
 

USNESENÍ 
 

z 6. zasedání Zastupitelstva města Olomouce, konaného dne 11. 9. 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) 
 

 

 

1 Schválení programu 6. zasedání Zastupitelstva města 
Olomouce 

Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. schvaluje 
program 6. zasedání Zastupitelstva města Olomouce 

 

Předložil: Rada města Olomouce 
Bod programu: 1. 
 
 
 

2 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: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 2. 
 
 
 

3 Majetkoprávní záležitosti 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. nevyhovuje žádosti 
paní XXXXX a pana XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 460/11 ostatní plocha o výměře 
10 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.1. 

 

2. schvaluje 
nepřijetí nabídky ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na uplatnění 
předkupního práva statutárního města Olomouce k budově bez čp/če, jiná stavba, na 
pozemku parc. č. st. 1576 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle 
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důvodové zprávy bod č. 2.1. 

3. schvaluje 
bezúplatný převod pozemků parc. č. 99/17 ostatní plocha o výměře 1 819 m2 a parc. č. 
99/18 ostatní plocha o výměře 2 082 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc z 
vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví 
statutárního města Olomouce se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 2.2. 

 

4. nepřijímá 
nabídku ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na úplatný převod 
pozemků parc. č. 99/17 ostatní plocha o výměře 1 819 m2 a parc. č. 99/18 ostatní plocha o 
výměře 2 082 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc z vlastnictví ČR - Úřadu pro 
zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Olomouce dle 
důvodové zprávy bod č. 2.2. 

 

5. nepřijímá 
nabídku ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na úplatný převod 
pozemku parc. č. 31/23 ostatní plocha o výměře 4 137 m2 v k. ú. Klášterní Hradisko, obec 
Olomouc z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do 
vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 2.3. 

 

6. schvaluje 
bezúplatný převod pozemku parc. č. 31/23 ostatní plocha o  výměře 4 137 m2 v k. ú. 
Klášterní Hradisko, obec Olomouc z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 2.3. 

 

7. schvaluje 
bezúplatný převod pozemku parc. č. 732/16 ostatní plocha o výměře 155 m2 v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc z vlastnictví ČR – Ministerstva obrany do vlastnictví statutárního 
města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 2.4. 

 

8. schvaluje 
bezúplatný převod části pozemku parc. č. 326/1 ostatní plocha (dle GP parc. č. 326/87 
ostatní plocha) o výměře 7 m2 v k. ú. Hejčín, obec Olomouc z vlastnictví ČR – Ministerstva 
obrany do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 2.5. 

 

9. schvaluje 
bezúplatný převod části pozemku parc. č. 612/7 ostatní plocha (dle GP parc. č. 612/7 ostatní 
plocha) o výměře 787 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc z vlastnictví ČR – Ministerstva 
obrany do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 2.6. 

 

10. nevyhovuje žádosti 
ČR – Ministerstva obrany o zařazení pozemků parc. č. 509/10 ostatní plocha v k. ú. 
Chválkovice, obec Olomouc a parc. č. 323/13 ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec 
Olomouc do předmětu směny dle důvodové zprávy bod č. 2.7. 

 

11. trvá 
na bezúplatném převodu pozemku parc. č. 612/29 ostatní plocha o výměře 412 m2 v k. ú. 
Neředín, obec Olomouc, z vlastnictví ČR - Ministerstva obrany do vlastnictví statutárního 
města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 2.7. 
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12. nevyhovuje žádosti 
ČR - Ministerstva obrany o směnu pozemku parc. č. 612/29 ostatní plocha o výměře 412 m2 
v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve vlastnictví ČR - Ministerstva obrany za pozemky parc. č. 
509/6 ostatní plocha o výměře 222 m2, parc. č. 1995/2 ostatní plocha o výměře 973 m2 a 
parc. č. 1995/15 ostatní plocha o výměře 8 m2, vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc ve 
vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 2.7. 

 

13. schvaluje 
bezúplatný převod pozemků parc. č. 732/8 ostatní plocha o výměře 37 m2 a parc. č. 732/9 
ostatní plocha o výměře 1 878 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc z vlastnictví ČR - 
Ministerstva obrany do vlastnictví statutárního města Olomouce dle přílohy č. 1 důvodové 
zprávy bod č. 2.8. 

 

14. revokuje 
usnesení ZMO ze dne 17. 10. 2019, bod programu č. 3, bod 2.3. důvodové zprávy, ve věci 
schválení darování části pozemku parc. č. 398/1 zahrada (dle GP díl "a") o výměře 4 m2 v k. 
ú. Nemilany, obec Olomouc z vlastnictví pana XXXXX do vlastnictví statutárního města 
Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 2.9. 

 

15. schvaluje 
darování části pozemku parc. č. 398/1 zahrada (dle GP díl "a") o výměře 4 m2 v k. ú. 
Nemilany, obec Olomouc ze společného jmění manželů XXXXX do vlastnictví statutárního 
města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 2.9. 

 

16. nevyhovuje 
nabídce společnosti Moravské železárny, a.s. na koupi pozemku parc. č. st. 308 zastavěná 
plocha a nádvoří o výměře 481 m2, jehož součástí je budova s č.p. 240, občanské vybavení, 
pozemku parc. č. st. 480 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 71 m2, jehož součástí je 
budova č. p. 241, průmyslový objekt, pozemku parc. č. 404/173 ostatní plocha o výměře 5 
474 m2 a části pozemku parc. č. 404/1 ostatní plocha o výměře 7 441 m2, vše v k. ú. 
Řepčín, obec Olomouc z vlastnictví společnosti Moravské železárny, a.s. do vlastnictví 
statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 2.10. 

 

17. nevyhovuje 
nabídce manželů XXXXX na koupi pozemků parc. č. 796/3 orná půda o výměře 216 m2 a 
parc. č. 797/1 zahrada o výměře 826 m2, oba v k. ú. Slavonín, obec Olomouc do vlastnictví 
statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 2.11. 

 

18. nevyhovuje 
nabídce pana XXXXX na koupi pozemku parc. č. 797/2 zahrada o výměře 208 m2 v k. ú. 
Slavonín, obec Olomouc do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy 
bod č. 2.11. 

 

19. nevyhovuje žádosti 
manželů XXXXX o směnu části pozemku parc. č. 703/3 ostatní plocha o výměře 2 544 m2 v 
k. ú. Chomoutov, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouc za pozemek 
parc. č. 703/21 orná půda o výměře 2 544 m2 v k. ú. Chomoutov, obec Olomouc ve 
společném jmění manželů XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 2.12. 

 

20. nevyhovuje žádosti 
pana XXXXX o směnu pozemků parc. č. 1444/20 orná půda o výměře 612 m2 a parc. č. 
1444/21 orná půda o výměře 727 m2, oba v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve 
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vlastnictví pana XXXXX za část pozemku parc. č. 787/1 zahrada (dle GP parc. č. 787/1 
zahrada) o výměře 782 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního 
města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 2.13. 

 

21. nevyhovuje žádosti 
pana XXXXX o směnu pozemku parc. č. 243 ostatní plocha o výměře 51 m2 v k. ú Droždín, 
obec Olomouce ve vlastnictví statutárního města Olomouce za ideální podíl 1/27 části 
pozemku parc. č. 874 orná půda (dle GP č. parc. č. 874/2 orná půda) o výměře 106 m2 v k. 
ú. Droždín, obec Olomouc ve vlastnictví pana XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 2.14. 

 

22. revokuje 
usnesení ZMO ze dne 16. 12. 2015, bod č. 2, část 21, ve věci schválení prodeje pozemku 
parc. č. st. 1696 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, na 
kterém se nachází budova č. p. 1126, občanská vybavenost, ve vlastnictví kupujícího, spolku 
Mladí konzervativci, o.s. za kupní cenu ve výši 98 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.15. 

 

23. revokuje 
usnesení ZMO ze dne 16. 12. 2015, bod č. 2, část 23, ve věci schválení prodeje pozemku 
parc. č. st. 1699 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, na 
kterém se nachází stavba bez čp/če, stavba tech. vybavení, ve vlastnictví kupujícího, spolku 
Mladí konzervativci, o.s. za kupní cenu ve výši 32 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.15. 

 

24. nevyhovuje žádosti 
spolku Mladí konzervativci, z. s. o směnu části pozemku parc. č. 95/16 ostatní plocha (dle 
GP parc. č. 95/45 ostatní plocha) o výměře 538 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, 
ve vlastnictví spolku Mladí konzervativci, z. s. za části pozemků parc. č. 95/12 ostatní plocha 
(dle GP díl ,,e“ ostatní plocha) o výměře 227 m2, parc. č. 95/26 ostatní plocha (dle GP díl ,,d“ 
ostatní plocha) o výměře 336 m2 a parc. č. 95/26 ostatní plocha (dle GP parc. č. 95/44 
ostatní plocha) o výměře 109 m2, pozemek parc. č. st. 1696 zastavěná plocha a nádvoří, na 
kterém se nachází budova č. p. 1126, obč. vyb, a pozemek parc. č. st. 1699 zastavěná 
plocha a nádvoří, na kterém se nachází budova bez čp/če, tech. vyb, vše v k. ú. Olomouc-
město, obec Olomouc, ve vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod 
č. 2.15. 

 

25. schvaluje 
směnu pozemku parc. č. 459/16 ostatní plocha o výměře 557 m2 v k. ú. Povel, obec 
Olomouc ve vlastnictví ČR – Úřadu práce České republiky za část pozemku parc. č. 962/1 
ostatní plocha (dle GP parc. č. 962/5 ostatní plocha) o výměře 39 m2 a část pozemku parc. 
č. 959/10 ostatní plocha (dle GP parc. č. 959/54 ostatní plocha) o výměře 599 m2, jehož 
součástí je veřejně přístupná účelová komunikace a chodník, vše v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce s tím, že ČR – Úřad práce České 
republiky uhradí statutárnímu městu Olomouc doplatek cenového rozdílu zjištěných cen 
pozemků ve výši 15 610,- Kč se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 2.16. 

 

26. revokuje 
usnesení ZMO ze dne 17. 6. 2019, bod programu 3, bod 1.8. důvodové zprávy, ve věci 
schválení  směny pozemku parc. č. 387/3 ostatní plocha o výměře 187 m2 v k. ú. Týneček, 
obec Olomouc, jehož součástí je veřejně přístupná účelová komunikace a sjezd k rodinnému 
domu, a pozemku parc. č. 459/16 ostatní plocha o výměře 557 m2 v k. ú. Povel, obec 
Olomouc, vše ve vlastnictví ČR – Úřadu práce České republiky za část pozemku parc. č. 
962/1 ostatní plocha (dle GP parc. č. 962/5 ostatní plocha) o výměře 39 m2 a část pozemku 
parc. č. 959/10 ostatní plocha (dle GP parc. č. 959/54 ostatní plocha) o výměře 599 m2, 
jehož součástí je veřejně přístupná účelová komunikace a chodník, vše v k. ú. Hodolany, 
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obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce s tím, že ČR – Úřad práce České 
republiky uhradí statutárnímu městu Olomouc doplatek cenového rozdílu ve výši 2 000,- Kč 
dle důvodové zprávy bod č. 2.16. 

 

27. schvaluje 
směnu části pozemku parc. č. 475/43 ostatní plocha (dle GP parc. č. 475/101 orná půda, díl 
„a“) o výměře 246 m2 a  části pozemku parc. č. 475/44 orná půda (dle GP parc. č. 475/101 
orná půda, díl „b“) o výměře 352 m2, vše v k. ú. Řepčín, obec Olomouc, ve vlastnictví 
společnosti Stáj Hošková s.r.o., za pozemek parc. č. 475/39 ostatní plocha, pozemek parc. č. 
475/62 orná půda a část pozemku parc. č. 475/54 orná půda (dle GP parc. č. 475/103 orná 
půda) o výměře 65 m2, vše v k. ú. Řepčín, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města 
Olomouce, s tím, že směna bude realizována bez doplatku cenového rozdílu dle důvodové 
zprávy bod č. 2.17. 

 

28. nevyhovuje žádosti 
Olomouckého kraje o darování částí pozemku parc. č. 575/11 ostatní plocha o celkové 
výměře 213 m2 a části pozemku parc. č. 478/4 zahrada o výměře 93 m2, vše v k. ú. Nové 
Sady u Olomouce, obec Olomouc Olomouckému kraji, do hospodaření Sociálních služeb pro 
seniory, příspěvkové organizace dle důvodové zprávy bod č. 2.18. 

 

29. schvaluje 
darování pozemku parc. č. 291/37 ostatní plocha o výměře 6 m2 v k. ú. Nedvězí u 
Olomouce, obec Olomouc z vlastnictví statutárního města Olomouce do vlastnictví 
Olomouckého kraje, s právem hospodaření se svěřeným majetkem kraje pro Správu silnic 
Olomouckého kraje, příspěvkovou organizaci se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 
2.19. 

 

30. nevyhovuje žádosti 
Společenství vlastníků jednotek domu B. Němcové 9, Olomouc. o prodej části pozemku 
parc. č. 422 ostatní plocha o výměře 290 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové 
zprávy bod č. 2.20. 

 

31. nevyhovuje žádosti 
XXXXX o prodej pozemku parc. č. 158/4 zahrada v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle důvodové 
zprávy bod č. 2.21. 

 

32. nevyhovuje žádosti 
manželů XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 93/100 ostatní plocha o výměře 15 m2 v k. 
ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.22. 

 

33. nevyhovuje žádosti 
XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 632/3 lesní pozemek o výměře 1 815 m2 v k. ú. 
Svatý Kopeček, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.23. 

 

34. nevyhovuje žádosti 
pana XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 632/3 lesní pozemek o výměře 1 800 m2 v k. 
ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.24. 

 

35. nevyhovuje žádosti 
pana XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 126/2 ostatní plocha o výměře 555 m2 v k. ú. 
Lazce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.25. 
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36. nevyhovuje žádosti 
manželů XXXXX o prodej pozemku parc. č. 933 trvalý travní porost v k. ú. Lošov, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.26. 

 

37. nevyhovuje žádosti 
pana XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 22/2 ostatní plocha o výměře 2 000 m2 v k. ú. 
Klášterní Hradisko, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.27. 

 

38. nevyhovuje žádosti 
pana XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 1167 ostatní plocha o výměře 43 m2 v k. ú. 
Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.28. 

 

39. nevyhovuje žádosti 
manželů XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 101/16 ostatní plocha o výměře 99 m2, v k. 
ú. Lazce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.29. 

 

40. nevyhovuje žádosti 
manželů XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 392/13 ostatní plocha o výměře 10 m2 v k. 
ú. Droždín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.30. 

 

41. schvaluje 
prodej pozemku parc. č. 1114 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Holice u Olomouce, obec 
Olomouc manželům XXXXX do společného jmění manželů za kupní cenu ve výši 100 700,- 
Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.31. 

 

42. nevyhovuje žádosti 
manželů XXXXX o snížení výše kupní ceny pozemku parc. č. 1114 zastavěná plocha a 
nádvoří v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.31. 

 

43. schvaluje 
prodej části pozemku parc. č. 282/1 ostatní plocha (dle GP parc. č. 282/3 ostatní plocha) o 
výměře 23 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc paní XXXXX za kupní cenu ve výši 44 500,- Kč 
dle důvodové zprávy bod č. 2.32. 

 

44. schvaluje 
prodej částí pozemků parc. č. 1721/67 ostatní plocha o 173 m2 a parc. č. 1721/69 ostatní 
plocha o výměře 421 m2 (oba dle GP parc. č. 1721/69 ostatní plocha) o celkové výměře 594 
m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc společnosti Htech cz s.r.o. za kupní cenu 
ve výši 466 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.33. 

 

45. nevyhovuje žádosti 
Královské kanonie premonstrátů na Strahově o směnu pozemku parc. č. 31 zahrada v k. ú. 
Svatý Kopeček, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.34. 

 

46. schvaluje 
prodej pozemku parc. č. 31 zahrada v k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc Královské kanonii 
premonstrátů na Strahově za kupní cenu ve výši 37 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 
2.34. 
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47. schvaluje 
prodej pozemku parc. č. 4/2 zahrada v k. ú. Neředín, obec Olomouc paní XXXXX za kupní 
cenu ve výši 34 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.35. 

 

48. nevyhovuje žádosti 
společnosti Agentura Rubico, s.r.o. o prodej části pozemku parc. č. 1133/1 ostatní plocha o 
výměře 45 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.36. 

 

49. schvaluje 
prodej části pozemku parc. č. 1133/1 ostatní plocha (dle GP parc. č. 1133/4 ostatní plocha) o 
výměře 14 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc společnosti Agentura Rubico, s.r.o. za kupní 
cenu ve výši 23 965,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.36. 

 

50. schvaluje 
prodej částí pozemků parc. č. 647/3 ostatní plocha (dle GP parc. č. 651/8 díl ,,b“ ostatní 
plocha) o výměře 49 m2 a parc. č. 651/3 ostatní plocha (dle GP parc. č. 651/8 díl ,,a“ ostatní 
plocha) o výměře 83 m2, oba v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc společnosti SIBOM, s.r.o. za 
kupní cenu ve výši 329 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.37. 

 

51. schvaluje 
prodej částí pozemků parc. č. 637/4 ostatní plocha (dle GP parc. č. 637/7 ostatní plocha) o 
výměře 127 m2 a parc. č. 647/3 ostatní plocha (dle GP parc. č. 647/8 ostatní plocha) o 
výměře 2 m2, oba v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc panu XXXXX za kupní cenu ve výši 321 
000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.37. 

 

52. schvaluje 
prodej pozemku parc. č. st. 1122/3 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc, na kterém se nachází budova bez čp/če, garáž, ve vlastnictví kupujících, 
manželům XXXXX do společného jmění manželů, za kupní cenu ve výši 43 926,- Kč dle 
důvodové zprávy bod č. 2.38. 

 

53. nevyhovuje žádosti 
manželů XXXXX o snížení kupní ceny pozemku parc. č. st. 1122/3 zastavěná plocha a 
nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, na kterém se nachází budova bez čp/če, garáž, v 
jejich vlastnictví, na částku 1 200,- Kč/m2 – 1 500,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod č. 2.38. 

 

54. schvaluje 
prodej pozemku parc. č. st. 1208/10 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc, na kterém se nachází budova bez čp/če, garáž, ve vlastnictví kupujícího, panu 
XXXXX za kupní cenu ve výši 34 260,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.39. 

 

55. schvaluje 
prodej pozemku parc. č. st. 1201/6 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc, na kterém se nachází budova bez čp/če, garáž, ve vlastnictví kupujícího, panu 
XXXXX za kupní cenu ve výši 34 260,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.40. 

 

56. schvaluje 
změnu náležitostí smlouvy u prodeje 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 
Oldřichu a Vlastě Koudelovým do společného jmění manželů spočívající v zatížení prodeje 
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DPH ve výši 21% dle důvodové zprávy bod č. 2.41. 

 

57. schvaluje 
podepsání souhlasného prohlášení o uznání vlastnictví ve prospěch zemřelých s dědicem 
XXXXX k pozemku parc. č. 809/8 zahrada v k. ú. Hodolany, obec Olomouc a s dědicem 
XXXXX k pozemku parc. č. 809/6 zahrada v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové 
zprávy bod č. 3.1. 

 

Předložil: Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 3. 
 
 
 

4 Majetkoprávní záležitosti odboru investic 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, 

 

2. schvaluje 
darování části pozemku parc. č. 42/1 orná půda (dle GP pozemek parc. č. 42/14) o výměře 
11 m2, v k.ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc ve vlastnictví Olomouckého kraje, s právem 
hospodaření Střední školy zemědělské a zahradnické, Olomouc, U Hradiska 4, do vlastnictví 
statutárního města Olomouce, 

 

3. schvaluje 
směnu části pozemku parc. č. 700/15 (dle GP pozemek parc. č. 700/57) o výměře 1122 m2, 
orná půda v k. ú. Nemilany, obec Olomouc ve vlastnictví Metropolitní kapituly u svatého 
Václava v Olomouci za pozemek parc. č. 700/14, orná půda o výměře 959 m2 v k. ú. 
Nemilany, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce s doplatkem cenového 
rozdílu ze strany statutárního města Olomouce ve výši 5.700,- Kč, 

 

4. schvaluje 
budoucí darování částí pozemků parc. č. 294/1 o výměře cca 5 m2 a parc. č. 294/2 o výměře 
cca 30 m2, oba ostatní plocha v k. ú. Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc dle situačního 
zákresu ve vlastnictví Olomouckého kraje do vlastnictví statutárního města Olomouc, 

 

5. schvaluje 
směnu částí pozemků parc. č. 420/4 orná půda v k.ú. Neředín, obec Olomouc o výměře 530 
m2 (dle GP pozemek parc. č. 420/144) ve vlastnictví statutárního města Olomouce za část 
pozemku parc. č. 420/5 orná půda v k.ú. Neředín, obec Olomouc o výměře 530 m2 (dle GP 
pozemek parc. č. 420/145) ve vlastnictví XXXXX, s cenovým doplatkem ze strany 
statutárního města Olomouce ve výši 80.000 Kč, 

 

6. schvaluje 
koupi části pozemku parc. č. 420/6, orná půda, k.ú. Neředín, obec Olomouc (dle GP 
pozemek parc. č. 420/143) ve vlastnictví pana XXXXX v rozsahu záboru 704 m2 za cenu 
403.776 Kč, 

 

7. schvaluje 
budoucí koupi části pozemku parc. č. 631/362 orná půda v k.ú. Černovír, obec Olomouc, o 
výměře cca 250 m2 ve vlastnictví paní XXXXX dle GP vyhotoveného po dokončení realizace 
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stavby a za cenu obvyklou dle znaleckého posudku. 

 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 4. 
 
 
 

5 Rozpočtové změny roku 2019 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu týkající se rozpočtových změn roku 2019 část A a B 

 

2. schvaluje 
důvodovou zprávu týkající se rozpočtových změn roku 2019 - část B 

 

Předložil: Bačák Otakar, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 5. 
 
 
 

6 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 2019 dle příloh č. 1 - 6 důvodové 
zprávy – část A 

 

3. schvaluje 
poskytnutí dotací z rozpočtu SMOl roku 2019 dle upravených příloh č. 7 - 12 důvodové 
zprávy - část B a z toho vyplývající rozpočtové změny 

 

4. schvaluje 
uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací s příjemci dle upravených příloh č. 7 - 12 
důvodové zprávy - část B ve znění dle vzorových veřejnoprávních smluv 

 

5. nevyhovuje 
žádostem žadatelů dle upravených příloh č. 8, 11 a 12 důvodové zprávy - část B 

 

Předložil: Bačák Otakar, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 6. 
 
 
 

7 OZV k dani z nemovitých věcí 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu včetně příloh 
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2. vydává 
obecně závaznou vyhlášku č. 9/2019 o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitých 
věcí na území statutárního města Olomouce dle přílohy č. 1 důvodové zprávy. 

 

Předložil: Bačák Otakar, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 7. 
 
 
 

8 Příprava rozpočtu a investiční plán 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu včetně přílohy 

 

2. schvaluje 
zařazení investic dle DZ a způsob jejich krytí do návrhu rozpočtu SMOl na r. 2020 včetně 
příloh 

 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bačák Otakar, Ing., náměstek primátora 
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 

Bod programu: 8. 
 
 
 

9 Zpráva o naplňování Strategického plánu rozvoje města 
Olomouce za rok 2018 

Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
Zprávu o naplňování Strategického plánu rozvoje města Olomouce za rok 2018 dle přílohy č. 
1 

 

3. schvaluje 
aktualizovaný Katalog indikátorů, verzi 2, dle přílohy č. 2 

 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 9. 
 
 
 

10 Soubor změn č. VIII Regulačního plánu MPR Olomouc 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu v předloženém znění 
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2. ověřilo 
tímto, že Soubor změn č. VIII Regulačního plánu MPR 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. 3, vydané dne 
25.2.2019, 

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) Soubor změn č. VIII 
Regulačního plánu MPR Olomouc formou opatření obecné povahy, které je přílohou tohoto 
usnesení. 

 

4. ukládá 
odboru dopravy a územního rozvoje oznámit v souladu s § 173 odst. 1 zákona č. 500/2004 
Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů, vydání Souboru změn č. VIII Regulačního 
plánu MPR Olomouc veřejnou vyhláškou. 

T: ihned 
O: vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje 
 

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

11 Smlouva o spolupráci k projektu Nástroje ÚAP 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
předloženou Smlouvu o spolupráci s ORP k projektu Nástroje ÚAP 

 

3. pověřuje 
primátora Statutárního města Olomouce k podpisu smlouvy dle bodu 2 usnesení 

 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 11. 
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12 Regulační plán Teichmannova - Peškova 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu v předloženém znění 

 

2. schvaluje 
návrh rozhodnutí o námitkách uplatněných k regulačnímu plánu Teichmannova - Peškova, 
které je přílohou tohoto usnesení 

 

3. ověřilo 
tímto, že regulační plán Teichmannova - Peškova 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. 3, vydané dne 
25.2.2019 

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 

 

4. 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 Teichmannova 
- Peškova formou opatření obecné povahy, které je přílohou tohoto usnesení 

 

5. ruší 
OZV č. 5/2005 o závazné částí regulačního plánu Sídliště „Povel – Čtvrtky“ 

 

6. ukládá 
odboru dopravy a územního rozvoje oznámit v souladu s § 173 odst. 1 zákona č. 500/2004 
Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů, vydání regulačního plánu Teichmannova - 
Peškova veřejnou vyhláškou 

T: ihned 
O: vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje 
 

Předložil: Ing. arch. Michal Giacintov, určený zastupitel 
Bod programu: 12. 
 
 
 

13 Regulační plán RP-16 Sídliště Nové Sady, Trnkova 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu v předloženém znění 

 

2. schvaluje 
návrh rozhodnutí o námitkách uplatněných k regulačnímu plánu RP-16 Sídliště Nové Sady, 
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Trnkova, které je přílohou tohoto usnesení 

 

3. ověřilo 
tímto, že regulační plán RP-16 Sídliště Nové Sady, Trnkova 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. 3, vydané dne 
25.2.2019 

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 

 

4. 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-16 Sídliště 
Nové Sady, Trnkova formou opatření obecné povahy, které je přílohou tohoto usnesení 

 

5. ukládá 
odboru dopravy a územního rozvoje oznámit v souladu s § 173 odst. 1 zákona č. 500/2004 
Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů, vydání regulačního plánu RP-16 Sídliště 
Nové Sady, Trnkova veřejnou vyhláškou 

T: ihned 
O: vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje 
 

Předložil: Ing. arch. Michal Giacintov, určený zastupitel 
Bod programu: 13. 
 
 
 

14 Regulační plán RP-19 Sídliště Nové Sady, Werichova 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu v předloženém znění 

 

2. schvaluje 
návrh rozhodnutí o námitkách uplatněných k regulačnímu plánu RP-19 Sídliště Nové Sady, 
Werichova, které je přílohou tohoto usnesení 

 

3. ověřilo 
tímto, že regulační plán RP-19 Sídliště Nové Sady, Werichova 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. 3, vydané dne 
25.2.2019 

3. s Územním plánem Olomouc, vydaným usnesením Zastupitelstva města Olomouce ze 



 14 

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 

 

4. 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-19 Sídliště 
Nové Sady, Werichova formou opatření obecné povahy, které je přílohou tohoto usnesení 

 

5. ukládá 
odboru dopravy a územního rozvoje oznámit v souladu s § 173 odst. 1 zákona č. 500/2004 
Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů, vydání regulačního plánu RP-19 Sídliště 
Nové Sady, Werichova veřejnou vyhláškou 

T: ihned 
O: vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje 
 

Předložil: Ing. arch. Michal Giacintov, určený zastupitel 
Bod programu: 14. 
 
 
 

15 Regulační plán RP-20 Sídliště Nové Sady, Fischerova 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu v předloženém znění 

 

2. ověřilo 
tímto, že regulační RP-20 Sídliště Nové Sady, Fischerova 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. 3, vydané dne 
25.2.2019 

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-20 Sídliště 
Nové Sady, Fischerova formou opatření obecné povahy, které je přílohou tohoto usnesení 

 

 

4. ukládá 
odboru dopravy a územního rozvoje oznámit v souladu s § 173 odst. 1 zákona č. 500/2004 
Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů, vydání regulačního plánu RP-20 Sídliště 
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Nové Sady, Fischerova veřejnou vyhláškou 

T: ihned 
O: vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje 
 

Předložil: Ing. arch. Michal Giacintov, určený zastupitel 
Bod programu: 15. 
 
 
 

16 Změna účelu využití dotace SMOl 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
změnu účelu využití dotace SMOl dle důvodové zprávy 

 

3. ukládá 
informovat žadatele o přijatém usnesení 

T: 4. 11. 2019 
O: vedoucí odboru školství 
 

Předložil: Konečný Karel, doc., PhDr., CSc., náměstek primátora 
Bod programu: 16. 
 
 
 

17 Hospodaření České dědictví UNESCO 2018 
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 2018 

 

Předložil: Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 17. 
 
 
 

18 Zimní stadion - HC Olomouc s.r.o. 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

2. souhlasí 
s postupem navrženým v důvodové zprávě 
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3. souhlasí 
se záměrem řešení užívání areálu Zimního stadionu prostřednictvím nájemní smlouvy a 
smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy 

 

4. souhlasí 
s dohodou o narovnání s HC Olomouc s.r.o. 

 

5. ukládá 
věcně příslušnému náměstkovi uzavřít tuto dohodu do 31.12.2019 s účinností k 1.1.2020 

T: leden 2020 
O: Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora 
 

6. ukládá 
věcně příslušnému náměstkovi připravit transparentní výběr nájemce Zimního stadionu 

T: leden 2020 
O: Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora 
 

Předložil: Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora 
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Feranec Milan, Mgr., člen rady města 

Bod programu: 18. 
 
 
 

 

 
 
 
Mgr. Miroslav Žbánek, MPA                                      Mgr. Matouš Pelikán v. r. 
primátor města Olomouce                                        náměstek primátora 

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

 


