USNESENÍ
z 29. zasedání Zastupitelstva města Olomouce, konaného dne 6. 10. 2014

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

29.

zasedání

Zastupitelstva

města

Zastupitelstvo města Olomouce
1.

schvaluje

upravený návrh programu 29. zasedání Zastupitelstva města Olomouce
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, primátor města
Bod programu: 1.; hlasování č. 2
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Majetkoprávní záležitosti

Zastupitelstvo města Olomouce
1.

schvaluje

prodej pozemků parc. č. 1633/15 lesní pozemek, parc. č. 1653/3 lesní pozemek,
parc. č. 1653/6 lesní pozemek, parc. č. 1655/3 lesní pozemek, parc. č. 1655/16 lesní
pozemek, parc. č. 1655/49 lesní pozemek, parc. č. 1655/59 lesní pozemek, parc. č.
1655/63 lesní pozemek, parc. č. 1657/1 lesní pozemek, parc. č. 1657/4 lesní
pozemek, parc. č. 1660/1 lesní pozemek, parc. č. 1660/2 lesní pozemek, parc. č.
1688/27 ostatní plocha, parc. č. 1688/40 ostatní plocha, částí pozemku parc. č.
1655/1 lesní pozemek (dle GP parc. č. 1655/81 lesní pozemek o výměře 211 136
m2, parc. č. 1655/80 lesní pozemek o výměře 2 922 m2, parc. č. 1655/79 lesní
pozemek o výměře 41 966 m2, parc. č. 1655/78 lesní pozemek o výměře 36 000 m2)
o celkové výměře 292 024 m2, části pozemku parc. č. 1655/58 lesní pozemek (dle
GP parc. č. 1655/58 lesní pozemek) o výměře 5 071 m2, části pozemku parc. č.
1655/62 lesní pozemek (dle GP parc. č. 1655/62 lesní pozemek) o výměře 8 812 m2,
části pozemku parc. č. 1633/1 lesní pozemek (dle GP parc. č. 1633/27 lesní
pozemek díl „a“) o výměře 25 191 m2 a části pozemku 1633/16 lesní pozemek (dle
GP parc. č. 1633/27 lesní pozemek díl „b“) o výměře 1 689 m2, vše v k. ú. Horka nad
Moravou, obec Horka nad Moravou, části pozemku parc. č. 1219/1 lesní pozemek
(dle GP parc. č. 1219/13 lesní pozemek) o výměře 2 771 m2 v k. ú. Hynkov, obec
Příkazy, části pozemku parc. č. 590/31 lesní pozemek (dle GP parc. č. 590/246 lesní
pozemek) o výměře 25 440 m2 a částí pozemku parc. č. 590/16 lesní pozemek (dle
GP parc. č. 590/247 lesní pozemek o výměře 98 797 m2, parc. č. 590/248 lesní
pozemek o výměře 6 861 m2) o celkové výměře 105 658 m2, vše v k. ú. Střeň, obec

Střeň, parc. č. 1752/51 lesní pozemek, parc. č. 1752/57 lesní pozemek, parc. č.
1752/61 lesní pozemek, parc. č. 1752/64 lesní pozemek, parc. č. 1752/66 lesní
pozemek, parc. č. 1752/67 lesní pozemek, parc. č. 1752/85 lesní pozemek, parc. č.
1793/9 lesní pozemek, parc. č. 1794/21 trvalý travní porost, parc. č. 1794/22 trvalý
travní porost, parc. č. 1794/23 lesní pozemek, parc. č. 1794/24 lesní pozemek, části
pozemku parc. č. 1752/27 lesní pozemek (dle GP parc. č. 1752/88 lesní pozemek) o
výměře 122 532 m2 včetně lesní cesty „Staré Kladničí“ a části pozemku parc. č.
1752/53 lesní pozemek (dle GP parc. č. 1752/89 lesní pozemek) o výměře 903 m2,
vše v k. ú. Štěpánov u Olomouce, obec Štěpánov a částí pozemku parc. č. 610/1
lesní pozemek (dle GP parc. č. 610/8 lesní pozemek o výměře 91 962 m2, parc. č.
610/9 lesní pozemek o výměře 8 000 m2, parc. č. 610/10 lesní pozemek o výměře1
780 m2) o celkové výměře 101 742 m2, vše v k. ú. Unčovice, obec Litovel ČR Agentuře pro ochranu přírody a krajiny České republiky za kupní cenu ve výši
21.000.170,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 1
2.

schvaluje

uzavření dohody o způsobu hospodaření mezi statutárním městem Olomouc,
společností Lesy města Olomouce, a.s. a a ČR - Agenturou ochrany přírody a krajiny
ČR, Správou chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví dle důvodové zprávy bod
č. 2.
3.

schvaluje

uzavření dohody o spolupráci mezi ČR - Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR a
statutárním městem Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.
4.

schvaluje

uzavření dohody o zrušení kupní smlouvy č. OMAJ-PR/KUP/001785/2014/Slo ze dne
18. 8. 2014 uzavřené mezi statutárním městem Olomouc a panem xxxxxxxxxxxxxxxx
na části pozemků parc. č. 314 zahrada (dle GP díl „d“ zahrada) o výměře 687 m2,
parc. č. 316/1 orná půda (dle GP díl „c“ zahrada) o výměře 512 m2 a parc. č. 316/4
orná půda (dle GP díl „e“ zahrada) o výměře 44 m2, vše v k. ú. Slavonín, obec
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.
5.

revokuje

usnesení ZMO ze dne 16. 6. 2014, bod programu 3, bod 6 dodatku důvodové zprávy
ve věci schválení prodeje části pozemku parc. č. 314 zahrada (dle GP díl „d“
zahrada) o výměře 687 m2, jehož součástí je studna, na části pozemku se dále
nachází stavby jiného vlastníka - inženýrské sítě, a to kabelové vedení NN a optické
kabelové vedení, které nejsou součástí tohoto pozemku a nebudou předmětem
převodu, části pozemku parc. č. 316/1 orná půda (dle GP díl „c“ zahrada) o výměře
512 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, na které se nachází stavba jiného vlastníka
– inženýrská síť – odvod dešťové vody, která není součástí tohoto pozemku a
nebude předmětem převodu a části pozemku parc. č. 316/4 orná půda (dle GP díl „e“
zahrada) o výměře 44 m2, v k. ú. Slavonín, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxxx
za kupní cenu ve výši 1 871 286,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 3.
6.

nevyhovuje žádosti

pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o snížení kupní ceny při prodeji částí pozemků parc. č.
314 zahrada (dle GP díl „d“ zahrada) o výměře 687 m2, parc. č. 316/1 orná půda (dle
GP díl „c“ zahrada) o výměře 512 m2 a parc. č. 316/4 orná půda (dle GP díl „e“
zahrada) o výměře 44 m2, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy
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bod č. 3.
7.

schvaluje

uzavření budoucí kupní smlouvy na část pozemku parc. č. 314 zahrada (dle GP díl
„d“ zahrada) o výměře 687 m2, jehož součástí je studna, kdy na části pozemku se
dále nachází stavby jiného vlastníka - inženýrské sítě, a to podzemní kabelové
vedení NN a telekomunikační kabelové vedení, které nejsou součástí tohoto
pozemku a nebudou předmětem převodu, část pozemku parc. č. 316/1 orná půda
(dle GP díl „c“ zahrada) o výměře 512 m2, na které se nachází stavba jiného
vlastníka – inženýrská síť – odvod dešťové vody, která není součástí tohoto pozemku
a nebude předmětem převodu a část pozemku parc. č. 316/4 orná půda (dle GP díl
„e“ zahrada) o výměře 44 m2, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc s panem
xxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.
8.

nevyhovuje žádosti

společnosti AB Centre s.r.o. o prominutí dlužného nájemného ve výši 23 841,- Kč a
zákonného úroku z prodlení za užívání části pozemku parc. č. 1086/12 ostatní
plocha o výměře 4 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č.
4.
9.

nevyhovuje žádosti

pana xxxxxxxxxxxxxxxxx o prodej pozemku parc. č. 933/4 zahrada v k. ú. Řepčín,
obec Olomouc, popř. jeho části dle důvodové zprávy bod č. 5.
10.

nevyhovuje žádosti

manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 525 zahrada
o výměře 206 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 6.
11.

nevyhovuje žádosti

pobočného spolku Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko J. E. Kosiny
Olomouc o prodej pozemku parc. č. 2630/2 trvalý travní porost o výměře 8 038 m2 v
k. ú. Huzová, obec Huzová dle důvodové zprávy bod č. 7.
12.

nevyhovuje žádosti

pana xxxxxxxxxxxxxxxx o uzavření souhlasného prohlášení k pozemku parc. č. 239/2
orná půda v k. ú. Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 8.
13.

nevyhovuje žádosti

pana xxxxxxxxxxxxxxxxx ze dne 15. 9. 2014 doplněné dne 17. 9. 2014 a dne 22. 9.
2014 dle důvodové zprávy bod č. 9.
14.

neschvaluje

přijetí nabídky na koupi budovy č. p. 227 na pozemku parc. č. st. 219 v k. ú. Olomouc
– město, obec Olomouc z vlastnictví xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 9.000.000,Kč dle důvodové zprávy bod č. 9.
15.

schvaluje

prodej pozemku parc. č. 339/13 ostatní plocha v k. ú. Povel, obec Olomouc, na
kterém se nachází stavby
jiného vlastníka – kovové oplocení se zděnou
podezdívkou, zděný pilíř pro umístění rozvaděče NN, přípojky inženýrských sítí a
betonová dlažba, které nejsou součástí tohoto pozemku a nebudou předmětem
převodu, panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 56.000,- Kč dle
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důvodové zprávy bod č. 10.
16.

schvaluje

změnu smlouvy o budoucí kupní smlouvě č. MAJ-PR-BKS/8/2009/Hoř ze dne 7. 4.
2009 ve znění dodatku č. 1 a 2 uzavřené se společností INTES OLOMOUC, spol. s
r.o. dle důvodové zprávy bod č. 11.
17.

revokuje

část usnesení ZMO ze dne 9. 11. 2011, bod programu 3, bod 9 důvodové zprávy ve
věci schválení prodeje pozemku parc. č. st. 1839/2 zast. pl. o výměře 241 m2 v k. ú.
Olomouc-město, obec Olomouc, a to ideálního podílu 742/14097 shora uvedené
nemovitosti panu xxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 15 935,- Kč dle
důvodové zprávy bod č. 12.
18.

schvaluje

prodej ideálního podílu 742/14097 pozemku parc. č. st. 1839/2 zastavěná plocha a
nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, na kterém se nachází stavba jiného
vlastníka, budova č. p. 1183, byt. dům, která není součástí tohoto pozemku a nebude
proto předmětem převodu, paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 15 935,Kč dle důvodové zprávy bod č. 12.
19.

schvaluje

uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-INB/24/2008/Hoa, mezi statutárním městem Olomouc a společností Vision spol. s r.o.
dle důvodové zprávy bod č. 13.
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, primátor města
Bod programu: 2.; hlasování č. 4
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Majetkoprávní záležitosti OI

Zastupitelstvo města Olomouce
1.

bere na vědomí

předloženou důvodovou zprávu.
2.

schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení služebnosti spočívající v právu umístění tramvajové trati a
v právu vstupu a vjezdu a jejich užívání za účelem rekonstrukce, oprav, údržby,
přístupu a provozu tramvajové trati na zatížených pozemcích a vstup do podzemních
garáží za účelem provedení kontrol, oprav, údržby stavebně technického stavu
nosných konstrukcí pod tramvajovou tratí na části pozemků v rozsahu dle
geometrického plánu parc.č. 106/2, parc.č. 106/26, parc.č. 106/54, parc.č. 108/1,
parc.č. 108/7, parc.č. 108/9, parc.č. 125/12, parc.č. 125/17 a parc.č. 559, vše v k.ú.
Olomouc-město, které jsou ve vlastnictví povinného Galerie Šantovka s.r.o. ve
prospěch oprávněného statutárního města Olomouc. Služebnost bude zřízena na
dobu neurčitou a za jednorázovou úplatu ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 1
předložené důvodové zprávy.
3.

schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení služebnosti spočívající v právu umístění stavby lávky a v
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právu vstupu a vjezdu a jejich užívání za účelem rekonstrukce, oprav, údržby,
přístupu a provozu staveb lávky na částech zatížených pozemků v rozsahu dle
geometrického plánu, a to parc.č. 125/2, parc.č. 125/6, parc.č. 125/9 a parc.č.
125/20, vše v k.ú. Olomouc-město, které jsou ve vlastnictví povinného statutárního
města Olomouc ve prospěch oprávněného Galerie Šantovka s.r.o.. Služebnost bude
zřízena na dobu neurčitou a za jednorázovou úplatu ve výši dle důvodové zprávy, dle
bodu 2 předložené důvodové zprávy.
4.

schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení služebnosti spočívající v právu umístění stavby vnějšího
informačního systému a v právu vstupu a vjezdu a jejich užívání za účelem
rekonstrukce, oprav, údržby, přístupu a provozu stavby vnějšího informačního
systému na částech zatížených pozemků v rozsahu dle geometrického plánu, a to
parc.č. 125/2 a parc.č. 124/7, vše v k.ú. Olomouc-město, které jsou ve vlastnictví
povinného statutárního města Olomouc ve prospěch oprávněného Galerie Šantovka
s.r.o.. Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou a za jednorázovou úplatu ve výši
dle důvodové zprávy, dle bodu 3 předložené důvodové zprávy.
5.

schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení služebnosti spočívající v právu umístění stavby přípojek
dešťové kanalizace a v právu vstupu a vjezdu a jejich užívání za účelem
rekonstrukce, oprav, údržby, přístupu a provozu stavby přípojek dešťové kanalizace
na částech zatížených pozemků v rozsahu dle geometrického plánu, a to parc.č.
125/2 v k.ú. Olomouc-město, které jsou ve vlastnictví povinného statutárního města
Olomouc ve prospěch oprávněného Galerie Šantovka s.r.o.. Služebnost bude
zřízena na dobu neurčitou a za jednorázovou úplatu ve výši dle důvodové zprávy, dle
bodu 4 předložené důvodové zprávy.
6.

schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení služebnosti spočívající v právu umístění stavby dešťové
kanalizace-Kateřinská a v právu vstupu a vjezdu a jejich užívání za účelem
rekonstrukce, oprav, údržby, přístupu a provozu stavby dešťové kanalizaceKateřinská na částech zatížených pozemků v rozsahu dle geometrického plánu, a to
parc.č. 104/1, parc.č. 125/9 a parc.č. 125/10, vše v k.ú. Olomouc-město, které jsou
ve vlastnictví povinného statutárního města Olomouc ve prospěch oprávněného
Galerie Šantovka s.r.o.. Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou a za
jednorázovou úplatu ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 5 předložené důvodové
zprávy.
7.

schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení služebnosti spočívající v právu umístění stavby přípojky
vodovodu-ulice Polská a v právu vstupu a vjezdu a jejich užívání za účelem
rekonstrukce, oprav, údržby, přístupu a provozu stavby přípojky vodovodu-ulice
Polská na částech zatížených pozemků v rozsahu dle geometrického plánu, a to
parc.č. 125/2 v k.ú. Olomouc-město, které jsou ve vlastnictví povinného statutárního
města Olomouc ve prospěch oprávněného Galerie Šantovka s.r.o.. Služebnost bude
zřízena na dobu neurčitou a za jednorázovou úplatu ve výši dle důvodové zprávy, dle
bodu 6 předložené důvodové zprávy.
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8.

schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení služebnosti spočívající v právu umístění zdroje vody pro
zavlažování a v právu vstupu a vjezdu a jejich užívání za účelem rekonstrukce,
oprav, údržby, přístupu a provozu zdroje vody pro zavlažování na částech zatížených
pozemků v rozsahu dle geometrického plánu, a to parc.č. 125/2 v k.ú. Olomoucměsto, které jsou ve vlastnictví povinného statutárního města Olomouc ve prospěch
oprávněného Galerie Šantovka s.r.o.. Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou a
za jednorázovou úplatu ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 7 předložené
důvodové zprávy.
9.

schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení služebnosti spočívající v právu umístění staveb
reklamních totemů v právu vstupu a vjezdu a jejich užívání za účelem rekonstrukce,
oprav, údržby, přístupu a provozu staveb reklamních totemů na částech zatížených
pozemků v rozsahu dle geometrického plánu, a to parc.č. 355/10, parc.č. 362/14,
parc.č. 657/1, parc.č. 658/2, parc.č. 659/1 a 781, vše v k.ú. Nové Sady u Olomouce,
které jsou ve vlastnictví povinného statutárního města Olomouc ve prospěch
oprávněného Galerie Šantovka s.r.o.. Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou a
za jednorázovou úplatu ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 8 předložené
důvodové zprávy.
10.

schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení služebnosti spočívající v právu umístění stavby přeložek,
chrániček plynovodu a v právu vstupu a vjezdu a jejich užívání za účelem
rekonstrukce, oprav, údržby, přístupu a provozu stavby přeložek, chrániček
plynovodu na částech zatížených pozemků v rozsahu dle geometrického plánu, a to
parc.č. 125/2 v k.ú. Olomouc-město, které jsou ve vlastnictví povinného statutárního
města Olomouc ve prospěch oprávněného Galerie Šantovka s.r.o.. Služebnost bude
zřízena na dobu neurčitou a za jednorázovou úplatu ve výši dle důvodové zprávy, dle
bodu 9 předložené důvodové zprávy.
11.

schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení služebnosti spočívající v právu umístění stavby přípojky
splaškové kanalizace-Ostrov a v právu vstupu a vjezdu a jejich užívání za účelem
rekonstrukce, oprav, údržby, přístupu a provozu stavby přípojky splaškové
kanalizace-Ostrov na částech zatížených pozemků v rozsahu dle geometrického
plánu, a to parc.č. 106/3 v k.ú. Olomouc-město, které jsou ve vlastnictví povinného
statutárního města Olomouc ve prospěch oprávněného Galerie Šantovka s.r.o..
Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou a za jednorázovou úplatu ve výši dle
důvodové zprávy, dle bodu 10 předložené důvodové zprávy.
12.

schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení služebnosti spočívající v právu umístění stavby přípojky
plynovodu a v právu vstupu a vjezdu a jejich užívání za účelem rekonstrukce, oprav,
údržby, přístupu a provozu stavby přípojky plynovodu na částech zatížených
pozemků v rozsahu dle geometrického plánu, a to parc.č. 106/3 v k.ú. Olomoucměsto, které jsou ve vlastnictví povinného statutárního města Olomouc ve prospěch
oprávněného Galerie Šantovka s.r.o.. Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou a
za jednorázovou úplatu ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 11 předložené
důvodové zprávy.
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Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, primátor města
Bod programu: 3.; hlasování č. 5

4

Rozpočtové změny roku 2014

Zastupitelstvo města Olomouce
1.

bere na vědomí

důvodovou zprávu týkající se rozpočtových změn roku 2014
Předložil:
Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 5.; hlasování č. 6

5

Pojmenování ulice

Zastupitelstvo města Olomouce
1.

bere na vědomí

předloženou důvodovou zprávu
2.

schvaluje

název ulice dle důvodové zprávy
3.

ukládá

informovat příslušné instituce o novém názvu ulice dle stanovených směrnic
T:
O:

ihned
Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora

Předložil:
Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 6.; hlasování č. 7

6

Zpráva škodní a likvidační komise

Zastupitelstvo města Olomouce
1.

bere na vědomí

předloženou zprávu škodní a likvidační komise RMO
Předložil:

Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Pokorný Vladimír
Bod programu: 7.; hlasování č. 8

7

Přísedící Okresního soudu v Olomouci

Zastupitelstvo města Olomouce
1.

bere na vědomí

předloženou důvodovou zprávu
7

2.

zvolilo

v souladu se zák. č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě
soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), přísedící
Okresního soudu v Olomouci pro funkční období 2014-2018 dle důvodové zprávy
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, primátor města
Bod programu: 8.; hlasování č. 9

8

Restrukturalizace úrokového zajištění

Zastupitelstvo města Olomouce
1.

bere na vědomí

upravenou důvodovou zprávu včetně přílohy
2.

schvaluje

restrukturalizaci zajištění úrokové sazby dle upravené důvodové zprávy
3.

pověřuje

1. náměstka primátora Ing. Ivo Vlacha podpisem smluvní dokumentace k novému
úrokovému zajištění
Předložil:
Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 9.; hlasování č. 10

9

Veřejná zakázka č. 14061 - Werichova - parkovací stání

Zastupitelstvo města Olomouce
1.

bere na vědomí

předloženou důvodovou zprávu k veřejné zakázce s názvem "Werichova - parkovací
stání", archivní číslo 14061.
2.

souhlasí

s podpisem SOD a realizací akce dle důvodové zprávy.
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, primátor města
Bod programu: 10.; hlasování č. 11

10

Definitivní majetkoprávní vypořádání rekonstrukce a dostavby
Pavilonu A VFO

Zastupitelstvo města Olomouce
1.

bere na vědomí

upravenou důvodovou zprávu
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2.

schvaluje

nabytí nebytové jednotky č. 37/2 definované v čl. II Smlouvy o výstavbě do vlastnictví
města dle Smlouvy o výstavbě, která je přílohou č. 1 důvodové zprávy. Cena za 1/3
podíl na pozemku parc. č. st. 1487/4 ve výši 3.963.000 Kč je splatná do 31.12.2017.
Zbývající hodnota nebytové jednotky byla vytvořena vlastní investicí města.
Předložil:

Major Martin, JUDr., MBA, primátor města
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 11.; hlasování č. 12

RNDr. Ladislav Šnevajs v. r.
náměstek primátora

JUDr. Martin Major, MBA v. r.
primátor města Olomouce
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