. 180/45 zastavěná plocha
a nádvoří, v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.1.
3.
schvaluje
neuplatnění předkupního práva k budově bez čp/če, jiná stavba, ve vlastnictví společnosti
CAPITAL SECURITY s.r.o., stojící na pozemku parc. č. st. 1651 zastavěná plocha a nádvoří
v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, ve vlastnictví statutárního města Olomouce
dle důvodové zprávy bod č. 1.2.
4.
revokuje
usnesení ZMO ze dne 27. 6. 2016, bod programu 3, bod 2.2 ve věci schválení bezúplatného
převodu pozemku parc. č. 323/13 ostatní plocha o výměře 701 m2 v k. ú. Olomouc-město,
obec Olomouc, na kterém se nachází stavby ve vlastnictví nabyvatele – zejména
komunikace, chodník, veřejné osvětlení a vodovod, stavba ve vlastnictví převodce –
podzemní telekomunikační vedení, a stavby jiného vlastníka – zejména vjezdy, podzemní
komunikační vedení veřejné komunikační sítě, plynovod a horkovod, které nejsou součástí
pozemku a nebudou proto předmětem převodu, z vlastnictví ČR - Ministerstva obrany
do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 2.1.
5.
schvaluje
bezúplatný převod pozemku parc. č. 323/13 ostatní plocha o výměře 701 m2 v k. ú.
Olomouc-město, obec Olomouc z vlastnictví ČR - Ministerstva obrany do vlastnictví
statutárního města Olomouce dle přílohy č. 1 důvodové zprávy bod č. 2.1.
6.
revokuje
usnesení ZMO dne 19. 12. 2016, bod programu 5, bod 2.4. důvodové zprávy ve věci
schválení koupě pozemku parc. č. st. 601 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 742 m2,
na kterém se nachází stavba ve vlastnictví kupujícího - budova bez čp/če, obč. vyb,
pozemku parc. č. st. 664 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 320 m2, na kterém
se nachází stavba ve vlastnictví kupujícího - budova bez čp/če, obč. vyb, a pozemku parc.
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č. 529/1 ostatní plocha o výměře 4 891 m2, vše v k. ú. Povel, obec Olomouc z vlastnictví
České republiky s právem hospodařit s majetkem státu pro Správu železniční dopravní
cesty, státní organizaci do vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní cenu ve výši
8 097 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.2.
7.
schvaluje
koupi pozemku parc. č. st. 601 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 742 m2, na kterém
se nachází stavba ve vlastnictví kupujícího - budova bez čp/če, obč. vyb, pozemku parc.
č. st. 664 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 320 m2, na kterém se nachází stavba
ve vlastnictví kupujícího - budova bez čp/če, obč. vyb, a pozemku parc. č. 529/1 ostatní
plocha o výměře 4 891 m2, vše v k. ú. Povel, obec Olomouc z vlastnictví České republiky
do vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní cenu ve výši 8 097 000,- Kč dle přílohy
č. 2 důvodové zprávy bod č. 2.2.
8.
schvaluje
uzavření Dohody před uzavřením kupní smlouvy dle přílohy č. 3 důvodové zprávy bod
č. 2.2.
9.
nevyhovuje žádosti
společnosti FORME ITALIA s.r.o. o koupi pozemků parc. č. 91 orná půda o výměře 4143 m2
a parc. č. 93 zahrada o výměře 61 m2, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc za kupní cenu
ve výši 17 314 000,- Kč bez DPH dle důvodové zprávy bod č. 2.3.
10.
nevyhovuje žádosti
společnosti FORME ITALIA s.r.o. o koupi pozemků parc. č. 91 orná půda o výměře 4143 m2
a parc. č. 93 zahrada o výměře 61 m2, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc za kupní cenu
ve výši 14 015 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.3.
11.
schvaluje
koupi pozemků parc. č. 91 orná půda o výměře 4143 m2 a parc. č. 93 zahrada o výměře
61 m2, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc z vlastnictví společnosti FORME ITALIA s.r.o.
do vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní cenu ve výši 2 970 500,- Kč dle
důvodové zprávy bod č. 2.3.
12.
schvaluje
koupi pozemku parc. č. 265/527 ostatní plocha o výměře 7 m2 v k. ú. Neředín, obec
Olomouc z podílového spoluvlastnictví pana XXXXX (ideální podíl 1/2) a pana
XXXXX(ideální podíl 1/2) do vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní cenu celkem
ve výši 2 000,- Kč, a to ideální podíl o velikosti 1/2 shora uvedeného pozemku z podílového
spoluvlastnictví pana XXXXX za kupní cenu ve výši 1 000,- Kč a ideální podíl o velikosti 1/2
shora uvedeného pozemku z podílového spoluvlastnictví pana XXXXX za kupní cenu ve výši
1 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.4.
13.
schvaluje
darování ideálního podílu o velikosti 2/5 pozemku parc. č. 90/4 trvalý travní porost v k. ú.
Svatý Kopeček, obec Olomouc z vlastnictví pana XXXXX do vlastnictví statutárního města
Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 2.5.
14.
schvaluje
směnu části pozemku parc. č. 461/1 lesní pozemek (dle GP parc. č. 461/2 lesní pozemek)
o výměře 100 m2 v k. ú. Cholina, obec Cholina, jehož součástí je stavba kamenného krytí
nad studánkou, s výklenkem, výpustí a kamennými schody ve vlastnictví statutárního města
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Olomouce za pozemek parc. č. 697 ostatní plocha o výměře 3 335 m2 v k. ú. Cholina, obec
Cholina ve vlastnictví obce Cholina s tím, že statutární město Olomouc uhradí obci Cholina
doplatek cenového rozdílu ve výši 109.641,50 Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.6.
15.
nevyhovuje žádosti
obce Cholina o bezúplatný převod části pozemku parc. č. 461/1 lesní pozemek o výměře
100 m2 v k. ú. Cholina, obec Cholina z vlastnictví statutárního města Olomouc do vlastnictví
obce Cholina dle důvodové zprávy bod č. 2.6.
16.
schvaluje
prodej pozemku parc. č. 15/21 zahrada v k. ú. Hodolany, obec Olomouc paní XXXXX
za kupní cenu ve výši 48 500,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.7.
17.
nevyhovuje žádosti
manželů XXXXXo prodej části pozemku parc. č. 887/213 ostatní plocha o výměře 3 m2
v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.8.
18.
nevyhovuje žádosti
pana XXXXXa pana XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 887/213 ostatní plocha
o výměře 19 m2 a pozemku parc. č. 887/249 ostatní plocha v k. ú. Slavonín, obec Olomouc
dle důvodové zprávy bod č. 2.8.
19.
nevyhovuje žádosti
pana XXXXX o prodej pozemků parc. č. 887/254 a parc. č. 887/255, vše ostatní plocha
v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.8.
20.
schvaluje
prodej pozemků parc. č. 887/213, parc. č. 887/249, parc. č. 887/254 a parc. č. 887/255, vše
ostatní plocha v k. ú. Slavonín, obec Olomouc pobočnému spolku Základní organizaci
Českého zahrádkářského svazu Kyselovský kopec Olomouc – Slavonín za kupní cenu
ve výši 148 095,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.8.
21.
schvaluje
prodej pozemku parc. č. 887/250 ostatní plocha v k. ú. Slavonín, obec Olomouc paní XXXXX
za kupní cenu ve výši 26 562,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.8.
22.
schvaluje
prodej pozemku parc. č. 887/251 ostatní plocha v k. ú. Slavonín, obec Olomouc
manželůmXXXXX do společného jmění manželů za kupní cenu ve výši 24 917,- Kč dle
důvodové zprávy bod č. 2.8.
23.
schvaluje
prodej pozemku parc. č. 887/252 ostatní plocha v k. ú. Slavonín, obec Olomouc manželům
XXXXX do společného jmění manželů za kupní cenu ve výši 28 536,- Kč dle důvodové
zprávy bod č. 2.8.
24.
schvaluje
prodej pozemku parc. č. 887/253 ostatní plocha v k. ú. Slavonín, obec Olomouc manželům
XXXXX do společného jmění manželů za kupní cenu ve výši 31 826,- Kč dle důvodové
zprávy bod č. 2.8.
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25.
schvaluje
prodej pozemku parc. č. 887/256 ostatní plocha v k. ú. Slavonín, obec Olomouc manželům
XXXXX do společného jmění manželů za kupní cenu ve výši 41 038,- Kč dle důvodové
zprávy bod č. 2.8.
26.
schvaluje
prodej pozemku parc. č. 887/257 ostatní plocha v k. ú. Slavonín, obec Olomouc paní XXXXX
za kupní cenu ve výši 19 653,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.8.
27.
schvaluje
prodej pozemku parc. č. 887/158 ostatní plocha v k. ú. Slavonín, obec Olomouc společnosti
Středomoravská kapitálová s.r.o. za kupní cenu ve výši 52 500,- Kč dle důvodové zprávy bod
č. 2.9.
28.
schvaluje
prodej pozemku parc. č. 633/3 orná půda v k. ú. Slavonín, obec Olomouc manželům XXXXX
do společného jmění manželů za kupní cenu ve výši 344 000,- Kč dle důvodové zprávy bod
č. 2.10.
29.
schvaluje
prodej části pozemku parc. č. 1219/1 lesní pozemek (dle GP parc. č. 1219/14 lesní
pozemek) o výměře 4 m2 v k. ú. Hynkov, obec Příkazy obci Příkazy za kupní cenu ve výši
100,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.11.
30.
schvaluje
prodej částí pozemků parc. č. 44/3 zahrada (dle GP díl „a“) o výměře 147 m2 a parc. č. 45/3
ostatní plocha (dle GP díl „b“) o výměře 4 m2, vše v k. ú. Horka nad Moravou, obec Horka
nad Moravou paní XXXXX za kupní cenu ve výši 23 300,- Kč dle důvodové zprávy bod
č. 2.12.
31.
schvaluje
prodej částí pozemků parc. č. 404/3 ostatní plocha (dle GP parc. č. st. 652 díl „a“ zast. pl.)
o výměře 13 m2 a parc. č. 404/5 ostatní plocha (dle GP parc. č. st. 652 díl „b“ zast. pl.)
o výměře 6 m2, vše v k. ú. Řepčín, obec Olomouc manželům XXXXX do společného jmění
manželů za kupní cenu ve výši 12 500,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.13.
32.
revokuje
usnesení ZMO ze dne 4. 3. 2019, bod programu 3, bod 1.24. důvodové zprávy, ve věci
schválení prodeje části pozemku parc. č. 632/3 lesní pozemek (dle GP parc. č. 632/40 lesní
pozemek) o výměře 229 m2 v k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc manželům XXXXX
do společného jmění manželů za kupní cenu ve výši 36 875,- Kč dle důvodové zprávy bod
č. 2.14.
33.
schvaluje
prodej části pozemku parc. č. 632/3 lesní pozemek (dle GP parc. č. 632/40 lesní pozemek)
o výměře 229 m2 v k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc panu XXXXX za kupní cenu ve výši
36 875,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.14.
Předložil:
Bod programu:

Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora
3.
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Majetkoprávní záležitosti odboru investic

Zastupitelstvo města Olomouce
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu,
2.
schvaluje
koupi pozemku parc. č. 1736/61 orná půda o výměře 3145 m2 v k. ú. Holice u Olomouce,
obec Olomouc, který je ve vlastnictví XXXXX, za kupní cenu ve výši 97.000,-Kč stanovenou
znaleckým posudkem,
3.
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě a souhlasu s umístěním stavby na pozemek
parc. č. 1422/2 trvalý travní porost o výměře cca 76 m2 v k.ú. Chválkovice, obec Olomouc,
ve vlastnictví XXXXX za cenu dle znaleckého posudku, jež bude vyhotoven po kolaudaci
stavby a jejím geodetickém zaměřením,
4.
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě a souhlasu s umístěním stavby na pozemek
parc. č. 243/20 orná půda o výměře cca 32 m2 v k.ú. Chválkovice, obec Olomouc,
ve vlastnictví XXXXX za cenu dle znaleckého posudku, jež bude vyhotoven po kolaudaci
stavby a jejím geodetickém zaměřením,
5.
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 1555/1 orná půda
o výměře cca 120 m2 a pozemku parc. č. 1541 ostatní plocha o výměře 27 m2 oba v k.ú.
Chválkovice, obec Olomouc, v podílovém spoluvlastnictví XXXXX, za cenu dle znaleckého
posudku, jež bude vyhotoven po kolaudaci stavby a jejím geodetickém zaměřením,
6.
schvaluje
budoucí koupi části pozemku parc. č. 530/1 ostatní plocha o výměře cca 46 m2 v k.ú. Hejčín,
obec Olomouc, který je ve spoluvlastnictví XXXXX (podíl 2/3), XXXXX (podíl 1/6) a XXXXX
(podíl 1/6), za kupní cenu obvyklou stanovenou znaleckým posudkem.
Předložil:
Bod programu:
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Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
4.

Rozpočtové změny roku 2019 + dodatek č. 1

Zastupitelstvo města Olomouce
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu týkající se rozpočtových změn roku 2019 část A, B a C, včetně dodatku
č. 1
2.
schvaluje
a) důvodovou zprávu týkající se rozpočtových změn roku 2019 - část B, včetně dodatku č. 1
b) změnu závazného ukazatele dle důvodové zprávy - část C
Předložil:
Bod programu:

Kolářová Eva, DipMgmt, náměstkyně primátora
5.

6

7

Dotace z rozpočtu SMOl + dodatek č. 1 a dodatek č. 2

Zastupitelstvo města Olomouce
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu včetně dodatku č. 1 a dodatku č. 2
2.
bere na vědomí
poskytnutí dotací do 50 tis. Kč z rozpočtu SMOl roku 2019 dle příloh č. 1 – 4 důvodové
zprávy – část A, včetně dodatku č. 1 a dodatku č. 2
3.
schvaluje
poskytnutí dotací z rozpočtu SMOl roku 2019 dle příloh č. 5 - 6 důvodové zprávy - část B
a z toho vyplývající rozpočtové změny, včetně dodatku č. 1 a dodatku č. 2
4.
schvaluje
uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací s příjemci dle příloh č. 5 - 6 důvodové
zprávy - část B ve znění dle vzorových veřejnoprávních smluv, včetně dodatku č. 1 a
dodatku č. 2
5.
nevyhovuje
žádosti žadateli dle přílohy č. 5 důvodové zprávy - část B
Předložil:
Bod programu:
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Kolářová Eva, DipMgmt, náměstkyně primátora
6.

Žádost o příspěvek Výstaviště Flora Olomouc, a.s. 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
3.
ukládá
ekonomickému odboru provést rozpočtové změny
T:
O:

ihned
vedoucí ekonomického odboru

4.
ukládá
odboru cestovního ruchu a sportu uzavřít Veřejnoprávní smlouvu
T:
O:

ihned
Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora

Předložil:
Bod programu:

Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora
6.1.

7

9

Individuální dotace na památky

Zastupitelstvo města Olomouce
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
poskytnutí individuálních dotací na památky na základě žádostí o dotaci dle přílohy č.1
důvodové zprávy
3.
schvaluje
uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města
Olomouce ve znění dle příloh č.2 - 6 důvodové zprávy
4.
ukládá
náměstkyni primátora Mgr. Markétě Záleské uzavřít veřejnoprávní smlouvy ve znění
dle přílohy č.2 - 6 důvodové zprávy
T:
O:

ihned
Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora

Předložil:
Bod programu:
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Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora
Šnevajs Ladislav, RNDr., člen rady města
6.2.

Prominutí pohledávky

Zastupitelstvo města Olomouce
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
promíjí
pohledávku dle důvodové zprávy
Předložil:
Bod programu:
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Kolářová Eva, DipMgmt, náměstkyně primátora
7.

Protipovodňová opatření II.B etapa - Smlouva o poskytnutí
dotace na poplatek

Zastupitelstvo města Olomouce
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na realizaci protipovodňových opatření v rámci
stavební akce „Morava, Olomouc – zvýšení kapacity koryta II. etapa B“

8

3.
ukládá
Mgr. Miroslavu Žbánkovi, MPA, primátorovi města, podepsat Veřejnoprávní smlouvu
o poskytnutí dotace na realizaci protipovodňových opatření v rámci stavební akce „Morava,
Olomouc – zvýšení kapacity koryta II. etapa B“
T:
O:

květen 2019
Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města

Předložil:
Bod programu:
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Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města
8.

Hospodaření se srážkovými vodami - cesta k Modrozelené
infrastruktuře

Zastupitelstvo města Olomouce
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
studii "Hospodaření se srážkovými vodami - cesta k modrozelené infrastruktuře" dle přílohy
důvodové zprávy
Předložil:
Bod programu:
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Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města
9.

Pořízení změny č. IX. 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. IX Územního plánu Olomouc včetně jejího
obsahu
3.
ukládá
odboru dopravy a územního rozvoje zahájit pořízení Změny č. IX Územního plánu Olomouc
T:
O:

dle důvodové zprávy
vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje

Předložil:
Bod programu:
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Ing. arch. Michal Giacintov, určený zastupitel
10.

Regulační plán RP-21 Sídliště Brněnská – I.P. Pavlova –
pořízení změny č. I.

Zastupitelstvo města Olomouce
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu v předloženém znění
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2.
schvaluje
v souladu s §72 odst. 2 a odst.4 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu, ve znění pozdějších předpisů, pořízení změny regulačního plánu RP-21 Sídliště
Brněnská - I.P. Pavlova zkráceným postupem, jejímž obsahem je prověření zvýšení max.
podlažnosti nových staveb na pozemcích v ploše OV8, za podmínky uzavření dohody
o úhradě nákladů na zpracování změny regulačního plánu a vyhotovení úplného znění
regulačního plánu a následné úhrady nákladů do 30 dnů ode dne zaslání návrhu dohody
o úhradě nákladů ze strany statutárního města Olomouce
3.
ukládá
odboru dopravy a územního rozvoje zahájit pořízení změny č. I. regulačního plánu RP-21
Sídliště Brněnská - I.P. Pavlova
T:
O:

ihned
vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje

Předložil:
Bod programu:
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Ing. arch. Michal Giacintov, určený zastupitel
11.

Zpráva o činnosti Městské policie Olomouc

Zastupitelstvo města Olomouce
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
Předložil:
Bod programu:
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Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města
12.

Delegování zástupce města na valnou hromadu OLTERM & TD
Olomouc, a.s.

Zastupitelstvo města Olomouce
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
deleguje
zástupce SMOl (včetně náhradníka) na valnou hromadu OLTERM & TD Olomouc, a.s.
Předložil:
Bod programu:
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Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města
13.

Obecně závazná vyhláška, kterou se mění a doplňuje OZV
č. 10/2018 o nočním klidu, ve znění OZV č. 3/2019

Zastupitelstvo města Olomouce
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
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2.
vydává
obecně závaznou vyhlášku dle přílohy 1 důvodové zprávy
Předložil:
Bod programu:

18

Hekela Pavel, Mgr., náměstek primátora
14.

Pojmenování ulice a parku

Zastupitelstvo města Olomouce
1.
bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
název ulice Topolová a parku Pod Dómem dle upravené důvodové zprávy
3.
ukládá
informovat příslušné instituce o nových názvech
T:
O:

ihned
vedoucí odboru kultury

Předložil:
Bod programu:
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Hekela Pavel, Mgr., náměstek primátora
15.

Změna ve složení finančního výboru

Zastupitelstvo města Olomouce
1.
odvolalo
z funkce člena finančního výboru Mgr. Filipa Žáčka
2.
zvolilo
členem finančního výboru Mgr. Pavla Hofírka
Předložil:
Bod programu:
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finanční výbor
16.

Návrh plánu kontrolní činnosti kontrolního výboru na I. pololetí
2019

Zastupitelstvo města Olomouce
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
předložený Návrh plánu kontrolní činnosti kontrolního výboru na I. pololetí 2019
Předložil:
Bod programu:

kontrolní výbor
17.

11
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Projekt World Heritage Journeys

Zastupitelstvo města Olomouce
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
zapojení města Olomouce do projektu
3.
ukládá
podepsat smlouvu o spolupráci
T:
O:

17. 6. 2019
Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora

Předložil:
Bod programu:
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Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora
18.

Různé - Lokalita Šantovka - aktuální informace

Zastupitelstvo města Olomouce
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
ukládá
RMO předložit změnu ÚP č. II (lokalita Šantovka) na jednání ZMO
T:
O:

červen 2019
Rada města Olomouce

Předložil:
Bod programu:
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Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
19.

Různé

Zastupitelstvo města Olomouce
1.
schvaluje
níže uvedený text:
Zastupitelstvo města Olomouce se znepokojením sleduje dění kolem Muzea umění
Olomouc, které pokládá za jednu z nejvýznamnějších kulturních institucí v našem městě.
Zastupitelstvo města Olomouce za této situace znovu zdůrazňuje dlouhodobou podporu
záměru Středoevropského fóra a vyjadřuje obavy, že současný vývoj povede k ohrožení
realizace celého záměru
Předložil:
Bod programu:

Plíhalová Ivana, členka ZMO
20.

Mgr. Miroslav Žbánek, MPA v.r.
primátor města Olomouce

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